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Yleistä 
 
Kauklahti-seura ry - Köklaxgillet rf 
toimii Suur-Kauklahden alueella. 
Se on perustettu vuonna 1972, ja 
aktiivinen seura edistää toimialu-
eensa asukkaiden kotiseutuhen-
keä ja viihtyvyyttä, toimii asukkai-
den ja eri yhteisöjen yhdyssiteenä, 
vaikuttaa alueen palveluihin ja 
elinympäristön laatuun sekä edis-
tää yhteistyötä toimialueen päättä-
jien ja viranhaltijoiden kanssa alu-
een kehittämisessä. 
 

 
Kauklahti-seura ry palkittiin Espoo-
päivänä 24.8.2018  
VUODEN YHTEISÖ-palkinnolla  
aktiivisesta ja yhteisöllisestä työs-
tään. Palkinto ojennettiin seuran 
edustajille Kaupunginjohtajan  
vastaanotolla. 
 
 

Kauklahti asuinalueena on omalei-

mainen ja perinteitä täynnä oleva 

kylä ison Espoon länsiosassa.  

Samalla Kauklahti on kuitenkin  

merkittävä ja historiallinen asuinalue 

Espoossa, jopa pääkaupunki ajatel-

tiin aikanaan (Kustaa Vaasa I:n po-

jat) siirrettävän Kauklahteen, elinvoi-

maiseen kahden joen suistossa si-

jaitseville  Espoonkartanon maille. 

Asukasmäärä lähentelee nykyisin jo 

11 000, mikä tarkoittaa palveluiden 

ja asuinrakentamisen nopeaa  

kasvua.  

Kauklahti sai ensimmäisenä espoo-

laisena kaupunginosana Kotiseutu-

liiton merkittävän valtakunnallisen 

palkinnon,  

VUODEN KAUPUNGINOSA 2018-

kunniamaininnan.  
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Palkinnon kävivät noutamassa 

Kauklahti-seuran edustajat  

Lappeenrannassa Kotiseutuliiton 

järjestämillä Kotiseutupäivillä 

10.8.2018. 

Kauklahti-seura ja Kauklahti asuin-

alueena sai paljon huomiota tiedo-

tusvälineissä koko syksyn ajan. 

 

Yhteisöllisellä toiminnalla ja moni-
puolisilla tapahtumilla on Kauklah-
den ’kylässä’ pitkä perinne, mm. 
alueen runsas teollisuushistoria on 
tuonut eri aikakausina monenlaisia 
aktiivisia toimijoita kylälle. Nykyisin 
siitä on merkkinä se, että Kauklah-
dessa toimii mm. Espoon vanhin 
Marttayhdistys, Espoon vanhin 
suomenkielinen urheiluseura ja yk-
si Espoon vanhimmista ruotsinkie-
lisistä nuorisoseuroista edelleen 
aktiivisessa käytössä olevassa 
nuorisoseuraintalo Valhallassa. 
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Toimintaa on tietotilaisuuksista kylä-
tapahtumiin, ja Asukasfoorumi-
toiminnan aktivoiduttua saatiin vielä 
enemmän yhteistyötoimintaa  
alueelle. 
 
Vuoden Kaupunginosa-
kunniamaininta ja Vuoden Yhteisö-
palkinto lisäsi innostusta toimintaan 
ja Elävä Joulukalenteri Kauklahdes-
sa 2018-tapahtumasarjaa organisoi-
taessa nyt jo neljättä kertaa  
todettiinkin, että mukaan tulee  
jälleen uusia toimijoita ja jopa  
Kauklahden ulkopuolelta toki toimin-
taa Kauklahdessa järjestäen. 
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Kauklahti-päivä 15.9.2018 juhlittiin-
kin sitten isosti saatuja palkintoja – 
Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä 
tarjosi kakkukahvit ’kuningasparin’ 
vieraillessa paikalla, nimettiin Vuo-
den Kauklahtelainen ja kaksi  
kunniamaininnan saajaa,  
paljastettiin Vuoden Kaupunginosa
-kyltti ja paljon paljon muuta muka-
vaa. 

 
Edellinen vuosikokous linjasi toi-
mintavuoden painopisteiksi alueen 
kehittämisen yhdessä alueen  
asukkaiden ja muiden toimijoiden 
kanssa erilaiset asukasryhmät  
huomioiden,  Suomi 101 vuotta 
Kauklahdessa eli etsitään uuden 
vuosisadan aluksi uusia toiminta-
muotoja kotiseututyöhön, ja  
toiminnan tunnetuksi tekeminen ja 
kaikenikäisten ihmisten aktivoimi-
nen mukaan toimintaan, joista  
ensimmäinen ja kolmas tavoite 
saavutettiin ja uusien toimintamuo-
tojen hakeminenkin jatkui, kun taas 
kehiteltiin uudenlaisia tapahtumia 
Kauklahteen. 
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Toiminta 
 
Monimuotoiseen tapahtumakirjoon 
vuonna 2018 kuului mm.  
 
- vuosi alkoi (ja jatkui) vaikuttamis-
työllä, kun annettiin lausunto EYLin 
säilymisestä. Myöhemmin siitä riitti 
vielä asiaa useampaan lausumaan ja 
tapaamiseen, mm. puheenjohtajan 
käynnit opetuslautakunnassa, val-
tuuston neuvottelu-toimikunnassa ja 
Espoon kaupungin osallisuustyöryh-
mässä. 
 
Muina lausuntoina, muistutuksina ja 
mielipiteinä seura antoi mm. Kyytimä-
en kaavasta, Pohjois- ja keski-
Espoon yleiskaavasta ja  Destaclean 
Oy:n toimenpide-luvasta   

 
- 
-

Organisoitiin vähävaraisten vanhus-
ten ruokatarvikkeiden ja joulukukkien 
lahjoituskampanjat, joissa yhteistyö-
kumppanina alueen kotihoito ja tuotiin 
iloa Kauklahden Elä ja asu-
seniorikeskuksen asukkaille ja asiak-
kaille lahjoittamalla (yksi lahjoittajista) 
halieläinvierailu taloon. Yhteistyö-
kumppaneina lahjoituskampanjoissa 
K-Market Kauklahti ja Kauklahden 
Kukka. 
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-’huippuluentosarja’ sai jatkoa eli 
paikallisten huippuasian-tuntijoiden 
käyttöä jatkettiin, ja edellisvuoden 
tulevaisuustutkija Ilkka Halavan  
luentoa seurasi  Asukasfoorumin 
kanssa järjestetty kauklahtelaisen 
lastenpsykiatri ja nuorisolääkäri Rai-
sa Cacciatoren vetämänä  
luento ’Iloa vanhemmuuteen ja iso-
vanhemmuuteen’. Sali oli täynnä 
vanhempia ja isovanhempia lasten 
ollessa lapsiparkissa hoidossa. 
Apua arkeen ja ohjeita vanhemmuu-
teen saatiin ja erittäin positiivisissa 
palautteissa toivottiin lisää tällaisia 
tapahtumia. 

 
-ystävänpäivätempauksena raken-
nettiin selfienotto-teline aseman tun-

neliin – siellä 
tämä teline oli 
aamun seitse-
mästä iltaan 
kymmeneen, ja 
upeita kuvia  
I love Kauklahti 
ja I love EYL 
taustalla levisi 
ympäri somea, 
jonne kuvat 
saattoi jakaa.  
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-aprillipäivänä 
julkaistiin  
tiedote uudes-
ta merkittäväs-
tä lintulaji-
löydöstä 
Kauklahdessa. 
Fiskarsinmäen 
luonnonsuoje-
lualueen lintu-
tornista nähtiin 
täysin uusi rantalintuihin kuuluva 
muuttajalintu, jonka väritys on sil-
miinpistävän keltainen nokan, töyh-
tön ja räpylöiden osalta ja muoto-
ominaisuuksista räpylät taas poikke-
sivat harmaalokista lisäkkeen osalta 
pään alueella ollessa selvä töyhtö.  
Paikallisen löydöksen mukaisesti laji 
on nimetty Kauklokiksi (lat. larus 
coeccelli). 
 
-lastentapahtuma Kauklahden  
Karvamatojen Kauneuskilpailut  
järjestettiin Kylätalo Palttinalla tv-
ohjelma Putouksen innoittamana 
Kauklahden Marttojen tarjotessa si-
sätiloissa ruokaa. Arvovaltainen  
tuomaristo (vaikka pyydettyä näytte-
lijä Kiti Kokkosta ei paikalle saatu-
kaan) joutui kiperän paikan eteen, 
kun sen edessä esiteltiin n.50 erilais-
ta kauklahtelaista karvamatoa. 
 
-paljon toivottu Mankin kaivauskier-
ros edeltävine luento-osuuksineen 
järjestettin jälleen yleisön pyynnöstä. 
Museolehtori Jenni Siltainsuu tutus-
tutti kuulijat uusimpiin tietoihin alu-
een ikiaikaisesta asutuksesta, jonka 
jälleen kierrettiin Mankin kaivaus-
alue.  
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-Palttinan ja aseman tunnelin  taidete-
os-suunnitelmia edistettiin, mutta Paltti-
nan kiviaitaan kiinnitettävien päiväkoti-
ikäisten lasten suunnittelemat ja toteut-
tamat  pienhahmot, Kaukikset 
(Kaukas= keiju) joutuivat jäämään 
odottamaan kevättä liian kylmän sään 
vuoksi. 

 
-Kauklahti-päivänä 15.9.2018 juhlittiin 
komeasti  niin Vuoden  
Kaupunginosa ja  
Vuoden Yhteisö-palkintoja. 
Kaupunginjohtaja Jukka  
Mäkelä paljasti ensin Vuoden 
Kaupunginosa-kyltin (paikassa 
Kauppamäki 2 tien vieressä) 
ja sitten juhlittiin Espoon  
Kaupungin tarjoamin kakku-
kahvein  kunniamainintoja 
Kappelilla.    
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Piha-alueella oli eri yhteisön ja yritys-
ten tapahtumatori ja mu-

siikki- ja 

tanssiesityksiä 
ja samaan aikaan uuden su-
kupolven kuningas suoraan 13. alene-
vassa polvessa, Kuningas Kustaa  
Viisas I puolisonsa Katariina Emilinty-
tär Laxilaisen kanssa tarkasti  
Kauklah-
tea, josko 
se edel-
leen sopisi 
pääkau-
pungiksi.  
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-Kauklahti-päivänä nimettiin perin-
teisesti Vuoden Kauklahtelainen ja 
arvonimellä palkittiin kauklahtelais-
syntyinen emeritus Työväen Arkis-
ton toimitusjohtaja Esa Lahtinen. 
Esa on muun alueella tapahtuneen 
pitkän ja aktiivisen toiminnan lisäksi 
kirjoittanut viime vuosina myös  
kaksi kirjaa Kauklahden alueen  
historiasta. 

Vuoden kaupunginosa-
palkintovuoden myötä haluttiin  
antaa myös kaksi kunniamainintaa 
merkittävästä sosiaalisen median 
vaikuttamistyöstä alueella – kunnia-
maininnat  saivat Kauklahtelaiset- ja 
Vanttilalaiset FB-ryhmät. 
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Kauklahden Elä- ja ase-

seniorikeskuksen asukkaita ja  

heidän omaisiaan ilahdutettiin myös 

seuran tarjoamilla kakkukahveilla ja 

vierailipa ’kuningaspari’ sielläkin  

katsastamassa paikkoja. 

-Kauklahti-seura teki yhteistyötä akti-
voituneen asukasfoorumin kanssa ja 
oli mukana vielä  

 
tulevaisuusfoorumissa (alueen  
kaavatyö ja kehittyminen) Finnsissä,  
kirjastolla keskustelutilaisuudessa 
’havaintoja espoolaisuudesta’ näytel-
mäkirjailija Juha Jokelan vetämänä, 
sekä paikallishistoria-illassa Esa 
Lahtinen luennoitsijana. 
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-paikallisten yritysten toivoma Black Fri-
day  muuntui Kauklahdessa tietenkin 
pimeyden keskellä valon tapahtumaksi, 
kun Showryhmä Belenos esiintyi eri 
puolilla Kauklahtea valoesityksin. Paikal-
liset yritykset olivat myöhään avoinna, ja 
Kappelilla esitettiin Halle-Luja-messu.   

 
-Kauklahden Elävä Joulukalenteri järjes-
tettiin nyt jo neljännen kerran ja ohjelma 
oli laajempi ja monipuolisempi kuin kos-
kaan. 
Mukana oli niin perinteisiä ’luukkuja’, 
kuin jotain aivan uuttakin eli jouluaskar-
telua ja joululauluja, mutta myös joulu-
laulukaraokea, barokkimusiikkia ja hä-
märähommia Palolammella!  

Liitteessä 1 on koko 24 tapahtumapäi-
vän ohjelma toteutuksineen. Yhteistyö-
tahot mainitaan seuraavassa kohdassa. 

Tiedotus 
 
Seura on tiedottanut toiminnastaan jäse-
nille jäsenkirjeillä paperisena ja sähköi-
sesti, mutta pääasiallinen tiedotuskana-
va on ollut FB-sivut,  
www.facebook.com/kauklahtiseura ja 
instagram- sekä twitter-sivut 
@kauklahtiseura, myös www-sivut, 
www.kauklahti.fi .  
 

Tapahtumista on informoitu sähköisesti 
myös alueen muita toimijoita, kuten  
yhdistykset, koulut, kirjasto, päiväkodit, 
seniorikeskus yms.  
Tapahtumatiedotusta on tehty myös  
perinteisen tolppa- ja tiedostustaulu-
mainoksin, mutta ’kylän’ vanha ilmoitus-
taulu poistui seuran käytöstä tieremontin 
vuoksi. 
 
Seura julkaisi syyskuussa Kauklahden 
Kylälehti-nimisen tiedotuslehden, joka 
jaettiin alueen jokaiseen 4 775 talouteen. 
Lehden painosmäärä oli 5 000. 
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http://www.facebook.com/kauklahtiseura
http://www.kauklahti.fi
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Seura julkaisi marraskuussa myös jo 
monisivuiseksi laajentuneen Elävä 
Joulukalenteri 2018-esitteen ja esite 
jaettiin kaikkiaan yli 4 900 Suur-
Kauklahden alueen talouteen painos-
määrän ollessa jo huikea 5 500 kpl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vuoden Kaupunginosa-
kunniamaininta ja Espoon Vuoden 
Yhteisö-palkinto toivat seuralle ja  
alueelle paljon julkisuutta. 
Palkinnoista uutisoitiin mm.  
STTn sivuilla,  
Espoon sivuilla,  
Kotiseutuliiton sivuilla,  
Kotiseutuposti-lehdessä,  
Espoo-lehdessä,  
KulttuuriEspoo-lehdessä,  
Kuntaliiton Kuntalehdessä,  
Kulttuuriympäristömme-lehdessä,  
Hämeen Sanomissa,  
Alueviestissä (Sastamala),  
kaupunginosat.net-portaalissa,  
Etelä-Suomen Sanomissa,  
Keski-Espoon Sanomissa, 
Länsiväylässä. 
 
Mainittakoon, että vajaassa kahdes-
sa vuorokaudessa Vuoden Kaupun-
ginosa-tietojulkistuksen jälkeen seu-
ran Fb-sivuilla uutisen nähneiden 
määrä ylitti 22 000.  
 

Yhteistyö 
 
Kauklahti-seura toimii aktiivisena jä-
senenä Espoon Kaupunginosayhdis-
tysten liitto EKYL ry:ssä ja Pro Es-
poonjoki ry:ssä.  
 
Vuonna 2018   
-EKYL ry:n hallituksen jäsenenä toi-
mi hallituksen jäsen Hanne Öster-
berg ja  
-Pro Espoonjoki ry:n hallituksen jä-
senenä toimi hallituksen jäsen Marjo 
Ojanen. 
 
Seura on toimintavuoden 2018  
aikana osallistunut, kommentoinut ja 
tehnyt myös muunlaista yhteistyötä 
ja toiminnan kehittämistä muiden yh-
teisöjen, erilaisten ryhmittymien, yri-
tysten ja viranomais-tahojen kanssa. 
 

Uudenlainen yhteistyöprojekti Villa 
Kauklahden taideyhdistyksen kans-
sa jatkui, kun Museoviraston Yhtei-
söjen kulttuuriperintöön ja kulttuu-
riympäristöön liittyvää hankerahaa 
saatiin ’Puumerkistä emojiksi -  
Kauklahtelaisen taideteollisen kult-
tuuriperimän matka’-projektiin   
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saatiin rahoitusta ja se toteutettiin 

syksyllä 2018 Kungsgårdsskolanin 

ja Vanttilan koulun 4. luokan oppi-

laiden kootuissa ryhmissä. 

Kauklahden Elävässä Joulukalen-

terissa 2018 olivat mukana: 

Kauklahti-seura ry – Köklaxgillet rf, 
Kauklahden Asukasfoorumi,  
Esbo Marthaförening Köklax 
Marthakrets,  
Esbo Västra Ungdomsförening,  
Espoon Barokki,  
Espoon Latu,  
Espoon Martat Kauklahti,  
Espoon Tuomiokirkkoseurakunta 
Kauklahden Kappeli,  
Espoon Yhteislyseon  
koulu ja lukio*,   
Hansa Kindergarten,  
Kauklahden Elä ja asu-
seniorikeskus,  
Kauklahden Kirjasto,  
Kauklahden Nuorisotila,  
Kauklahden Pyrintö,  
Kauklahden VPK,  
 
 

Kaupunginpuutarha Vanttila,  
Kungsgårdsskolan,  
Kuninkaantien Taiteilijat,  
Kylätalo Palttinan Asukaspuisto, 
Köklax Pensionärsklubb,  
Omnia Finns,  
Puumerkistä emojiksi-hankkeen 
taideopettaja Annukka Mikkola ja 
ryhmän lapset,  
Päiväkoti Touhula, 

Tanssipiste Loiste,  

Trapesa,  

Vanttilan koulun  

vanhempain-

yhdistys,  

Terveyskauppa 

Ulpukka,  

K-Market Kauklahti,  

Brunnsdal, 

Maxin Kala,  

Emil Halme, ja 

Kauklahden asukkaat. 

 

*EYLin itsenäisyyspäiväjuhlaan 

osallistui kutsuvieraana myös alu-

een senioreita. 
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Hallinto ja Talous  
 
Seuran varsinainen vuosikokous 

pidettiin 1.3.2018 Elä ja asu-

seniorikeskuksessa.  

 

Seuran hallituksen puheenjohta-

jaksi valittiin jatkamaan Susanna 

Rahkonen.  

 

Uuteen hallitukseen valittiin varsi-

naisiksi jäseniksi viisi henkilöä: 

Heli Halava, Heidi Hatakka, Pekka 

Hätönen,  Marjo Ojanen, Karoliina 

Vilander ja Hanne Österberg.  

Varajäseniksi valittiin  

Juha Hatakka, Marja-Liisa  

Lahtinen ja Ville Ylitalo. 

 

Hallitus järjestäytyi ja valitsi vara-

puheenjohtajaksi Heli Halavan, 

sihteeriksi Heidi Hatakan, sekä 

rahaston- ja jäsenrekisterin hoita-

jaksi Hanne Österbergin.  

 

Hallitus piti vuonna 2018 yhteensä 
kymmenen varsinaista kokousta. 
 
Talous toimintavuonna 2018 oli hyvä. 
Toiminta rahoitettiin jäsenmaksuilla, 
Espoon Kaupungin kulttuuri-
lautakunnan myöntämillä vuosi- ja 
kohde-avustuksilla sekä Kylälehden 

mainostuotoilla.  
 
Vuoden 2018 aktiivisen toiminnan ra-
sittamaa taloutta pönkitti myös Kylä-
lehden erinomainen mainosmyynti, ja 
Espoon Vuoden Yhteisö-
palkintosumma. 
 
Jäsenmäärä nousi hiukan ja jäseniä 
seuralla olikin vuoden 2018 lopussa 
96 henkilöä, ja kannattajajäseninä  
neljä paikallista yhteisöä ja yritystä. 
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Kauklahti-seura lahjoittaa vuosittain 
stipendit alueen kuudelle eri  
kouluasteelle:  
Espoon Yhteislyseon koulu (lukio),  
Espoon Yhteislyseon koulu (yläkoulu), 
Hansakallion koulu (alakoulu),  
Kungsgårdsskolan (alakoulu),  
Vanttilan koulu (alakoulu),  
Vanttilan koulu (yläkoulu).  
Tämä vaatii riittävää varautumista ta-
loudellisesti toimintavuodesta  
riippumatta. 

 
Kauklahti-seura kiittää yhteistyö-
kumppaneitaan ja mainostajia: 
Cryo21-klinikka Kauklahti 
Design Heidi Hatakka 
Eden Salonki 
Ekomatkaajat 

Espoon Rengaspiste 
Fair.Fi 
Finnsin opisto (Omnia) 
Kampaaja Mia Fagerström 
Kauklahden Apteekki 
Kauklahden Asukasfoorumi 
Kauklahden Autohuolto 
Kauklahden Eläkkeensaajat 
Kauklahden Hammaslääkärit 
Kauklahden Kukka 
Kauklahden Kyläkampaamo 
Kauneushoitola Merenneito 
Kilon Osuusauto 
K-Market Kauklahti 
Kuninkaantien Taiteilijat 
Kuusakoski 
Lauran Pikku Putiikki 
Ompelimo Sauman Iloks 
PappaPizza Kauklahti 
Romu Keinänen 
SisustusPatina 
Soukan Taideseura 
Taiteilija/ kehystämö Alpo Vanninen 
Terveyskauppa Ulpukka 
 
Hallitus seuraa taloutta tarkasti ja 
miettii jatkuvasti uusia keinoja tulora-
hoituksen lisäämiseksi.   
 
Espoo  7.2.2019 
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Liite 1: Elävä Joulukalenteri  

Kauklahdessa 2018-

tapahtumasarjan tapahtumat ja  

toteuttajat: 

Luukku 1,  

lauantai 1.12 klo 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 

Joulu alkoi loistaen ...ja tanssien, kun klo 

11.00,11.30, 12.00 ja 12.30 Tanssipiste 

Loisteen eri ikäiset ryhmät esiintyvät viimas-

ta ja vilusta huolimatta. Herkkukadulla ta-

pahtui, kun K-Marketilla oli eläinvieraita ja  

Terveyskauppa Ulpukan huikea jouluikkuna 

avautui. 

Paikka: Kylätalo Palttinan edusta,  

Tegelhagen 4 

Järjestäjä: Tanssipiste Loiste 

 

Luukku 2,  

sunnuntai 2.12.2018 klo 18-19 

Kuninkaantien Taiteilijoiden tekemien Kauk-

lahden jouluikkunoiden julkistaminen ja esil-

le laitettiin myös Museoviraston rahoittaman 

Yhteisöjen kulttuuriperintöön ja kulttuuriym-

päristöön liittyvän projektin, Puumerkistä 

Emojiksi-hankkeen lasten tekemät teokset. 

Mukana myös Kauklahti-päivän lasten taide-

pajan Kökkeldyynit-teokset. Ja tietenkin tar-

jolla oli glögiä ja piparia. 

Paikka: Kauklahden Elä- ja asu-

seniorikeskus, Hansakartano 4 

Järjestäjä: Kuninkaantien Taiteilijat, Taide-

koulu TataQ, Kauklahden Elä ja asu-

seniorikeskus  

Luukku 3,  

maanantai 3.12 klo 17.30-19.30 

Joululaulukaraoke. 

Kirjasto muuttui tonttujen ja muiden kauk-

lahtelaisten iloiseksi laulumaaksi, kun jou-

lulaulukaraoke pääsi vauhtiin.  

Paikka: Kauklahden Kirjasto,  

Hansakallio 2 

Järjestäjä: Kauklahden Kirjasto 

 

Luukku 4, 

tiistai 4.12  klo 18-19 

Jouluvalojen sytyttäminen Kaupunginpuu-

tarhan isoon kuuseen lämpimän glögin, 

joulutorttujen ja grillimakkaran kera.  

Paikka: Kaupunginpuutarha,  

Vantinpuisto 11 

Järjestäjä: Kaupunginpuutarha, Vanttilan 

koulun vanhempainyhdistys  

 

Luukku 5,  

keskiviikko 5.12 klo 10.15-11.30  

Juhlittiin itsenäisyyttä tanssien ja muun 

ohjelman kera Asukaspuisto Palttinalla oli 

kaikille kyläläisille avoin tapahtuma. 

Paikka: Kylätalo Palttinan Asukaspuisto, 

Tegelhagen 4 

Järjestäjä:  

Kylätalo Palttinan Asukaspuisto, 
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Liite 1: Elävä Joulukalenteri  

Kauklahdessa 2018-

tapahtumasarjan tapahtumat ja  

toteuttajat: 

keskiviikko 5.12  

Perinteinen EYLin (Espoon Yhteislyseon 

Lukion) lakkiais- ja itsenäisyyspäiväjuhla, 

johon oli kutsuttu mukaan alueen ikäihmi-

siä (kutsuvierastilaisuus) 

Paikka: Espoon Yhteislyseo 

Järjestäjä: Espoon Yhteislyseon Lukio ja 

koulu 

 

Luukku 6,  

torstai 6.12 klo 15-17 

Liitotontun itsenäisyyspäivä Pipareita ja 

vanhan talon tunnelmaa 

Liitotontun itsenäisyyspäivä vietettiin  

Juppin vanhassa kartanossa.   

 

Mutta MIKÄ liitotonttu on?  

Liito-tontut ovat liito-oravien serkkuja. Niitä 

on vaikea nähdä, mutta pieni ja hento kul-

kusen helinä paljastaa niiden liikkumisen. 

Joskus myös saattaa nähdä pienen valon, 

joka vilahtaa heidän pikkuruisista lyhdyis-

tään.  

LiitoTontut ovat erittäin hyväntahtoisia, 

mutta yksi asia saa ne surulliseksi ja  

vähän kiukkuiseksikin. Kun vanhat talot 

annetaan rapistua 

ja unohdetaan. 

Kuusi oli koristeltu 

ja pipareita ja  

glögiä tarjolla ja 

mukana oli myös 

ensimmäistä  

kertaa Kylädo-

sentti, jolta saattoi 

kysyä ihan mitä 

tahansa! 

 

Paikka: Juppin kartano, Åminnentie 4. 

Järjestäjä: Kauklahti-seura ry 

 

PS. Liitotontut kulkevat aina hämärässä 

ja pimeällä. Liitotontut rakastavat lautalat-

tioiden narinaa ja   seinähirsien patinaa. 

Ennen vanhaan lapset veivät joulupukin 

kirjeet seinähirsien rakoon. LiitoTontut 

ovat auttaneet myös Korvatunturin tonttu-

ja näissä kirjehommissa. 
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Liite 1: Elävä Joulukalenteri  

Kauklahdessa 2018-

tapahtumasarjan tapahtumat ja  

toteuttajat: 

Luukku 7,  

perjantai 7.12 klo 10-12 

Lasten yhteisötaideteoksen kokoaminen 

käynnistyii eli kauklahtelaisten päiväkoti

-ikäisten lasten tekemien pienten hah-

mojen, Kaukisten kotien etsiminen Palt-

tinan kiviaidalta alkoi.  

Paikka: Kylätalo Palttinan Asukaspuis-

ton puistossa, Tegelhagen 4 

Järjestäjä: Kauklahti-seura ry, Espoon 

ympäristömuotoilutiimi, Kauklahden päi-

väkodit, perhepäivähoitajat ja asukas-

puisto. 

 

Luukku 8,  

lauantai 8.12 klo 13 

Jouluisia säveliä Espoon Barokilta. 
Espoon barokin yhtye soitti jouluisia 
kappaleita, jotka ovat ilahduttaneet kuu-
lijoita jo läpi menneiden vuosisatojen. 
Vapaaehtoiset konserttimaksut (yht. 
noin 300 euroa)lahjoitettiin Suomen 
Mielenterveysseuralle lasten ja nuorten 
mielenterveyden hyväksi. 

 
 

Helene Joy, 
traverso 
Anna  
Pohjola,  
viulu 
Pieta  
Mattila, sello 
Mikko  
Ikäheimo, 
luuttu  
Paikka: 

Kauklahden 

Kappeli,  

Kauppamäki 1 

Järjestäjä: Espoon Barokki 

 

Luukku 9,  

sunnuntai 9.12. klo 17-18 

Joulun tähti -joululaulajaiset.  

Yhteislaulutilaisuus yli 70 eri-

ikäisen kauklahtelaisen kanssa 

Kappelilla glögitarjoilun kera. 

Paikka: Kauklahden Kappeli,  

Kauppamäki 1 

Järjestäjä: Kauklahden Kappeli 

 

Luukku 10,  

maanantai 10.12 klo 18-19 

Kaupunkitreenit 
Paikka: EYLin pihalla, Hansakallio 
2 
Citytreenit on Lontoosta laajentunut 
kaupunkitreenaus-laji  
https://streetgym.co.uk/ ja lajiin tu-
tustuttiinkin joulukuun kosteassa ja 
kylmässä säässä.  
Tutustumisen veti Matleena Livson. 
Paikka: EYLin piha, Hansakallio 2 

Järjestäjä: Kauklahti-seura ry 

https://streetgym.co.uk/
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Liite 1: Elävä Joulukalenteri  

Kauklahdessa 2018-

tapahtumasarjan tapahtumat ja  

toteuttajat: 

Luukku 11,  

tiistai 11.12 klo 15-17 

Jouluaskarrellaan glögiä ja pipareita 
maistellessa. 
Paikka: 
Hansa Kin-
dergarten, 
Emil  
Halmeen  
tie 1 
 
 
 
Järjestäjä: 
Hansa Kindergarten 
 
Luukku 12,  
keskiviikko 12.12 klo 16-18 
Touhula Palolammella koko perheen 
toiminnallinen joulupolku päiväkodin 
metsäpihalla.  
Paikka: Päiväkoti Touhula,  

Palolammentie 6 

Järjestäjä: Päiväkoti Touhula 

 

Luukku 13,  

torstai/ torsdag 13.12  

klo 18-19.30 

Lucia-marknad - Lucia-markkinat: 
Ohjelmaa ja joulumyyjäiset ja kou-
lun Lucia-kuoro   
 
Musik och sång - Kungsgårdssko-
lans Lucia-kör uppträdde. EVUF 
håller buffe med bl.a Lusse- bullar. 
Marthorna säljer julbakverk. 
 

Kungsgårdsskolnain 3. luokan Lu-

cia-kuoro  esiintyi Valhallassa 

ja  toi iloa ja valoa Lucia-päivään 

Kauklahdessa. Myös yhteislaulua 

ja kahvia ja Lucia-pullia EVU-

Fin  tontuilta  ja Köklax Marthakret-

sin tontut taas myivät muitakin jou-

luleivonnaisia 

 

Paikka:   

Nuorisoseuraintalo Valhalla, Val-

hallantie/ Valhallavägen 14 

Järjestäjä:  

Kungsgårdsskolan,  

Köklax Marthakrets,  

Esbo Västra Ungdomsförening 
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Liite 1: Elävä Joulukalenteri  

Kauklahdessa 2018-

tapahtumasarjan tapahtumat ja  

toteuttajat: 

Luukku 14, 

>perjantai 14.12 klo 18-20 

Perinteinen Kauklahden Nuorisotilan 

tonttudisco ihan kaiken ikäisille. Tar-

jolla oli mehua ja piparia. 

Paikka: Kauklahden Nuorisotila,  

Hansakallio 2, alakerta 

Järjestäjä: Kauklahden Nuorisotila 

 

>perjantai 14.12 klo 14  

Esbo Lucia 2018 Denjah Leinson  

uppträdde på Köklax Leva och bo-

seniorcentral. 

Espoon Lucia Denjah Leinson kuoroi-

neen esiintyi Kauklahden Elä ja asu-

seniorikeskuksella. 

Paikka: Kauklahden Elä ja asu-

seniorikeskus, Hansakartano 4 

Järjestäjä: Köklax pensionärsklubb 

 

Luukku 15,  

>lauantai 15.12 klo 10-14 

Finnsin vanhanajan Joulumyyjäiset, 

ja  

klo 11-12 Finnsin historiaa kaupun-

ginmuseon vetämällä kulttuurikäve-

lyllä. 

Paikka: Finns (Omnia),  

Finnsinmäki 6 

Järjestäjä: Espoon seudun koulu-

tuskuntayhtymä Omnia (FINNSin 

toimipiste), 

Kauklahden Asukasfoorumi 

 

>lauantai 15.12 klo 10.30-13.30 

Perinteistä Joulupuuroa Kauklahden 

Marttojen tapaan.  

Paikka: Kylätalo Palttinan Asukas-

puisto,  

Tegelhagen 4 

Järjestäjä:  

Espoon 

(Kauklahden)  

Martat 
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Liite 1: Elävä Joulukalenteri  

Kauklahdessa 2018-

tapahtumasarjan tapahtumat ja  

toteuttajat: 

Luukku 16,  

sunnuntai 16.12 klo 12-13 

Kauneimmat joululaulut ja ehtoollinen. 

Paikka: Kauklahden Kappeli,  

Kauppamäki 1 

Järjestäjä: Kauklahden Kappeli 

 

 

 

Luukku 17,  

maanantai 17.12 klo 17.30-19 non-stop 

Hämärähommia Palolammella!  

Pimeyden taikaa Palolammelle. Mitä 

ihmeellistä voitkaan pimeässä metsässä 

löytää?  

Hämärähommissa lapset seikkailivat 

yhdessä oman aikuisen kanssa ja löytyi-

hän sieltä lumisesta metsästä taskulam-

pun valossa vaikka mitä!  

Paikka:  

Palolammen liikun-

tatelineet,  

Palolammentie 6 

Järjestäjä:  

Suomen  

Latu ja  

Espoon Latu 

Luukku 18,  

tiistai 18.12 klo 18 

VPKn nuoriso-osaston toimintanäytös! 

Tämä on varmasti vaarallisin, vauhdik-

kain ja yllätyksellisin Elävän Jouluka-

lenterin luukku – tulta, savua ja säih-

kettä kenties. Tarjolla oli myös glögiä 

ja pipareita. 

Paikka: Kauklahden VPK,  

Bassenmäki 5 

Järjestäjä: Kauklahden VPKn nuoriso-

osasto 

Luukku 19,  

keskiviikko 20.12 klo 14 

Seniorikeskuksen Yhteiset joululaulut 

raikaa.  

Paikka: Kauklahden Elä- ja asu-

seniorikeskus, Hansakartano 4 

Järjestäjä: Kauklahden Elä- ja asu-

seniorikeskus 

 

Luukku 20,  

torstai 20.12 klo 17-18 

Joulupallottelua, mm. pienpelejä, tark-

kuuspotkua, pallotutka. 

Paikka: Espoon Jalkapallohalli,  

Myntinsyrjä 7 

Järjestäjä: Kauklahden Pyrintö 
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Liite 1: Elävä Joulukalenteri  

Kauklahdessa 2018-

tapahtumasarjan tapahtumat ja  

toteuttajat: 

Luukku 21,  

perjantai 21.12  klo 13 

CandoMinin Tiernatytöt esiintyivät  

Paikka: Kauklahden aseman tunneli, 

Hansatie 3 

CandoMini-lapsikuoro voitti lokakuus-

sa 2018 kansainvälisen Claudio Mon-

teverdi-kuorokilpailun Venetsiassa. 

CandoMini ylsi ensimmäiseksi lapsi-

kuorosarjassa ja voitti myös koko kil-

pailun pääsarjan grand prix-

palkinnon. CandoMini-kuoroa johtaa 

musiikkipedagogi Viena Kangas. 

Luukku 22,  

lauantai 22.12 klo 10 

Kuvakollaasi: 101 kuvaa Kauklahdes-

ta 

Suomi on 101-vuotias, jota juhlistettiin 

samalla lukumäärällä upeita kuvia 

Kauklahdesta.  

Paikka: Kauklahden Kukka,  

sivuikkuna, Kauppamäki 2 

Järjestäjä: Kauklahti-seura ry 

 

Luukku 23,  

sunnuntai 23.12 klo 18 

Luotiin kynttilämeri muinais-

asutusalueelle Kappelin pihamaalle – 

oma kynttilä mukaan. 

Paikka: Kauklahden Kappeli,  

Kauppamäki 1 

Järjestäjä: Kauklahti-seura ry 

 

Luukku 24,  

maanantai 24.12  

klo 13-14 ja 14.30-15.30 

(lapsiperheille) 

Jouluaaton hartaudet Kauklahden 

Kappelilla. Kauppamäki 1 

Paikka: Kauklahden Kappeli,  
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Kauklahti-seura ry  -  Köklaxgillet rf 

info@kauklahti.fi 

      www.kauklahti.fi  

Julkaisun kuvat:  

Elli Keisteri-Sipilä, Espoon Martat, Kauklahti,  Heidi Hatakka, Juha Hatakka, Kauklahden VPK,  Kylä-

talo  Palttinan Asukaspuisto, Martti Mikkola, Mikko Mäklin, Sari Männikkö, Marjo Ojanen, Susanna 

Rahkonen, Hanne Österberg, Tom Österberg. 


