
Suur-Kauklahden 

asukasfoorumi 

 

Vuosiraportti 2018 

Valmisteluryhmä 
 

Suur-Kauklahden asukasfoorumin 

valmisteluryhmä uudistui helmi-maaliskuussa 

2018 ja siinä toimivat GESTRIN Christina, 

HALAVA Heli, HATAKKA Heidi, HATAKKA 

Juha, HÄTÖNEN Pekka, KOSONEN Riina, 

OJANEN Marjo, RAHKONEN Susanna 

(puheenjohtaja), YLITALO Ville, 

ÖSTERBERG Hanne (sihteeri).  

 

Valmisteluryhmä kokoontui vuoden aikana 

kolme kertaa sekä piti useita sähköisiä 

palavereita. 

 

Valmisteluryhmästä puheenjohtaja ja sihteeri 

osallistuivat 7.2 Osallistuva Espoo-hankkeen  

jatkosuunnittelutapaamiseen, ja koko ryhmä 

osallistui kehittämistyöpajaan 28.2.  

 

Toiminta 2018 

>Kauklahden Tulevaisuusfoorumi järjestettiin 

21.8.2018 FINNSin (Omnia) opistolla. 

Kuultiin kaupunkisuunnittelupäällikkö Torsti 

Hokkasen kertomana tulevaisuuden 

suunnitelmia Kauklahdesta, ja suunnitelmia 

kommentoi Espoon kaupunkisuunnittelu-

lautakunnan varapuheenjohtaja, arkkitehti 

Henna Partanen.  Lisäksi keskusteltiin siitä, 

mikä on parasta Kauklahdessa ja miten 

kaupunginosamme viihtyisyyttä ja 

kaupunkikulttuuria voisi kehittää.  

Kauklahti-seura ry järjesti oheisohjelmana 

Espoon ensimmäiseen riksapyörään 

tutustumisen. 

>Havaintoja espoolaisuudesta – 

keskustelutilaisuus järjestettiin 

Kauklahden Kirjastolla torstaina 4.10.2018. 

Esitystalous-näytelmistä tuttu 

näytelmäkirjailija Juha Jokela on todennut, 

että kuva Espoosta on kesken ja siinä on 

paljon tyhjää tilaa. Keskustelussa mietittiin 

löytyykö tähän ’tilaan’ täytettä Kauklahdesta, 

ja mikä olisi kauklahtelaista 

kaupunkikulttuuria? 

>Kauklahtea sanoin ja kuvin menneinä 

aikoina järjestettiin Kauklahden Elä ja asu-

seniorikeskuksella keskiviikkona 24.10.2018. 

Historianharrastaja Esa Lahtinen kertoi 

laajasti Kauklahden monimuotoisesta 

historiasta aina 1800-luvulta 1950-luvulle 

saakka.   

Kauklahti-seura ry järjesti paikalle alueen 

historiasta kertovia kirjoja. 

 

>Iloa kauklahtelaiseen vanhemmuuteen ja 

isovanhemmuuteen-luento järjestettiin 

Kauklahden Elä ja asu-seniorikeskuksella 

keskiviikkona 21.11.2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Suur-Kauklahti 



 

Kauklahtelaisen lastenpsykiatri ja 

nuorisolääkäri Raisa Cacciatoren vetämänä 

pureuduttiin siihen, miten vanhemmuustaidot 

ovat olleet suuressa myllerryksessä viime 

vuosikymmeninä kun lapsista on tullut 

projekteja ja vanhemmat jopa uupuvat 

suorituspaineiden alla.  

Luento tarjosi käytännön keinoja ja työkaluja 

kauklahtelaisten vanhempien ja 

isovanhempien arkeen. Lapsiparkin järjesti 

luennon ajaksi Kauklahti-seura ry. 

 

>Kulttuurikävelyitä järjestettiin yksi, kun 

osana Elävää Joulukalenteria Kauklahdessa 

2018 järjestettiin 15.12 luukkuna 

kulttuurikävely Finnsin historialliselle 

opistoalueelle Kaupunginmuseon 

opastuksella. 

Kauklahti-seura ry hoiti Elävän 

Joulukalenterin koordinoimisen ja 

tiedottamisen. 

 

Tiedottaminen 

 
Asukasfoorumille luotiin uudet omat FB-sivut 

https://www.facebook.com/kauklahdenasukas

foorumi/ ja tiedotuksessa otettiin käyttöön 

Kauklahti-seuran hallinnoima 

www.kauklahti.fi-sivusto ja sen 

tapahtumakalenteri. Kauklahti-seura julkaisee 

myös muiden yhteistyötahojensa tapahtumia 

ko. kalenterissa, joten tämä oli vaivaton tapa 

saada suurempaa näkyvyyttä myös 

asukasfoorumityölle. 

 

Kauklahti sai 10.8.2018 ensimmäisenä 

espoolaisena kaupunginosana Suomen 

Kotiseutuliitolta valtakunnallisen 

kunniamaininnan ’Vuoden Kaupunginosa 

2018. Kunniamaininnan tuoma näkyvyys ja 

kiinnostus aluetta kohtaan on näkynyt myös 

asukasfoorumi-tapahtumissa. 

 
 

Talous 

 
Valmisteluryhmä on käyttänyt alueella 

tilaisuuksien järjestelyihin ja tiedottamiseen 

1 442,69 euroa.  

 

Toiminnassa on hyödynnetty yhteistyötä 

alueen yhdistysten mm. Kauklahti-seuran 

kanssa, mikä näkyy toiminnan kuluissa. 

 

 

 
 
Kuvat Marjo H. Ojanen 
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