ESITYS vuosikokoukselle 31.3.2022

Merkittävä tunnustus oli vuoden mittainen ja ensimmäinen ja edelleen
ainoa espoolaiselle kaupunginosalle myönnetty.

Kauklahti-seura ry - Köklaxgillet rf

Yhteisöllisellä toiminnalla ja monipuolisilla tapahtumilla on Kauklahden
’kylässä’ pitkä perinne. Toimintaa on ollut aina tietotilaisuuksista
kylätapahtumiin.
Moni asia muuttui vuonna 2020 korona-epidemian tuomien rajoitustoimien
myötä. Vuonna 2021 toiminta oli edelleen normaaliaikaa suppeampaa, ja
erityisesti tapahtumien järjestämisen joustavuus vaati vapaaehtoistoimijoilta paljon.

Toimintakertomus 2021

Vuosikokoukselle 310322
Yleistä
Kauklahti-seura ry - Köklaxgillet rf toimii Suur-Kauklahden alueella, jossa
on nykyisin noin 12 000 asukasta.
Seura on perustettu vuonna 1972 ja sen tehtävänä on sääntöjensä
mukaisesti edistää aktiivisesti toimialueensa asukkaiden kotiseutuhenkeä
ja viihtyvyyttä, toimii asukkaiden ja eri yhteisöjen yhdyssiteenä, vaikuttaa
alueen palveluihin ja elinympäristön laatuun sekä edistää yhteistyötä
toimialueen päättäjien ja viranhaltijoiden kanssa alueen kehittämisessä.

Perinteisestä toiminnoista
mainittakoon Kauklahti-päivä ja silloin
jaettava Vuoden Kauklahtelainenkunniamaininta. Vuoden 2021
kunniamaininnan sai Toni Alén,
kaikkien tuntema, nykyisin Kkaupparyhmän monitoimimies.

Kauklahden asutus
ulottuu pitkälle
historiaan ja alueella
näkyykin yhä paljon
historiallisesti
merkittäviä
rakennuksia ja
kulkuväyliä.

Vas. Kauklahti-seuran pj. Juha Hatakka ja
oik. palkittu Toni Alén.

Toiminta
Epidemiarajoitukset vaikuttivat edelleen toimintaan suuresti. Toimintaa oli
kuitenkin jälleen monella osa-alueella:

Tänä päivänä
Kauklahden
omaleimaisuus ja
ympäristö houkuttelevat uusia asukkaita ja palveluita. Väestön kasvu
alueella on ollut merkittävän suurta viimeisen kahdeksan vuoden ajan.

Vaikuttamistyötä, jossa
1. annettiin mielipide Vanha-Mankbyn arkeologisen puiston suunnitelmiin.
2.annetiin haastattelu Espoon kaupungin tulevaisuuskyselyyn Kauklahden
alueesta. Kyselyn toteutettiin kaikilla suuralueilla Haaga-Helian
opintotyönä.
3.kirjelmöitiin kaupunkisuunnittelulautakuntaa laajasta (n.50 ha) Lasihytin
kaava-alueesta.
4.tehiin muistutus laajasta (n. 50 ha) Lasihytin kaavaehdotuksesta.

Kauklahti-seura ry - Köklaxgillet rf sai Espoo-päivänä 2018 Vuoden
Yhteisö -palkinnon. Kauklahti sai samana vuonna Kotiseutuliiton
valtakunnallisen palkinnon, Vuoden Kaupunginosa 2018-kunniamaininnan.
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ns. Palolampiviikkona 10.-26.4.2021. Epidemiarajoitukset siirsivät
ryhmätapahtumat kokonaan omatoimisiksi.
-keväälle suunnitellut ja siirretyt tapahtumat, mm. halieläinvierailu ja
puistokirppis siirtyivät jälleen. Samoin alkukesän luonnonkukkien päivän
vietto ja keväälle suunnitellut kuntavaalitilaisuudet paikallisille ehdokkaille
peruuntuivat kokonaan.

5.annetiin palautetta ja
osallistuttu HSL
linjastosuunnitelmien
kommentointiin.
6. osallistuttiin
Espoonkartanon
louhoshankkeen sekä
Lankasuon louhos- ja
maakaatopaikan
hankkeiden valitusprosesseihin.
7. seurattiin ja annettiin mielipiteitä Raskaan junavarikon merkintää
maakuntakaavassa Mankki-Luomaan alueella.
8. seurattiin POKEn eli Espoon pohjois- ja keskiosien osayleiskaavan
uusintakäsittelyä.

-Autoklinikka - yrityksen ja Espoon
kaupungin yhteistyö-projektina parantaa
liikenneturvallisuutta kaupunki esitti
Kauklahden Kauppamäen pihakatu-osuutta
katumaalauksilla nopeuksia alemmaksikokeilukohteeksi.
Kauklahti-seura lähti projektiin mielellään
mukaan, sillä Kauppamäen pihakatu-osuus
on ollut jatkuva valituskohde vaarallisten ajonopeuksien vuoksi ja ratkaisua
ei asiaan ole saatu asukkaiden tai seuran yhteydenotoista huolimatta.

- Kauklahdelle
saatiin oma
vaakuna syykuussa
2019 Kauklahtiseuran
organisoimana.
Vaakunan
tunnettuutta
edistettiin edelleen
vaakunaheijastimien ja uutena vaakunapipojen myötä.

Projektissa osallistettiin ensin asukkaita työpajoissa mm. kuva-ideoiden ja
värien suhteen, minkä jälkeen Mimmit Peinttaa – katutaideryhmä toteutti
tarinalliseksi ja seudun rikasta kulttuurihistoriaa esille tuovat teokset.
Liikenneturvallisuutta selvitettiin
nopeusmittauksilla ennen ja
jälkeen katumaalauksien. Espoon
kaupungin toteuttamien
mittaustulosten perusteella
katutaide laski autoilijoiden
vauhtia Kauppamäen pihakatuosuudella - ylinopeutta ajavien
määrä väheni seitsemän (7)
prosenttiyksikköä ja etenkin
räikeiden ylinopeuksien määrä
väheni voimakkaasti.

- aprillipäivänä julkaistiin liitteenä oleva tiedote uudesta kauklahtelaisesta
ruokainnovaatiosta, sillimämmistä. Uutuustuotteen todettiin lähentävän
ratkaisevasti pääsiäis- ja vappusesonkia.
- edellisvuoden yhteistyöprojektin Folhälsanin Suomen Ladun, Allegia-, ihoja astmaliittojen lähiluonto-hanke järjesti aloitustapahtuman Kauklahdessa
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-Espoo-päivänä 28.8.2021 pystyttiin lopulta
järjestämään iloinen perhetapahtuma, mutta
ohjelma kutistui monta kertaa siirrettyyn
halieläinvierailuun ulkona. Mm.
kierrätystapahtuma, puistokirppis ja sisällä
asukaspuistossa suunniteltu ohjelma oli
peruutettava epidemiarajoitusten vuoksi.

Jatkona kuitenkin Espoon uuden osallisuusmallin perusteet hyväksyttiin
uudessa valtuustossa ja konkreettista mallia asukasfoorumityön jatkoksi
odotetaan yhä.

Halieläinvierailu oli kuitenkin suuri menestys
ja kaikenikäisiä jonotti eläimiä (laama,
lammas, aasi,
vuohi, pupuja) halaamaan parin tunnin ajan
hyvässä säässä.

-syyskaudella oli monenlaista yhteistyösuunnitelmaa myös Kauklahden eläja asu -seniorikeskuksen kanssa, mutta korona-epidemian vuoksi
seniorikeskus pysyi suljettuna.

-ensiapukursseja oli tarjolla kauklahtelaisille Espoon kaupunginosayhdistys
EKYLin kautta ja henkisen ensiavun kurssi oli tarjolla seuran itsensä
järjestämänä, mutta se ei toteutunut osallistujien puutteen vuoksi.

- oltiin jälleen mukana alueen yksinäisille vanhuksille jo
kuudetta kertaa järjestetyssä joulukukkien
lahjoituskampanjassa.

-Kauklahti-päivää lauantaina 18.9.2021
vietettiin jälleen tapahtumarajoitusten
vallitessa ja ohjelma jaettiinkin eri paikoissa
toteutettaviksi osaohjelmiksi.

-Kauklahti-seura keräsi asukkailta mielipiteitä suuresta ja
keskeisestä Lasihytin kaava-alueesta ja piti virallisessa
kaavatilaisuudessa puheenvuoron em. mielipiteistä.
Kaavan merkittävyyden vuoksi Kauklahti-seura keskusteli
paljon kaupungin kanssa yrittäen saada virallista kaavatilaisuutta livetilaisuudeksi tai edes hybridiksi, mutta nopeasti vaihtelevien
epidemiarajoitusten vuoksi Kaupunki päätyi etätilaisuuteen.

Kauklahti-seuran infopiste ja ponitalutus sijaitsi K-supermarketin pihalla,
mikä mahdollisti myös Vuoden Kauklahtelaisen yllättämisen
julkistamistilaisuudessa. Kauklahden Kappelilla oli
kauklahtelaistaiteilijoiden Pop-Up-näyttely, Elä ja asu -seniorikeskuksella
esiteltiin talon toimintaa ja tarjoiltiin pullakahvit
Kauklahden Marttojen toimesta. Talon luona sijaitsi myös
lukukoirien, Nekun ja Pätkiksen ’ohjelmapiste’.
Nuorisotilan edustalla oli aarrejahti, munkinpaistoa ja
jättisaippuakuplia.
Alueen yrityksiä oli jälleen laajasti avoinna ja järjesti omaa
ohjelmaa, mm. kasvomaalausta lapsille.

Kauklahti-seura ideoi kuitenkin ensimmäisenä Espoossa live-seurannan
kaavatilaisuuteen eli kaupungin etänä järjestämää kaavatilaisuutta pystyi
tulemaan seuraamaan livestriimauksena Kauklahden elä- ja asu seniorikeskuksella hetkellisesti helpottuneiden epidemiarajoitusten vuoksi.
Toimintatapa oli onnistunut ja sitä voikin suositella vastaavissa tilanteissa
muillekin asukasosallisuuden varmistamiseksi myös digiosallisuudesta
putoaville.

-Kauklahden osallisuushanke alkoi v.2019 Kauklahtiseuran aloitteella ja Kauklahti valikoituikin pilottikohteeksi Espoon osuuteen
Kuntaliiton hankkeessa. Sosiaalisesti Kestävä Kaupunki.
Tavoitteena oli suunnitella ja pilotoida uudenlaista rakennetta kaupungin ja
asukkaiden väliseen vuorovaikutukseen, mutta korona-epidemia esti
syventävän vaiheen toteutumisen

-Kauklahden Elävä Joulukalenteri järjestettiin jo seitsemännen kerran ja
rajoitusten vuoksi hybridinä. Epidemiatilanne muutti suunnitelmia usein
vielä viime hetkellä, mutta kalenteri toteutui silti lähes täysimääräisesti.
Liitteenä tapahtumatiedot.
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Joulukalenterin kylätapahtuma 4.12.2021, Kyläjoulu
muuntui ulkona pidettäväksi Joulukyläksi, mutta
kylmyyden vuoksi ulko-ohjelmanumerot
peruuntuivat ja Palttinan nurmikentällä nähtiinkin
iloisia myyjiä ja Kauklahti-seuran passitoimiston
kuvausteltta rekvisiittoineen. Itse passitoimistoa
saatiin pitämään paikallisen partio-lippukunnan
Kauka-Kuuttien reippaat aktiivit. Uusia Kauklahtipasseja myönnettiinkin muutaman tunnin aikana
lähes sata.

Yhteistyö
Kauklahti-seura toimii aktiivisena jäsenenä Espoon
Kaupunginosayhdistysten liitto EKYL ry:ssä ja Pro Espoonjoki ry:ssä.
Kauklahti-seura kuuluu myös kaupunginosayhdistysten kattojärjestöön,
Suomen Kotiseutuliittoon. Sen jäsenenä osallistuttiin vuotuisiille
Kotiseutupäiville Oulussa ja oltiin keskusteluosapuolena mm.
kaupunkipaahtimo-ohjelmaosuudessa.
Vuonna 2021
-EKYL ry:n hallituksen jäsenenä toimi hallituksen jäsen Hanne Österberg ja
-Pro Espoonjoki ry:n hallituksen kutsujäsenenä toimi puheenjohtaja Juha
Hatakka.

Tiedotus
Seura on tiedottanut toiminnastaan jäsenille jäsenkirjeillä paperisena ja
sähköisesti, mutta pääasiallinen tiedotuskanava on ollut FB-sivut,
www.facebook.com/kauklahtiseura ja instagram- sekä twitter-sivut
@kauklahtiseura. Kauklahti-seuralla on www-sivut osoitteessa
www.kauklahti.fi .

Toimintavuonna 2021 Kauklahti-seura pyrki normaaliin tapaan, epidemiaajasta huolimatta, tekemään yhteistyötä muiden yhteisöjen, erilaisten
ryhmittymien, yritysten ja viranomaistahojen kanssa.

Tapahtumista on informoitu sähköisesti myös alueen muita toimijoita, kuten
yhdistykset, koulut, kirjasto, päiväkodit ja seniorikeskus yms.
Tapahtumatiedotusta on tehty myös perinteisen tolppa- ja tiedostustaulumainoksin.

Hallinto ja Talous
Seuran varsinainen vuosikokous pidettiin 31.3.2021 poikkeamislain
mukaisesti etäkokouksena.

Seura julkaisi syyskuussa
Kauklahden Kylälehtinimisen vuotuisen
tiedotuslehden, joka jaettiin
alueen jokaiseen
mainoskiellottomiin
talouksiin. Lehteä oli
jaossa myös kirjastolla ja
alueen yrityksissä ja
kouluissa. Lehden
painosmäärä oli 5 500.

Seuran hallituksen puheenjohtajaksi valittiin jatkamaan Juha Hatakka.
Uuteen hallitukseen valittiin varsinaisiksi jäseniksi kolme henkilöä, Heli
Halava, Heidi Hatakka ja Hanne Österberg.
Varajäseniksi valittiin Ulla Cederberg, Juha Koikkalainen (uusi) ja Anni
Lahtinen.
Hallitus järjestäytyi ja valitsi varapuheenjohtajaksi Heli Halavan ja
sihteeriksi sekä rahastonhoitajaksi hoitajaksi Hanne Österbergin.
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Hallitus piti vuonna 2021 yhteensä seitsemän varsinaista kokousta.

Kungsgårdsskolan (alakoulu), Vanttilan koulu (alakoulu), Vanttilan koulu
(yläkoulu).
Tämä vaatii riittävää varautumista taloudellisesti toimintavuodesta
riippumatta.

Talous toimintavuonna 2021 oli vakaa tuloksen näyttäessä 162,22 euron
ylijäämää (v.2020 ylijäämä oli 2 430,02 euroa). Taseen loppusumma oli
12 876,72 euroa.

Kauklahti-seura kiittää kaikkia yhteistyökumppaneitaan ja mainostajia
vuodesta 2021.
Hallitus seuraa taloutta tarkasti ja miettii jatkuvasti uusia keinoja
tulorahoituksen lisäämiseksi.

Espoo 6.3.2022
Hallitus
Toiminta rahoitettiin jäsenmaksuilla, Espoon Kaupungin kulttuurin
tulosyksikön myöntämillä vuosi- ja projekti-avustuksilla sekä Kylälehden
mainostuotoilla.

Liite 1:
Elävä Joulukalenteri kauklahdessa 2021 – tapahtumasarjan
tapahtumat:

Jäsenmäärän kehitys oli positiivista ja kannatusjäsenmäärä vaihtelee aina
Kylälehden mainosmyynnin mukaisesti.

Luukku 1
Aloita joulun vietto kaupunginpuutarhalla 1.12 klo 17.30-19.00
Lämpimästi tervetuloa aloittamaan joulun vietto keskiviikkona 1.12. klo 17.30
kaupunginpuutarhan pihalle . Joulukuun ensimmäisenä syttyvät valot puutarhan
komeaan kuuseen asukkaiden iloksi.
Jo perinteeksi tulleessa tapahtumassa nautitaan joulumusiikista, makkarasta,
glögistä ja joulutortuista sekä tavataan tuttuja kyläläisiä ja uusia naapureita.
Syömisen jälkeen tekee hyvää vähän verrytellä ja kiertää omatoiminen tonttupolku.
Polun tehtävät tehdään yhdessä vanhempien kanssa. Otathan mukaan oman
taskulampun.
Paikkana Kaupunginpuutarha, Vantinpuisto 11
Järjestäjä Vanttilan koulun vanhempainyhdistys
https://www.facebook.com/events/1791150041092269/?ref=newsfeed

Jäsenmaksuilla, 12 euroa varsinainen jäsen ja 50 euroa kannattajajäsen, ei
kateta perustoiminnan kuluja, ja varsinaisen toiminnan kulujäämä on
negatiivinen.
Kauklahti-seura on toimintansa alkuajoista lähtien lahjoittanut vuosittain
stipendit alueen eri kouluasteille. Nykyisin Kauklahdessa on viisi koulua:
Kauklahden koulu (yläkoulu), Hansakallion koulu (alakoulu),

Luukku 2
Talvinen Jouluikkuna -taideteoksen julkistaminen 2.12 klo 20.00
Kuninkaantien Taiteilijoiden talvinen jouluikkuna-taideteos julkistetaan Kauklahden
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Elä ja asu -seniorikeskuksella, os. Hansakartano 4.
Järjestäjä Kuninkaantien Taiteilijat
https://www.facebook.com/events/293397032688453/

Luukku 6
Espoon itsenäisyyspäivän 6.12.2021 juhlakonsertti netissä klo 15-16, linkki
https://www.espoo.fi/fi/kaupunkitapahtumatespoo/www.espoo.fi/kaupunkitapahtumat

Luukku 3
Askartelua itsenäisyyspäivän lipputeemalla Kylätalo Palttinan, os.
Tegelhagen 4, asukaspuistolla 3.12 klo 9-11.
Järjestäjä Kylätalo Palttinan asukaspuisto
https://www.facebook.com/events/978418066044807/?ref=newsfeed

Luukku 7
Muista osallistua joulukukkalahjoituskampanjaan alueen yksinäisille vanhuksille.
Kauklahti-seura yhdessä Espoon Kaupungin Kauklahden kotihoidon
kanssa toteuttaa kukkavälityksen Kauklahden Kukan (Hansatie 26) kautta jouluksi
2021.
Osta kukka tai osuus siitä, ja joulun alusviikolla kotihoidon luotettu ja
vanhuksen tuntema henkilökunta toimittaa kukkalähetyksen perille!

Luukku 4
Kyläjoulu eli tänä vuonna Joulukylä lauantaina 4.12.2021 klo 10-14 Palttinan
nurmialueella (Palttinatalon takana, hakuos. Palttinapolku-Narvanreitti)
Palttinan nurmikentällä ulkona on myynissä mm. vaakunapipoja, käsitöitä, kortteja,
Kauklahtelaisen kirjoittajien joulukirja, kransseja, sytykkeitä, jne. pukinkonttiin
sopivaa.
Paikalla on myös Kauklahden oma PASSITOIMISTO Kauka-Kuuttien, josta saat
heti kauklahtelaisen oman vaakunapassin kuvallasi mukaasi!
Muualla:
-Alepan kuusen pystytysjuhla klo 10-15. VALOT SYTYTETÄÄN klo 11.00. Tarjolla
Glögiä ja pipareita.
-Halmeen kahvila avoinna 10-15. Hanki jouluherkut Halmeelta ja osallistu
kakkuarvontaan.
-Fair ja SisustusPatina -tuoteet joulupuodissa Halmeen kahvilan vieressä klo 1015.
-Kauppamäen Karamelli avoinna 10-16, joulupukki paikalla klo 11-14 ja riisipuuroa
tarjolla klo 10-15.
-Ulpukka terveyskauppa avoinna 10-15 – talo täynnä myös joulupukin konttiin
sopivia
lahjoja.
-Sami Rinne Desigh Shop avoinna 11-14,
https://www.facebook.com/samirinnedesign
Ym. ym. Nyt kannattaa hankkia kaikki joulun hankinnat Kauklahdesta!
Järjestäjä Kauklahti-seura ry – Köklaxgillet rf
sp. info@kauklahti.fi
https://www.facebook.com/events/613140916392181/?ref=newsfeed

Luukku 8
Tonttuikkuna ja varjojen ikkuna julkistetaan ke 8.12 klo 16
Espoon kuvataidekoulun Kauklahden osasto julkistaa toimipisteen (Klippinkitie 1)
ikkunoissaan tonttuikkunan ja varjojen ikkunan klo 16.
Järjestäjä Espoon kuvataidekoulu, Kauklahti. Klippinkitie 1.
https://www.facebook.com/events/1794240280780185/?ref=newsfeed
Luukku 9
Peruttu.epidemian vuoksi.
Luukku 10
Discoilua ja muuta kivaa Nuorisotilassa 10.12 klo 15-19
Kauklahden nuoret toimivat DJ:nä ja järjestävät valoshown discon ohessa.
Kynttilöitäkin voi valaa dippaamalla ja tarjolla glögiä ja puuroa pe 10.12 klo 15-19.
Osoite Hansakallio 2, mutta sisäänkäynti on Hansatien puolella kirjaston
alapuolella.
Järjestäjä Espoon nuorisopalvelut, Kauklahden nuorisotila
https://www.facebook.com/events/2098675600284055/?ref=newsfeed
Luukku 11
Kauklahden Pyrinnän temppurata, korttipaja ja toiminnan esittelyä
la 11.12 klo 11-13
Ohjelmaa Jalkapallohallin puolella klo 11–12: Pallotutka, pujottelurata ja
tarkkuuspotkua.
Ohjelmaa KaPy kahvilan puolella klo 11–13: Glögi ja pipari tarjoilua. Joulukorttien
askartelupaja. Hauskoja arvailukisoja.
Lisäksi KaPyn fanituotteet -20% kahvilan aukioloajan klo 8-15.
Paikka Myntinsyrjän jalkapallohalli, os. Myntinsyrjä7.

Luukku 5
Levähdä hetkeksi 5.12 ja kuuntele konserttiesitys Kauklahdesta (nettilinkki), kun
kauklahtelainen muusikkopariskunta Anna Villberg (sopraano) ja Kimmo
Ruotsala (piano) esiintyvät. https://youtu.be/uWXerzFSAOM
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Järjestäjä Kauklahden Pyrintö
https://www.facebook.com/events/429789168612046/?ref=newsfeed

Paikka Palolammen ulkoilupolku ja metsä .
>Rastiradan aloituspaikka löytyy Google Mapsilla koordinaateilla: 60.194153,
24.606219
>Vaihtoehtoinen tapa löytää lähtöpiste on tulla Leiviskätieltä nousevan kevyen
liikenteen väylän ja Palolammen kuntoradan risteykseen. Siitä liikkeelle kiertämään
kuntorataa vastapäivään. Opasteet ovat lähes risteyksen kohdalla.
Järjestäjä Partiolippukunta Kauka-Kuutit
https://www.facebook.com/events/238202435078933/?ref=newsfeed

Luukku 12
Käsityönäyttely kerhotalo Puikkarin ikkunassa julkistetaan 12.12. Käsityöt
ovat kauklahtelaisen Käsityökerho Käkin tekemiä.
Paikka Kerhotalo Puikkari, os. Hansatie 4, mutta kerhotalolle pääsee myös
Puikkarinkujalta.
Järjestäjä Käsityökerho Käki
https://www.facebook.com/events/1031691840888971/?ref=newsfeed

Luukku 17
17.12 Petteri-poron aistipolku Palolammella koko päivän
Petteri poron aistipolku. Hetki luonnossa perheen kanssa. Koe ja näe lähimetsä
uudella tavalla käyttäen eri aisteja.
Paikka Palolammen ulkoilupolku ja metsä .
>Rastiradan aloituspaikka löytyy Google Mapsilla koordinaateilla: 60.194153,
24.606219
>Vaihtoehtoinen tapa löytää lähtöpiste on tulla Leiviskätieltä nousevan kevyen
liikenteen väylän ja Palolammen kuntoradan risteykseen. Siitä liikkeelle kiertämään
kuntorataa vastapäivään. Opasteet ovat lähes risteyksen kohdalla.
Järjestäjä Partiolippukunta Kauka-Kuutit
https://www.facebook.com/events/238202435078933/?ref=newsfeed

Luukku 13
Lauluesitys Rauhaa vain Rauhaa Kallvikin rannalla 13.12 (nettilinkki).
Kauklahtelainen muusikkopariskunta Anna Villberg (sopraano) ja Kimmo
Ruotsala esiintyvät.
https://youtu.be/3-LJL3wnVcg
Luukku 14
VPK nuoriso-osaston sammutusnäytös klo 18 ulkona.
Kauklahden VPKn nuoriso-osaston sammutusnäytös ulkona.
Paikka Bassenmäki 5
Järjestäjä Kauklahden VPKn nuoriso-osasto
https://www.facebook.com/events/238202435078933/

Luukku 18
PERUTTU epidemian vuoksi.
Joulupuuroa marttojen valmistamana 18.12 klo 11-14
Joulupuuro Kylätalo Palttinan Asukaspuistolla Martat tekevät kahta puuroa sekä
sopan, toinen maitoon ja toinen kookos- tai mantelimaitoon. Lisäksi tarjolla pullaa
ja pipareita kahvin tai glögin seuraksi.
Puuron hinta 5e ja kahvi tai glögi ja kahvileipä 2e.
Paikka Kylätalo Palttinan Asukaspuisto, os. Tegelhagen 4
Järjestäjä Espoon Martat Kauklahti
https://www.facebook.com/events/456494955822645/

Luukku 15
15.12 Petteri-poron aistipolku Palolammella koko päivän
Petteri poron aistipolku. Hetki luonnossa perheen kanssa. Koe ja näe lähimetsä
uudella tavalla käyttäen eri aisteja.
Paikka Palolammen ulkoilupolku ja metsä .
>Rastiradan aloituspaikka löytyy Google Mapsilla koordinaateilla: 60.194153,
24.606219
>Vaihtoehtoinen tapa löytää lähtöpiste on tulla Leiviskätieltä nousevan kevyen
liikenteen väylän ja Palolammen kuntoradan risteykseen. Siitä liikkeelle kiertämään
kuntorataa vastapäivään. Opasteet ovat lähes risteyksen kohdalla.
Järjestäjä Partiolippukunta Kauka-Kuutit
https://www.facebook.com/events/238202435078933/?ref=newsfeed

Luukku 19
Kauneimmat joululaulut ja ehtoollinen 19.12 klo 12
Paikka Kauklahden Kappeli, os. Kauppamäki 1
Järjestää Kauklahden Kappeli
https://www.facebook.com/events/334410215162198/

Luukku 16
16.12 Petteri-poron aistipolku Palolammella koko päivän
Petteri poron aistipolku. Hetki luonnossa perheen kanssa. Koe ja näe lähimetsä
uudella tavalla käyttäen eri aisteja.
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Luukku 20
Lukukoirat Kirjastolla 20.12 klo 18-19
Kirjaston lukukoirat ottavat kerrallaan kokoushuoneeseen 2 lukijaa (Veitille oma
sekä Nekku&Pätkis oma) ohjatusti eli ulkona olevasta jonosta.
Yli 16-vuotiailta saattajilta tarkistetaan koronapassi, jos he tulevat mukaan
kokoushuoneeseen (ovi-aulasta oikealla). Jonotus tapahtuu ulkona!
Toimimme tiukentuneiden koronarajoitusohjeiden mukaisesti.
Paikka Kauklahden Kirjasto, os. Hansakallio 2
Järjestää Espoon lukukoirat
https://www.facebook.com/events/1273434349825280/

Luukku 24
Jouluhartaudet 24.12 klo 13 ja 14.30
Paikka Kauklahden Kappeli, os. Kauppamäki 1
Järjestää Kauklahden Kappeli
https://www.facebook.com/events/408046717641088/

LIITE 2: Aprillipäivän 1.4.2021 -tiedote

Luukku 21
Kauklahtelaisen joulumuorin askarteluhetki 21.12.2021
Joulumuori askartelee kruunukoristeita joulupöytään. Kauklahdelle kruunu on tuttu
symboli, mutta kultaa ja timantteja ei siihen aina tarvita. Kruunukoristeet saa
aikaan myös vessapaperirullasta tuunaamalla sekä risuista ja luonnonantimista.
Videolla näet idean lautasliinan pidikkeeksi ja paikkakoristeeksi sekä miten risut
taipuvat joulupöydän koristeeksi.
https://www.youtube.com/watch?v=CVm64E1IRvw

Luukku 22
Tonttupolku Palolammella 21.12 klo 17.30-19
Tonttupolulla etsitään joulutunnelmaa ja rauhoitutaan joulun kiireistä. Metsässä
kuljetaan heijastimin merkittyä polkua. Polulle ovat tervetulleita ihan kaikenikäiset.
Polulla lapset kulkevat yhdessä aikuisen kanssa. Ota mukaan oma
taskulamppu/otsalamppu. Polulle ohjataan Palolammen kuntolaitteilta.
Paikka Palolammen ulkoilupolku (Palolammentie 6) – aloitus kuntolaitteilta
Järjestäjä Espoon Latu
https://www.facebook.com/events/3084495648473732/
Luukku 23
Luodaan kynttilämeri muinais-asutusalueelle Kappelin pihamaalle – oma
kynttilä mukaan 23.12 klo 18
Paikka Kauklahden Kappeli, os. Kauppamäki 1
Järjestää Kauklahti-seura ry
https://www.facebook.com/events/3124824467729219/
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