
SUURPELTO-SEURA RY 
TOIMINTAKERTOMUS 2019 

YHDISTYS 

Vuosi 2019 oli seuran kahdeksas toimintavuosi. Suurpelto-seura ry, Storåkern-sällskapet 
rf, on perustettu 11.1.2012. Yhdistyksen säännöt on hyväksytty ja yhdistys on rekisteröity 
yhdistysrekisteriin 30.7.2012 rekisterinumerolla 208.347. Yhdistykset saivat Y-tunnukset. 
Seuran Y-tunnus on 3072139-4. 

Syyskokouksessa 2018 valittiin hallituksen jäseniksi Erkki Castrén, Leila Heimonen, Anita 
Järvisalo, Pekka Kinnunen, Marja Korpimäki, Eira Mononen ja Kaarina Salonen. 
Hallituksen varajäseniksi valittiin Sirkku Blomberg, Kaj Järvisalo, Aino Simbonen ja 
Marjatta Sykkö. 
Toiminnantarkastajaksi valittiin Tiina Hietala. 

Hallituksen puheenjohtajana toimi Eira Mononen, varapuheenjohtajana Pekka Kinnunen, 
sihteerinä Leila Heimonen ja rahastonhoitajana Erkki Castrén.  
Hallitus kokoontui 11 kertaa vuonna 2019. Hallituksen kokoukset ovat asukkaille avoimia. 

Hallituksen jäsenistä muodostettiin neljä tiimiä, joiden tehtävänä on saada aikaan yhteinen 
näkemys tiimin tehtäväalueelta ja tehdä konkreettisia suunnitelmia hallituksen käsittelyyn. 
Viestintätiimissä toimivat Eira Mononen, Leila Heimonen ja Anita Järvisalo. 
Tapahtumatiimissä olivat Kaj Järvisalo, Anita Järvisalo, Pekka Kinnunen ja Eira Mononen. 
Maisema- ja taidetiimissä toimivat Leila Heimonen, Erkki Castrén, Marja Korpimäki, Eira 
Mononen, Aino Simbonen ja Kaarina Salonen. Marja Korpimäki oli viljelyvastaava. 
Liikuntatiimiin kuuluivat Pekka Kinnunen, Erkki Castrén, Kaj Järvisalo, Marjatta Sykkö ja 
Jorma Mononen  

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Opinmäessä 21.3.2019. Läsnä oli 
kymmenisen suurpeltolaista. Kevätkokouksessa hyväksyttiin toimintakertomus,  tilinpäätös 
vuodelta 2018 ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle. 

Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidettiin Opinmäessä 28.11.2019. Läsnä oli 12 
suurpeltolaista. Kokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio. Vuodelle 
2019 päätettiin jäsenmaksuksi 15 e ja kannatusjäsenmaksuksi 150 € ja että allituksen 
jäsenille ei makseta kokouspalkkioita. 
Hallituksen jäseniksi valittiin Erkki Castrén, Leila Heimonen, Anita Järvisalo, Pekka 
Kinnunen, Eira Mononen, Kaarina Salonen ja Kirsti Strömmer. Varajäseniksi valittiin Kaj 
Järvisalo, Marja Korpimäki, Aino Simbonen ja Marjatta Sykkö. 

Yhdistyksessä oli vuonna 2019 jäsenmaksun maksaneita jäseniä 60 (39 vuonna 2018). 
Yhdistys on Espoon kaupunginosayhdistysten liitto EKYLin jäsen. 

TOIMINTA VUONNA 2018 

Tapahtumat 

Talvikirmaus järjestettiin 3.3. Lillhemtin puistossa. Lumi oli aika vähissä, mutta kaupunki 
ajoi ladun ja sitä parannettiin hiihtämällä.  Lapset ja aikuiset tyytyväisiä. Megafoni ja 
hiihtokierrosten merkkaus lasten kaulalappuun erinomainen idea. Lumikenkäily hyvä 
lisäpuuha. Väkeä n. 100, pieniä hiihtäjiä n. 30. Partiolaiset paistoivat lettuja. Seuralla oli 
kuumaa mehua ja myynnissä makkaraa. Kirjastoauto oli paikalla ja kirjasto teki 
asukaskyselyä palvelujensa kehittämiseksi.  

Siisti Suurpelto puistojen ja tienvarsien siivoustalkoot järjestettiin lauantaina 13.4. 
Kerääjiä oli ennätysmäärä: n. 110. Mukana oli todella paljon myös nuoria ihmisiä ja 



perheitä ja monia kansallisuuksia. Olarin Huolto osallistui keräämällä jätesäkit yhteen 
kasaan Kennolle.  
Syksyllä pidettyyn toiseen siivouspäivään 14.9 osallistui n 40 suurpeltolaista.  

Kukkiva Suurpelto -tapahtuma oli lauantaina 18.5. klo 12–15 Suurpellon keskuksen piha-
alueella.  Aurinko paistoi ja asukkaat viihtyivät. Kävijöitä oli yli 500. 
Suurpellon keskus vietti samaan aikaan nimipäiviään ja osallistui tapahtumaan jakamalla 
ilmapalloja ja tuomalla kaksi ponia ratsastettavaksi. 
Seuran teltalla sai tehdä tervehdys-pinssin. Kirjastopyörä oli paikalla. 
Ravintoloitsijat myivät omia tuotteitaan. Martoilla oli kahvila. K-Supermarket tarjposi lapsille 
jäätelöt.  
Suuurpeltolainen José hankki neljä musiikkiryhmää: harpisti Natalia Castrillón, 
espanjalaisia sävelmiä Josè&co, italialaisia Tiina ja Matteo sekä Late Royal Memphis trio. 
Espoon kuvataidekoululla ja Olarin seurakunnalla oli askartelupajat ja partiolaisilla 
solmupaja. Taikuri Tiitus ihastutti lapset tempuillaan. Frissanin Heidi teki kasvomaalauksia. 
Muhevainen lahjoitti kolme omenapuuta arpajasiiin.  
Kuvataidekoulun pajassa kävi noin 100 lasta. Myös seurakunnalla oli askartelupaja.  
Lapsille oli pomppulinna. 

Puisto-piknik päivänä 31.8. vietettiin Suurpellon 10-vuotisjuhlaa. Puistossa oli musiikkia ja 
pelejä, mm lasten ja vanhempien jalkapallo-ottelu. Suurpellon historiaa esiteltiin valokuvin. 
Pekka Vikkula piti juhlapuheen. Lapsille jaettiin ilmapalloja. Osallistujille tarjottiin kakkua ja 
mehua, EMYläiset leipoivat ja Martat tarjoili. Osallistujia oli n 250. Trio Punanokka-
orkesteri musisoi. 
Aamupäivällä 31.8. järjestettiin Suurpelto-juoksu. Juoksuun osallistui 28 suurpeltolaista. 
Matkaksi sai valita 4 ta 8 km. Juoksijoille otettiin tarjottiin juomaa ja pientä purtavaa ja 
otettiin käsiaika. Tapahtumalle toivottiin jatkoa.  

Joulumyyjäiset olivat lauantaina 15.12. Opinmäessä. Vastuullisena järjestäjänä olivat 
Martat, joilla oli kahvila. EIS:n luokat möivät leivonnaisia. Olarin koulun luokka esitti 
joululauluja. Touhulan päiväkodilla oli leikkipiste. Seuran arvat möivät hyvin. Kampaamot 
lahjoittivat arpajaisvoittoja. Seuran joulupukki oli erittäin suosittu. K-Supermarket lahjoitti 
joulupukin karkit. 

Ympäristön elävöittäminen 

Lukutorille laitettiin kukkia neljään lavakauluksista rakennettuun laatikkoon ja penkkeihin.  
Markkinointi maksoi Kennon edessä oleviin kukkaruukkuihin kukat, jotka seura istutti ja 
huolsi. 

Perhoskumpua kitkettiin osittain. Leskenlehti on vallannut kummun. Kummulle kylvettiin 
niittykukkien siemeniä, mutta siemenet eivät itäneet. Suurpellon aukion kiertoliittymää 
kitkettiin ja siivottiin. 

Seura tarjoutui Lukupuron osmankäämien niittotalkoisiin. Muita kiinnostuneita ei ollut, 
joten seura sai niittää niin paljon kuin jaksoi. Niittourakka oli rankka. Töitä tehtiin kolmena 
päivänä ja niitettiin alueesta 72 %. Talkoolounaat hankittiin Kotipizzasta ja Curry Palacesta. 
Kaupunki maksoi talkooyöstä 2800 e. Talkoisiin osallistui 13. Henkilöä, töitä tehtiin 25 htp. 

Rakkauden puutarhassa on noin 130 puuta. EMYläiset kunnostivat puiden suojaverkkoja 
talkoilla.  

Aitaprojekti: Suurpellon pääkadun vartta halutaan kohennettavaksi. Kaksi keskeneräistä 
rakennustyömaata harmittavat. Seura ehdotti Nuorisäätiön rakennuskohteen tontin 
omistajalle Mandatum Life Vuokratontit yhtiölle, että he rakentaisivat vaneriaidan, joka 
sitten voitaisiin yhteisprojektina maalata kauniiksi. Omistaja suostui tähän ja aita 
rakennettiin lokakuun lopussa. Seura pyysi Espoon kuvataidekoulua ja Espoon kaupungin 



osallisuusmuotoilijaa mukaan projektiin. Molemmat innostuivat projektista ja suunnittelu 
aloitettiin loppuvuonna. Toteutus on huhti-toukokuussa 2020. 

Kaupunkiviljely 

Suurpelto III:n kunnallistekniikkaurakkaan sisältyi hulevesiputki, jonka linjaus kulki 
viljelylava-alueen halki ja osa lavoista tuhoutui. Urakoitsija rakensi 15 uutta lavaa. 
Yhteislavoja ei rakennettu uudestaan. Lava-alueelle istutettiin kukkia ja hyötykasveja 
imujäteputkien paloista tehtyihin istutusastioihin.  Lavoja on 40 kpl. Steiner-koululla on oma 
lava. Lavoja hoidettiin hyvin tänä vuonna.  
Viljelylavat ovat vain Suurpelto-seuran jäsenille ja maksu 2019 oli 20 €. 
Lavoilla pidettiin talkoot joka kuukauden ensimmäisenä torstaina. 
Lippakioski siirrettiin Lukutorilta viljelylava-alueelle ja siitä tehdään työkaluvarasto. 

Suurpelto liikkuu 

Seuran liikuntapiiri on jumpannut ja kannustanut toisiaan liikkumaan yhdessä talvella 
Suurpellon päiväkodin tiloissa ja kesällä Lillhemtin puistossa. Osallistuminen on ilmaista ja 
kaikille avointa.  

Lasten kisoihin 17.8. osallistui 62 lasta. Mukana oli tietenkin myös lasten vanhemmat. 
Lajeja oli viisi ja jokaisesta suorituksesta sai merkinnän suorituskorttiin. Kaikki saivat 
pienen palkinnon ja naposteltavaa. Lapset osallistuivat innokkaasti.  
  
Suurpellon hitaat aloittivat yhteislenkit syksyllä.  

Pyöräretkiä lähiympäristöön tehtiin viitenä lauantaina. Kohteina olivat Suomenojan 
lintualtaat, Leppävaaraan i maailmansodan juoksuhaudat, Träskändan kartano ja Oittaan 
ulkoilukeskus, Espoon kartano ja vanha kivisilta ja Saunalahden alue. Osallistujia oli 5 – 8. 
HS:n Espoo-liite julkaisi pienen jutun retkistämme. 

Koirakävelyä ja sauvakävelyä kokeiltiin, mutta ne eivät kiinnostaneet.  

Asukasillat 

Mitä Suurpeltoon nyt rakennetaan -asukasillassa 21.3. Pekka Vikkula kertoi alueen 
ajankohtaisista kuulumisista ja vastasi kysymyksiin. Paikalla oli 74 aktiivista asukasta. 
Osallistujille tarjottiin kakkukahvit. 

Hyvät elämän eväät lapsille -keskustelutilaisuudessa 24.4.  mitä hyvän elämän eväät 
konkreettisesti ovat Suurpellossa, mitä yhdessä kasvattamisen voima on ja mitä on 
rakentava keskustelu. Keskustelimme Sitran Erätauko -mallilla. Espoon kaupungin edustaja 
fasilitoi keskustelun. 

Kennossa pidettiin elo-syyskuussa 6 kpl teemallisia kahvila-iltoja. Teemoina oli 
yhteislaulu, oma tarnia Suurpellosta, historiaa (Moreliusten suvun vaiheita), kansainvälinen 
ilta, unelmien aarrekartaa, Suomi-Viro kulttuurien kohtaaminen ja käsityöilta. Illat 
järjestettiin yhdessä Marttojen kanssa. Kahvilailloissa kävi 10 - 20 henkilöä / kerta. 

Kennon käyttöä ideoitiin 17.6.2019. Kenno oli luvattu asukaskäyttöön syyskuun loppuun. 
Illassa koottiin alueella toimivat yhdistykset ja kerättiin toiminta-aihioita. Ideoinnissa tuli 
esille kahvila, lasten satuillat, lautapelien pelaaminen, yhteisiä urheilutapahtumien 
katseluiltoja, taidepaja, Suomi-Viro keskustelukerho, kansainvälinen kahvila, levyraati, 
Nuorisosäätiön tontin ympärille graffitiaita ja siihen liittyvät työpajat. 



Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa 

Seura on tehnyt tiivistä ja avointa yhteistyötä Suurpellon Markkinoinnin ja Espoon 
kaupungin suunnittelijoiden kanssa. Kunnallistekniikan ja puistojen ylläpidosta ja 
rakentamisesta vastaavien kanssa pidettiin kokous ja sovittiin säännöllisten tapaamisten 
jatkamisesta. 

Yhteistyö 2014 perustetun Suurpellon Marttojen kanssa on ollut jatkunut, erityisesti 
tapahtumien järjestämisessä.  

Partiolaisten kanssa on tehty yhteistyötä tapahtumissa (Talvikirmaus ja Kukkiva). 

Seura on mukana Suur-Matinkylän asukasfoorumissa edustajanaan Eira Mononen. 
Puheenjohtaja on osallistunut Suur-Matinkylän kaupunginosayhdistysten tapaamiseen.  

Yhteisötilat tarvitaan, koska Kenno lähtee pois alueelta. Seura kutsui  koolle alueella 
toimivat järjestöt. Yhdessä päätettiin etsiä keinoja tilojen saamiseksi. Ideointiin osallituivat 
seuran lisäksi Suurpellon Martat, Olarin Eräkotkat (toimii Suurpellossa), MLL Etelä-Espoon 
osasto (perhekahvila Suurpellossa). EMY kaavaili tiloihin asukaskahvilaa yhteistyössä 
Kalliolan setlementin kanssa ja teki avustuhakemuksen toiminnalle. Esitettiin Kennon 
siirtämistä ns Siwan tontille. Tämä ei onnistunut, joten keskityttiin uusiin tiloihin. Työ jatkuu 
2020. 

Olari-seuran aloitteesta Keskuspuistoon rakennettiin terveysluontopolku. Suurpelto-
seuralaisia osallistui talkoisiin. Terveysluontopolun avajaiset olivat 12.6.  

Hoivakoti Kaislassa järjestettiin lauluilta 4.6. Martat paistoivat vohveleita. EMYn Tuomas 
laulatti. Seura kokosi laulut. Asukkaita oli paljon. Ilta oli kaunis ja laulu raikui.  

Tiedottaminen ja näkyvyys 
Seuran omilla nettisivuilla on julkaistu tapahtumailmoitukset, hallituksen muistiot, 
toimintasuunnitelma, kannanotot ym pysyvämpi tieto. 
Suurpelto-seura on aktiivisesti esillä fb-sivuillaan ja Urbaani Suurpelto ryhmässä.  

Seura ilmoittaa toiminnastaan myös talojen porrasaulojen infonäytöillä ja printtijulistein 
infonäytöttömissä taloissa ja pientaloalueilla. Kukkivasta Suurpellosta on tiedotettu myös 
Länsiväylän Minne mennä -osastossa. 

Jäsenkirjeitä lähetettiin 5 kpl.  

Kokeiltiin osallistuvaa toimintasuunnitelman valmistelua. Päätettiin tehdä asukaskysely. 
Asukkailta pyydettiin ehdotuksia toimintaan ja tapahtumiin, ehdotuksia mitä työmaa-aitaan 
maalattaisiin sekä Suurpellon hyviä puolia. Vastauksia saatiin 41. Kysely voitiin tehdä 
Espoon kaupungin osallisuushankkeen kyselytyökalulla. Tuloksia hyödynnettiin 
toimintasuunnitelman valmistelussa ja aitaprojektin suunnittelussa. 
Kysely tehtiin viidellä kielellä. 

Kannanotot 
Suurpellon markkinoinnin hallituksen puheenjohtajalle Espoon teknisen toimen johtaja Olli 
Isotalolle esitettiin, että Kenno saataisiin väliaikaiseksi kylätaloksi kunnes saadaan pysyvät 
asukastilat.  

Avustukset 
Espoon kulttuuritoimelta saatiin kohdeavustusta Kukkiva Suurpelto -tapahtumaan 1200 €. 


