
Suur-Kauklahden asukasfoorumi 

  
Vuosiraportti 2020 

Valmisteluryhmä 
 
Suur-Kauklahden asukasfoorumin 

valmisteluryhmässä tapahtui vuonna 2020 

muutoksia.  

Ryhmä aloitti edellisvuoden kokoonpanossa:   
GESTRIN Christina, HALAVA Heli, HATAKKA 

Heidi, HATAKKA Juha, HÄTÖNEN Pekka, KOSONEN 

Riina, RAHKONEN Susanna (puheenjohtaja), 

YLITALO Ville (varapuheenjohtaja),  

ÖSTERBERG Hanne (sihteeri).  

 

Maaliskuulle sovittu ryhmän täydentämiskokous 

kuitenkin siirtyi peräti syyskuulle saakka 

epidemiatilanteen vuoksi, jolloin ryhmän 

kokoonpanoksi muodostui 10.9.2020 alkaen 

seuraava: 
GESTRIN Christina, HALAVA Heli,  

HATAKKA Heidi (sihteeri), HATAKKA Juha,  

HÄTÖNEN Pekka, YLI-KOIVISTO Sari, 

YLITALO Ville (varapuheenjohtaja),  

ÖSTERBERG Hanne (puheenjohtaja). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valmisteluryhmä kokoontui vuoden aikana vain 

kaksi kertaa, jonka lisäksi viestittiin sähköisesti. 

Epidemiatilanne käytännössä pysäytti toiminnan. 

Valmisteluryhmille tarkoitettu kaupungin koulutus 

peruutui epidemiatilanteen vuoksi.  

 

Toiminta 2020 
 

Epidemiatilanteen vuoksi pääosa suunnitelmista 

peruuntui vuonna 2020.  Etäosallistumista 

kehitettiin yhdessä Kauklahti-seuran kanssa 

toiminnan mahdollistamiseksi jatkossa, mutta 

asiassa edistyttiin vasta loppuvuodesta.  

 

Alla lista tapahtumista vuonna 2020: 

- seurattiin alueen kaavoitusta, tie- ja 

rakennushankkeita sekä kehityshankkeita (mm. 

junavarikko, Espoon kaupunkirata). 

- kysely asukkaille Kauklahti-seuran Vaakuna-

näyttelyn ohessa 9.-31.3.2020 Elä ja asu -

seniorikeskuksella. Tavoitteena oli tavoittaa 

ihmisiä, jotka eivät aktiivisesti käytä nettiä. 

Näyttely ja kysely ehdittiin vain avata 

epidemiatilanteen sulkiessa tilan, joten kyselykin 

peruuntui. 

- sosiaali- ja terveyspalveluiden ilta Kauklahden 

alueella 22.4.2020, paikka Elä ja asu -

seniorikeskus peruuntui epidemiatilanteen vuoksi. 

- perinteinen Kauklahti-päivän kulttuurikävely 

KAMUn johdolla peruuntui Kauklahti-päivän 

Suur-Kauklahti 



ohjelman muuttuessa epidemiatilanteen vuoksi 

virtuaaliseksi. 

 

- HSL liikenteen suunnitelmat-ilta Kauklahdessa 

toteutettiin lopulta HSLn työpajana etäyhteyksien 

avulla 21.10.2020.  

- toiveiden tynnyri-etäkeskustelutilaisuus 

5.11.2020 ei saavuttanut suosiota ja jouduttiin 

peruuttamaan liian vähäisen osallistujamäärän 

vuoksi. Tunnistettiin tarve kehittää 

etätapahtumien ilmoittautumismenettelyä ja 

toisaalta haasteena oli etätyökalujen rajoitteet 

mm. osallistujamäärässä ja avoimen keskustelun 

toteutuksessa. 

-toiveissa oli vielä alueellisia 

keskustelutilaisuuksia, mutta niidenkin toteutus jäi 

seuraavaan vuoteen epidemiatilanteen vuoksi. 

 

--Elävä Joulukalenteri toteutui vuonna 2020 

Kauklahdessa virtuaalisesti ja/tai omatoimisesti, ja 

asukasfoorumilla ei ollut tällä tavoin 

mahdollisuutta tapahtumiin osallistua. 

-vuonna 2019 alkanut Kuntaliiton hanke 

Sosiaalisesti Kestävä Kaupunki -hankkeen 

Kauklahden osallisuushanke-osio jatkui.  

Tavoitteena siis suunnitella ja pilotoida 

uudenlaista rakennetta kaupungin ja asukkaiden 

väliseen vuorovaikutukseen.  
Valmisteluryhmä toimi yhdessä Kauklahti-seuran 

kanssa tässä Osallistuva Espoo -ohjelman kautta. 

 

Hankkeessa piti olla vuonna 2020 ydinryhmän 

jatkotapaamisia ja itse uuden toimintatavan 

suunnittelua ja pilotointia, mutta työskentelyn 

syventävä vaihe jäi toteutumatta 

epidemiarajoitusten vuoksi. 

 

Lisätietoja löytyy Osallistuva Espoo -

kehityshankkeen loppuraportissa:  

https://www.espoo.fi/fi-

FI/Espoon_kaupunki/Paatoksenteko/Espootarina/

Osallistuva_Espoo  

 

 

Tiedottaminen 

 

Asukasfoorumin FB-sivut ovat 

https://www.facebook.com/kauklahdenasukasfoor

umi/ 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. 

 

Talous 

 
Valmisteluryhmä on käyttänyt alueella 

etätapahtumista ja itse asukasfoorumitoiminnasta 

tiedottamiseen vuoden aikana 400,00 euroa.  

Toimintaan vaikuttivat maaliskuusta alkaen 

epidemiarajoitukset. 

Vaakunaselitys: 

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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