
 

 

SUURPELTO-SEURA RY		 	  
 
TOIMINTAKERTOMUS 2021	 	 	  
 
 
YHDISTYS 
 

Vuosi 2021 seuran kymmenes toimintavuosi. Suurpelto-seura ry, Storåkern-sällskapet rf, 
on perustettu 11.1.2012. Yhdistyksen säännöt on hyväksytty ja yhdistys on rekisteröity yh-
distysrekisteriin 30.7.2012 rekisterinumerolla 208.347. Seuran Y-tunnus on 3072139-4. 

 
Syyskokouksessa 2020 valittiin hallituksen jäseniksi Erkki Castrén, Leila Heimonen, Anita 
Järvisalo, Pekka Kinnunen, Eira Mononen, Kirsti Strömmer ja Reetta Raij. Hallituksen va-
rajäseniksi valittiin  Marja Korpimäki, Hanne Paatelma, Aino Simbonen ja Marjatta Sykkö. 
Toiminnantarkastajaksi valittiin Sirkku Blomberg. 
 
Hallituksen puheenjohtajana toimi Kirsti Strömmer, varapuheenjohtajana Eira Mononen, 
sihteerinä Anita Järvisalo ja rahastonhoitajana Erkki Castrén.  
Hallitus kokoontui 12 kertaa vuonna 2021. Hallituksen kokoukset ovat asukkaille avoimia. 

 
Hallituksen jäsenistä muodostettiin neljä tiimiä, joiden tehtävänä oli suunnitella tiimin aihe-
alueen tapahtumia ja kannanottoja sekä valmistella asioita hallitukselle. 

- Viestintätiimi: Eira Mononen, Leila Heimonen, Anita Järvisalo ja Kirsti Strömmer. Ta-
pahtumatiimi: Kirsti Strömmer, Kaj Järvisalo, Anita Järvisalo, Reetta Raij, Pekka 
Kinnunen.  

- Maisematiimi: Leila Heimonen, Erkki Castrén, Marja Korpimäki, Eira Mononen, 
Hanne Paatelma ja Marjatta Sykkö. Leila Heimonen oli viljelyvastaava.  

- Liikuntatiimi: Jorma Mononen, Pekka Kinnunen, Erkki Castrén, Kaj Järvisalo, Kirsti 
Strömmer.  

- Vaikuttamistiimi: Kirsti Strömmer, Eira Mononen, Reetta Raij, Pekka Kinnunen.	
	 	  

Koronapandemia vaikutti olennaisesti toimintavuoteen. Yleisömääriä rajoitettiin sisätiloissa, 
joten asukasilta ja kevätkokous pidettiin etäkokouksena.  Ulkotilaisuuksia voitiin järjestää, 
kun etäisyyksistä ja käsihygieniasta huolehdittiin. Tapahtumiin ja kokouksiin kehitettiin uu-
sia toteutustapoja.   

	
Yhdistyksessä oli vuonna 2021 vajaa 100 jäsentä.  
Yhdistys on Espoon kaupunginosayhdistysten liitto EKYLin jäsen 
 
 

TOIMINTA VUONNA 2021 
 
Tapahtumat 

 
Lapsille järjestettiin Lumihahmo-kisa tammikuussa. Lumi alkoi sulaa vähän liian nopeasti, 
mutta viisi lasta osallistui kisaan. Facebook äänestyksessä suosikiksi nousi Helmin kissat. 
Helmi sai pienen palkinnon, muut heijastimen.  
 
Talvikirmaus toteutettiin omatoimisena liikuntana hiihtolomaviikon aikana. Osallistuminen 
joko tarjolla olevilla tai itse tulostettavalla kaavakkeella. Osallistuneita lapsia oli 16 kpl, ikä-
haarukka 2-14 vuotta. Palkintona jaettiin kaikille osallistujille kelkkikset ja suklaamitali. 
Suorituksia oli yhteensä 210: pulkkamäki, luistelu, hiihto suosituimmat.   
Palaute lapsilta oli innostunutta, vanhemmilta paljon kiitosta.   
Lapset pääsivät myös kokeilemaan lumikenkäilyä hiihtolomaviikolla. 	



 

 

	
	

Kukkiva Suurpelto -tapahtumaa järjestettiin koronan takia erilaisena, jotta voitiin pitää 
ryhmät pieninä ja turvavälit kunnossa. Keskuspaikkana oli Lukutori, josta perheittäin tai 
pienellä kaveriporukalla lähdettiin suunnistamaan ohjeiden avulla Suurpellon puistoissa. 
Rasteilla oli kivoja tehtäviä ja lopuksi palattiin Lukutorille. Olarin seurakunnan rastilla oli 
mm puujaloilla kävelyä, Päiväkoti Touhulan rastilla liikuntaa esim vanteen pyörittelyä, Ola-
rin eräkotkien rastilla tunnistettiin ötököitä, Espoon ladun rastilla tasapainoiltiin ja Rakkau-
den puutarhasta etsittiin kettuja. Palkinnoksi kukin osallistuja sai kesäkukan. Osallistujia oli 
arviolta 100 .  
Torilla Helsinki Django Collectiven duo soitti jazzia, Marttojen kahvilassa leivonnaisia ja La 
Gelateria jäätelökioskista sai kahvia. Espoon kaupungin edustaja Iina Kallio kertoi Lukuto-
rin päästöttömästä työmaasta. 
Päästötön työmaa -projektin teki lehdistötiedotteen ja Kukkivasta kerrottiin Länsiväylässä 
ja Espoon kaupungin facebookissa. 
 	
Puisto-piknik oli 28.8. Lillhemtin puistossa. Django Collective Helsinki Trio tarjosi piknik-
tunnelmaista musiikkia. Klo 17.15-18 oli kaikilla mahdollisuus itse tarttua mikkiin ja muu-
tama lapsi ja yksi aikuinenkin lauloivat. Martat pitivät kahvilaa ja se menestyi. Espoo-päi-
vän viinerit maistuivat ja ohikulkijatkin jäivät kahville ja kuuntelemaan musiikkia. Oman vil-
tin ja eväiden kanssa mukana oli n 120 asukasta. Etäisyyksistä pidettiin hyvin huolta. 
Suurpellon puistopiknik oli osa Espoo-päivän ohjelmaa. 
 

 
Ympäristön elävöittäminen 

 
Perhoskumpu kunnostettiin 2020. Kesän 2021 aikana perhoskumpua kitkettiin ja kasteltiin 
muutaman kerran. Kukat voivat hyvin, osa innostui kesästä ja kasvoi jättisuuriksi. Syksyllä 
täydennetään istutuksia. 

	
Lukupuron osmankäämien niittotalkoot 6-8.8. onnistuivat hyvin. Talkoisiin osallistui kaik-
kiaan 16 henkilöä, 12 – 14 / päivä. Työtunteja kertyi 122. Perjantaina tehtiin töitä koko 
päivä, lauantaina ja sunnuntaina pari tuntia (sateiden takia). Kasoja kertyi 17. Käytössä oli 
kolme raivaussahaa ja neljät kahluuhousut. Viikatteita olisi voinut olla enemmän. Viherpal-
velulta saatiin kiitoksia tehokkaasta työskentelystä. Seura sai puolet niittotyöstä, joten tal-
koopalkkio oli 2000 e.  
 
Siisti Suurpelto eli puistojen ja tienvarsien siivoustalkoot järjestettiin sekä keväällä että 
syksyllä. Perinteinen talkookahvittelu korvattiin eväspussilla sekä syksyllä että keväällä ko-
ronapandemian takia. Kevättalkoisiin 10.4. osallistui 85 lasta ja aikuista. Syksyn talkoot pi-
dettiin 25.9. ja niihin osallistui 55 asukasta.  

	
Rakkauden puutarhassa on yli 180 puuta. Olarin koulun 6 A -luokka istutti oman puun.  
 
Lahopuuaitaa kunnostettiin 21.04.  

 
Taideaitaprojekti 
Aidan koristelun tavoitteena oli olla yhteisöllinen projekti, johon osallistuivat laajasti eri ikäi-
set ja eri kansallisuuksia edustavat suurpeltolaiset.  
Tämä onnistui koronarajoituksista huolimatta hyvin. Projektiin osallistuivat Opinmäen, 
Suurpellon ja Maakirjan päiväkotien esikoululaiset, Olarin koulun ja Espoon kansainvälisen 
koulun kuvataidepainotteiset kahdeksannet luokat sekä Espoon kuvataidekoulun piirustus- 
ja maalaus, katutaide ja muotoiluryhmät.  



 

 

Asukastyöpajoissa tehtiin aidan pohjamaalaus ja rytmitettiin aitaa ornamenteilla. Lisäksi 
asukkaat auttoivat lasten ja nuorten töiden lakkauksissa, kiinnityksissä ym. Asukastyöpa-
joja ei voitu järjestää koronan takia aivan niin laajoina kuin projektia suunniteltaessa ajatel-
tiin.  
  
Aidan teemoitus toteutui suunnitelman mukaan eli Itämereen, Lukupuroon, eläimiin ja kas-
veihin liittyvä kokonaisuus. Nuoret kuvasivat töissään ympäristöongelmien vaikutuksia me-
ren eläviin.  
	
Kuvataidekoulun oppilaat maalasivat työt luokissa ja sitten ne kiinnitettiin aitaan. Sateet 
tekivät tepposia ja suurin osa kuvista irtosi aidasta. Valokuvista teetettiin painokuvat, mutta 
ne eivät ole yhtä tasokkaita kuin alkuperäiset työt.   
Olarin ja kansainvälisen koulun oppilaat tekivät koulussa stencil-kuvia ja spray-maalasivat 
kuvat aitaan. 
Opinmäen kuvisryhmä teki pelejä ja labyrintin, joiden kuvat maalattiin vanerille, sekä vane-
ripuhekupliin tervehdyksiä 13:lla kielellä. Pelit ovat Lukutorin puolella ja ovat herättäneet 
ihastusta ja innostaneet pelaamaan.  
Päiväkodeissa maalattiin muotoon leikattuja vanerikaloja kaikkiiaan 80 kpl ja ne uivat ka-
dun puoleisella osuudella. 
  
Aikataulu venyi koronan takia lähes vuodella, sillä keväällä 2020 sekä koulut että päiväko-
dit eivät pystyneet työskentelemään. Pohjamaalaus tehtiin keväällä 2020. Koulut ja päivä-
kodit aloittivat syyslukukaudella 2020 ja Opinmäen muotoiluryhmä kevätkaudella 2021.  
Työtä vietiin sinnikkäästi eteenpäin aina kun koronatilanne ja sää salli.  
Projektiin osallistui n sata lasta ja nuorta sekä 40 aikuista. Työtunteja taideteoksiin kertyi 
1180 ja projektin hallintaan 250. 
Länsiväylä ja HBL julkaisivat jutun Suurpellon taideaidasta. Sampo/Mandatum Life 
nosti kanavissaan taideaitaa.  
Taideaita-projektin päättäjäiset pidettiin maailman merien päivänä 8.6.2021. 

	
Kaupunkiviljely 

 
Viljelylava-alue oli edelleen tilapäisellä paikallaan. Lavoja on 40 kpl ja kaikki olivat käy-
tössä. Steiner-koululla, Olarin koululla ja Opinmäen päiväkodilla on oma lava. Lavoja hoi-
dettiin hyvin.  
Viljelylavat ovat vain Suurpelto-seuran jäsenille ja maksu 2021 oli 25 €. 
Lavoilla pidettiin talkoot joka kuukauden ensimmäisenä maanantaina. 
Lippakioski palvelee työkaluvarastona. 
 
Uuden lava-alueen rakentaminen alkoi syksyllä 2021 ja uudelle lava-alueelle siirrytään ke-
väällä 2022. Vanha Lillhemtintien väliaikaisen avaamisen takia lava-alue on noin kolmas-
osan pienempi kuin asemakaavassa on osoitettu.  
Maisematiimi suunnittelee uutta aluetta, rahoitusta ja aikataulua.  

	
Suurpelto liikkuu 

 
Tammikuun kuntohaasteeseen osallistui 17 suurpeltolaista, kaikkiaan liikuttiin yhteensä 
371 tuntia.  Voittaja Eeva-Leena liikkui 51 tuntia. Kaksi eniten liikkunutta sai lahjakortin. 
 
Seuran joukkue osallistui HSL:n ja Traficomin orgnisoimaan kävelykilometrikisaan sekä 
pyöräilykilometrikisaan. Suurpelto-seuran joukkueeseen osallistui kävelykisassa 23 ja 
pyöräilyjoukkueessa 7 asukasta. Kilometrien keräysaika 01.05. – 31.10.  Kävelykilometrejä 
12 743 eli 553 km/hlö ja pyöräilykilometrejä 6020. 
 
Seuran liikuntapiiri pääsi koronarajoitusten takia jumppaamaan vasta lokakuussa..  



 

 

	
Lasten kisoihin 14.8. osallistui 52 lasta vanhempineen. Lajeja oli viisi ja jokaisesta suori-
tuksesta sai merkinnän suorituskorttiin. Kaikki saivat mitalin ja naposteltavaa. 

  
Suurpellon hitaat jatkoivat yhteislenkkejä tiistaisin ja lauantaisin.  
 
Pyöräretkiä lähiympäristöön tehtiin viitenä viikonloppuna. Kohteina olivat Talin siirtolapuu-
tarha, Haagan alppiruusupuisto, Jupperi, Suvisaaristo ja Kauklahti (EMYn palsta). Osallis-
tujia oli 5 – 8 / retki. 
	
 

Asukasillat 
 

Asukasilta ja kevätkokous pidettiin etänä 25.3. koronarajoitusten takia. Asukasillassa pro-
jektinjohtaja Pekka Vikkula kertoi lyhyesti ajankohtaista alueen rakentamisesta. Lisäksi oli 
tietoiskut jätehuollosta ja Opinmäen ympäristön jalankulun turvallisuuden kehittämisestä. 
Kokoukseen osallistui 35 asukasta. 
 

Syksyn asukaskokous oli 18.11. Opinmäessä. Asukasillan teemana olivat keväällä tehty-
jen asukaskyselyjen (markkinointi ja opinnäytetyö) tulokset sekä alueen rakentaminen ja 
kaavoitustilanne. Projektinjohtaja Pekka Vikkula alusti ja vastasi kysymyksiin. 
Asukasiltaan osallistui 46 henkilöä. 
	

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa 
 

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

	
Suurpellon linnut -näyttely sijoitettiin Opinmäen pääsisäänkäynnin lähellä olevaan vitrii-
niin. Bore Wanner oli lintunäyttelyn päätoimija ja hän hankki myös sponsorit näyttelylle. 
Lintukuvat tulostettiin valokuvapaperille. Lintuja oli 20 eri lajia. Lintujen nimet olivat suo-
meksi, englanniksi ja latinaksi. Muhevainen ja T2H-rakentaja tukivat näyttelyä.  
Linnuista tehtiin myös kalvosarja koulun käyttöön.  
Lintunäyttely avattiin 30.4., jolloin paikalla oli EIS:n oppilaita ja opettajia.  
Lintunäyttelystä kerrottiin HBL:ssä ja Länsiväylässä.  
Linturetkiä EIS:n luokille järjestettiin kuusi kpl. Oppaana oli Bore ja Pekka seuran edusta-
jana. Opettajat ja oppilaat olivat tyytyväisiä retkiin. 
 
Espoon Ladun kanssa järjestettiin lapsille hämäräpolku Kabiksen metsässä. Heijastimin 
merkittyä polkua kävi 2.11. kulkemassa 116 aikuista ja lasta (lapsia 75%).  
Tonttupolulla 8.12. kävi kovasta pakkasesta huolimatta 52 lasta ja aikuista etsimässä 
tonttuja.	
 
Seura osallistui Marttojen organisoimiin Suurpellon joulumyyjäisiin 28.11. Seuran joulu-
pukki oli suosittu, samoin  arpajaiset. Paikalliset pienyrittäjät antoivat palkintoja ja K-kaup-
pias joulupukin karkit. Kävijöitä oli noin 120. 

	
Seura oli mukana Suur-Matinkylän asukasfoorumin valmisteluryhmässä (Eira Mono-
nen). Koronarajoitusten takia oli kaksi etänä pidettyä asukasfoorumia: liikenne 7.4 ja sosi-
aali- ja terveyspalvelut  13.4.  Asukasfoorumin työskentely päättyi kuntavaaleihin. Asukas-
foorumin valmisteluryhmä jätti kannanoton Espoon osallistumismalliin. 
 



 

 

Tuimme Olarin koulun Pikku-yrittäjä -tapahtumaa 18.5. valvojina ja tuomalla seuran tel-
tan oppilaiden käyttöön. Onnistunut oppilaille kohdennettu tapahtuma, joka perustui opin-
näytetyöhön.  
Olarin koulun liikenneviikolle järjestettiin OKKYn pyynnöstä heijastinpolku, jossa oli ky-
symyksiä liikenneturvallisuudesta. Osallistujia oli vain 12. Joulunajan kiireet ja melko viime 
tipan ilmoittelu vaikuttivat.  
 
Lillhemtin punaisen tuvan tiimoilta pidettiin eri järjestöjen kokous. Tila saadaan mahdolli-
sesti yhteisökäyttöön eri yhdistyksille, partiolle ja MLL:lle, mutta ratkaisematta on talon 
kunnostus ja ylläpito. Suurpelto-seuran käyttö olisi vähäistä eikä seura voi sitoutua talou-
dellisesti.  Allekirjoitimme järjestöjen kannanoton, jossa esitetään taloa yhteisökäyttöön.  
	
Saimme käyttää Espoon asuntojen Kynäniekanpiha 4:n kerhotilaa seuran kokouksiin.  
Tilaan rakennettiin jouluikkuna. 	 

 
	
	
Vaikuttaminen 

 
Kaupungin suunnittelijoille tehtiin esityksiä ja pidettiin neuvotteluja Opinmäen ympäristön 
turvallisuuden parantamiseksi.  

	
Teknisen keskuksen johtajalle lähetettiin pyyntö arvioida Vanhan Lillhemtintien tilanne ke-
sän aikana ja kiirehdittiin sen sulkemista asemakaavan mukaisesti. Hallinto-oikeudelle lä-
hetettiin asukkaiden valituksen tueksi kirjelmä, jossa tuotiin tiedoksi Suurpelto-seuran kan-
nanotto. 
 
Esitettiin Suurpellon jätehuolto oy:n hallitukselle, että se ryhtyy toimenpiteisiin Lukusolmun 
jäteastioiden ympäristön siistimiseksi. Jätehuolto lupasi toimenpiteitä nopeasti (aita, puomi, 
kameravalvonta). 
 
Likusterinkatu ja Suurpelto I kaavamuutoksista oli OAS-vaiheen tilaisuus etänä asukkaille 
27.4. Seura jätti mielipiteensä kaavamuutossuunnitelmiin.  
	
Puistokävely viherpalvelupäällikön ja suunnittelijoiden kanssa järjestettiin 23.9. Keskuste-
lusta kirjattiin useita kehittämiskohteita. 

	
	
Tiedottaminen ja näkyvyys 

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

 
Seura ilmoittaa tapahtumista printtijulistein kirjastossa, Suuriksessa, lippakiskassa, A-stän-
dillä Lukutorilla ja parissa sähkökaapissa. 
 

Jäsenkirjeitä lähetettiin seitsemän kpl.  
 
Länsiväylässä, HS-Espoossa ja HBL:ssä on kerrottu lintunäyttelystä, taideaidasta ja Kuk-
kiva Suurpelto -tapahtumasta ja Lukutorista.   

	
 



 

 

Avustukset 
Espoon kulttuuritoimelta saatiin toiminta-avustusta 1500 €.  
Lukupuron niittotyöstä saatiin palkkiota 2000 e. 
Kukkiva Suurpelto –tapahtumalle saatiin projektiavustusta 900 e.  


