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KAAVA,RAKENTAMINEN 
JA YMPÄRISTÖ 

 
 
 
Viime vuonna yhdistyksemme täytti 
kunnioitettavat 80 vuotta. Säännöissä 
on määritelty yhdistyksen tarkoituk-
seksi ”toimia kotiseutuyhdistyksenä 
Westendin parhaaksi: 
-vaalia kotiseutuhenkeä, asukkaiden 
viihtyvyyttä ja keskinäistä ystävyyttä 
turvallisessa ympäristössä 
-valvomalla jäsenten alueellisia etuja 
ja oikeuksia 
-ylläpitämällä rakentavaa yhteyttä 
kaupungin viranomaisiin 
-toimimalla westendiläisten parhaaksi 
kaikissa Westendiä koskevissa 
aluesuunnittelu- ja kehittämisasioissa” 
 
Olemme pyrkineet noudattamaan  
näitä sääntöjä resurssimme huomioon 
ottaen  Voit tutustua viime vuoden 
toimintaamme vuosikertomuksessa 
osoitteessa www.prowestend.fi. 
Tule tapaamaan meitä 
vuosikokoukseen 27.4. ja kertomaan 
ajatuksiasi asuinalueestamme. 
   
.  
 
 

Hallitus 
 

 
 
 
WESTENDIN KESKUSKORTTELI 
 
YIT kiittää alueen asukkaita 
saamistaan palautteista. He ovat 
huomioineet ne mahdollisuuksien 
mukaan työmaatoiminnassa. Työmaan 
aluesuunnitelmaa muokataan 
rakentamisen edetessä. Ensimmäinen 
taloyhtiö on jo sisävalmistusvaiheessa 
ja valmistuu tämän vuoden lopulla. 
Saamme silloin päivittäistavarakaupan 
ja kahvilan. Toisen taloyhtiön arvioitu 
valmistuminen on kesällä 2023, jolloin 
liiketiloihin tulee ravintola. 
 
WESTENDINPORTTI 
 
Westendinportin rakennushankkeessa 
asemakaavan muutos asuinrakennuk-
sen rakentamiseksihan on hyväksytty, 
mutta rakennuslupaa ei kohteelle vielä 
ole. Tämä tarkoittaa, että rakentamista 
ei tänä kesänä aloiteta ja saamme 
nauttia uimarannasta ilman häiriötä. 
 
VAIKUTA NYT -UUTISKIRJE 
 
Koska osallistumisen ja vaikuttamisen 
mahdollisuuksia on Espoon sivuilta 
vaikea löytää, on kaupunki aloittanut 
maaliskuussa kokeiluluonteisesti 
sähköisen uutiskirjeen, jonka voi tilata 

osoitteesta https://osallistuvaespoo-
uutiskirje.espoo.fi  Uutiskirjeessä saat 
tietoa ajankohtaisista kaupunkiympä-
ristöhankkeista, joihin voit vaikuttaa ja 
jo hyväksytyistä kaavoista. 
 
PEUROJEN JA KAURIIDEN 
KARKOTTAMINEN 
 
Niin hellyttäviä kuin peurat 
alueellamme ovatkin, ne valitettavasti 
aiheuttavat puutarhoissa paljon tuhoa 
syömällä kaikkea puista 
kukkaistutuksiin ja levittävät punkkeja.  
Kaupungilla ei ole riistalajien 
kannanhoidossa omia toimenpiteitä 
vaan niitä hoitaa paikallinen riistanhoi-
toyhdistys. Kaupungin mukaan 
kannanhoidollisista toimenpiteistä 
johtuen valkohäntäpeuran ja 
metsäkauriin kannat ovat kolmen 
viimeisen vuoden aikana laskeneet 
Espoossa. 
Tehokkain tapa pitää peurat poissa 
pihapiiristä on korkea aita. 
Voit kokeilla myös hajukarkottimia 
kuten peurahajustetta. Suihkutettava 
hajuste antaa epämiellyttävän hajun ja 
maun kohteeseen. Myös nämä voivat 
auttaa: mäntysaippua, valkosipuli, 
laventelia, minttu ja timjami. Peurat 
eivät pidä myöskään piikikkäistä 
kasveista kuten pistäväneulaiset 
katajalajit ja havukasvit. Tuomi, 
mustaherukka, syreenit, 

HYVÄT ASUKKAAT ! 
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KASVATUS JA OPETUS 

AJANKOHTAISTA 

köynnöshortensiat, auringonkukka, 
kurjenmiekat eivät myöskään maistu. 
 
 
KOIRANKAKKAROSKIS -
KAMPANJA 
 
Espoo on jälleen mukana koirankak- 
karoskis -kampanjassa, joka on ollut 
toiminnassa vuodesta 2010. Jos 
virallisia roskiksia kakkapusseille ei 
osu matkan varrelle, voi pussukan 
pudottaa tarralla varustettuun 
taloyhtiön tai omakotitalon 
sekäjäteastiaan. Tarran voi noutaa 
mm. Espoon kaupungin Tapiolan 
asiointipisteestä, 1 krs.  

 
 
 
 
 
 
PRO WESTENDIN STIPENDIT 
 
Kuten joka kevät jaamme myös tänä 
vuonna kahdelle Westendinpuiston 
koulun alakoulunsa päättävälle 
kuudesluokkalaiselle Pro Westendin 
stipendit. 
 
 
  
 
 
 
HSY:N KERÄYSAUTO 

HSY:n keräysauto oli liikkeellä 
alueellamme 5.4. Seuraavat 
lähimmät pysähdyspaikat ovat 
Olarissa 7.4.. Katso tarkemmat 
tiedot: www.hsy.fi  
Muistathan, että HSY ottaa vastaan 
mm. metalli-, sähkö- ja elektroniikka-
romua sekä vaarallisia jätteitä. 
 
KIERRÄTYSKESKUKSEN 
KERÄYSAUTO 
Keräysauto saapuu meitä lähinnä 
olevaan Matinkylään 21.4.:  

17.00 - 17.25 Matinkartanontie 
9,Jäähallin p-alue 
17.40 – 18.05 Pyyntitie, kääntöpaikka 
19.00 – 19.25 Nokkalanniementie 2, 
Uimapaikan P-alue 
 
Vaatteiden,astioiden ja kirjojen lisäksi 
voit tuoda kaiken kuntoisia polkupyö-
riä,,sähkö- ja elektroniikkalaitteita, 
joista ison osan kierrätyskeskus pystyy 
korjaamaan myyntikuntoon. 
Lisätietoa:  www.kierratyskeskus.fi 
  
 
 
        
 
 

Espoon kaupunki täytti 50 vuotta 
1.1.2022. Espoon perinneseura on 
kutsunut kaupunginosayhdistykset ja 
asukkaat mukaan perinteenkeruu-
talkoisiin. Millainen Espoo oli 50 vuotta 
sitten?  

Voit lähettää kirjoituksia ja valokuvia  
vuodelta 1972 julkaistavaksi Espoon 
perinneseuran sivuilta löytyvällä 
lomakkeella. Perinnetieto ja muistot 
julkaistaan yhtenäisesti perinneseuran 
Espoo 1972 -teemasivuilla. 

Kokosimme Westend Huvilakaupunki -
kirjaan pohjautuen verkkosivuillemme, 
mitä Westendissä tapahtui tuolloin 
vuonna 1972. Käy lukemassa ! 

     

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRO WESTEND RY:N 
VUOSIKOKOUS 2022  
 
Yhdistyksen sääntömääräinen 
vuosikokous on  
ke 27.4.2022 klo 18, 
Westendinpuiston koululla 
 
Kokoukseen voit osallistua myös 
Teams-etäyhteydellä. 
Ilmoittaudu kokoukseen 
sähköpostitse viimeistään ti 
26.4.osoitteessa 
posti@prowestend.fi 

  
Kokouksen esityslista löytyy 
yhdistyksen verkkosivuilta 
www.prowestend.fi 
 

 
JÄSENMAKSU 2022 
 
Muistathan tukea toimintaamme 
maksamalla jäsenmaksun. 
 
SUMMA: 25 € / 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.  
 

 

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

 

KIERRÄTETÄÄN 


