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VUOSIKERTOMUS 2021
(1.1.2021 – 31.12.2021)
Asukasyhdistys Tapiolan Kilta ry:n sääntöjen 2§:ssä määritellään yhdistyksen toiminta-ajatus:
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Tapiolan alueen kehittämiseksi alueellisen omaleimaisuuden
pohjalta, osallistua ja pyrkiä vaikuttamaan Tapiolaa koskevaan yhdyskuntasuunnitteluun, edistää
kulttuuriarvojen suojelua ja elinympäristön laatua, toimia kokonaisvaltaisen kotiseututyön tavoitteiden
saavuttamiseksi lisäämällä asukkaiden kotiseututuntemusta ja -kiintymystä, viihtyvyyttä ja
paikallishenkeä sekä edistää muita asukkaiden yhteisiä pyrkimyksiä ja olla jäsentensä yhdyssiteenä.
VUOSIKOKOUS
Yhdistyksemme vuosikokous pidettiin Covid 19 pandemian kokoontumiskiellon vuoksi teamsetäkokouksena 27.4.2021.
Kokouksessa yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Marjatta Larsio ja hallituksen jäseniksi Anne
Finne, Timo Hatakka, Jussi Laine, Lauri Laitinen, Orvokki Malmio, Jyrki Myllyvirta, Pirjo
Pentikäinen, Marjo Ruusunen, Marja-Leena Setälä, Lea Siivola ja Seppo Veijalainen.
Hallituksen varajäseniksi valittiin Marja-Liisa Kekkonen, Ritva Lappalainen, Anja Lehtijärvi ja
Anja Kallio.
Toiminnantarkastajaksi valittiin Seppo Juutilainen ja varalle Erkki Berg.
Vuosikokous päätti yhdistyksen vuosittaisen jäsenmaksun suuruudeksi 20 €.
Hallitus on kokoontunut vuoden aikana 11 kertaa. Suurimmaksi osaksi kokoukset on jouduttu
järjestämään etäkokouksina. Killan kokouksien järjestäminen EJYn tiloissa Kauppamiehentiellä on
myös mahdollistunut Killan liityttyä EJYn jäseneksi. Samalla on saatu sieltä pieni varastokaappi
kokoustarvikkeille.
JÄSENET
Vuoden 2021 jäsenmaksun maksaneita jäseniä oli 198.
Jäsenmäärän lisäämiseksi on FB-ryhmään liittyneille jäsenille ehdotettu myös Killan jäseneksi
liittymistä.
ASUKASTILAISUUDET ja KILLAN MUU TOIMINTA
Tapiola-viirin suunnittelukilpailu
Kilpailuun saapui 13 ehdotusta Tapiolan omaksi viiriksi. Kilpailuraati, johon kuuluivat Tapiolan koulun
ja Espoon kuvataidekoulun rehtori emerita Raili Pajari, luova johtaja Jari Hirvonen mainostoimisto
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Grano Diesel, taideopiskelija Aino Sinda, kaupungin kulttuuritoimen edustajana Tiina Hero Kamusta
sekä kilpailuidean isä, Killan jäsen Pekka Arasto: Killan hallituksesta raadin kokouksiin osallistuivat
Marja-Leena Setälä, Lea Siivola ja Marjatta Larsio.
Kilpailun voittajaksi valittiin Tuomas Perttulan viiriehdotus, toiseksi tuli Petteri Kontion ja kolmanneksi
Iiris Halmeen ehdotus. Nämä kolme palkittiin 17.6.2021 ja viirit julkistettiin Keskusaltaan laidalla
pidetyssä tilaisuudessa (kuva liitteenä 4).
Voittajaviiristä on tehty sekä iso salko- ja pieni parvekeviiri, joita on voinut tilata Killalta.
Myyntituotto käytetään Otsolahden minigolfradan uudistamishankkeen rahoittamiseen.
Asukastilaisuus ”Tapiolan kaavoitus ja ajankohtaiset rakennushankkeet”
Poikkeusvuodesta huolimatta pystyttiin järjestämään yksi asukastilaisuus 3.11.2021 Tapiolan
palvelukeskuksessa. Tilaisuuden asiantuntijoina olivat aluearkkitehti Sampo Sikiö ja Tapiolan
projektijohtaja Antti Mäkinen, jotka esittelivät runsaalle kuulijakunnalle alueen ajankohtaisia kaavoitus
– ja rakennushankkeita. Muistio tilaisuudesta löytyy Killan www-sivuilta
https://www.tapiolankilta.fi/ajankohtaista/muistio-tapiolan-killan-asukastilaisuudesta-3-11-2021/ .
Tapiolan alueen kaupunginvaltuutettujen tapaaminen
Uuden valtuustokauden alkaessa Kilta kutsui Tapiolan alueen valtuutetut yhteiseen tapaamiseen
Palvelukeskukseen 31.8.2021. Tilaisuudessa tuotiin esille asukkaita askarruttavia asioita, joista
valtuusto tekee päätöksiä eri luottamuselimissä. Keskustelu oli vilkasta ja tapaamisia toivottiin
jatkossakin. Muistio tilaisuudesta lähetettiin sekä siihen osallistuneille että poissaolleille valtuutetuille.
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Henrik Vuornos tavattiin erikseen, koska hän oli estynyt
tulemaan yhteiseen tilaisuuteen.
Espoon kaupunginmuseon edustajien tapaaminen RKY-statuksen merkityksestä Tapiolan
uudis- ja korjausrakentamisessa
Tapiola RKY-alueena eli valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön statuksen
merkitys on herättänyt huolta asukkaiden keskuudessa ja tästä syystä järjestettiin teams-keskustelu
Kamun Marja Sahlbergin ja Jyri Viljan sekä Killan edustajien kesken 16.12.2021.
OTSOLAHDEN MINIGOLFRATA-ALUE
Otsolahden minigolfrata-alueen uudistaminen on edennyt. Rakennuksen suunnitelmat ovat hyvin
pitkällä, rakennuslupa saatiin kesäkuussa ja joulukuussa saatiin Poliisihallituksen lupa rahankeräyksen
järjestämiseksi. Minigolfalueen vuokrasopimus kaupungin kanssa on voimassa vuoden 2022 loppuun.
Kaupungin teknisen toimen edustajien kanssa sekä Tapiolan projektijohtajan kanssa on neuvoteltu
yhteistyöstä ja kaupungin osallistumisesta hankkeen toteutukseen. Toistaiseksi kaupunki on luvannut
tuoda täyttömaata alueen maanpinnan nostamiseksi.
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TAPIOLAN KEHITTÄMINEN
Kuntalaisaloite
Killan tekemässä kuntalaisaloitteessa ”Kunnostetaan Otsolahti virkistyskeitaaksi”
https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/ 11223 esitetään Otsolahden vesi- ja ranta-alueen
kunnostuksen suunnittelua, toteuttamisen budjetointia sekä aikataulutusta. Vastuutahoina ovat
Tapiolan Kilta (Marjatta Larsio) ja Lea Siivola. Aloite keräsi yli 1000 allekirjoitusta ja se luovutettiin
kaupungille toukokuussa 2021. Aloite ei ole toistaiseksi johtanut toimenpiteisiin.
Tapiolan kehitystavoitteet
Killan www-sivuille on päivitetty Tapiolan kehitystavoitteet 2020-luvulle.
Hallitus on seurannut aktiivisesti Tapiolan kehityshankkeita. Asukkaiden kuulemistilaisuuksia kaupunki
ei poikkeusoloista johtuen ole järjestänyt, niinpä asukasyhdistyksen näkökulmaa ja asukkaiden
mielipiteitä on esitetty pääasiassa mielipiteiden ja lausuntojen avulla. Näihin Kilta on pyytänyt
jäsentiedotteissa ja facebook-ryhmässä asukkailta mielipiteitä, joiden pohjalta on laadittu kannanotot
Espoon kaupungille ja luottamushenkilöille. Seuraavat vuonna 2021 julkaistut Killan mielipiteet,
kannanotot ja lausunnot on luettavissa kotisivuiltamme:
•
•
•
•
•
•
•
•

Tapiolan Killan kannanotto kaupungille koskien puutarhakaupungin yleistä kehitystä 2021
Mielipide Metsänpojankujan kaavamuutoksen (213211) OAS:ista (23.9.2021)
Mielipide Tapiolan keskustan kaavamuutoksen (210436) OAS:ista (23.9.2021)
Kannanotto Keijuniityntien leikkipaikan purkusuunnitelmasta (2.6.2021)
Kirjelmä kaupungille koskien Otsolahden puidenkaatoa (21.4.2021)
Kannanotto Aarnivalkean koulun aloitusluokkien määrästä (19.4.2021)
Muistutus Tapionpuiston puistosuunnitelmasta (14.3.2021)
Mielipide Keilaniemen kaavamuutoksen (220838) OAS:ista (20.1.2021)

STIPENDIT TAPIOLAN KOULUILLE
29.5.2021 myönnettiin jälleen stipendit Tapiolan koulujen aktiivisuutta ja kotiseutuhenkeä edistäville
oppilaille. Alueella on 9 koulua. Stipendien suuruudet olivat 40 euroa / peruskoulu ja 60 euroa / lukio.
TIEDOTTAMINEN
Jäsenille on lähetetty vuoden aikana kaksi jäsenkirjettä.
Otsolahden minigolfradalla on Killan oma ilmoitustaulu. Siitä voi ohi kulkiessaan lukea Killan
kuulumisia.
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Sähköpostitiedotusta on pyritty lisäämään pyytämällä liittymään kaikille avoimelle
sähköpostijakelulistalle. Listalla on tällä hetkellä yhteensä 388 tilaajaa, joista 170 kpl on myös Killan
varsinaisia jäseniä.
Sähköpostitiedotusta käytetään kutsujen, hallituksen kokousten päätösten tai kannanottojen tms.
nopeaan tiedottamiseen jäsenille, sekä esim. asukastilaisuuskutsujen mainostamiseen laajemmalla
jakelulla.
Killan webmasterin v. 2015 rakentama Espoon kaupungin avointa dataa lähteenään käyttävä
automaattinen hanketiedottaja täydentää sähköpostitiedotusta Tapiolan vireillä olevista kaava- ja
rakennushankkeista. Nämä viestit on lähetetty kaikille Killan postituslistalle ilmoittautuneille henkilöille.
Lisäksi jäsenmaksunsa maksaneet jäsenet ovat saaneet jäsenetuna automaattista postia myös
Tapiolan uutisista. Tapiolan Kilta ry. ei kuitenkaan vastaa automaattitiedotteen asiasisällöistä, vaan
sisältö tulee Espoon kaupungin tietokannoista. Tämä ”Tiedotteita Tapiolasta” -tiedotusjärjestelmä on
ollut syyskuusta 2021 asti tauolla johtuen kaupungin verkkosivu- ja tietojärjestelmäuudistuksesta.
Olemme olleet kaupungin viestintäosastoon yhteydessä asiasta, ja pyrimme saamaan järjestelmän
takaisin käyttöön mahdollisimman pian, kunhan kaupungin uusista tietojärjestelmistä on saatavilla
riittävästi dokumentaatiota.
Internet-sivustollemme Tapiolankilta.fi on lisätty Tapiolaa koskevaa yleistä aineistoa ja
dokumentteja. Sivuston julkaisuarkistosta on luettavissa kaikki Killan viime vuosien kannanotot ja
mielipiteet.
Tapiolan Killan facebook -keskusteluryhmässä on noin 3600 jäsentä. Keskustelu Tapiolan asioista
on ollut runsasta. FB-ryhmän jäseniä on pyritty saamaan myös yhdistyksen jäseniksi. Lisäksi Killalla on
oma Twitter-kanava (@tapiolankilta).
YHTEYDENPITO MUIHIN SIDOSRYHMIIN JA KOULUTUS
Hallituksen jäseniä on osallistunut Espoon kaupungin kulttuuritoimen webinaariin. Yhteistyötä on tehty
mm. Tapiolan taloyhtiöfoorumin ja Tapiolan Lions clubin kanssa. Valitettavasti Suur-Tapiolan
asukasfoorumin toiminta lakkautettiin, joten yksi tärkeä yhteistyökumppani esim. asukastilaisuuksien
järjestämisessä jäi pois.
JÄSENYYS MUISSA YHTEISÖISSÄ
Tapiolan Kilta ry. on EKYL ry:n eli Espoon kaupunginosayhdistysten Liitto ry:n jäsen. EKYL puolestaan
kuuluu Suomen Kotiseutuliittoon. Killan hallituksen jäsen Lauri Laitinen toimii EKYLin hallituksessa
varajäsenenä.
Tapiolassa 9.3.2022
Tapiolan Kilta ry:n hallitus
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Liitteenä kuvat 1.-6. Tapiolan vuoden kulusta

Kuva 1. Leimuniitty keväällä 2021
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Kuva 2. Tapiolan keskusta ja hulevesioja minigolfalueen viereiseltä kävelytieltä keväällä.
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Kuva 3. Keskusallas kesällä
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Kuva 4. Viirikilpailun kolme parasta, keskellä voittajaviiri
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Kuva 5. Otsolahden kävelytie
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Kuva 6. Silkkiniityn hiihtolatua
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