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Iivisniemi-Kaitaa-seura ry toimii Kaitaalla eli Soukanväylän, Länsiväylän, Suomenojan ja meren 
rajaamalla alueella. Vuosi 2021 on seuran 46. toimintavuosi. 

Toimintaa ohjaavat arvot 
Seuran tarkoituksena on työskennellä kestävän kehityksen periaatteiden pohjalta alueen sosiaalisten 
olojen ja yhteisöllisyyden kehittämiseksi sekä asukkaiden viihtyisyyden lisäämiseksi kaupunginosan 
omaleimaisuuden säilyttäen. Seura pyrkii toimimaan asukkaiden ja eri yhteisöjen yhdyssiteenä. Lisäksi 
seura pyrkii syventämään asukkaiden paikallistuntemusta ja lisäämään heidän kiintymystään asuin-
paikkaansa.  Seura on voittoa tavoittelematon ja puoluepoliittisesti sitoutumaton. 

Vaikuttaminen ja verkostoituminen  
Olemme jatkaneet yhteistyötä Hannusjärven Suojeluyhdistyksen ja Espoon Kotiseutuyhdistysten Liiton 
kanssa. Vakiintunutta yhteistyötä jatketaan myös alueen koulujen, opettajien ja vanhempain-
yhdistysten kanssa.  Lisäksi alueellamme on yrityksiä, jotka tarjoavat alennuksia jäsenkorttiamme 
vastaan.  
 
Kuluneen vuoden aikana olemme ottaneet kantaa Hannusrannan kaavoitukseen, joka on 
mielipiteemme vuoden 2019 mukainen, ja jossa olemme toivoneet suunniteltua matalampaa 
rakentamista. Lisäksi olemme lähettäneet jäsenemme toivomana kaupungille ehdotuksen 
ulkoliikuntapaikan perustamisesta Iivisniemen ja koirapuiston väliselle niitylle, sekä lisäämään 
valaistusta koulun lähistöllä. Kaupungin mukaan nämä tullaan huomioimaan alueen laajemman 
puistoalueen suunnittelun yhteydessä. IKS on myös ollut yhteydessä kaupunkiin Kaitaanniitynpolun 
aurauksesta, minkä kaupunki onkin ottanut ohjelmaansa loppuvuodesta 2021. Kiitoksia tästä on tullut 
sekä FB-sivumme kautta että ihan livenä kävelyteillä kulkiessa.  
 
Ensimmäiset asukkaat ovat muuttaneet syksyllä 2021 Finnoon alueelle, joka kuuluu yhdistyksen piiriin. 
Jatkossa toivomme tietysti aktiivisuutta alueelta, jotta jo suunnitteluvaiheessa siellä jo nyt asuvat 
pääsisivät vaikuttamaan alueen tuleviin ratkaisuihin.  

Tapahtumat 
Vuonna 2021 julkaistiin 5. laajennettu painos kirjasta Tarinoiden Kaitaa. Sen toimituksen primus motor 
on ollut Seppo Salo, jonka työpanos on ollut huomattava tarinoiden keräyksestä kirjan painoon 
saattamiseen ja myyntiin saakka. Kirja kertoo alueen kehityksestä melkein sadan vuoden ajalta, ja on 
mukava aikalaiskertomus kuvineen. Kirjaa on vielä saatavilla, ota yhteys vaikkapa 
iks.puhjohtaja@gmail.com.  
 
Muutoin vuosi 2021 kärsi vielä Covid-pandemian tuomista rajoituksista tapaamisiin ja tapahtumiin. 
Vuoden 2021 vuosikokous (etänä) aloitettiin Panu Ahrnbergin esityksellä Fortumin ja Suomenojan 
voimalaitoksen tulevaisuuden suunnitelmista. Perinteinen kevätsiivous järjestettiin virtuaalisesti IKS:n 
Facebook-sivuston Kaitaa kaikille kautta. Osallistuminen oli kuitenkin hyvin ujoa. Perinteinen 
joulupolku peruttiin täysin, sillä emme olisi voineet taata riittäviä turvavälejä. Kaavoitukseen liittyviä 
asukastapahtumia ei myöskään voitu järjestää.  
 
Kevätlukukauden 2021 päättyessä myönsimme Kaitaa koulun 8.luokkien yhdelle kaitaalaiselle tytölle ja 
pojalle stipendin merkittävästä opintojen edistymisestä. Taidekilpailu järjestettiin Kaitaan koulun 
kanssa yhteistyössä syksyllä. 



 
Harrastukset 

Iivisniemen koululla aloitettiin jumppa vasta syksyllä ja joka kuitenkin jouduttiin keskeyttämään pariin 
kertaan pandemian tuomien rajoitusten takia.  

Tiedottaminen 
Asukastiedote on keskittynyt joulunpolun viestintään, ja koska joulupolku peruttiin, asukastiedote jäi 
jakamatta. Ajankohtaiset asiat julkaisimme kuitenkin vuoden aikana kotisivuilla ja Facebookissa 
”Kaitaa kaikille” -ryhmässä. 

Jäsenistö 
Vuoden lopussa seuralla oli 151 jäsentä. 
 
Hallituksen puheenjohtajan on toiminut Sanna Liljeström, lisäksi hallitukseen on kuulunut Seppo Salo, 
Merja Koskinen, Anders Gästgifvars, Marja Patomeri, Helena Haapsaari ja Christa Renwall. 
 
Jäsenmaksu 
Jäsenmaksu pysyi edelleen 10 Eurossa. 


