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Westendin huvilakaupungin perustaja Arne Grahn, suomalainen tenniksen suuri nimi ja maanviljelijä, aloitti Westendin 
alueen suunnittelun v.1933 ja rakensi ensimmäiseksi Westendin tennishallin.  
Kuva: Hede/Suomen rakennustaiteen museo 
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MISTÄ KAIKKI ALKOI  
 
Pro Westend ry:llä on tänä vuonna 
juhlavuosi, sillä yhdistys täyttää 80 
vuotta.  
Pro Westend ry:n ja Westendin 
historiasta on painettu kirja Westend – 
Huvilakaupunki, joka valmistui 
yhdistyksen 50-vuotisjuhlaan vuonna 
1990. Teos oli yhteistyö yhdistyksen ja 
Espoon kaupunkimuseon kesken. 
Sen sisältöön vaikutti merkittävästi 
päätoimittajana toiminut vuorineuvos 
Erik Gillberg. 
Kirjasta ei ollut enää mahdollista ottaa 
lisäpainosta, joten päätimme digitoida 
sen ja tuoda Westendin historian 
kaikkien luettavaksi. 
Linkki kirjaan löytyy yhdistyksen 
etusivulta osoitteessa 
www.prowestend.fi, josta voit sen 
ladata tietokoneellesi. 
 
 
Mukavia lukuhetkiä ! 
.    

 
Hallitus 
 

 
Pro Westend ry:n perustava kokous 
pidettiin 22.12.1940 Westendin 
Tennisstadionilla ja Oikeusministeriön 
hyväksyntä Pro Westend -nimiselle 
yhdistykselle saatiin 27.1.1941. 
Kokouskutsussa kerrottiin seuraavaa: 

"Westendin asukkaat ovat viime 
aikoina keskustelleet paljon yhteis-
toiminnan hyödyllisyydestä ja 
välttämättömyydestä monien meille 
westendiläisille niin tärkeiden asioiden 
kuten palosuojelu-, tie- ym. kysymys-
ten ratkaisussa. Tällainen yhteis-
toiminta muodostunee tuloksellisem-
maksi, jos perustetaan yhdistys tai 
kerho, jonka tarkoituksena on valvoa 
yhteisiä etuja ja kehittää yhteisiä 
harrastuksia.”  

Allekirjoittajina olivat Gunnar Björk, 
Kalle Alakari, Fritz Schröder, 
A.Keinonen, Lauri Anjala ja Thorbjörn 
Gullichsen, joka myös valittiin 
yhdistyksen presidentiksi. 

 

 
 
WESTENDIN ASEMAKAAVA 
 
Jo useamman vuoden niin asukkaat 
kuin yhdistyskin olemme olleet 
huolestuneita, mihin suuntaan 
Westendiä ollaan kehittämässä. Viime 
keväälle kutsuimme Espoon 
kaupunkisuunnittelukeskuksesta 
aluearkkitehti Sampo Sikiön keskus-
telemaan asukasinfoomme, mutta 
valitettavasti korona esti sen. 
Vanha asemakaava on uhka alueen 
vehreydelle,monimuotoisuudelle ja 
meidän kaikkien viihtyvyydelle. 
Asemakaavan uudistaminen on 
hidasta, mutta olemme pyytäneet 
kaupunkisuunnittelukeskusta 
ottamaan sen tarkasteluun. He ovat 
luvanneet selvittää, missä vaiheessa 
asiaa voidaan edistää.  
 
WESTENDIN KESKUSKORTTELI 
 
Westendin keskuskorttelin 
rakentaminen aloitettiin maaliskuussa. 
Rakentaminen piti alkaa jo viime 
kesäkuussa, mutta rakennuslupa 
saatiin vasta nyt. Ensimmäinen vaihe 

KAAVA,RAKENTAMINEN 
JA YMPÄRISTÖ 

HYVÄT ASUKKAAT ! 
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KASVATUS JA OPETUS 

Westendin tien puolelta valmistuu 
loppuvuodesta 2022, jolloin myös 
päivittäistavarakaupan palvelut 
tulisivat alueellemme. Toinen vaihe 
Alalinnakkeen puolella valmistuu 
arviolta syksyllä 2023. 
 
WESTENDIN PALLOKENTTÄÄ 
UUDISTETAAN 
 
Hiiralantie 1:n pallokenttää ollaan 
uudistamassa. Ensimmäisessä 
vaiheessa loppuvuodesta paikalle tuli 
10 erilaista kuntoilulaitetta, joilla lumen 
sulettua tulee varmasti käyttöä. 
Ohjattua ulkoliikuntatarjontaa on 
mahdollista seurata uudessa facebook 
-ryhmässä Haukilahti-Westend 
ulkojumpat. 
 
KARHUSAARI 
 
Pro Westend ry on lupautunut 
vapaaehtoistyöhön Pro Karhusaari 
ry:n kanssa. Heidän tavoitteena on 
säilyttää Karhusaaren kulttuurihisto-
riallisesti arvokas maatilakokonaisuus 
sekä edistää sen rakennusten ja 
puutarhojen kunnostamista. 
Hankkeeseen on haettu Museoviras-
tolta avustusta. Tämä kumppanuus ei 
edellytä seuraltamme taloudellista 
tukea vaan mm. osallistumista 
työpajoihin. 
 
 
 
 
 
 
Westendin asukasmäärä tulee 
merkittävästi kasvamaan tulevien 
vuosien aikana, kun alueelle 
rakennetaan niin omakoti- kuin 
kerrostaloja. Oletettavaa on, että juuri 
lapsiperheiden määrä lisääntyy. Siksi 
olemmekin lähettäneet tästä 
muistutuksen Espoon opetus- ja 
varhaiskasvatuslautakuntaan 
varmistaaksemme riittävät palvelut 
alueellemme. 
 
PRO WESTENDIN STIPENDIT 
Kuten joka kevät jaamme myös tänä 
vuonna kahdelle Westendinpuiston 
koulun alakoulunsa päättävälle 
kuudesluokkalaiselle Pro Westendin 
stipendit. 

HALUAISITKO VALOKUIDUN 
ALUEELLESI ? 

Pari vuotta sitten Sonera ja Elisa 
kyselivät asukkaiden kiinnostusta 
rakentaa Westendiin valokuitutekniik-
kaa, joka mahdollistaisi nopeat, 
tehokkaat nettiyhteydet. Elisa lopulta 
toi valokuidun alueille, joissa löytyi 
riittävästi kiinnostuneita. Nyt on tullut 
yhdistykselle kyselyä myös muilta 
alueilta. Voimme yhdistyksenä 
selvittää halukkuutta ja ohjata tiedon 
asukkaalle, joka on luvannut viedä 
asiaa eteenpäin. Ilmoita yhteystietosi 
osoitteineen posti@prowestend.fi.  

 
ÄMMÄSSUON SORTTI-ASEMA 
 
Jotta jätteiden kuljetus Sortti-asemalle 
on sujuvampi, voit nyt ilmoittaa netin 
kautta viemäsi jätteen laadun ja 
maksaa sen etukäteen. Tarkemmat 
ohjeet osoitteessa esortti.hsy.fi 
Jätteitä voi viedä asemalle arkisin klo 
7.00 – 21.00. Lisäksi asema on auki 
kolmena lauantaina klo 10-17: 
17.4., 24.4. ja 8.5.. 
Kierrätysautojen aikatauluja ei ole 
vielä julkaistu kevään - syksyn 2021  
osalta. 
 

NUORTEN HÄIRIKÖINTI 
 
Yhdistykseen on ottanut jo muutama 
asukas yhteyttä ja kertonut, että 
nuoret ovat heitelleet jäisiä lumipalloja 
ikkunoihin ja soitelleet ovikelloja 
iltaisin. Tämä on kohdistunut usein 
iäkkäämpiin ihmisiin. Toivommekin, 
että vanhemmat keskustelisivat 
lastensa kanssa tästä ikävästä 
ilmiöstä. 
         

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.  
 

 

PRO WESTEND RY:N 
VUOSIKOKOUS 2021  
 
Yhdistyksen sääntömääräinen 
vuosikokous on  
ke 28.4.2021 klo 18, 
Vehkasaarentie 5 B 
 
Kokous pidetään koronan vuoksi 
Teams-etäyhteydellä. Ilmoittaudu 
kokoukseen sähköpostitse 
viimeistään ma 26.4.osoitteessa 
posti@prowestend.fi 

  
Kokouksen esityslista löytyy 
yhdistyksen verkkosivuilta 
www.prowestend.fi 
 

Tule mukaan yhdistyksen 
toimintaan ja vaikuttamaan 
alueemme asioihin ! 
 
Aina voit liittyä joukkoomme myös 
projektiluonteisesti sinulle 
tärkeässä asiassa. 

 


