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asukasfoorumi 

 

Vuosiraportti 2019 

 

Valmisteluryhmä 
 

Suur-Kauklahden asukasfoorumin 

valmisteluryhmässä 2019 toimivat  

GESTRIN Christina, HALAVA Heli, 

HATAKKA Heidi, HATAKKA Juha, 

HÄTÖNEN Pekka, KOSONEN Riina, 

OJANEN Marjo (10-2019 asti),  

RAHKONEN Susanna (puheenjohtaja), 

YLITALO Ville (varapuheenjohtaja), 

ÖSTERBERG Hanne (sihteeri).  

 

Valmisteluryhmä kokoontui järjestäytymis- ja 

suunnittelukokoukseen, jonka lisäksi viestittiin 

ja tehtiin päätöksiä sähköisesti. 

 

Valmisteluryhmän jäsenistä Heidi Hatakka, 

Susanna Rahkonen ja Hanne Österberg 

osallistuivat Osallistuva Espoo- ohjelman 

Sosiaalisesti Kestävä Kaupunki-hankkeen 

suunnittelukokouksiin ja siihen liittyviin 

koulutuksiin sekä kuntaliiton 

verkostotapahtumaan. 

 

Valmisteluryhmän jäseniä osallistunut 

asukasfoorumin valmisteluryhmille 

tarkoitettuihin koulutuksiin.  

 

Toiminta 2019 

>Osallistuva Espoo-ohjelmasta oltiin 

yhteydessä Kauklahti-seuran  

 

 

 

vuosikokousaloitteen jälkeen myös 

Asukasfoorumin valmisteluryhmään ja 

yhteinen suunnitelma kartoittaa ja toteuttaa 

jotakin kauklahtelaista ja kauklahtelaisille 

tärkeää osana Suomen Kuntaliiton 

Sosiaalisesti Kestävä Kaupunki-hanketta 

alkoi. Osallisuustyöpaja järjestettiin 21.5 ja 

keskustelutilaisuus kohderyhmittäin 20.11  

Kauklahden Elä ja asu-seniorikeskuksella . 

Asukkailta kysyttiin ideoita ja mielipiteitä 

myös Kauklahti-päivässä 21.9.Hankkeen 

konkreettinen jatko kohdentuu tapahtuvaksi 

vielä vuoden 2020 keväällä. 

>Suosittuja kulttuurikävelyitä järjestettiin 

kaksi, joista toinen ajoittui Kauklahti-päivään.   

Finnsin (21.9) ja Åminnen (26.9) alueen 

historiaan tutustuttiin jälleen 

Kaupunginmuseon opastuksella. 

 

 

 

 

Suur-Kauklahti 

Osallistuva Espoo-ohjelma on osana 

Suomen Kuntaliiton hankkeessa Sosiaalisesti 

Kestävä Kaupunki. Sen alla järjestettiin 

marraskuussa 2019 keskustelutilaisuus, joka 

kokosi yhteen alueen eri-ikäisiä asukkaita, 

yhteisöaktiiveja ja yrittäjiä. 



> Ympäristö on mielentila – kertomuksia 

ympäristöstä ja taiteesta- luento- ja 

keskustelutilaisuus järjestettiin Kauklahden 

Elä ja asu-seniorikeskuksella 

22.10 kauklahtelaisen professori ja 

kuvataiteilija Markku Hakurin vetämänä 

  

>Kurttila-ilta eli keskustelutilaisuus Suur-

Kauklahden pienalueen asukkaiden kanssa, 

jossa uutena lähestymistapana käytettiin 

alueen karttapohjanateriaalia ja 

asukasfoorumi keräsi saadut kommentit 

(neljä sivullista) yhteen ja toimitti tiedot ja 

kysymykset kaupungille, Alueen historiasta oli 

kertomassa paikallishistorioitsija Esa 

Lahtinen ja valo-shown synkkään iltaan 

organisoi Kauklahti-seura. 

Tapahtuma järjestettiin 13.11  

Kungsgårdsskolanilla. 

 

>Vanttilan eli toisen Suur-Kauklahden 

pienalueen asukkaiden mielipiteitä kuultiin 

puolestaan Kauklahti-seuran järjestämän 

Kauklahden Kyläjoulun osana 14.12. 

 

Tiedottaminen 

 
Asukasfoorumin FB-sivut  ovat edelleen  

os.https://www.facebook.com/kauklahdenasu

kasfoorumi/ ja tiedotuksessa käytetään 

hyväksi yhteistyötä Kauklahti-seuran 

hallinnoiman www.kauklahti.fi-sivuston 

kanssa, jossa mm. on käytössä alueen 

tapahtumakalenteri.  

 

Www- ja FB-sivujen ohella asukasfoorumin 

tapahtumista ilmoitettiin vuotuisessa 

Kauklahden Kylälehdessä. 

Kauklahti sai oman vaakunan* Kauklahti-

päivänä 2019 ja sen käyttöä pyritään 

edistämään myös asukasfoorumin toimesta – 

vaakuna on jatkossa osa kauklahtelaista 

identiteettiä. 

 

Talous 

 
Valmisteluryhmä on käyttänyt alueella 

tilaisuuksien järjestelyihin ja tiedottamiseen 

vuoden aikana 1 674,00 euroa.  

 

Toiminnassa on hyödynnetty yhteistyötä 

alueen yhdistysten mm. Kauklahti-seuran 

kanssa, mikä näkyy toiminnan kuluissa.  

 

 
 

[*vaakunaselitys: Sinisellä kilvellä kolmesti aaltokorolla 

hopeaan ja siniseen katkaistusta tyviöstä nouseva 

punakielinen ja -kavioinen yksisarvinen yläpuolellaan 

kultakruunu. 

 

Aiheperustelu: 

Espoonkartanon omistajasukuna on ollut Ramsayn 

vapaaherrasuku, jonka aatelisvaakunassa on 

kypäräkoristeena yksisarvinen, joka oli jo 

skotlantilaisessa Ramsayn klaanivaakunassa. Näin se 

siis viittaa Espoon kartanoihin ja ratsutiloihin, kruunu 

kuninkaankartanoon ja kuninkaantiehen, aaltokoroiset 

vartaat Kauklahden merenlahteen laskeviin jokiin.] 
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