JULKINEN TIEDOTE

25. ELOKUUTA 2021

KYLÄKIRJE

HYVÄT ASUKKAAT !
Olemme saaneet tänä kesänä nauttia
aivan uskomattoman lämpimistä
ilmoista ja uimavesistä. Westendin
uimaranta on ollut kovassa käytössä ja
samoin kuntoportaissa ja ulkokuntosalilla on riittänyt väkeä. Olemme
voineet unohtaa hetkiksi, että elämme
pandemia-aikaa.
Pandemian epävakaan tilanteen
vuoksi emme valitettavasti tänäkään
vuonna järjestä lapsille tärkeää
Eloriehaa.
Sen sijaan päätimme yhdistyksen
80-v. juhlavuoden kunniaksi lahjoittaa
Westendin alueen päiväkodeille ja
koululle jokaiselle 80 € käytettäväksi
ulkoliikuntavälineisiin kaikkien iloksi.
Hyvää syksyä !

Hallitus
LIIKENNE
HSL:N BUSSIEN
LINJASTOLUONNOS
HSL:llä on työnalla ensimmäinen
bussireittien linjastoluonnos Tapiolaan
ja Leppävaaraan, kun pikaraitotie 550
aloittaa liikennöinnin Itäkeskuksen ja
Keilanimen välillä arviolta 2023.
Suunnittelussa on mukana myös

meidän bussilinjat 104,111 ja 112.
Tavoitteena on, että linjastoluonnos
olisi valmis tämän syksyn aikana.
HSL toivoi asukkailta luonnokseen
kommentteja ja vastaamaan omista
liikkumistottumuksista liikkumiskyselyssä. Välitimme HSL:n linkit
kyselyyn sähköisessä tiedotteessa,
yhdistyksen verkkosivuilla ja
Haukilahti/Westend asukkaat
facebook-ryhmässä. Toivottavasti
teistä mahdollisimman moni kävi 22.8.
mennessä vastaamassa kyselyyn.
JULKISIA SÄHKÖAUTOJEN
LATAUSPISTEITÄ
Espooseen asennetaan yhteensä 18
latauspistettä viidelle asuinalueelle
mm. Tapiolassa Naavakalliontielle ja
Mäntyviitaan. Latauspisteet
hyödyntävät tuulisähköä. Niiden
valmistumisajaksi on ilmoitettu
kesäkuu.

KAAVA,RAKENTAMINEN
JA YMPÄRISTÖ
WESTENDIN KESKUSKORTTELI
YIT:n Tuomas Vilhomaa kertoi, että
louhinta ja paalutustyöt on saatu
pääosin kesäkuun aikana valmiiksi ja
ensimmäisen asunto-osakeyhtiön
elementtiasennukset ovat käynnistyneet. Elokuun alussa työmaalle
asennettiin torninosturi, joka tulee
nostelemaan työmaalle saapuvia

elementtejä. Kevyenliikenteen väylä
on uudelleen ohjattu kulkemaan
Hiiralantien vastakkaiselle puolelle
turvallisuuden parantamiseksi koulujen
alettua.
Voit seurata rakentamisen edistymistä
https://www.yit.fi/westendinkeskuskortt
eli
Sivuilta löytyy myös yhteydenottolomake rakennustöihin liittyvissä
kysymyksissä.
KARHUSAARI
Pro Karhusaari-yhdistys on saanut
käyttöönsä Hevosmiehen talosta 100
m2 tilan, jossa voidaan järjestää
erilaisia työpajoja. Karhusaari kaikille projektin aineettoman kulttuuriperinnön hanke lähtee liikkeelle Espoopäivänä 28.8., jolloin Karhusaaressa
työskentelevät taiteilijat järjestävät
tiloissa taidenäyttelyn ja kuoron
musiikkiesityksen. Pro Karhusaari
haluaa tehdä Karhusaaresta
perinnetaitoja vaalivan paikan.
ESPANJANSIRUETANOITA
WESTENDISSÄ
Vehkasaarentien ja Kuninkaanlahdentien välisellä metsäalueella on havaittu
runsaasti espanjansiruetanoita, jotka
on määritelty haitalliseksi vieraslajiksi.
Ne voivat aiheuttaa suurta tuhoa
puutarhoissa. Suositeltu tapa
etanoiden hävittämiseksi on tappaa
katkaisemalla tai pudottamalla
kiehuvaan veteen. Kuolleet etanat
laitetaan suljettuun jäteastiaan tai
haudataan maahan.
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Tutki puutarhasi ja tunnista etana
sivuilta www.vieraslajit.fi.
LIITO-ORAVIEN KULKUYHTEYKSIÄ
PARANNETTU
Liito-orava-LIFE -hanke edistää liitooravan suojelua Suomessa ja Virossa
vuosina 2018-2025. Liito-orava
tarvitsee viheryhteyksiä liikkuakseen
alueelta toiselle ruoan ja
pesäpaikkojen perässä. Myös
Westend on päässyt tähän
hankkeeseen mukaan. Länsiväylän
varrelle Tapiolaan kulkevan
kevyenliikenteen Suvisillan kohdalle
Westendin puolelle on istutettu puita
liito-oravien kulkuyhteyksien
parantamiseksi. Töistä vastaa Espoon
kaupunkitekniikan keskus. Hanke on
saanut rahoitusta Euroopan unionin
LIFE-ohjelmasta.
Liito-orava on Espoon kaupungin
nimikkoeläin.

KIERRÄTETÄÄN

HSY
HSY ei valitettavasti järjestä
kotitalouksien metalliromua,
sähkölaitteita ja vaarallista jätettä
keräävää autokierrosta pahenevan
koronatilanteen vuoksi. Keräysautojen
keräämiä jätteitä voi kotitaloudet
kuitenkin viedä maksutta HSY:n Sorttiasemalle Ämmässuolle. Asemat
palvelevat arkisin klo 7 – 21,
lauantaisin ja sunnuntaisin klo 10-17.
KIERRÄTYSKESKUS
Kierrätysauto tulee Westendiin 30.9.
klo 19.50 – 20.15 Hiiralantie 6-8
koulun parkkipaikka
Auto ottaa vastaan ehjää puhdasta
uudelleen käyttöön sopivaa
pientavaraa ja kodin tekstiiliä
Pienelektroniikkaa ja polkupyöriä
otetaan vastaan kaiken kuntoisina.
Kirjat ovat myös haluttuja kuten
fantasia-, dekkari-,taide- ja
sotahistoriakirjat sekä hyväkuntoiset
lastenkirjat ja uudemmat keittokirjat.
Auto on jo klo 17.40 Haukilahden
kauppakeskuksessa, jos aikaisempi
aika sopii paremmin.
Varmista keräysajankohta vielä
lähempänä nettisivuilta

www.kierratyskeskus.fi, sillä
koronatilanne voi muuttaa aikatauluja.

Tapahtuman järjestäjinä ovat Esbo IF,
Espoon Tapiot ja Leppävaaran Sisu.
Ilmoittautuminen www.rantamaraton.fi

LIIKUNTA
HooGee
HooGee onnistui saamaan
jalkapalloleirilleen elokuun alussa
valmentajia Liverpoolin jalkapalloakatemiasta. Leiri pidettiin Westendin,
Toppelundin ja Matinkylän kentillä ja
valmennettavana oli 220 pelaajaa, 615-v. tyttöjä ja poikia. HooGeellä on
vastaavalle leirille optio myös ensi
vuodelle.
HooGeessä on joukkueet kaikissa
poikien ja tyttöjen ikäluokissa sekä
aikuisten kilpajoukkueet ja
harrastejoukkueet.
Tutustu seuraan sivuilla
www.hoogee.fi
WESTEND INDIANS
Westend Indians, Heimo, perustettiin
Westendissä 1992. Heimon
“vanhimmat”¨, perustajat ja legendat,
ovat kotoisin tältä meidän ”pyhältä
maalta”. Seura on toiminut Espoossa
ja muualla pk-seudulla, mutta
saapunut tänä keväänä Westendiin,
kun he saivat Hiiralantien jalkapallokentän kunnostettua kaupungin
avustuksella. Seura tarjoaa kaiken
tasoista ja kaikenikäisille liikuntaa
harrasteesta huippu-urheiluun mm.
jalkapalloa, salibandya ja monilajiliikuntaa.
Westend Indians aloittaa vko 35
(30.8.-5.9.) Westendinpuiston koulun
jalkapallokerhotoiminnan maanantaisin klo 15-15.45. Kerhoon voi käydä
tutustumassa elo-syyskuun ajan
veloituksetta kokeilujakson ajan.
Tutustu tarkemmin kerhotoimintaan
seuran omilla sivuilla
www.westendindians.fi
ESPOON RANTAMARATON
Jo perinteinen Rantamaraton juostaan
la 18.- su 19.9.2021 Rantaraitillamme.
Lauantaina juostaan Rantamaraton
42,195 km ja Rantapuolikas 21,1 km.
Sunnuntaina vuorossa Lasten Rantatonni 600 m/1 000 m, Rantakymppi 10
km ja Rantavitonen 5 km.

MUUTA

WESTEND HUVILAKAUPUNKI KIRJA
Keväällä julkaisimme yhdistyksen
80-v. juhlavuoden kunniaksi
Westendin historiasta kertovan
Westend huvilakaupunki -kirjan
vuodelta 1990 digitaalisena dropbox pilvipalveluun. Kirjaa on ladattu
ilahduttavan paljon sivuiltamme, 4O
lataajaa. Se on selvästi tullut
tarpeeseen, varsinkin nuorimmille
westendiläisille.
Jos et ole vielä kirjaa ladannut, käy
verkkosivuillamme olevasta linkistä se
tekemässä.
VISIT ESPOO
Visit Espoo on osa kaupungin
omistamaa kaupunkimarkkinointiyhtiö
Enter Espoo Oy:tä, joka houkuttelee
kaupunkiin yrityksiä ja matkailijoita.
Tutustu www.visitespoo.fi -sivuilla,
miten eri matkailukohteita esim.
Rantaraittia markkinoidaan. Espoo on
todella laaja kaupunki, johon meistä
harva on tutustunut kovin hyvin.
Tiesitkö, että Espoossa on uskomattomat 95 järveä?
Voit myös itse heittäytyä matkailijan
rooliin omassa kaupungissasi ja
käyttää hyväksi Visit Espoon -sivuja
etsimällä tutustumiskohteita ja
tapahtumia.

JÄSENMAKSU 2021
Muistathan tukea toimintaamme
maksamalla jäsenmaksun.
SUMMA: 20 € / HENKILÖ
IBAN: FI80 2290 1800 0321 49
BIC: NDEAFIHH
.

Viestikenttä: jäsenen/jäsenten
nimi, osoite ja sähköpostiosoite
Antamalla sähköpostiosoitteen saat
ajankohtaiset infot alueen asioista
sekä kyläkirjeen sähköisenä.
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