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Keski-Espoo –seura r.y. - Föreningen för Mellersta Esbo r.f.

Jäsentiedote maaliskuu 2022
Keski-Espoo –seuran toiminta on koronaepidemian vuoksi ollut parin vuoden ajan
melko hiljaista. Helmikuussa 2022 purettiin kokooontumisrajoituksia ja yhdistykset
ovat vähitellen uskaltaneet järjestää tapahtumia ja kokoontumisia. Keski-Espoo-seura
järjesti helmikuussa luentosarjan, jossa saimme kuulla kolme luentoa:
8.2.2022 Suvelan uudistuvat kasvot. Pirjo Räihä, rakennuttamisjohtaja,
Espoon Asunnot.
15.2.2022 Espoon keskuksen ja ympäristön rakennushankkeita. Espoon keskuksen
kehittämisprojektin projektijohtaja Mikko Kivinen, Tekninen ja ympäristötoimi, Espoon kaupunki.
1.3.2022 Salakuljetusta Espoossa kieltolain aikana. Pirkko Sillanpää, Keski-Espooseura.
Keski-Espoo-seurasta on osallistuttu Espoon kaupungin ja Suomen Kotiseutuliiton
yhdistyksille suunnattuihin työpajoihin Teams-yhteyden kautta. Keski-Espoo-seuran
hallituksen jäseniä on mukana monissa Keski-Espoon aluetta koskevissa hankkeissa
ja tapahtumisen järjestämisissä. Suvelan basaari -tapahtuma järjestetään 10. päivänä
syyskuuta 2022 Suvelan asukaspuiston ja Suvelan kappelin alueella. Suvelan basaari
-tapahtuma valittiin vuoden espoolaiseksi järjestöteoksi 2020. Seuralla on edustus
myös Pro Espoonjoki ry:n hallituksessa.
Espoon perinneseura on kutsunut kaupunginosayhdistykset perinteenkeruutalkoisiin.
Keruukohteena on Espoon kaupunki 50 vuotta eli minkälainen oma kaupunginosa oli
vuonna 1972. Keski-Espoo-seura osallistuu keruuseen ja hankkii Espoon keskukseen
liittyvää aineistoa ensi sijassa 1970-luvulta. Seura on tehnyt aiheesta jo haastatteluita.
Perinnetalkoiden sivuille kirjoitetaan myös artikkeleita Espoon hallinnollisen keskuksen kehityksestä ja kantatilojen muuttumisesta lähiöiksi. Seura ottaa mielellään vastaan valokuvia ja muistelmia tästä ajasta sekä myös kaikista mielenkiintoisista tapahtumista Espoon keskuksessa. Juttuja ja ehdotuksia voi lähettää päätoimittajalle, Pirkko Sillanpäälle. Yhteystiedot Keski-Espoon Sanomien tunnuslaatikossa.
Keski-Espoo-seura pitää sääntömääräisen VUOSIKOKOUKSEN
torstaina 28.4.2022 klo 17.30 Osoite: Lagstadin kotiseututalo, Vanha Lagstadintie 4, 02770
Talous ja jäsenistö
Toimintansa rahoittamiseksi seura kerää jäsenmaksun henkilö- ja yhteisöjäseniltään
sekä hakee tukea eri tahoilta, ensi sijassa Espoon kaupungilta. Jäsenmaksut ovat
vuonna 2022: henkilöjäsenet 15,00 euroa, saman perheen muut jäsenet 5,00 euroa,
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eläkeläiset 10 euroa ja kannattajajäsenet 50,00 euroa. Vuoden 2022 jäsenmaksulomake lähetetään sähköpostilla tai kirjeitse seuran jäsenille huhtikuun aikana. Seuran kotisivuilta löytyvät myös jäseneksi liittymiseen tarvittavat tiedot. Jäsenmaksun yhteydessä on tärkeätä laittaa mukaan nimi ja osoite. Keski-Espoo -seurassa toivotaan, että
vanhat jäsenet olisivat edelleen mukana ja tukisivat jäsenyydellään seuran toimintaa.
Seuraan toivotaan runsaasti myös uusia jäseniä.
Keski-Espoon Sanomat
Seuraava Keski-Espoon Sanomat ilmestyy 22.5.2022. Maaliskuussa ilmestyneestä
lehdestä tehtiin myös digiversio, joka on luettavissa osoitteessa
https://issuu.com/keski-espoon-sanomat/docs/1_2022 ja seuran kotisivuilla.
Lehden painosmäärä on edelleen 30 000 kappaletta ja se jaetaan luukkujakeluna. Entressen kirjastossa on myös lehtiteline. Lehteen toivotaan juttuja Keski-Espoosta. Seuran kotisivujen lehtiarkistoon on tallennettu suurin osa aikaisemmin julkistuista Keski-Espoon Sanomista.
Keski-Espoon Sanomat ilmestyy neljä kertaa vuonna 2022.
Yhteistiedot ja muuta tietoa saa seuran omilta sivuilta osoitteessa
www.keskiespooseura.fi. Sivuilla on luettavissa myös Keski-Espoon Sanomat.

