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Iivisniemi-Kaitaa-seura ry toimii Kaitaalla eli Soukanväylän, Länsiväylän, Suomenojan ja meren
rajaamalla alueella. Vuosi 2015 oli seuran 40. toimintavuosi.

Toimintaa ohjaavat arvot

Seuran tarkoituksena on työskennellä kestävän kehityksen periaatteiden pohjalta alueen
yhteisöllisyyden kehittämiseksi sekä asukkaiden viihtyisyyden lisäämiseksi kaupunginosan
omaleimaisuuden säilyttäen. Seura pyrki toimimaan asukkaiden ja eri yhteisöjen yhdyssiteenä. Lisäksi
seura pyrki syventämään asukkaiden paikallistuntemusta ja lisäämään heidän kiintymystään
asuinpaikkaansa. Seura on voittoa tavoittelematon ja puoluepoliittisesti sitoutumaton.

Vaikuttaminen

Edellisen vuonna alkanut metron rakentaminen ja mukanaan tuoma alueen kaavoitus on vienyt paljon
hallituksen resursseja. Hallitus seurasi tarkkana kaavoituksen etenemistä, ja oli mukana Espoon
kaupungin elokuussa järjestämässä tiedoitustilaisuudessa Kaitaan koululla. Hallitus kuunteli
jäsenistöänsä ja keräsi mielipiteitä kaavaehdotukseen yhdistyksen kaavoitussähköpostiosoitteen
kautta ja lopputulemana kokosi mielipiteen Kaitaa-Iivisniemi osayleiskaavaluonnoksesta.
Huhtikuussa annoimme mielipiteemme Finnoo-Djupsundbäckenin asemakaava- ja asemakaavan
muutosehdotukseen ja vielä marraskuussa oli vuorossa mielipide Finnoon osayleiskaavaehdotukseen.

Lasten- ja nuorten kulttuuri

Vuoden 2015 aikana järjestimme yhdessä Hannusjärven Suojelu ry:n kanssa lapsille perinteisen
joulupolun 13. joulukuuta. Lämpimän syksyn ja alkutalven jälkeen lumi satoi juuri tapahtumapäivänä,
joten saimme metsään todellista joulun tuntua. Lisäksi, saavutimme uuden kävijäennätyksen, lähes
400 kävijää! 90 lyhtyä ja runsaat toista sataa heijastinta ohjasivat taskulampuin varustettuja lapsia
pysymään oikealla reitillä.

Lapset havaitsivat joulupolun varrella
runsaasti erilaisia eläimiä.

Kuvat: Seppo Salo

Kääntöpisteessä pienen metsälammen rannalla oli mukavaa pitää taukoa joulumehua juoden ja pipareita mutustellen. Ja yllätys-yllätys: Reitin varrelta löytyi myös Joulupukki, joka tunsi kaikki lapset.
Joulupukkia avusti kaksi reipasta tyttötonttua. Polusta onkin muodostunut mukava perinne alueemme
lapsille.

Nuorten kotiseututuntemuksen lisäämiseksi jatkoimme alueen koulujen kanssa perinteistä yhteistyötä: lukuvuoden päättyessä myönsimme Kaitaa koulun 8.luokkien yhdelle kaitaalaiselle tytölle ja
pojalle stipendin merkittävästä opintojen edistymisestä. Palkitut olivat Jussi Piira 8A ja
Vuokko Loikkanen 8D. Joulun alla palkitsimme Iivisniemen koulun kaksi oppilasta kirjoituksista aiheesta
Elämää Iivisniemen metsissä, palkitut ovat Siiri Päivärinta ja Helmi Jämsén.
Kaitaan koulun oppilaiden kuvataidekilpailu on siirtynyt alkuvuoteen 2016.

Tapahtumat

Pidimme keväiset alueen siivoustalkoot 6.5.2015. Tilaisuus ei kerännyt suuria kävijämääriä, mutta se
oli kuitenkin lämminhenkinen pientapahtuma.

Harrastukset
Järjestimme Iivisniemen koululla koko vuoden ajan aikuisille perusjumppaa. Vetäjänä toimi Virve
Jokinen.

Verkostoituminen

Jatkoimme yhteistyötä Hannusjärven Suojeluyhdistyksen, Suur-Espoonlahden kehitys ry:n ja Espoon
Kotiseutuyhdistysten Liiton kanssa. Olimme vaikuttamassa kahden jälkimmäisen organisaation
hallinnossa.
Vuoden aikana saimme muutaman uuden paikallisen yhteistyökumppanin, jotka myöntävät alennuksia yhdistyksemme jäsenkorttia vastaan.

Tiedottaminen

Vuoden aikana jaoimme yhden asukastiedotteen (jakelu 2200 kpl) ja muutamia sähköisiä
jäsentiedotteita. Ajankohtaiset asiat julkaisimme verkkosivuillamme. Kotisivujen päivittäminen on
lähtenyt käyntiin uudelleen, kun tietotaitomme lisääntyi edellisen päivittäjän lähdön jälkeen.
Suuremmista tapahtumistamme tiedotimme sekä sähköisillä jäsentiedotteilla että perinteisesti
Länsiväylän ja Essen (Espoon seurakuntasanomat) maksuttomilla palstoilla.

Jäsenistö
Vuoden lopussa seuralla oli 167 jäsentä.

Jäsenmaksu

Pidimme jäsenmaksun 10 eurossa.

