ESITYS vuosikokoukselle 31.3.2021

kehittämään aivan uudella tavalla.
Kauklahti-seura ry - Köklaxgillet rf

Vuoden Kauklahtelainen2020 kunniamaininta jaettiin jälleen Kauklahtipäivänä. Tällä kertaa kunniamaininnan sai
Kauklahden yksityisen ja julkisen puolen
perhepäivähoitajat.

Toimintakertomus 2020

Hyväksytty vuosikokouksessa 31.3.2021

Yleistä
Kauklahti-seura ry - Köklaxgillet rf toimii SuurKauklahden alueella, jossa on nykyisin lähemmäs
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.

Toiminta
Epidemiarajoitusten määrittämä toiminta muuntui
seuraavaan muotoon vuonna 2020:

Kauklahden asutus ulottuu pitkälle historiaan ja
niinpä alueella näkyy yhä paljon historiallisesti
merkittäviä rakennuksia ja kulkuyhteyksiä.

- vaikuttamistyöllä, jossa on
1. kommentoitu Länsi-Espoon luonnon- ja
maisemanhoitosuunnitelmaa 2020-2030
Kauklahden osalta,
2.lähetetty kirje kaupunginhallitukselle koskien
Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan
nähtävillä oloa epidemian aikana,
3.annettu mielipide Kyytimäen kaavasta,
4.kommentoitu katusuunnitelmaa kohteessa
katusuunnitelmat Saksanpolku ja Kestinpolku,
5.valitettu Lankasuon kiviaineshankkeen
louhinta- ja murskausluvasta Vaasan hallintooikeudelle yhdessä Espoon ympäristöyhdistyksen
ja Espoonkartanon omakotiyhdistyksen kanssa,
6.annettu mielipide Åminnen kartanon kaavasta,
7.annettu muistutus Espoon pohjois- ja
keskiosien yleiskaavasta.

Tänä päivänä Kauklahden
omaleimaisuus ja ympäristö
houkuttelevat uusia
asukkaita ja palveluita.
Väestön kasvu alueella on
ollut merkittävän suurta
viimeisen seitsemän vuoden
ajan.
Kauklahti-seura ry sai
Espoo-päivänä 2018
Vuoden Yhteisö -palkinnon. Kauklahti sai samana
vuonna Kotiseutuliiton valtakunnallisen palkinnon,
Vuoden Kaupunginosa 2018-kunniamaininnan.
Merkittävä tunnustus oli vuoden mittainen ja
ensimmäinen espoolaiselle kaupunginosalle
myönnetty.

- Kauklahdelle saatiin oma vaakuna syykuussa
2019 Kauklahti-seuran organisoimana. Siihen
liittyen järjestettiin vaakunanäyttely espoolaisista
vaakunoista Suomen Heraldisen Seuran
heraldikko Reijo Helläkosken johdolla. Näyttely
ehdittiin avata Kauklahden Elä ja asu seniorikeskuksella 9.3.2020, mutta välittömästi
sen jälkeen kuukauden mittainen näyttely
jouduttiin purkamaan voimaan tulleiden
rajoitusten vuoksi tilan sulkeutuessa kokonaan.

Yhteisöllisellä toiminnalla ja monipuolisilla
tapahtumilla on Kauklahden ’kylässä’ pitkä
perinne. Toimintaa on tietotilaisuuksista
kylätapahtumiin ja Asukasfoorumitoiminnan
kanssa yhteistyössä on saatu vielä enemmän
yhteistyötoimintaa alueelle.
Kaikki muuttui kuitenkin vuonna 2020 koronaepidemian myötä, kun rajoitustoimien vuoksi
laajat toimintasuunnitelmat yksi toisensa jälkeen
peruuntuivat. Toisaalta toimintaa kyettiin
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-Espoo-päivänä oltiin mukana siis omatoimisesti
tai virtuaalisesti kuljettavan tehtävärastipolun
kanssa. Polulla tapahtumarasteja tähditti YLEn
BUU-klubbenin Bärtil-piirroshahmo!
Polku toteutettiin Kauklahti-seuran
kattojärjestönsä, Suomen Kotiseutuliiton kautta
hankitulla eMuseo-alustalla, jossa
kaupunginosakohteissa, museossa ja
kulttuurikohteessa voi vierailla kotoa käsin.
Bärtil-polku löytyy linkissä https://emuseo.fi/bartil .

Näyttely ja sen yhteydessä järjestetyn
asukasfoorumi-kysely olisi tavoittanut kuukauden
aikana yli tuhat seniorikeskuksen ja
palvelukeskuksen käyttäjää.

-Kauklahti-päivää 19.9.2020 vietettiin täysin
muuntunein suunnitelmin etänä oman toiminnan
osalla.

- naistenpäivän hyvinvointi-ilta oli tarkoitus
järjestää samaan aikaan vaakunanäyttelyn
avauksen kanssa, mutta se jäi epidemian vuoksi
tulleiden peruutusten takia lähes toteutumatta.

Yhteistyösuunnitelma suuresta seikkailutarinasta
Kauklahden Kirjaston kanssa peruuntui samoin
kuin seikkailutarinan loppuhuipennus ja iloinen
kylätapahtuma vanhan Kungsgårdsskolanin
tiloissa ja pihalla. Kauklahden nuorisotilan
perhepäivä vaakunapinssityöpajoineen kuitenkin
järjestettiin ja paikalliset yritykset olivat avoinna
erityisesti Kauklahti-päivän kunniaksi.

- aprillipäivänä julkaistiin liitteenä oleva tiedote
Luutavarikon perustamisesta suunnitellun
raskaan junavarikon tilalle Mankkiin. Epidemian
vuoksi fyysinen tapahtuma eli varikon esittely
toimintoineen jäi tekemättä.
-lauantaina 15.8 järjestettiin toivottu puistokirppis
Palttinan nurmialueella. Helteisenä päivänä
paikalle saapui muutaman kymmentä myyjää ja
iso nurmialue mahdollisti tapahtumajärjestelyt
AVIn epidemia-rajoitusten mukaisesti.

Kauklahti-päivän
päätapahtumana oli
aarrejahti
omatoimisesti tai
virtuaalisena
kaupunginmuseolta
(KAMU) saatujen
tietoien avulla luodun virtuaalipolun avulla.
Aarrejahdissa etsittiin tiilitehtailijan aarretta
sujuvasti eri aikakausilla liikkuen ja hiukan lisättyä
totuuttakin kohteista kertoen. Kaksi eri reittiä
johtivat saman ’aarteen’ luokse.
Reittien varrella olevat faktatehtävät antavat
mielenkiintoista tietoa alueen monipuolisesta
historiasta ja tarinoista. aarrepolut löytyvät linkistä
https://emuseo.fi/KLPV .

- uutena yhteistyö-yhteydenottona tuli Folhälsanin
Naturkfart-Nauti luonnosta-projektista, jossa
1. ensin kokeiltiin tehtävärastipolkuja eri puolilla
(Palolampi ja Lasilaakso) Kauklahtea,
2.toisena tehtiin omatoiminen ja/tai virtuaalisesti
kuljettava tehtävärastipolku Vanttilaan Espoopäivänä Kauklahti-seuran hankkiman
sovelluspohjan avulla,
3.Naturkraft-Nauti luonnosta-projektiin liittyivät
mukaan Folkhälsanin lisäksi myös Suomen Latu
ja Allergia-, iho- ja astmaliitto. Tarkoituksena oli
kehittää ulkoelämysmalli liikkua luonnossa ja
Kauklahti toimisi kokeilualueena

Myös KAMUn oma Kauklahden historiapolku
julkaistiin Kauklahti-päivänä ja se sisältää
aarrejahdin kanssa osin samoja kohteita, mutta
puhtaasti faktatiedoin.
Kauklahti-päivänä julkistettiin Vuoden
Kauklahtelainen 2020 ja kunniamaininnan
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äänestyksen jälkeen sai kauklahtelaiset
perhepäivähoitajat.

Ohjelma toteutui vuonna 2020 omatoimisesti tai
virtuaalisesti erilaisia tehtävien tai esitysten
kanssa. Kaiken kaikkiaan tässä 1.-24.12
järjestettävässä
tapahtumasarjassa
toteutui 23 päivää liitteen
mukaisen ohjelman
kanssa.
Kyläjouluna 12.12.2020
piti halieläinten, laaman,
lampaan, pupujen ja
vuohien vierailla
kyläläisten ilona, mutta
rajoitusten vuoksi vierailu
siirtyi vuoteen 2021. Sen
sijaan Kauklahti-seuran tontut jakoivat ympäri
Kauklahden vanhaa kyläkeskustaa Kauklahtiheijastimia turvallisesti jouluisen tonttuojentimen
avulla.

- Kauklahti-seura teki yhteistyötä
asukasfoorumin kanssa, mutta epidemian
vuoksi suunnitelluista tapahtumista peruuntui
vaakunanäyttelyn kysely, alueen sosiaali- ja
terveyspalveluiden keskusteluilta, kulttuurikävely
Kauklahti-päivänä, Toiveiden Tynnyrikeskusteluilta ja Kyläjoulu-yhteistyö.
HSL-ilta Kauklahden liikenneyhteyksien
parantamisesta toteutui ja Kauklahti-seura toimi
tilaisuuden mainostajana.
-Kauklahden osallisuushanke
Vuonna 2019 Kauklahti-seura teki aloitteen
kaupungille Kauklahden kehittämisestä osana
Espoon erilaisia kuntalaisvaikuttamista edistäviä
hankkeita. Kuntaliiton hanke Sosiaalisesti
Kestävä Kaupunki alkoi Espoossa samaan aikaan
ja niinpä Kauklahti valikoitui pilottikohteena
mukaan. Osahanke ’Kauklahden osallisuushanke’
siis eteni vuoden 2019 suunnitelmien mukaan.
Tavoitteena oli suunnitella ja pilotoida uudenlaista
rakennetta kaupungin ja asukkaiden väliseen
vuorovaikutukseen.
Valmisteluryhmä toimi yhdessä asukasfoorumin
kanssa.

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

Hankkeessa piti olla vuonna 2020 ydinryhmän
jatkotapaamisia ja itse uuden toimintatavan
suunnittelua ja pilotointia, mutta työskentelyn
syventävä vaihe jäi toteutumatta
epidemiarajoitusten vuoksi.

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

Lisätietoja löytyy Osallistuva Espoo kehityshankkeen loppuraportissa
https://www.espoo.fi/fiFI/Espoon_kaupunki/Paatoksenteko/Espootarina/
Osallistuva_Espoo .

Seura julkaisi syyskuussa Kauklahden Kylälehtinimisen tiedotuslehden, joka jaettiin alueen
jokaiseen, noin 5 100 talouteen sekä alueen
yrityksille. Lehteä oli jaossa myös kirjastolla ja
alueen yrityksissä ja kouluissa. Lehden
painosmäärä oli 5 500.

- oltiin jälleen mukana
alueen yksinäisille
vanhuksille nyt viidettä
kertaa järjestetyssä
joulukukkien
lahjoituskampanjassa

Yhteistyö
Kauklahti-seura toimii aktiivisena jäsenenä
Espoon Kaupunginosayhdistysten liitto EKYL
ry:ssä ja Pro Espoonjoki ry:ssä.

-Kauklahden Elävä
Joulukalenteri
järjestettiin jo kuudennen kerran ja jälleen
epidemiatilanne muutti kaikki suunnitelmat vielä
viime hetkellä.
Ilahduttavaa oli täysin uudenlaisten
yhteistyötahojen mukaan lähteminen.
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Vuonna 2020
-EKYL ry:n hallituksen jäsenenä toimi hallituksen
jäsen Hanne Österberg ja
-Pro Espoonjoki ry:n hallituksen jäsenenä toimi
puheenjohtaja Juha Hatakka.

Talous toimintavuonna 2020 oli hyvä tuloksen
näyttäessä 2 430,02 euron ylijäämää (v.2019
alijäämä oli - 2 439,04 euroa). Taseen
loppusumma oli 12 710,50 euroa.

Toimintavuonna 2020 Kauklahti-seura pyrki
normaaliin tapaan, epidemia-ajasta huolimatta,
tekemään yhteistyötä ja toiminnan kehittämistä
muiden yhteisöjen, erilaisten ryhmittymien,
yritysten ja viranomaistahojen kanssa.
Hallinto ja Talous
Seuran varsinainen vuosikokous pidettiin
3.3.2020 Elä ja asu-seniorikeskuksessa.
Seuran hallituksen
uudeksi
puheenjohtajaksi
valittiin Juha
HATAKKA.

Toiminta rahoitettiin jäsenmaksuilla, Espoon
Kaupungin kulttuurin tulosyksikön myöntämillä
vuosi- ja projekti-avustuksilla sekä Kylälehden
mainostuotoilla.
Jäsenmäärä nousi kannattajajäsenissä, mutta
henkilöjäsenmäärä pysyi lähes samana. Seuralla
olikin vuoden 2020 lopussa 104 henkilöä, ja
kannattajajäseninä 21 paikallista yhteisöä ja
yritystä.

Uuteen hallitukseen
valittiin varsinaisiksi
jäseniksi kolme
henkilöä,
Heli HALAVA,
Heidi HATAKKA ja
Hanne ÖSTERBERG.
Varajäseniksi valittiin Ulla CEDERBERG, Saana
KARLSSON ja Anni LAHTINEN.

Jäsenmaksuilla, 12 euroa varsinainen jäsen ja 50
euroa kannattajajäsen, ei kateta perustoiminnan
kuluja, ja varsinaisen toiminnan kulujäämä on
edelleen negatiivinen, vaikka toiminta supistuikin
etenkin kulupuolella epidemiavuonna.

Hallitus järjestäytyi ja valitsi varapuheenjohtajaksi
Heli Halavan ja sihteeriksi sekä
rahastonhoitajaksi Hanne Österbergin.
Hallitus piti vuonna 2020 yhteensä 9 varsinaista
kokousta.

Kauklahti-seura on toimintansa alkuajoista lähtien
lahjoittanut vuosittain stipendit alueen eri
kouluasteille. Nykyisin Kauklahdessa on viisi
koulua: Kauklahden koulu (yläkoulu),
Hansakallion koulu (alakoulu), Kungsgårdsskolan
(alakoulu), Vanttilan koulu (alakoulu), Vanttilan
koulu (yläkoulu).
Tämä vaatii riittävää varautumista taloudellisesti
toimintavuodesta riippumatta.
Kauklahti-seura kiittää kaikkia
yhteistyökumppaneitaan ja mainostajia:
Asukasfoorumi,
Espoon Kaupungin Osallistuva Espookehitysohjelma,
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Espoon Latu,
Espoon Tuomiokirkkoseurakunta
Espoon ympäristöyhdistys,
Espoonkartanon Omakotiyhdistys,
Folkhälsan,
Hansakallion koti- ja kouluyhdistys,
HSY,
Kauklahden Elä ja asu-seniorikeskus,
Kauklahden Kirjasto,
Kauklahden musiikkikoulu OMG
Kauklahden Nuorisotila,
Kaupunginmuseo,
Kaupunginpuutarha Vanttila,
Kungsgårdsskolan,
Kuninkaantien Taiteilijat,
Käsityökerho Käki
Kauklahden asukkaat,
Lauluyhtye Lumen Valo,
Lukukoirat,
Partiolippukunta Kauka-Kuutit,

Liite 1: ELÄVÄ JOULUKALENTERI 2020
KAUKLAHDESSA
Epidemiarajoitusten vuoksi tämä perinteinen 1.-24.12
järjestettävä tapahtumasarja toteutui virtuaalisena ja
omatoimisena viranomaismääräyksiä noudattaen.
LUUKKU 1.
Ti 1.12 klo 15.30 joulukuusen valoken sytyttäminen
kaupunginpuutarhalla Vanttilassa, os. Vantinpuisto
11.
Joulukuusesta ja kaupunginpuutarhan puistosta voit
nauttia omatoimisesti milloin tahansa.
Järjestäjä: Kaupunginpuutarha
LUUKKU 2:
Ke 2.12 nauti Kauklahden keskustan
jouluikkunoista. Aloita kierros Kappelilta os.
Kauppamäki 1, jossa näet kauniin joulukuvaelman.
Sitten voi piipahtaa Kauklahden Kukan ikkunoiden
luona os. Kauppamäki 2. Ja entä Terveyskauppa
Ulpukan perinteinen leikkisä jouluikkuna os.
Tegelhagen 2. Ja missä muualla löydät jouluikkunoita
– kävele ja nauti!
Järjestäjä: Kauklahden yritykset

Cryo21-klinikka Kauklahti,
Beauty Gemma,
Eden Salonki,
Eläinlääkäriasema Alfapet,
Emil Halme,
Ihohoitola Ilona,
Kampaaja Mia Fagerström,
Kauklahden Eläkkeensaajat,
Kauklahden Hammaslääkärit,
Kauklahden Kukka,
K-Market ja K-supermarket Kauklahti,
Kuninkaantien Taiteilijat,
Lihakauppa Orden,
Marika Kerätär Art,
Ompelimo Sauman Iloks,
SisustusPatina;
Taste of Thailand,
Terveyskauppa Ulpukka,
Tolkkinen Consulting,
ValgieLoitsu.

LUUKKU 3:
To 3.12 klo 8 alkaen. Kulje Kauklahden historiallisia
kohteita läpi omatoimisesti tai virtuaalisesti. Polun
löydät linkistä emuseo.fi/EJK20
Vinkki: klikkaa kohteiden kuvien alla löytyvää
TUTUSTU-painiketta, niin pääset syventäviin tietoihin
ja leikkimielisiin kysymyksiin.
Järjestäjä: Kauklahti-seura ry
LUUKKU 4:
Pe 4.12 klo 12 alkaen Jouluinen käsityöikkuna
löytyy Puikkarin kerhotalon yläkerran ikkunasta
os. Hansatie 4. Käsityökerho Käki ja sen ahkerat
tontut ovat erilaisilla töillään kaunistaneet yhden
ikkunan jouluiseksi.
Järjestäjä: Käsityökerho Käki

Hallitus seuraa taloutta tarkasti ja miettii jatkuvasti
uusia keinoja tulorahoituksen lisäämiseksi.

LUUKKU 5:
La 5.12 klo 10 alkaen. Hansakallion koti- ja
kouluyhdistys järjestää virtuaaliset joulumarkkinat
Verkkotapahtumassa voi vierailla alakoulun luokkien
virtuaalisilla myyntipisteillä. Lisäksi on tilattavissa koti
ja kouluyhdistyksen joulukukkia kotiin toimitettuna ja
joulukuusia.
Järjestäjä: Hansakallion kot-i ja kouluyhdistys

Espoo 7.3.2021
Hallitus

LUUKKU 6:
Sunnuntaina 6.12. Selvitä tiesi ulos HSY:n
pakopelistä! Peli on pelattavissa koko joulukuun
ajan! Aloituspaikka Palolammen ulkoilupolun

****************************
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parkkipaikka os. Palolammentie 6. Pakopelissä pääset
mukaan seikkailuun, jossa ratkot kierrätysaiheisia
pulmia ja samalla saatat oppia jotain uutta biojätteen
lajittelusta ja kierrätyksestä. Peliä voit pelata yksin tai
yhdessä kavereiden kanssa noin 1,5 - 2 km reitillä.
Pelin kesto on noin 40 minuuttia ja se soveltuu
parhaiten yli 13-vuotiaille.
Tarvitset älypuhelimen tai muun mobiililaitteen, johon
lataat ilmaisen Actionbound-sovelluksen. Pelin
pelaaminen: Lataa ilmainen Actionbound-sovellus
kännykkääsi sovelluskaupastasi
Aloita peli tästä linkistä :
https://en.actionbound.com/bound/vartti
Järjestäjä: HSY

jäähyllä, mutta nyt kaivataankin sitä omatoimisuutta ja
tässä inspiraatioksi Nuokun ohjaajien menoa ja
meininkiä omaan tonttuiluun :D Voit myös ulkoilla
Nuokulle ja ihailla esitystä Nuokun ikkunasta (os.
Hansakallio 2, Hansatien puolen alakerta) tänään
11.12 klo 16-22.Ja tässä vielä youtube-linkki
esitykseen https://youtu.be/UZU5nlbwx1k
Järjestäjä: Kauklahden Nuorisotila.
LUUKKU 12:
La 12.12 KYLÄJOULU!
Kauklahti-seuran tontut kiertävät kyläkeskustassa
n. klo 10-14 ja jakavat Kauklahti-heijastimia.
Hae heijastin ja hanki lahjat ja muu tarpeellinen
Kauklahdesta, kun yrityksiä on avoinna näin
lauantainakin!
Järjestäjä: Kauklahti-seura ry

LUUKKU 7:
Ma 7.12 klo 10-20. Etsi Kauka-Kuutin piilottamat
jouluiset askarteluvinkit Palttinapuiston
ympäristöstä. Ohjeet: Ota oheisesta kartasta kuva
puhelimellasi tai paina rastipaikat mieleesi. Suunnista
rasteille. Kun löydät rastin, ota rastista kuva ja
askartele kotona omaksi tai muiden iloksi.
Järjestäjä Partiolippukunta Kauka-Kuuti.t

LUUKKU 13:
Sunnuntaina 13.12 Kauklahtelaiset lukukoirat
Nekku ja Pätkis toivottavat kaikille kauklahtelaisille
rauhallisia lukuhetkiä jouluna 2020!. Videolinkki
Kauklahti-seuran Fb-sivuilla os.
https://www.facebook.com/kauklahtiseura/videos/1017
866388693613
Järjestäjä: Lukukoirien emäntä.

LUUKKU 8:
Ti 8.12 klo 8 alkaen klassinen musiikillinen
tervehdys lähes 30 vuotta toimineelta lauluyhtye
Lumen Valolta, jossa 1.sopraanona laulaa
kauklahtelainen Anna Villberg. Linkki vie YLE:n
taltiointiin Hämeen Linnassa. Työnimenä oli tuolloin
Lohtu. Alkuperäinen esitys ohjelmalla oli viime vuoden
jouluaattona. https://areena.yle.fi/150332403?utm_medium=social&utm_campaign=areen
a-ios-share&fbclid=IwAR3V1gJinFtRMyF3iEr0bwdkI6dC9L3r3DR7cBPirWMIxzPZGP0pwmExYM
Järjestäjä: Lauluyhtye Lumen Valo.

LUUKKU 14:
Ma 14.12 Kulje 14.12 alkaen Kauklahden
historiallisia kohteita läpi omatoimisesti tai
virtuaalisesti. Ks. linkki
https://emuseo.fi/EJK20/luukku14
Järjestäjä: Kauklahti-seura ry
LUUKKU 15:
Tiistaina 15.12 Kauklahti ennen ja nyt kuvissa-video
FB-sivuillamme, os.
https://www.facebook.com/kauklahtiseura/videos/4134
41949780853
Järjestäjä: Kauklahti-seura ry

LUUKKU 9:
Keskiviikkona 9.12 muistutamme Sinua monivuotisesta
perinteestä. Kukka lahjaksi Kauklahden alueen
yksinäiselle vanhukselle-kampanja.
Mukaan kukka-asetelmaan tulee
kauklahtelaisoppilaiden piirtämät joulukortit
Hansakallion koulun 6B-luokalta.
Kun ostat kukan tai osuuden siitä Kauklahden
Kukasta, ja joulun alusviikolla kotihoidon luotettu ja
vanhuksen tuntema Espoon Kaupungin Kauklahden
kotihoiton henkilökunta toimittaa kukkalähetyksen
perille!
Järjestäjä: Kauklahden Kukka.

LUUKKU 16:
Ke 16.12 Kauklahden Musiikkikoulu OMG:n
joulutervehdys. Linkki https://youtu.be/j76yujGur5Q
Kauklahden musiikkikoulu OMG.

LUUKKU 10:
Torstaina 10.12 ei uutta luukkua, mutta olethan
tutustunut jo aiempien päivien luukkuihin.

LUUKKU 17:
To 17.12 Paikallishistorioitsija Esa Lahtisen tarina
yhdestä Kauklahden jouluperinteestä. Video FBsivuillamme os.
https://www.facebook.com/kauklahtiseura/videos/2140
83230282413
Järjestäjä: Kauklahti-seura ry

LUUKKU 11:
Perjantaina 11.12 klo 16: Perinteinen tonttudisco

LUUKKU 18:
Pe 18.12 Joulu Kauklahdessa-video Kauklahden
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Elävän Joulukalenterin tunnelmakuvin
aikaisemmilta vuosilta. Linkki
https://www.facebook.com/kauklahtiseura/videos/1936
84032434575
Järjestäjä: Kauklahti-seura ry

ion_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%
22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mec
hanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2
C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invit
e_link_id%5C%22%3A956581724745670%7D%7D]%
22%7D
Järjestäjä Espoon Tuomiokirkkoseurakunta

LUUKKU 19:
Lauantai 19.12. Nyt Kauklahdessakin kotoillaan. HSY
tarjoaa mukavaa tekemistä: Selvitä tiesi ulos
kierrätysaiheisesta pakopelistä, jota voit pelata
helposti kotisovalta.
Pakopelissä pääset mukaan seikkailuun, jossa ratkot
kierrätysaiheisia pulmia ja samalla saatat oppia jotain
uutta biojätteen lajittelusta ja kierrätyksestä. Peliä voit
pelata yksin tai yhdessä perheen. Pelin kesto on noin
45 minuuttia ja se soveltuu parhaiten yli 13-vuotiaille.
Tarvitset älypuhelimen tai muun mobiililaitteen, johon
lataat ilmaisen Actionbound-sovelluksen. Pelin
pelaaminen: Lataa ilmainen Actionbound-sovellus
kännykkääsi sovelluskaupastasi
Aloita peli tästä linkistä :
https://en.actionbound.com/bound/nahdaanseuraavass
aelamassa Hauskoja pelihetkiä!
Järjestäjä HSY

LUUKKU 23:
Keskiviikkona 23.12 klo 12-17 tasatunnein (yhteensä
kuusi videota).
Tule mukaan virtuaalisesti huippupelaajien
jalkapalloharhautuksia katsomaan ja opettelemaan
KaPyn junioreiden kanssa. Instagram-linkki
https://www.instagram.com/kauklahdenpyrinto/
Järjestäjä: Kauklahden Pyrintö.
LUUKKU 24: Jouluaaton hartaudet Kauklahden
Kappelissa on peruttu koronarajoitusten vuoksi. Sen
sijaan torstaina 24.12 klo 14 alkaen
SUORATOISTETAAN Jouluaaton hartaus Espoon
tuomiokirkon Facebookin kautta. Tule mukaan joulun
tunnelmaan vaikka kotisohvaltasi!
Tilaisuus suoratoistetaan Espoon tuomiokirkon
Facebookin kautta. Sinun ei tarvitse olla itse
rekisteröitynyt Facebookiin. Kun menet katsomaan
messun suoratoistoa ja Facebook pyytää
kirjautumaan, klikkaa kohtaa "ei vielä".
Järjestäjä Espoon Tuomiokirkkoseurakunta.

LUUKKU 20:
Sunnuntaina 20.12 Kunnon joulutreeni – aloita
harjoittelu jo ennen jouluähkyä. Linkki videoon
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR2IqIvYdu
GwRkZBgy_RJlXvckGkr5shZaVvPalkqCrHh0BqpjAGT
o3PyI8&v=zOINUi0hKB8&feature=youtu.be

LIITE 2: Aprillipäivän 1.4.2020-tiedote

LUUKKU 21:
Ma 21.12 Joulutervehdys ja vinkkejä
ulkoilupaikoista Kauklahdessa Espoon Ladulta
tonttupolun peruunnuttua. Linkki
https://www.facebook.com/kauklahtiseura/videos/3031
20824419804
Palolammen ulkoilupolulle pääset os. Palolammentie
6, Fiskarsinmäen luonnonsuojelualueelle pääset os.
Lasilaakso 20, Konnaportti keskuspuistoon on os.
Latokasken metsätie.
Järjestäjä: Espoon Latu.
LUUKKU 22:
Ti 22.12 klo 19. Kauneimmat joululaulut – kotoa
kotiisi yhteislaululähetys Tervetuloa mukaan
laulamaan rakkaimpia joululauluja Risto Saarisen
kanssa! Osallistua voi vaikka koko perheen voimin.
Tilaisuus suoratoistetaan Espoon
tuomiokirkkoseurakunnan Facebook sivun kautta,
johon linkki on Kauneimmat joululaulut - kotoa kotiisi
https://www.facebook.com/events/384235949508246/?
acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22act
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