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Kylätalo Suurpeltoon

Yksi Espoon hienoista, julkilausutuista arvoista on asukaslähtöisyys. Espoo-tarinassa kau-
punki myös ilmaisee tahtotilansa palvelujen kehittämiseen yhdessä asukkaidensa kanssa. 
Suurpeltolaiset asukkaat ovat mielellään mukana tässä yhteistyössä.

Uudella asuinalueellamme Suurpellossa on virinnyt monenlaista toimintaa. Alueellamme 
kuitenkaan ei ole tilaa, jossa asukkaat, harrasteryhmät tai järjestöt voisivat toimia sekä 
päivä- että ilta-aikaan. Yhteisöllisen tilan, niin kutsutun kylätalon tarpeellisuus on tullut esil-
le useissa asukastilaisuuksissa, some-keskustelussa ja paikallisten järjestöjen (MLL, Mar-
tat, partio, kaupunginosayhdistys) keskusteluissa. 


Opinmäessä on tiloja kokouskäyttöön tai suuriin asukastapahtumiin. Opinmäen nuorisotila 
on koulujen käytössä päivisin ja partiolaisilla iltaisin. Koulun nuorisotila on käsityksemme 
mukaan vapautumassa syksyllä, kun lukio muuttaa Otaniemeen ja Olarin koulun käytettä-
vissä olevat tilat tilat laajenevat. Tällöin on tärkeää, että kyseinen nuorisotila saadaan al-
kuperäisesti suunniteltuun käyttöön, sillä alueella on paljon lapsia ja nuoria. Tila soveltuisi 
niin ikään koulujen kolmasluokkalaisten ja sitä vanhempien lasten iltapäivätoiminnan jär-
jestämiseen. Tällä haavaa monet lapset odottelevat heitä noutavia vanhempiaan kirjastos-
sa. Esimerkiksi Mannerheimin lastensuojeluliitto on ilmaissut halunsa järjestää kerhotoi-
mintaa, jos vain tilakysymys ratkeaa. 


Olemme kartoittaneet mahdollisia asukkaita palvelevia tiloja alueella. Kiinteistöjen liiketilat 
ovat järjestöille liian kalliita (luokkaa 1200 e/kk). Kenno aiotaan siirtää pois alueelta. Talo-
yhtiötkään eivät anna kerhotilojaan ulkopuoliseen käyttöön. Osin kerhotilat ovat myös sau-
nojen yhteydessä tai muuten epäkäytännöllissä paikoissa. 


Alueemme yhdistykset ja muut toimijat tarvitsevat helposti saavutettavia tiloja, joissa voi 
kokoontua ja järjestää  toimintaa alueen eri-ikäisille asukkaille. Tilassa voisi esimerkiksi 
järjestää neulekerhoa päivällä tai pyörittää asukaskahvilaa (esimerkiksi kuntouttavana työ-
toimintana). Ylipäätään se tarjoaisi asukkaille kohtaamispaikan päiväsaikaan. Niin ikään se 
palvelisi lapsiperheitä tarjoamalla mahdollisuuden järjestää esimerkiksi  perhekahvilan ja 
lasten kerhotoimintaa. Yhdistykset tarvitsevat luonnollisesti myös säilytyspaikan tarvikkeil-
leen. Talkoopäivinä tila toimisi tukikohtana. 


Kenno väliaikaiseen asukastalo-käyttöön 

Suurpelto-seura on miettinyt paljon, miten lisätä yhteisöllisyyttä, asukkaiden osallisuutta, 
viihtyvyyttä ja turvallisuuttakin alueellamme. Viimeksi keskustelimme tästä  seuramme jär-
jestämässä asukasillassa 24.4.  

Ajatuksemme on, että Espoon kaupungin tulisi rakentaa tai vuokrata tilat yhteisötalolle 
Suurpeltoon. Tilan tulisi sijaita keskeisellä paikalla, jotta sinne olisi helppo poiketa. Tila voi-
si olla asukkaiden hallinnoima, mutta kustannuksista ja perusylläpidosta vastaisi kaupunki. 


Kennon (ent. Infopaviljonki) siirto on viivästynyt. Kennosta on muodostunut maamerkki 
Suurpellolle ja sen jatkoa asukastilana on toivottu. Kenno seisoo lähes käyttämättömänä 
tällä hetkellä. Olisi hienoa saada vilinää ja yhteisöllisyyttä Lukutorille.  




Ehdotamme, että Kenno voisi toistaiseksi toimia alueen asukastilana. Suurpelto-seura on 
valmis ottamaan vastuun Kennon hallinnoinnista asukaskäytössä  (tilankäyttöluvat, sii-
vous, pienimuotoinen kunnostus). Esitämme siis, että yhdessä sovimme mallin Kennon 
asukaskäytölle, sen hallinnalle ja hoidolle, ja kokeilemme mallia Kennossa esimerkiksi 
vuoden ajan – ja olemme vastuullisia edelläkävijöitä alueen yhteisöllisyyden kehittämises-
sä.


Kutsumme teidät neuvottelemaan Kennon käytöstä asukastilana maanantaina 3.6.2019 
klo 8.30 Kennoon.
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