
 

 

SUURPELTO-SEURA RY 
 
TOIMINTAKERTOMUS 2020 
 
 
YHDISTYS 
 

Vuosi 2020 seuran yhdeksäs toimintavuosi. Suurpelto-seura ry, Storåkern-sällskapet rf, on 
perustettu 11.1.2012. Yhdistyksen säännöt on hyväksytty ja yhdistys on rekisteröity yhdis-
tysrekisteriin 30.7.2012 rekisterinumerolla 208.347. Seuran Y-tunnus on 3072139-4. 

 
Syyskokouksessa 2019 valittiin hallituksen jäseniksi Erkki Castrén, Leila Heimonen, Anita 
Järvisalo, Pekka Kinnunen, Eira Mononen, Kirsti Strömmer ja Kaarina Salonen. Hallituksen 
varajäseniksi valittiin Marja Korpimäki, Kaj Järvisalo, Aino Simbonen ja Marjatta Sykkö. 
Toiminnantarkastajaksi valittiin Sirkku Blomberg. 
 
Hallituksen puheenjohtajana toimi Eira Mononen, varapuheenjohtajana Kirsti Strömmer, 
sihteerinä Kaarina Salonen ja rahastonhoitajana Erkki Castrén.  
Hallitus kokoontui 13 kertaa vuonna 2020. Hallituksen kokoukset ovat asukkaille avoimia. 

 
Hallituksen jäsenistä muodostettiin neljä tiimiä, joiden tehtävänä oli suunnitella tiimin aihe-
alueen tapahtumia ja talkoita ja tuoda asioita hallitukselle. 
Viestintätiimissä toimivat Eira Mononen, Leila Heimonen ja Anita Järvisalo. Tapahtumatii-
missä olivat Kaj Järvisalo, Anita Järvisalo, Pekka Kinnunen ja Eira Mononen. Maisematii-
missä toimivat Leila Heimonen, Erkki Castrén, Marja Korpimäki, Eira Mononen. Leila Hei-
monen oli viljelyvastaava. Liikuntatiimiin kuuluivat Pekka Kinnunen, Erkki Castrén, Kaj Jär-
visalo, Kirsti Strömmer ja Jorma Mononen. 

 
Koronapandemia vaikutti olennaisesti toimintavuoteen. Yleisötilaisuuksia ei saanut järjestää 
keväällä. Kesällä pystyttiin pitämään ulkotilaisuuksia, kun etäisyyksistä ja käsihygieniasta 
huolehdittiin. Syksyllä jälleen rajoitukset tiukkenivat.  
 
Yhdistyksen kevätkokous pidettiin sähköpostikokouksena. Kutsu ja asiakirjat lähetettiin jä-
senille. Jäsenillä oli varattu viikko aikaa kommentoida asiakirjoja. Muutosehdotuksia ei tul-
lut, joten hallituksen esitykset hyväksyttiin.  
 
Yhdistyksen syyskokous pidettiin etäkokouksena Espoon kaupungin teams-ympäristössä. 
Läsnä oli 76 suurpeltolaista. Kokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio 
vuodelle 2021. Vuodelle 2021 päätettiin jäsenmaksuksi 15 e ja kannatusjäsenmaksuksi 
150 € ja että hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkioita. 
Hallituksen jäseniksi valittiin Erkki Castrén, Leila Heimonen, Anita Järvisalo, Pekka Kinnu-
nen, Eira Mononen, Reetta Raij ja Kirsti Strömmer. Varajäseniksi valittiin Marja Korpimäki, 
Hanna Paatelma, Aino Simbonen ja Marjatta Sykkö. Toiminnan tarkastajaksi valittiin Sirkku 
Blomberg. 

 
Yhdistyksessä oli vuonna 2020 noin 100 henkilöä jäsenrekisterissä, joista jäsenmaksun 
maksaneita jäseniä 58. Osa oli liittynyt seuraan vasta aivan loppuvuodesta.  
 
Yhdistys on Espoon kaupunginosayhdistysten liitto EKYLin jäsen 
 
 

TOIMINTA VUONNA 2020 
 
Tapahtumat 
 

Kennon läksiäiskahvit juotiin 1.2.2020. Kahveilla kävi n 60 asukasta. Kennon purku alkoi 
18.5. Sen siirtoa rekan kyydissä oli seuraamassa iso joukko suurpeltolaisia.  
 



 

 

Talvikirmaus järjestettiin 1.3. Opinmäen piha-alueella. Sää ei suosinut ja maa oli loskai-
nen. Alueella oli tehtävärata sekä keppihevosrata. Tarjolla oli mehua ja pullaa, makkaraa 
sekä lapsille rusinoita ja pätkiksiä. Osallistujia oli n 100, joista yli puolet lapsia. 
 
Siisti Suurpelto puistojen ja tienvarsien siivoustalkoot järjestettiin keväällä haastetalkoina 
koronapandemiarajoitusten takia. Hallituksen porukka siivosi ns Iconin tontin alueen. 
Haasteen otti vastaan parikymmentä asukasta. 
Syksyllä pidettyyn toiseen siivouspäivään 14.9 osallistui 53 suurpeltolaista.  

 
Kukkiva Suurpelto -tapahtumaa ei voitu koronarajoitusten takia järjestää. 
 
Eläinten etsintä järjestettiin lapsiperheiden iloksi toukokuussa. Tehtävänä oli bongata 
eläinten kuvia alueen puistoista ja tunnistaa eläimet. Palkintona oli eläinkortit. 14 perhettä 
osallistui.  
  
Puisto-piknik oli 29.8. Lillhemtin puistossa. Asukkaita osallistui n 300. Etäisyyksistä pidet-
tiin hyvin huolta. Lapsille jaettiin ilmapalloja ja taikuri kierteli esittämässä temppujaan. Tuo-
mas kavereineen musisoi. Lopussa muutama asukaskin intoutui esiintymään. 
 
Aamupäivällä 29.8. järjestettiin Suurpelto-juoksu. Juoksuun osallistui liki 20 suurpelto-
laista. Matkaksi sai valita 4 tai 8 km. Juoksijoille tarjottiin juomaa ja pientä purtavaa ja otet-
tiin käsiaika. Länsiväylä-lehti poimi Espoo-päivän tapahtumista juoksun juttuunsa. 
 
Anna B:n joulutarina  
Suurpellon tonttuemäntä Anna B kertoi joulukalenterissa Suurpellon historiaa ja nykypäi-
vää. Tarinat julkaistiin sekä suomeksi että englanniksi. Anita ja Leila kirjoittivat tarinat, 
Pekka käänsi ne englanniksi. Jokaiseen päivään liittyi kuva kohteesta ja jokin esine, joka 
ilmestyi kuuseen. Anna B ja kuusi olivat Espoon asuntojen kerhohuoneen ikkunassa Ky-
näniekanpiha 4:ssä. Marja vei päivittäin uuden esineen kuuseen. 
Tarinat julkaistiin päivittäin seuran nettisivuilla, facebookissa ja instagramissa. 
Varpu Löfman taiteili Annan, kuusen ja 24 erilaista esinettä.  
 

 
Ympäristön elävöittäminen 

 
Perhoskumpu kunnostettiin yhteistyössä Espoon kaupungin viherpalveluiden kanssa. 
Kaupunki toi kummulle uutta multaa. Seura osti kukkia ja ”perhoskumputiimi” istutti ne ju-
hannusviikolla ja kasteli aktiivisesti kuivien viikkojen aikana. Kukat juurtuivat ja ihastuttivat 
ohikulkijoita. 
 
Lukupuron osmankäämien niittotalkoisiin osallistuttiin 6-8.8. Seura sai puolet niitto-
työstä. Talkoisiin osallistui16 henkilöä töitä tehtiin 162 tuntia. Talkoopalkkio oli 2000 e.  
 
Rakkauden puutarhassa on yli180 puuta. Olarin koulun 6-luokka istutti oman puun.  

 
Taideaitaprojekti 
Suurpelto-seura veti projektia. Projektiryhmässä oli mukana Espoon kaupungin osallisuus-
muotoilija ja Espoon kuvataidekoulun vararehtori. Projektiin osallistuivat asukkaiden ja ku-
vataidekoulun lisäksi Opinmäen, Suurpellon ja Maakirjan päiväkodit, Olarin ja kansainväli-
sen koulun valinnaisen kuvaamataidon ryhmät. 
Seuran edustajat valmistelivat projektisuunnitelman ja talousarvion ja avustushakemukset. 
Projekti sai Espoon kulttuuritoimelta 3000 e:n kohdeavustuksen, Mandatum Lifelta 2000 e 
ja Suurpellon Markkinoinnilta 1000 e. Seura osoitti projektille 1300 e sekä Kotiseutu kuuluu 
kaikille hankkeen 200 e. 
 
Koronavirusrajoitusten takia koulujen ja päiväkotien työt siirtyivät syksyyn. 
Aita pohjamaalattiin toukokuussa asukastyöpajassa. 



 

 

Toisessa työpajassa asukkaat painoivat aitaan ornamentteja (27.5.).  
Kumpaankin työpajaan osallistui n 15 asukasta ja muutama lapsikin. 
Lukutorin rakentaminen alkoi alkukesästä ja torin puoleinen osa aitaa purettiin. Aita palau-
tettiin paikoilleen joulukuussa ja sen koristelu tehdään 2021. Koristelusta vastaa kuvataide-
koulun Opinmäen ryhmä sekä asukastyöpaja. 
 
Syksyllä päiväkodeissa koristeltiin vanerista leikattuja kaloja n 80 kpl. Seuran edustajat 
lakkasivat kalat. Ne kiinnitettiin aitaan työpajassa 14.11. 
Olarin koulun ja EIS:n oppilaat tekivät stencil-töitä ja niiden kuviot maalattiin spray-maa-
leilla aitaan syys- ja lokakuussa. 
Kuvataidekoulun PIMA-ryhmän ja katutaideryhmän työt kiinnitettiin aitaan 14.11. ja lakattiin 
seuraavana päivänä. 
Koko Henttaan puistokadun puoleinen osa aitaa saatiin valmiiksi.  
 

Kaupunkiviljely 
 
Viljelylava-alue oli edelleen tilapäisellä paikallaan. Lavoja on 40 kpl ja kaikki olivat käy-
tössä. Steiner-koululla on oma lava. Lavoja hoidettiin hyvin.  
Viljelylavat ovat vain Suurpelto-seuran jäsenille ja maksu 2020 oli 20 €. 
Lavoilla pidettiin talkoot joka kuukauden ensimmäisenä torstaina. 
Lippakioski palvelee työkaluvarastona. 
 
Päätös Vanha Lillhemtien avaamisesta yksisuuntaisena pysäytti puiston rakentamisurakan 
ja näin ollen lavojen siirto uudelle alueelle myöhentyy ainakin vuodella. Urakan oli tarkoitus 
valmistua keväällä 2021. 

 
 
Suurpelto liikkuu 
 

Seuran liikuntapiiri on jumpannut normaalia vähemmän koronarajoitusten takia. Osallistu-
minen on ilmaista ja kaikille avointa. Salu Rauthovi on vetänyt jumppia. 
 
Lasten kisoihin 15.8. osallistui 25 lasta vanhempineen. Lajeja oli viisi ja jokaisesta suorituk-
sesta sai merkinnän suorituskorttiin. Kaikki saivat suklaamitalin ja naposteltavaa. 

  
Suurpellon hitaat jatkoivat yhteislenkkejä tiistaisin ja lauantaisin.  
 
Pyöräretkiä lähiympäristöön tehtiin neljänä lauantaina (Suvisaaristo peruuntui rankan sa-
teen takia). Kohteina olivat Oittaa, Laajalahti, Lauttasaari ja Kauklahti (EMYn palsta).  
Osallistujia oli 5 – 8 / retki. 
 

Yhteinen kävely keskuspuiston terveysluontopolulle järjestettiin 2.7. 
 
 
Asukasillat 
 

Maaliskuun asukasilta jouduttiin peruuttamaan koronarajoitusten takia.  
 

Syksyllä pidettiin etäasukaskokous 26.11. aiheena Suurpellon rakentamisen ajankohtaiset 
asiat. Pekka Vikkula alusti ja vastasi kysymyksiin. Asukkaat saivat lähettää kysymyksiä etu-
käteen. Etäkokous pidettiin Espoon kaupungin Teams-ympäristössä. Tilaisuuteen ilmoittau-
tui 76 asukasta.  
 
	

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa 
 

Seura on tehnyt tiivistä ja avointa yhteistyötä Suurpellon Markkinoinnin ja Espoon kaupun-
gin suunnittelijoiden kanssa. 



 

 

Puistokatukävely Suurpellon projektijohtajan ja suunnittelijoiden kanssa järjestettiin 
1.10.2020. Keskustelusta kirjattiin useita kehittämiskohteita. 

 
Yhteisötiloja Suurpeltoon vietiin eteenpäin yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. 
Mukana olivat Suurpellon Martat, Olarin Eräkotkat (toimii Suurpellossa), MLL Etelä-Espoon 
osasto (perhekahvila Suurpellossa) ja EMY. Yhteisötilojen tarpeesta lähetettiin yhteinen 
kannanotto päätöksentekijöille ja keskeisille viranhaltijoille. 2.3. pidettäväksi suunniteltu 
erätauko-keskustelutilaisuus peruuntui osallistujien vähyyden takia. Sen jälkeen iski ko-
ronarajoitukset ja toiminta keskeytyi. 
 
Suurpellon linnut -näyttelyä alettiin valmistella Suurpellon luontokuvaajien kanssa. Ta-
voitteena on saada valokuvanäyttely Opinmäkeen keväällä 2021. 

 
Seura oli mukana Suur-Matinkylän asukasfoorumin valmisteluryhmässä (Eira Mononen). 
Koronarajoitusten takia tilaisuuksia ei ollut. 

	
Seura osallistui Kotiseutu kuuluu kaikille –projektiin, jossa tarkasteltiin miten erilaisista kult-
tuurisista taustoista tulevat ihmiset ovat osallisina kotiseudun kehittämisessä sekä millaista 
tukea moninaiseen työhön tarvitaan. Projekti päättyi keväällä 2021.  
 
Espoon asunnot antoi Kynäniekanpiha 4:n kerhotilan seuralle kokouskäyttöön.  	 

 
Tiedottaminen ja näkyvyys 

 
Seuran omilla nettisivuilla on julkaistu tapahtumailmoitukset, hallituksen muistiot, toiminta-
suunnitelma, kannanotot ym. pysyvämpi tieto. 
 
Suurpelto-seura on aktiivisesti esillä fb-sivuillaan ja Urbaani Suurpelto ryhmässä.  
Urbaani Suurpelto-ryhmä käyttöä täsmennettiin Suurpellossa asuville ja paikallisille yrityk-
sille. Näin keskusteluryhmä saatiin paremmin alueen asukkaiden omaksi olohuoneeksi. 
 
Seura ilmoittaa tapahtumista printtijulistein porraskäytävien ovissa. 
 

Jäsenkirjeitä lähetettiin 7 kpl. 
 

	
Sisäisen toiminnan kehittäminen 
	

Syksyllä otettiin käyttöön Microsoftin yhteisöille maksuton O365-ympäristö. Hallitukselle ja 
tiimeille perustettiin omat Teams-ryhmät, joihin Seuran aineistot tallennettiin. Hallituksen 
jäsenille perustettiin suurpeltoseura.fi sähköpostit. Hallituksen kokoukset voidaan pitää 
teams-etäkokouksina. Tiimit voivat myös viestiä keskenään O365:ssä. 
Ympäristön perustamiseen ostettiin konsultointia ja opastusta Taikamorilta.   

 
Kannanotot 

 
Yhteisötiloista lähetettiin kannanotto päätöksentekijöille ja keskeisille viranhaltijoille. 
 
Kaupunginvaltuustolle oli jätetty valtuustoaloite Vanha Lillhemtintien avaamisesta, jota pe-
rusteltiin matkan pidentymisellä Lillhemtistä. Seura jätti tähän vastineen sekä kannanoton 
kaupunginhallitukselle ja vielä valtuustolle asian käsittelyn yhteydessä. Myös tekniselle 
lautakunnalle jätettiin kannanotto kaupunginhallituksen toimenpide-ehdotuksista. Viranhal-
tijan päätökseen haettiin muutosta lautakunnalta.  
Lillhemtin asukkaat perustelivat tien avaamista myös lasten turvallisuudella Lillhemtintiellä 
ja tilanteen selvittämiseksi seuran edustajat tekivät ”liikennelaskentaa” Opinmäen ympäris-
tössä.  
Seura teki myös esityksiä Opinmäen ympäristön turvallisuuden parantamiseksi.  



 

 

 
Puolarintien asemakaavaehdotukseen jätettiin mielipide, jossa toivottiin pidempää tunnelia 
ja vastustettiin kylmäaseman sijoittamista. 
 
Lillhemtin osa-alueen eli ns punainen tuvan asemakaavaan jätettiin kannanotto, jossa esi-
tettiin sen säilyttämistä asukaskäytössä. 

 
Avustukset 

Espoon kulttuuritoimelta saatiin toiminta-avustusta 1000 €.  
Lukupuron niittotyöstä saatiin palkkiota 2000 e. 
Taideaitaprojektille saatiin avustuksia 6200 e.  


