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Hyvät haukilahtelaiset!

Bästa gäddviksbor!

Haukilahden kaupunginosayhdistys, Haukilahden Seura Gäddvikssälsskapet ry on saavuttanut 50 vuoden iän. Seura
on Espoon vanhimpia kaupunginosayhdistyksiä. Itse liityin
Haukilahden Seuraan 80-luvun lopulla, kun käytiin kiivasta
keskustelua Matinkylän tieyhteydestä. Seuran puheenjohtajana toimi Per-Erik Norvik. Hän tuli tässä tiimellyksessä niin
tunnetuksi, että hänet valittiin Espoon kaupunginvaltuustoon
ja myöhemmin seuran kunniapuheenjohtajaksi. Tiekysymyksen yhteydessä seuran jäsenmäärä oli korkeimmillaan sitten
seuran perustamisen. Toinen mielipiteitä jakanut tiekysymys
on ollut Haukilahden ja Westendin katujen yhdistäminen, Yhdessä Pro Westendin kanssa toimien katualuevaraus saatiin
poistetuksi asemakaavasta ja puistoalue säilytetyksi.

Gäddvikens stadsdelsförening Haukilahden Seura-Gäddviksällskapet ry fyller 50 år i år. Föreningen är en av de äldsta
stadsdelsföreningarna i Esbo. Själv blev jag medlem av föreningen i slutet av 80-talet, då häftiga diskussioner fördes
beträffande Mattbys vägförbindelser. Föreningens ordförande var då Per-Erik Norvik. Genom diskussionerna blev han så
känd att han valdes in i Esbo stadsfullmäktige och senare till
Gäddvikssällskapets hedersordförande. På grund av vägfrågan som engagerade Gäddviksborna var föreningens medlemsantal högst sedan grundandet. En annan vägfråga var
förenandet av Westends och Gäddviks gatunät. Genom en
gemensam aktion tillsammans med Pro Westend, förhindrades planerna och parkområdet bibehölls.

Haukilahden Seuran toiminta on viime vuosina painottunut
yhteyksien pitoon kaupungin viranomaisiin ympäristö- ja
liikenneasioissa sekä toimintaan Espoon kaupunginosayhdistysten liitossa yleisissä Espoon kehittämiskysymyksissä. Merkittävää asukkaiden kannalta on ollut puistoalueiden kehittäminen, joista Pattisten puiston kunnostaminen
on tärkein. Koululaisia on kannustettu jakamalla joka kevät
stipendejä.

Gäddviksällskapets verksamhet har under de senaste åren
koncentrerats på att upprätthålla kontakter med stadens myndigheter i områdes- och trafikfrågor, samt i Esbos stadsdelsförbund medverka i frågor gällande Esbo stads allmänna utveckling. Det synligaste i verksamheten som berör Gäddviksborna
har utvecklingen av parkområdena varit, varav Pattis parks
iståndsättande varit det viktigaste projektet. Skoleleverna har
uppmuntrats genom att dela ut stipendier varje vår.

Kaupunginosayhdistysten toiminta perustuu asukkaiden
vapaaehtoiseen osallistumiseen yhteisten asioiden hoitamisessa ja asuinalueemme kehittämisessä. Toiminnan
kehittäminen ja erilaisten tilaisuuksien järjestäminen
tarvitsevat toimijoita. Viime kesänä Pro Westend yhdessä Haukilahden Seuran kanssa järjestivät “kesäriehan”
Toppelundissa. Väkeä oli runsaasti paikalla. Tällaisten
tilaisuuksien järjestäminen edellyttää tekijöitä. Tähän ei
riitä vain yhdistyksen ikääntyvä johtokunta. Toivon, että
kyläläiset joukolla tulisivat mukaan Haukilahden Seuran
toimintaan.

Stadsdelsföreningens verksamhet grundar sig på invånarnas
frivilliga insatser i fråga om att sköta gemensamma ärenden
och utveckling av det egna boendeområdet. För upprätthållandet av verksamheten och för arrangerande av diverse tillställningar behövs frivilliga funktionärer. Tillsammans med
Pro Westend anordnades en ”Sommarfest” i Toppelund förra
året. Festen var populär och drog mycket folk. Anordnandet
av dylika tilldragelser förutsätter frivilliga arrangörer. Föreningens åldrande styrelses krafter räcker inte ensam till. Min
önskan är att ”byborna”, skulle ställa upp och bidra till Gäddvikssällskapets verksamhets upprätthållande.

Kaikkea hyvää haukilahtelaisille toivottaen.

Jag önskar gäddviksborna allt gott!

Heikki Miettinen
Haukilahden Seuran puheenjohtaja - Gäddvikssällskapets ordförande.
hms.miettinen@elisanet.fi
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Yhdessä vaikuttaen – jo 50 vuotta
”Haukilahti elää historiansa käännekohdassa. Rauhallinen huvilayhdyskunta on räjähdysmäisellä voimalla
muuttumassa kaupunkimaiseksi asumalähiöksi. Jokainen paikkakunnan asukas- olkoonpa hän vahvoin
sitein kotiseutuunsa juurtunut tai tänne vasta äsken
muualta muuttanut – haluaa läheltä seurata tätä kehitystä ja nähdä Haukilahden kasvavan viihtyisäksi
asuma-alueeksi, paikaksi, jonka jokainen täällä asuva
voi hyväksyä kotiseudukseen.”

Olet sitten missä elämäntilanteessa tahansa, löydät
ratkaisut elämäsi erilaisiin arjen valintoihin. Ehkä haluat liittyä talviuimareihin, perehtyä surffauksen saloihin tai antaa lapsillesi HooGeen kautta jalkapallon
peluun ensi askeleet. - Sen, mitä Haukilahdessa voi
harrastaa, löydät tästä opuksesta.
Ompelupalvelua tai hiusten leikkuuta tarvitessasi lähesty ilmoittajiamme, jotka kaikki ovat lähietäisyydellä. Tutustu myös hyvän kunnon salaisuuksiin. Tarjolla
on useita liikuntayrityksiä.

Näin kiteytettiin juuri perustetun Haukilahden seuran tavoitteet ensimmäisessä Haukilahden viestissä
60-luvun puolivälissä.

Ota tämä juhlajulkaisumme läheisempään tarkasteluun. Anna sen johdattaa sinut Haukilahden keskeisten palvelujen ja haukilahtelaisten pariin.

Kuluneiden viiden vuosikymmenen jälkeenkin Haukilahden Seuran tavoitteet ovat lähes ennallaan. Seura
pyrkii toimimaan Haukilahden asukkaiden etujärjestönä, vaikuttamaan alueen viihtyvyyteen, puolustamaan julkisten palveluiden kehittämistä sekä vaalimaan paikkakunnan perinteitä.

Tule mukaan osallistumaan. Liity jäseneksi, tilitiedot
ja ohjeet sivulla 3.
Yhdessä vaikuttaen saamme tuloksia syntymään.
Antoisia lukuhetkiä ja leppoisaa eloa Haukilahdessa

Tämä Haukilahden Seuran 50-vuotisjuhlaviesti perehdyttää sinut Haukilahden tämän päivän palveluihin ja
tarjontaan sekä alueemme lähihistoriaan. Löydät alueemme soveltuvimman päiväkodin lapsillesi, valitset
oikean opinahjon tai mietit parasta vaihtoehtoa vanhemmillesi heidän loppuelämänsä kodiksi.

Arto J Pinomaa
päätoimittaja
arto.pinomaa@pmc.fi
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S
Puh. (09) 4355 810 Toppelundinportti 3, 02170 Espoo
risto.sorsakivi@k-market.com, www.k-market.fi
meidät löydät myös facebookista
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Tervetuloa tekemään!
Saimme viime vuonna kerättyä yli 15 000 ideaa siitä,
millaisessa Espoossa tulevaisuudessa halutaan asua.
Espoo-tarina eli kaupungin uusi strategia rakennettiin
yhteistyössä espoolaisten, kaupungin työntekijöiden
ja luottamushenkilöiden kanssa ideoiden pohjalta.

hittäneet sosiaalisia ja taloudellisia oloja. Olette
järjestäneet kokous-, esitelmä-, keskustelu- ja juhlatilaisuuksia, julkaisseet niin paperilla kuin verkossa ajankohtaisia kirjoituksia sekä tehneet aloitteita.
Haukilahtiseuran ansiosta alueen kotiseututuntemus,
yhteishenki, yhteenkuuluvaisuus ja viihtyvyys ovat
kasvaneet.

Espoo-tarina kertoo, että kaupungin parhaat voimavarat ovat asukkaat, yhteisöt ja yritykset. Espoossa
ollaan aktiivisia ja omatoimisia huolehtien itsestä,
läheisistä ja lähiympäristöstä, mutta kukaan ei jää tukea vaille, mikäli voimat eivät riitä.

Etsimme kaupungilla parhaillaan hyviä käytäntöjä,
joilla pystyisimme tukemaan aktiivisuutta ja omatoimisuutta oman lähialueen viihtyisyyden lisäämisessä.
Kaupungin koneiston tehtävä on helpottaa omasta lähialueestaan huolehtimista, yhdessä.

Haukilahtiseura on jo 50 vuotta tehnyt työtä oman
alueensa hyväksi. Täällä on oltu aktiivisia ja omatoimisia sekä huolehdittu itsestä, läheisistä ja lähiympäristöstä.

Espoo-tarinan myötä kutsun kaikki mukaan tekemään
entistä parempaa kaupunkia, jossa arki sujuu ja huolehdimme toinen toisistamme!

Te olette vaalineet mennyttä, suojelleet luontoa, ke-
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Haukilahti ennen ja nyt
kilahden alueelta johti kapeat ja mutkikkaat kylätiet
pohjoiseen Kauniaisten asemalle tai Kiloon, josta
pääsi Turun tietä pääkaupunkiin. Vuosisadan alussa kulkuvälineiksi tulivat höyrylaivat. Ne liikennöivät
Helsingin Hietalahdesta saaristolaitureihin pysähtyen
aina Espoonlahden pohjukkaan saakka. Yksi pysähdyspaikka oli Mellstenin niemen kärjessä ollut laituri.
Se oli kieltolain aikana myös salakuljettajien suosima
pirtuveneiden purkauspaikka.

Espoon kaupunginmuseo

Haukilahden alueella huviloiden rakentaminen kiihtyi
1920-luvulla, kun Svenska Småbruk och Egna Hem-yhdistys alkoi myydä 3-6 hehtaarin suuruisia huvilapalstoja. Jorvaksentien rakentaminen Helsingistä Lauttasaaren ja Etelä-Espoon halki Kirkkonummen Jorvakseen muutti ratkaisevasti Haukilahdenkin kehitystä.
Alueelle alettiin pian rakentaa omakotitaloja. Linjaautoliikenne Gäddvikiin aloitettiin ja myös yksityinen
liikenne lisääntyi. Gäddvik oli kuitenkin edelleen maaseutukylä, jonka muodosti suurimmaksi osaksi Battiksen, Kavelbackan, Nybackan, Gäddvikin ja osin Solbackan maalaistilat. Toisen maailmansodan aikana
vv. 1939-44 Haukilahti säästyi suuremmilta vaurioilta.
Muutama vihollisen pommi putosi vaurioita aiheuttamatta Nybackan talon pellolle, joka sijaitsi nykyisen
Ahventie 4 paikalla. Pitkänkallionmäellä toimi Talvisodan aikana Helsingin ilmapuolustukseen kuulunut 51.
Valonheitinpatterin jaos. Jatkosodan aikana yksikkö
jatkoi toimintaansa syksyyn 1944 asti.

Ensimmäinen linja-autoyhteys saatiin 1930-luvun lopulla. Kuvassa
liikennöitsijä Martin Törnroosin bussi Helsingin linja-autoasemalla.

Ensimmäinen ihmisen kädenjälki Haukilahdessa on
Kokkovuoren laella sijaitseva pronssikautinen hautaröykkiö 3000 vuoden takaa. Suojeltuja muinaismuistoja ovat myös asuinalueellamme olevat osat 1.
maailmansodan aikaisista linnoituslaitteista. Nämä
venäläisten rakentamat ja Helsingin maalinnoitus-vyöhykkeeseen kuuluneet asemat ulottuvat Hietaniemestä Länsiväylälle pitkin Haukilahden ja Westendin rajaa.
Nykyinen Haukilahden alue oli keskiajan lopulla Gräsan kartanon takamaita. Kartano oli Espoon vanhin
rälssi eli veroista vapautettu aatelistila. Kartanon rakennukset sijaitsivat Gräsanjoen itäpuolisella kukkulalla nykyisen Olarin kirkon paikalla. Vuoden 1540 veroluettelossa on tieto Geddeuikin talosta, joka sijaitsi
Telaniityllä lähellä Gräsanojaa. Alueelle oli perustettu
6 torppaa.
Varakkaat helsinkiläiset alkoivat 1800-luvun loppupuolella hankkia kesänviettopaikkoja Helsingin
saaristosta ja lähipitäjistä. Nykyisen Haukilahden
ensimmäinen huvilapalsta oli vuonna 1887 Gräsagårdin kantatilasta lohkottu Toppelundin huvilapalsta.
Helsingin väestömäärän nopea kasvu sekä rantaradan rakentaminen kasvattivat Espoon asukasmäärää
1900-luvun alussa. Maaliikenneyhteydet Etelä-Espoosta Helsinkiin olivat vielä pitkät. Nykyisen Hau-

Valonheitinasemalla kuulosuunnin harjoitus.

Sotien jälkeen alueen rakennustoiminta käynnistyi
nopeasti. Haukilahti muodosti luontevan jatkeen länteen suuntautuvalle merenrantarakentamiselle. Maatilojen maista lohkottiin palstoja pienemmiksi omakotitonteiksi. Koska alueella ei ollut voimassaolevaa
rakennuskaavaa, rakentaminen tehtiin poikkeuslupien turvin. Espoon tultua kauppalaksi vuonna 1963 se
sai yksinoikeuden kaavoitukseen. Haukilahden rakennuskaava hyväksyttiin pitkällisten valitusprosessien
vuoksi vasta vuonna 1974.

Kesäasutusta vuodelta 1935, nykyisen Madetie 13 kohdalla, pihalla Karl ja Anna Fält.
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aseman paikalla sijainneen vapaapalokunta Gäddvik
FBK:n rakennuttama tanssilava Mellstenissä oli suosittu juhannusjuhlien viettopaikka 1950-luvulla. Paikkakunnan asukkaat pitivät veneitään niemen rannoilla
aina nykyisen venesataman valmistumiseen saakka.
Pallopelejä pelattiin vapaapalokunnan kunnostamalla
nykyisellä Sandikalla. Talvisin hiihdettiin ja laskettiin
mäkeä Kokkovuoren ja Pitkänkallion jyrkillä rinteillä.
Haukilahden vesitorni on tunnetuin alueen maamerkki. Arkkitehtitoimisto Erkko Virkkusen suunnittelema
rakennus valmistui vuonna 1968 Kokkovuoren laelle.
Vesitornin huipulle avattiin suosittu Haikaranpesäravintola.
Battisten tila vuonna 1953. Tälle paikalle rakennettiin uusi ostoskeskus vuonna 1990. Kuva Henry Bergman

Haukilahden rakentaminen oli vilkkainta vuosina
1963-1969. Alue rakennettiin pieninä paloina monen
eri rakennuttajan ja rakentajan toimesta. Perinteisen, lähinnä Telamäentien ympäristön sekä Särkitien
ja Särkikujan omakotirakentamisen ohella alueelle
alettiin rakentaa rakennusmaata tehokkaammin hyödyntäviä rivitaloja ja kerrostaloja. Kerrostaloalueet on
sijoitettu Haukilahden keskuksen, Hauenkalliontien
ja Haukilahdenkadun ympäristöön. Niitä rakennettiin
myös Haukilahden rantaan ja Pitkänkallion laelle. Rivitaloalueet sijaitsevat pääosin liikekeskuksen etelä- ja luoteispuolella. Merkittävimmät viheralueet sijaitsevat vesitornin ympärillä, sekä Pitkänkallion että
Rajametsän alueilla.
Porkkalan alueen palauttaminen Suomelle sekä koko
Etelä-Espoon vallannut uudisrakentaminen ruuhkautti jo pahasti huonokuntoisen ja kapean Jorvaksentien.
Moottoritien rakentaminen Helsingistä Espoonlahteen aloitettiin TVH:n toimesta vuonna 1961. Uusi
Länsiväylä valmistui vuonna 1970 ja toi Haukilahden
entistä lähemmäksi Helsingin keskustaa. Valtaväylän
ruuhkautuminen 1980-luvulla käynnisti uudet levennystyöt ja 250 Mmk maksanut Suomen vilkkaimmin
liikennöity tie oli valmis vuonna 1995.

Haukilahden vesitornin rakennustyömaa. Kuva: Antti Heikkilä

Vaikka Haukilahti oli pääosin rakennettu jo 1970-luvun loppuun mennessä, merkittäviä rakennushankkeita toteutettiin myös tämän jälkeen. Rakennetun
ympäristön ja alueen palveluiden kannalta merkittäviä hankkeita ovat olleet professori Jaakko Laapotin
suunnitteleman uuden liikekeskuksen valmistuminen
vuonna 1990 sekä Haukilahden venesataman rakentaminen ja arkkitehti Arto Helpisen piirtämän Haukilahden paviljongin valmistuminen vuonna 1996. Samoin ovat mm Espoon kaupungin toimesta nousseet
Haukilahden monitoimitalo, Haukilahden kirjasto,
Toppelundin päiväkoti ja Haukilahden palvelukeskus
täydentäneet kaupunkikuvaa.

Haukilahti sai ensimmäisen paikallisen koulun vuonna 1952, jolloin aktiivisten haukilahtelaisten ja etelä-espoolaisten toimesta perustettu Etelä-Espoon
yhteiskoulu aloitti toimintansa. Koulutalona toimi
professori Aapeli Saarisalon entinen huvila Telamäen
kalliolla. Koulusta kehittyi ajan myötä nykyinen Haukilahden koulu ja lukio. Haukilahtelaiset lapset joutuivat aluksi aloittamaan koulutiensä Mankkaalla ja
nykyisessä Niittykummun koulussa. Toppelundin koulun valmistuminen vuonna 1985 lyhensi merkittävästi
alueen lasten koulumatkoja.

Haukilahti on kuudessa vuosikymmenessä muuttunut
vaatimattomasta kesähuvila- ja maalaiskylästä viihtyisäksi asuinyhteiskunnaksi sekä arvostetuksi ja toimivaksi kaupunginosaksi.

Merellisen Haukilahden olennaisia alueita on Mellstenin ranta. Siitä tuli jo varhain suosittu uimaranta
ja retkikohde. Nykyisen Haukilahden Shell-huolto-
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Perinteiset syysmarkkinat K-valinta Sorsakiven edustalla syyskuussa 1991. Kuva Kaarina Kauppila

50 vuoden taival - Haukilahden Seura
Haukilahden Seura-Gäddvikssällskapet ry perustettiin
19.9.1964. Yhdistyksen silloisten sääntöjen mukaan tavoitteena oli mm. vaalia ja edistää kotiseututuntemusta,
luonnon suojelua sekä alueen viihtyvyyttä ja asukkaiden
yhteenkuuluvaisuutta.

ja urheiluseura HooGeen kanssa. Suosittuja tapahtumia
olivat lisäksi jokasyksyiset Haukilahti-illat ja kotiseuturetket. Haukilahden alueella ryhdyttiin suunnittelemaan
useita eri hankkeita 1980-luvulla, kuten Toppelundin
koulu, Haukilahden kirjasto, Mellstenin venesatama ja
uusi liikekeskus. Seuran johtokunta pyrki kyseisiä hankkeita koskevissa lausunnoissaan ja jopa painostustoimissaan ajamaan alueen asukkaiden etuja.

Toiminta käynnistyi ripeästi ja seuraavan vuoden maaliskuussa ilmestyi seuran uusi julkaisu Haukilahden ViestiGäddviks Budkavle. Toimintansa alkuvuosina
seuran johtokunta lähetti aktiivisesti kirjelmiä
Espoon kauppalan hallitukselle ja eri lautakunnille Haukilahden alueen erityisistä tarpeista. Keskeisimpiä tavoitteita olivat mm
Haukilahden asemakaavan vahvistaminen,
vesi-, viemäri- ja tieverkoston rakentaminen,
katuvalaistuksen saaminen sekä oman kansakoulun perustaminen.

Vuosituhannen vaihtuessa pinnalle nousivat alueen viihtyvyyteen ja palveluihin liittyvät asiat. Näitä olivat mm
palvelutalojen rakennuttaminen ja etenkin Helsingin
metron jatkaminen Espooseen. Seuran kannalta merkittäviä ponnistuksia olivat osallistuminen vuotuisten kirpputorien, Haukilahden satamakarnevaalien, syysmarkki-

Vuoden 1965 aikana valmistui heraldikko Ahti Hammarin
suunnittelema seuran merkki, jossa on siniseltä pohjalta
hyppäävä hauki.
1970-luvulla aloitettiin yhteistoiminta naapurikylän kotiseutuyhdistyksen Pro Westend ry:n kanssa. Ajankohtaisina aiheina olivat mm Rajapolun rakentaminen Haukilahden ja Westendin välille ja bussipysäkkien saaminen
Haukilahden liittymään. Itsenäisyyspäivän juhlat järjestettiin usein yhteistyössä Pro Westend ry:n kanssa Haukilahden koulussa tai monitoimitalo Simpukassa.

Haukilahti-tarroja jaetaan Haukilahden taksiasemalla nykyisen liikekeskuksen paikalla syksyllä 1978. Vasemmalta
Haukilahden Seura ry:n johtokunnan jäsen Erkki Saarikivi,
puheenjohtaja Kalervo Rekola, autoilijat Jouko Saavalainen ja Eino Saavalainen. Kuva: Haukilahden Seura ry

Seuraavalla vuosikymmenellä perinteisiksi tapahtumiksi
vakiintuivat Haukilahden keväiset siivoustalkoot yhteistyössä Lions Club Espoo/Meri ry:n, alueen partiolaisten
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noiden ja liikuntatapahtumien järjestämisiin. Merkittävä
hanke oli myös Haukilahden historiikin julkaiseminen yhdessä Lions Club Espoo/Meri ry:n kanssa vuonna 2004.
Yhteyttä alueen kouluihin on seura ylläpitänyt jakamalla
pieniä tunnustuspalkintoja Haukilahden, Mattlidenin ja
Toppelundin koulujen stipendirahastoihin. Kahtena vii-

me vuonna järjestettiin lisäksi Lucia-päivän tapahtumat
Toppelundin koulussa ja Haukilahden palvelutalossa.
Haukilahden Seura ry:n tehtävänä on toimia edelleen
alueen etujärjestönä sekä edistää elinympäristön viihtyvyyttä ja palveluiden monipuolisuutta.

Espoo-Suursaari avomeripurjehduskilpailujen lähtöpäivän rantatapahtumat keräävät satamäärin katsojia Mellstenin rantaan.
Kuva, Haukilahden Seura ry

Laadukkaita asuntokohteita
pääkaupunkiseudulla
puh. 09 3158 1100
www.westpro.fi
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Kutsu - Inbjudan
Haukilahden Seura - Gäddvikssällskapet ry.
Kutsumme kaikki haukilahtelaiset viettämään kotikylämme edunvalvojan, Haukilahden Seura
ry:n 50-vuotisjuhlaa keskiviikkona 17.9. klo 18 Toppelundin koululle, osoite Toppelundintie 15.
Juhlan ohjelma:
Avaussanat

Haukilahden Seura ry:n puheenjohtaja Heikki Miettinen

Kaupungin tervehdys

Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä

Tervehdys

Espoon Kotiseutuyhdistysten Liitto EKYL Mikko Perkko

Historiaa

Katsaus Haukilahden historiaan, kuvaesitys. Fil.maist. Markku Melkko.

Musiikkiesitys

Toppelundin koulun oppilaat

Vuoden haukilahtelaisen nimeäminen
Koulujen kirjoituskilpailun voittajien esittely ja palkitseminen. ”Minun Haukilahteni”.
Lyhyt väliaika valokuvauskilpailun voittajan äänestämistä varten.
Musiikkiesitys

Toppelundin koulun oppilaat

Valokuvauskilpailun äänestyksen voittajat ja palkitseminen
Huutokauppa

Meklari Rolf Zachariassen huudattaa valokuvauskilpailun raadin valitsemat 10 työtä

Juhla päättyy

Toppelundin koululaisten valmistamaan ja tarjoilemaan juhlakahvitilaisuuteen.

Tule juhliin, älä jää kotiin! Tule huutamaan itsellesi hieno valokuva kotikylästäsi!
Tule kuulemaan lastemme esityksiä ja kylämme historiaa ja tulevaisuutta!
Tule tapaamaan kyläläisiä ja juomaan hyvät juhlakahvit!
Vi inbjuder alla Gäddviksbor att fira hemortens intressebevakares Haukilahden Seura-Gäddvikssällskapet ry:s 50-årsfest onsdagen den 17.9 kl 18 i Toppelunds skola, Toppelundsvägen 15.
Festprogram:
Öppningsanförande:		Gäddvikssällskapets ordförande Heikki Miettinen
Stadens hälsning:		Stadsdirektör Jukka Mäkelä
Gratulationshälsning:

Espoon Kotiseutuliitto EKYL Mikko Perkko

Historik:

En inblick i Gäddviks historia i form av en bildkavalkad. Fil mag. Markku Melkko

Musikuppträdande:

Toppelunds skolas elever.

Utnämning av:

Årets Gäddviksbo

Presentation av vinnaren och uppläsning av Toppelunds skolas uppsatstävling: ”Minun Haukilahteni”.
Kort paus för röstning i fototävlingen
Musikuppträdande

Toppelunds skolas elever.

Fototävlingens vinnare utropas och får sitt pris.
Auktion:

De 10 bästa av juryn utsedda fotografierna auktioneras ut bland festpubliken

Festen avslutas

Toppelunds skolas elever serverar egna bakverk och kaffe.

Kom på fest! Stanna inte hemma. Kom och ropa in ett fint foto av din hembyggd!
Kom och hör våra barns uppträdande och vår hembyggds historia och framtid.
Kom och träffa din hembyggds invånare och drick gott festkaffe.
12

Toppelundin koulun
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Minun Haukilahteni.
Haukilahden Seuran
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Haukilahden koulu, Eetu 7B

13

Sydämelliset 50-vuotis onnittelut Haukilahti-seuralle ja
toimijoille, jotka ovat mahdollistaneet sen.

Hyvä lukija ja naapuri, meillä on sinulle tärkeää kerrottavaa
asuntokaupasta ja toiminnastamme.
Kun kaupanteossa on epävarmuuksia ja ostamisen ja myymisen
samanaikaisuus askarruttaa  meillä on siihen ratkaisu.
Useat asiakkaamme ovat sitoutuneet ostajan päätöstä helpottavalla mallilla:
Ostaja voi varmistaa ostokohteensa hinnan sitovalla ostotarjouksella ja antamalla nykyisen asuntonsa meille myyntiin. Jos asunto ei mene kaupaksi, ostotarjous raukeaa – ei kuluja ostajalle. Asunnonvaihto tapahtuu yksissä motivoituneissa käsissä ja osapuolet ovat
selvillä yhteisten tavoitteiden saavuttamisesta  ota yhteyttä niin kerromme tarkemmin!

Marja Tolvanen
toimitusjohtaja
LKV
0400 416 403

tolvanen@marjatolvanen.fi

Marja-Leena
Laurila-Schlobohm
varatoimitusjohtaja
KED, LKV
050 594 4853
marja-leena.laurila@
marjatolvanen.fi

Petri Tolvanen

Taina Pitkänen

asiakkuusjohtaja

toimistonhoitaja
KED, LKV
040 543 1562

0400 921 261

petri.tolvanen@marjatolvanen.fi

taina.pitkanen@marjatolvanen.fi

Marja Tolvanen Oy lkv Westendintie 99-101 info@marjatolvanen.fi
Puh. 09 435 5120
02160 Espoo
www.marjatolvanen.fi
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Haastattelu: Arto J Pinomaa

Valokeilassa Seppo Sorsakivi - vuoden haukilahtelainen
Tapaan Seppo Sorsakiven hänen kotonaan viihtyisässä paritalossa Haukilahden Madetiellä, jonne Kati
-rouva on myös kiiruhtanut tuoreiden tarjottavien ja
kahvin kanssa. Keskustelun ilmapiiri on välitön ja Sorsakivi itse perusvaatimattomana kauppiaana muistuttaa aina välillä, että eihän hänestä nyt mitään erityistä
ole kerrottavaa. Tasan 50 vuotta sitten, kun Haukilahden Seuraa oltiin perustamassa, Sepon isä, Unto, kuului juuri aloittavan seuran johtokuntaan. Seppo toteaa
sarkastisesti, että ei hänellä nämä vuosiluvut enää
muistissa pysy, mutta emäntä keittiöstä oikoo lukuja
sopivasti.

Upouusissa tiloissa ostoskeskus Länsiviitassa aloittivat 1990 SPAR-Market Heikkilä ja Alepa.
Nyt tilanne lienee selkiytynyt?
Kyllä. Varsin helpottunein mielin saatoin siirtää viestikapulan nuoremmalle veljelleni Ristolle, 39 kauppiasvuoden jälkeen vuonna 2007. Tyttäreni Krista on nyt
kaupassamme töissä ja hyvää vauhtia valmistautumassa vastuunottoon,kun sen aika tulee. K-market Sorsakivi on jatkossakin perheen turvallisissa käsissä.
Mikä on parasta urallasi?
Kauppiaalle tärkeintä on tyytyväiset asiakkaat, jotka
turvaavat toiminnan jatkuvuuden ja antavat hyvän
mielen ja turvallisen toimeentulon.

Milloin muutit Haukilahteen?
Perheemme muutti Haukilahteen vuonna 1950, jolloin
olin 6-vuotias. Lapsuus kului samanikäisten viikareiden leikeissä Sandikan kentällä ja Mellstenin silloisella uimarannalla. Alueella oli siihen aikaan enimmäkseen kesämökkejä ja kesäasukkaita. Nykyiseen Vedaholmiin, eli Haukilahden paviljongin alueelle saattoi
kahlata.

Entä vapaa-ajalla?
Olen toki pyrkinyt matkan varrella tekemään pieniä irtiottoja harrastusten parissa. Veneenrakennusta olen
harrastanut kahden Colin Archer -veneen myötä Crisse
Lydmanin opastuksella. Pepila ja Villisorsa -veneet ovat
jo löytäneet uudet kotinsa. Purjehdimme 1989 poikaporukalla Jussi Erholan Tortolasta, Karibian saarilta hankkiman Baltic-veneen Suomeen. Taisi olla ensimmäisiä
EMKn Atlantin yli purjehduksia. Mukavia muistoja.

Miten päädyit kauppiaaksi?
Varmaan verenperintönä. Unto-isä avasi ensimmäisen
K-kaupan Haukilahteen Toppelundin porttiin vuonna
1968. Jo sitä ennen 50-luvun lopulla ja 60-luvun alussa
meillä oli useita lihakauppoja mm. Haagassa ja Lauttasaaressa. Kauppoja oli parhaillaan 7 kpl. Ensimmäinen valintamyymälä oli Porthaninkadulla 60-luvulla.
Ihan ensimmäinen työpaikkani oli kuitenkin Lauttasaaressa - lihatiskin takana.

Entä vastoinkäymiset?
Ei nyt sellaisia tule mieleen, mistä lehteen voisi mitään mainita. Ihan tyytyväinen olen.
Seppo Sorsakivi näyttää mieheltä, jonka asiat ovat
kunnossa. Seitsemän vuotta eläkkeellä ja kesät Tammisaaren mökillä ovat asettaneet tärkeät asiat uuteen
kulmaan ja ympärillä hyörivä lastenlapsi kertoo jatkuvuudesta.

Kuinka luonnehdit haukilahtelaisia asiakkaina?
Uskollista ja mukavaa väkeä. Vaikka alkuun alueella
oli aivan erilainen kilpailutilanne; kauppoja oli pilvin
pimein ja vakiintuneet kuluttajatottumukset etsivät
vielä paljolti polkujaan. Oli SPAR-markettia, T-markettia, Valintataloa, Varubodenia ja Elantokin.

Seppo Sorsakivi nimitetään Haukilahden Seuran
50-vuotisjuhlassa 17.9.2014 Toppelundin koululla
”VUODEN HAUKILAHTELAISEKSI!”
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Haukilahden palvelut
Lapsiperheiden palvelut Haukilahdessa

Muonamiehen päiväkoti,

Neuvolatoiminta siirtyi Haukilahden palvelukeskuksesta Tapiolan terveyskeskukseen, joka palvelee koko
Tapiolan suuralueen neuvolana. Haukilahden palvelukeskukseen sijoitetaan lisää kunnallisen hammashoidon yksiköitä neuvolalta vapautuneisiin tiloihin.

Toppelundinkuja 2
Espoon kielikylpy r.y.:n ylläpitämä kielikylpypäiväkoti
- Esbo språkbads daghem
24 vuotta kokemusta kielikylpytoiminnasta
14 vuotta nykyisessä osoitteessa Haukilahdessa
Tarkoitettu suomen kieltä puhuville lapsille

Haukilahdessa on kolme leikkipaikkaa: Haukitien ja
Haukilahdenrannan kulmauksessa sijaitseva Haukitien
leikkipaikka, Pattistenpellon leikkipaikka Pattistenpellon puistossa ja Toppelundinportin leikkipaikka Haukilahdenkadun ja Toppelundinportin kulmauksessa.

47 paikkaa
3 osastoa
Henkilökunta: 9 lastenhoitajaa ja lastentarhanopettajaa
Aukioloajat 7.30-17.00 (joustaa tarvittaessa)
Maksut määräytyvät kunnallisten sopimusten pohjalta
Espoon kaupunki valitsee lapset (tällä hetkellä jonotuksen
kautta)

Haukilahdessa on seuraavat kunnalliset päiväkodit:
Toppelundin päiväkoti, Haukilahden päiväkoti sekä
avoin päiväkoti Kaislikko, jossa myös vauvaklubi ja
kerhotoimintaa sekä tilojen vuokrausmahdollisuus
omiin tilaisuuksiin, Espoon kielikylpypäiväkoti Toppelundinkujalla sekä 2 ryhmäperhepäiväkotia. Lisäksi Haukilahdessa on yksityinen päiväkoti; Gäddviks
svenska barnträdgård Kuoretiellä.

www.espoonkielikylpy.fi
Johtaja Carola Wasén
Puhelin: 09-4550521, 041 514 9577
Motto: Kiireettömyys,luonnon ymmärtäminen ja sen hoito

Gäddvik svenska barnträdgård,
Norsvägen 5 A (Kuoretie 5 A)
Grundats 1965
Kallas som Lekis
Lekis är en hemtrevlig och privat halvdagslekskola
För svenskspråkiga barn
Med plats för 13 glada 3-5 åringar

16

Öppet vardagar kl 8.30 - 14.00

Toppelundin päiväkoti

En varm lunch serveras dagligen
Vårdavgiften för tillfället är 100 euro/månad
Privat lekskola som upprätthålls av föräldraförening
www.lekis.fi
Tel: 044-1109495 el. 050-343 1352
Motto: Utöver en trygg samvaro erbjuder vi musiklek,
pyssel, skogsutfärder, 5-års verksamhet, jumppa, teater,
fester och mycket annat roligt!

Espoon kaupungin päiväkodit
Avoin päiväkoti Kaislikko,

Toppelundin koulu on Haukilahden suomenkielinen
alakoulu, joka sijaitsee yhteistyökumppaniensa esikoulun, monitoimitalon Simpukan ja kirjaston kanssa
samassa pihapiirissä osoitteessa Toppelundintie 15.
Koulussa on oppilaita 220, luokka-asteet 1-6, perusopetusryhmiä 11. Koulun yhteydessä toimii iltapäiväkerho Riemukupla.

Toppelundintie 11 (kirjaston vieressä)
Perustettu 2003
Neuvolatoiminta siirtynyt Tapiolaan
Tarjoaa avointa varhaiskasvatusta kerhotoiminnan kautta
yli 3 vuotiaille klo 8.30-11.30
Kotona olevien vanhempien tai isovanhempien käytössä
Kohtauspaikka, jonne voi tulla viihtymään

Haukilahden koulu on suomenkielinen yläkoulu, joka
toimii yhteisissä tiloissa Haukilahden lukion kanssa.
Koulun oppilasmäärä on n. 300, luokka-asteet 7-9.
Yksi luokka/ikäluokka on kielikylpyopetuksessa.

Palvelu toimii kokopäivähoidon rinnalla klo 8.00-16.00
Vauvaryhmätoimintaa (äidit ja vauvat)
Kerhotoiminta on maksullista, muu toiminta on ilmaista
Henkilökunta: lastentarhanopettaja ja lastenhoitaja
Johtaja: Mirkku Häggman, puh. 046 877 1091

Samassa rakennuksessa toimiva Haukilahden lukio
on n. 350 opiskelijan lukio, jossa on runsaasti opiskelijoita myös Haukilahden ulkopuolelta. Lukio on
haluttu opinahjo. Siellä toimii myös urheilulinja, jonka painopisteet ovat golf, jalkapallo, jääkiekko ja voimistelu. Koulutiloissa tapahtuu runsaasti sekä koulun
omaa kerhotoimintaa että seurojen ja järjestöjen järjestämää harrastustoimintaa.

Motto: Tarjota yhteinen olohuone, jossa voi vapaasti kohdata kaltaisiaan

Haukilahden päiväkoti,
Toppelundintie 11 (kirjaston vieressä)
Haukilahden vanhin päiväkoti, perustettu 1971
Lapsipaikkoja 21, ikäjakauma 3-5 vuotta
Esiopetusryhmä 6-vuotiaille, 21 paikkaa
Henkilökunta; 2 lastentarhanopettajaa ja 4 lastenhoitajaa

Haukilahtea lähinnä oleva ruotsinkielinen koulu on
Mattlidens skola och gymnasium Matinkylässä.

Yhteistyötä musiikkiopisto Juvenalian kanssa (monitoimitalossa)

Nuorisotoimintaa varten kaupungilla on nuorisonohjaajia, joiden toiminnan keskuspiste Haukilahdessa
on Haukilahden monitoimitalo Toppelundintiellä. Toiminnasta vastaavat nuorisonohjaajat, ja tärkeimpiä
toimintamuotoja ovat nuorten illat, harrastuskerhot ja
kurssit. Monitoimitalo on turvallinen ja päihteetön vapaa-ajanviettopaikka. Esimerkkeinä toiminnasta ovat
3.-6. luokkalaisille Ju-Ju iltapäivät sekä 7.-luokkalaisista 17-vuotiaisiin tarkoitetut iltakokoontumiset.

Maksut määräytyvät kunnallisten sopimusten pohjalta
Johtaja Pirita Kallio, puh. 046 877 1087
Motto: Toimintamme pienessä yksikössä tarjoaa hyvän ja
turvallisen hoitopaikan yhteistyössä vanhempien kanssa

Toppelundin päiväkoti,
Mellstenintie 4,
Perustettu 1993
Meren rannalla, luonnon keskellä
Tarkoitettu 1-vuotiaasta esikouluun saakka
paikkoja n. 90 lapselle
aukioloajat 07.00-17.00

Monitoimitalo

6 lapsiryhmää

perustettu 1983 - Tunnettiin aiemmin nimellä Simpukka
arkkitehtoonisen muotoilunsa takia

Henkilökunta: 2 erityislastentarhanopettajaa, 6 lastentarhanopettajaa ja 10 lastenhoitajaa (tarvittaessa myös
avustajia)

Oma toiminta (Espoon liikunta- ja nuorisopalvelut) jakaantuu
alakoulut 3-6 luokat

ke-pe klo 14.00-17.00

Yhteistyössä Espoon Musiikkiopiston (EMO) kanssa

yläkoulut 7-9 luokat

ke-to klo 17.30-21.00

Maksut määräytyvät kunnallisten sopimusten pohjalta

			

pe

klo 17.30-22.00

Johtaja: Mirkku Häggman, puh. 046 877 1091

			

la

klo 16.00-22.00

Motto: Lapsen yksilöllinen huomioiminen kasvun ja oppimi-

Nuorilla käytössä mm. pingis, ilmakiekko, piano, playstar
(singstar) ja askarteluhuone

sen tukemisessa

Vähintään kaksi nuorisonohjaajaa on aina läsnä
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Päiväkodit ja koulut
1.
2.
3.
1.
4.
1.
5.

Avoin päiväkoti Kaislikko
Gäddviks svenska barnträdgård
Haukilahden koulu ja lukio
Haukilahden päiväkoti
Muonamiehen päiväkoti
Toppelundin koulu
Toppelundin päiväkoti

3

Muut kunnalliset palvelut
1. Kirjasto
1. Monitoimitalo
6. Haukitalo
Senioripalvelut
7. Kultainen Hauki
8. Opri ja Oleksi
Kaupat
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9. S-Market Haukilahti
10. K-Market Sorsakivi
Ravintolat ja kahvilat
11.
12.
13.
9.
14.
15.
6.
16.
17.

Akwa bistro
Cafe Bella
Cafe Mellsten
E.T. Charlie
Haikaranpesä
Haukilahden Paviljonki
Haukitalo
Kotipizza
Ukkohauki

Muut palvelut
9.
18.
9.
16.
9.
19.
9.
16.
20.
21.
18.
10.
9.
9.
17.

Apteekki
Hiusmuotoilua Susanna Pikkarainen
Haukilahden kuntokeskus
Kauneushoitola My Miracle
Kuntokeskus Livia
Marja Tolvanen Oy LKV
Ompelimo Style Ilona Tilus
Parturi-Kampaamo Meikkileikki
Pihlajakoti
Shell ja posti
Siskon Verhoilutupa
Sol-palvelut
Toporiina
West-House LKV (A)
Westpro
18
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3
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7
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16
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sekä oppisopimuskoulutus. Haukilahdessa työväenopisto tarjoaa lähinnä liikunnallisia palveluja kaikenikäisille. Näistä on kerrottu ohjattujen liikuntapalvelujen yhteydessä.

Toimintatorstai alakoululaisille klo 14-17 sisältää mm. kokkausta, peliturnauksia, keskusteluja jne.

Ulkopuolinen käyttö - vakiokäyttäjät
Ulkopuoliset vastaavat itsenäisesti tilojen käytöstä ja omien
ryhmiensä toiminnoista. He kulkevat omilla avaimillaan.
Vakiovuorot varataan syys-toukokuuksi; kesävaraukset
erikseen. Käyttäjiä ovat mm. Musiikkiopisto Juvenalia (lapsille) Espoon Voimistelu- ja Liikuntaseura (ESVOLI) Päiväkodit (Toppelundin päiväkoti ja Esbo svenska barnträdgård)
Seniorijumppa (SMP)

Kirjasto
Haukilahden kirjasto toimii Toppelundintiellä samassa rakennusryhmässä, jossa ovat Toppelundin koulu,
Haukilahden päiväkoti ja monitoimitalo Simpukka.
Kirjasto on rauhallinen pieni kyläkirjasto, jonka käyttäjät ovat kaikenikäisiä: senioreja, koululaisia, päiväkotilapsia. Lähiaikoina ratkennee, saako Haukilahden
kirjasto jatkaa toimintaansa. Alueen asukkaat ovat
monin adressein ja toimintamuodoin pyrkineet saamaan päättäjilta myötätuntoa tämän tärkeän palvelun
säilymiseksi Haukilahdessa.

Työväen opisto; teemoja mm. englanti, ruotsi, jumppa,
tutustumme teatteriin jne.

Muu ulkopuolinen käyttö
Tilat varattavissa myös yksityiseen käyttöön
Taloyhtiöiden yhtiökokoukset tai vastaavat
Maksuluokkia on 5; kallein salivuokra on 22,20 euroa/tunti
Lapsiryhmät veloituksetta
Muun ulkopuolisen käytön tilavarauspyynnöt suoraan monitoimitaloon: Raimo Majuri, puh. (09) 4128 669 tai
raimo.majuri@espoo.fi. www.espoo.fi/nuoriso
Motto: Palvelee vauvasta vaariin!

Työväenopisto
Työväenopisto on Espoossa aktiivinen toimija, jonka
toiminta liitetään vuoden 2015 alusta Espoon seudun
koulutuskuntayhtymä Omnian yhteyteen. Siihen liittyvät myös Espoon aikuislukio, ammatillinen koulutus

Shell Haukilahti

Kattavat huoltoasemapalvelut lähelläsi
Samalla kun palvelumestari tankkaa auton puolestasi,
voit tehdä myymälässämme ostoksia, nauttia herkullisista
Sibyllan ruoka-annoksista ja lähtiessäsi vielä ajaa autopesun
kautta kotiin.
Saman katon alta löytyvät kaikki edellä mainitut palvelut,
tervetuloa tutustumaan!
Käteisalennuskortilla

uda omasi!
erikoistarjouksia, no

Meiltä myös postipalvelut

Shell Haukilahti
Ahventie 2, 02170 Espoo. Puh. 09 4125 695
Avoinna 6/7/8–24
Palvelumestari paikalla ma–la 10–18
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Haukilahden lähikirjasto,
Toppelundintie 15
Avoinna ma ja to 14.00-20.00, ti, ke ja pe 10.00-16.00, lasu suljettu
Rakennettu 1985, pinta-ala 510 m2.
Kävijöitä oli vuonna 2013 n. 29 000 eli n. 2500 kävijää
kuukaudessa,
lainausten lukumäärä oli n. 44 500.
Kokoelman suuruus on n.19 000 nidettä; aikuisten ja lasten kauno- ja tietokirjallisuutta, cd- ja dvd-levyjä, äänikirjoja
sekä lehtiä. Aikuisten aikakauslehtiä n. 30,
päivittäin Helsingin Sanomat, Kauppalehti ja
Hufvudstadsbladet. Lapsille ja nuorille 10 lehteä.

Haukilahden Palvelukeskus - Haukitalo,
Haukilahdenkatu 6
Valmistunut 2004
PL 2232, 02070 ESPOON KAUPUNKI

Muita kotimaisia sekä ulkomaisia lehtiä sähköisessä
muodossa mm. kirjaston asiakaspäätteillä.
Asiakkaiden käytössä 7 tietokonetta, joissa kaikissa
tulostusmahdollisuus sekä kopiokone, jolla voi myös
skannata tiedostoja. Oivallinen keskittymispaikka pääsykokeisiin. Satutunteja, kirjastokäytönopetusta, vinkkauksia
ja luokituksen opetusta tehtävineen. Langaton verkko,
mahdollisuus työskennellä omalla koneella. Infotelevision
avulla voi seurata muidenkin kirjastojen tapahtumia.

puh. (09) 81638 426
Tarkoitettu espoolaisille senioreille
Avoinna arkisin klo 8-16, ilta- ja viikonloppukäyttö sopimuksen mukaan.
Ruokasali, kerhotila ja liikuntasali. Tiloja voivat käyttää järjestöt ja yhdistykset sekä muut tahot sopimuksen mukaan.
Lounasravintola Haukitalo, avoinna arkisin klo 11-13 (13.30).
Eläkeateria 6.10 € ja vierasateria 6.80 € tai 8.80 €.

Motto: Haukilahti on ihmisen kokoinen lähikirjasto, jossa
palvelu toimii.
02070 Espoon kaupunki
kirjasto.haukilahti@espoo.fi
Puhelin (09) 916 577 17

Palvelukeskuksen toiminta on syksystä 2014 alkaen nähtävissä Espoon kaupungin nettisivuilla (www.espoo.fi)
Tapiolan palvelukeskuksen henkilökunta vastaa Haukilahden palvelukeskuksen toiminnasta.
Rakennuksessa toimii Espoon kaupungin Haukilahden
hammashoitola, jonka laajennus on parhaillaan käynnissä

Sosiaali- ja terveyspalvelut
Terveyskeskuspalvelut Haukilahden asukkaat hakevat pääosin Tapiolan terveysasemalta Ahertajantieltä.
Siellä toimivat lääkäreiden vastaanotot, laboratorioja röntgenpalvelut, neuvolapalvelut jne. Yksityistä
lääkärikeskusta Haukilahdessa ei ole.

Rakennuksen 2. kerroksessa on kehitysvammaisten asumispalveluyksikkö
Hyvät paikoitustilat, keskeinen sijainti
Motto: Tiiviisti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa

Senioritalot.

Hammashoitopalveluja keskitetään nyt syksyllä 2014
Haukilahden palvelutaloon, kun neuvolatoiminnoilta
vapautuneet tilat saadaan remontoitua. Kolmen hoitohuoneen sijaan taloon tulee 9 huonetta. Pohjois-Tapiolan ja Mankkaan pienet hammashoitolat siirtyvät
myös näihin uusiin tiloihin.

Haukilahdessa on kaksi senioritaloa. Kultainen Hauki
on neljä vuotta vanha senioritalo Ahvenkujalla. Ukkohauentiellä sijaitsee yksityinen Seniorikoti, jossa on
26 omistusasuntoa ja yhteistiloja.

Yksityisiä fysioterapia- ja hierontapalveluja on saatavilla Haukilahdessa.
Apteekki on Matinkylän apteekin sivuapteekki. Se toimii Haukilahden ostoskeskuksessa. Avoinna arkisin
klo 10-18, heinäkuussa suljettu.

Muita palveluja Haukilahdessa

Senioritalo Kultainen Hauki,

Haukilahden palvelukeskus sijaitsee Ostoskeskusta
vastapäätä Haukilahdenkadun varrella.Se on alueen
ikäihmisten kohtaamispaikka, jonne voi tulla ruokailemaan, viettämään aikaa, tapaamaan muita ja osallistumaan erilaiseen virkistys- kulttuuri- ja liikuntatoimintaan. Lounassalin voi varata iltaisin ja viikonloppuisin erilaisiin tapahtumiin. Liikuntasalissa on
runsaasti tarjolla ohjattua liikuntaa, josta tarkemmin
otsikon Urheilu ja liikunta alla.

Ahvenkuja 2
Perustettu 2009
Omistaja OP Eläkekassa
46 kpl vuokra-asuntoja
tarkoitettu vähintään 55 vuotiaille, (ei lapsiperheitä)
Asuntojen koot 49,5-114 m2, (keskikoko 65 m2)
Vuokrat 900-2.500 euroa/kk
Autohallipaikat n. 100 euroa/kk
2 erillistä saunaosastoa, isommissa huoneistoissa myös
omat saunat
Kuntosali
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Muut julkiset palvelut

Yhteinen olohuone, jossa TV, nettiyhteydet, piano, kirjasto
ja takka

Posti toimii yrityspostina Haukilahdenkadun päässä
Länsiväylän kupeessa sijaitsevassa

Aktiivinen asukastoimikunta
Käyttöaste tällä hetkellä 100 %. Jonotus on mahdollista

Shell-huoltoasemarakennuksessa. Posti on avoinna
ma-su klo 6-24. Puhelinpalvelu 0200-71000. S-marketissa ostoskeskuksessa toimii myös pakettien automaattinoutopiste.

Vuokraus: New Sec Asset Management Oy
www.newsec.fi
Motto: ’Kultaiset’ eläkepäivät sosiaalisessa ympäristössä!

Särkitiellä on yksityinen Pihlajakoti Oy:n palvelutalo,
jossa on yksitoista asukaspaikkaa.

Taksiasema on Haukilahdenkadulla palvelukeskuksen
vieressä Ostoskeskusta vastapäätä. Puh. 09-1066 2170.

Lisäksi Mellstenintien kulmalla on yksityinen muistisairaiden hoivakoti Opri ja Oleksi.

Espoon kaupungin yhteispalvelupiste
Haukilahtelaisia lähinnä on Matinkylän Isossa Omenassa sijaitseva yhteispalvelupiste, joita Espoossa on
7. Se on tietopankki, joka tarjoaa monipuolista neuvontaa ja asiakaspalvelua ja jakaa karttoja, esitteitä ja
tietopaketteja. Siellä on asiakkaiden käytössä myös
asiakastietokoneet. Yhteispalvelupisteiden yhteinen
palvelunumero on 09-816 57070. Ison Omenan yhteispalvelupiste on avoinna arkisin klo 10 alkaen, tiistaisin avataan klo 12.

Liikunta ja urheilu Haukilahdessa

Hoivakoti Opri ja Oleksi,

Haukilahden upea merellinen sijainti pitkine rantaviivoineen luo erinomaiset puitteet veden äärelle sijoittuville palveluille. Kaikkien espoolaisten tuntemaan
Mellstenin niemeen sijoittuu laaja meriuimaranta
Mellsten, valvottu uimaranta, jossa on erinomaiset
kioskipalvelut kesäterasseineen, pukukopit, beachvolleykenttä ja talvella mahdollisuus avantouintiin.
Talvella rannassa on lämmitetyt pukukopit miehille
ja naisille, ja pienellä vuotuisella jäsenmaksulla saa
avaimen pukukoppiin.

Pitkänkallionkuja 1
Hoivakoti Opri ja Oleksin perusti Perushoitaja Taina Semi
20 vuotta sitten.
Vuonna 2006 toiminta siirtyi Esperi Care Oy:lle.
Hoivakoti tarjoaa ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa muistisairaille asukkailleen.
Kodissa on :
- 16 asukasta, joilla oma huone.
- Koulutettu, muistisairauksiin erikoistunut, motivoitunut
henkilökunta.
- Monipuolinen ja toiminnallinen arki sekä juhla.

Haukilahden toinen uimaranta on Toppelundin uimaranta, jossa myös on suihku ja pukukopit, kioskipalveluja ja kesäterassi.

- Mahdollisuus nauttia luonnosta ja ulkoilusta päivittäin.
- Tunnelma joka luo turvallisuutta ja kodikkuutta.
www.esperi.fi
puh. 050 388 94 89

Koirien uimapaikoista Espoossa toinen sijaitsee Haukilahden Toppelundissa, toinen Laajalahdessa.

Seurakuntatoiminta
Haukilahti kuuluu Olarin seurakuntaan, jonka punatiilinen kirkko sijaitsee Niittykummussa entisen Gräsan
kartanon paikalla. Haukilahdessa seurakunta toimii
toistaiseksi Ukkohauentiellä sijaitsevassa Haukikappelissa. Kauniista tiloista jouduttaneen luopumaan
lähivuosina ja toiminnalle pyritään löytämään uudet
tilat Haukilahdessa.

Mellstenissä sijaitsee myös suuri venesatama, jossa
on yhteensä 637 venepaikkaa. Kaupungin hallinnassa
näistä on 170. Satamassa toimii 3 venekerhoa: Espoon
merenkävijät, Haukilahden venekerho ja Matinkylän
venekerho.
Saaristokuljetusaluksen laituri sijaitsee myös Mellstenissä, samoin jo yli 40-vuotiaan Espoon Meripelastajat ry:n maa-asema. Saaritukikohta sijaitsee Espoonlahden edustalla Herröklobbenilla.

Seurakunta järjestää Haukilahdessa messuja, hartaustilaisuuksia ja ryhmätoimintaa. Haukikappelista
löydät toimintaa esittelevät ajankohtaistiedotteet.

Hae rantaraitin kartta tai saaristoveneen aikataulu ja
nauti Espoon rantojen ja saarten kauneudesta! Kaupungin yhteispalvelupisteet ja seikkaperäiset nettisivut ovat palveluksessasi.
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Optimistileiri. Kuva Pekka Lehtonen

ESPOON MERENKÄVIJÄT ry.,

Haukilahden Venekerho ry,

Mellstenintie 12

Mellstenintie 12 A
200
Jäseniä noin
Venepaikkoja
135
300 €
Liittymismaksu
Jäsenmaksu
140 €
(Seniorijäsenmaksu 70 €)
Venepaikkojen vuosimaksut alkaen 225 € (sis. talvisäilytysmaksun)

1963
Perustettu
Jäseniä
891
Venepaikkoja
247
Liittymismaksut 2014:
850 €
Vuosijäsen
50 €
Puolisojäsen
Jäsenmaksut 2014:
80 €
Vuosijäsen
Puolisojäsen
30 €
Nuorisojäsen 19-25 v
30 €
Juniorijäsen 0-18 v
15 €
EMK:n rekisterissä olevan veneen venerekisterimaksu 20 €
Venepaikkojen hinnat 2014 paikan leveyden mukaan sis. alv
185 - 450 €, talvisäilytysmaksu laskutetaan erikseen.

Kerhon edeltäjä Haukilahden rannan laiturikunta perustettiin 1933. Kerho vietti 80-vuotisjuhliaan kesällä 2013
Toiminta: kotisataman palveluiden kunnossapito ja kehittäminen Lisäksi erilaisia tilaisuuksia ja retkiä
Satama-alueen vartiointi Veneiden katsastus- ja koulutustoiminta
www.haukilahdenvenekerho.fi.

Jäsentoiminta
Veneiden vuosittaiset katsastukset
Eskaaderipurjehdukset koti- ja ulkomailla
Veneilyyn liittyvä koulutustoiminta. Kerhoillat. Sataman
vartiointi. Itämerestä ja ympäristöstä huolehtiminen
Oma retkisaari Tallklippan Kirkkonummella. Kerhotilat
sijaitsevat Paviljongissa ja tarkoitettu vain seuran jäsenien
käyttöön, kilpailuihin osallistuville myös sauna on käytössä.
Ravintola Haukilahden Paviljonki.
Jäsentiedotteita 6 kpl vuodessa
Jäsenetu Ravintola Haukilahden Paviljongissa

Kerhon kommodori Pasi Antola, pasi.antola@luukku.com

Kilpailutoiminta
Espoo – Suursaari Race yhteistyössä muiden espoolaisveneseurojen kanssa. Keskiviikkokisa Westhouse-Cup
Melges 24-ranking . Espoo GP yksityyppiluokat
Westhouse-Syysseilaus LYS ja ORC-luokat
FG-Trophy
Junioritoiminta
Lapsille ja nuorille purjehduskoulu kesä- ja elokuussa
Leirejä ja kilpailuja huhtikuusta lokakuulle.
Avoin kaikille uimataitoisille 7 – 15-vuotiaille
Purjehduskoulun tavoitteena on pitää hauskaa merellisessä ympäristössä, saada uusia kavereita sekä oppia
purjehtimaan. Alkeisopetusta tarjotaan lisäksi toukokuussa
alkavilla alkeisryhmien iltaharjoituksilla. Iltaharjoituksissa
perehdytään purjehduksen kiehtovaan maailmaan vähän
syvemmin, opetellaan Suomen Purjehdus ja Veneily (SPV)
ry:n junioripurjehtijan taitomerkkejä ja tutustutaan kilpapurjehduksen alkeisiin.

Matinkylän Venekerho ry,
Haukilahdenranta 14 (A-laituri)
Jäseniä noin

120

Venepaikkoja

97

Liittymismaksu
Jäsenmaksu

100-350 €
40 €

Venepaikkojen vuosimaksut noudattavat kaupungin hintoja.
Kerhon toiminta aloitettiin 1971 Matinkylä-seura ry:n
alaisena kerhona, jonka nimenä oli Vene- ja ulkoilukerho,
Matinkylän venekerho perustettiin 1980.
Toiminta: Venesataman ylläpito ja jäsenistönsä veneilyharrastuksen edistäminen. Satama-alueen vartiointi .

Toimisto puh. 044 336 6821, avoinna ma klo 17-19. Heinäkuussa suljettu.
toimisto@emk.fi www.emk.fi

Veneiden katsastustoiminta.
www.matvk.fi

Kerhon kommodori Pekka Nurmi, puh. 040 504 5236, ilt.
pekka.nurmi@gtk.fi

Kerhon kommodori Jyrki Iisalo, puh. 040 707 7070,
kommodori@matvk.fi
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Hyinen reitti avannolle

Haukilahden Talviuimarit ry.,
Mellstenin ranta

Haukilahden Pallo HooGee ry
- Gäddviks Boll HooGee rf.

Seura perustettu 5.4.1964

• Perustettu 1980, harrastajia yli 600

• Pelaajat lähinnä alueelta Westend-HaukilahtiNiittykumpu-Tontunmäki

Talviuimareiden 50. kausi 2014/2015
Seuran tarkoitus on mahdollistaa ja edistää espoolaisille
talviuintia

• Tarkoitettu tytöille ja pojille

Toimii hyvässä yhteistyössä Espoon kaupungin liikuntatoimen kanssa Naisten ja miesten lämpimät pukeutumistilat.
Ei saunaa, eikä vesiliittymää.

• Kaksikielinen, nykyisin myös englantia puhuvia

Tilastoitu talviuintikausi on lokakuun alusta huhtikuun loppuun. Viime vuosina 7000 - 8000 uintikertaa kaudessa

• 11-vuotiaaksi asti toiminta leikinomaista

Naiset ahkerampia uimareita (2/3). Jäsenistö hyvin vaihtuvaa. Järjestää syksyllä 2014 tutustumisillan talviuinnista
kiinnostuneille

• Seuralla palkattu nuorisovalmennuspäällikkö

• Painopiste lapsissa ja nuorissa

• Myös naistenjoukkue ja 3 miesten joukkuetta

• 12-vuotta täyttäneet kaverimaailmaan ja kykykouluun
• Toiminta perustuu vanhempien vapaaehtoistyöhön

• Osakas Espoon Jalkapalloilun Tuki Oy:ssä

Yhteistyökumppanit: Espoon kaupunki ja Café Mellsten Oy

• Toiminnanjohtaja Mauri Akkanen, puh. 045 2734746

Puheenjohtaja Juha Rautanen, puh. 040 525 5431,
juha.rautanen@welho.com

•	 Lisätietoa: http://www.hoogee.fi

Aikuisten nAisten kuntosAli

59

€/kk, ei sitoutumisAikAA

Ei vaadi aiempaa kuntosalikokemusta tai fitnessvartaloa.
30 min harjoittelu

Kaunis ympäristö

Helppokäyttöiset laitteet

Infrapunasauna

Kiinteyttää lihaksia ja polttaa rasvaa

Tutkitusti tehokasta
Vain naisille

“Harjoittelu todella toimii, ryhtini on kohentunut ja voin paljon
paremmin. Plussaa on että Livia on niin kaunis ja tänne on
aina mukava tulla” Ulla -68v.

Livia Club Haukilahti

Haukilahden ostoskeskus

www.liviaclub.fi
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Meripelastajien p/v Emmi vauhdissa
Lisäksi yhdistyksen jäsenille Suomen Meripelastusseuran
ylläpitämä MESSI –järjestelmä.
Suomen Meripelastusseuran lehti 4 kertaa vuodessa.

SMPS – Espoon Meripelastajat ry,
Mellstenintie 6 B, 02170 ESPOO
Perustettu 1966
Jäsenmäärä yli 1600
Jäsenmaksut 32 euroa/v., ei liittymismaksua
Trossi –jäsenpalvelu 75 euroa/vuosi sisältäen jäsenmaksun
Tarkoitettu kaikille vesillä liikkujille ja saariston/rannikon
mökkiläisille ja asukkaille.
Lisäksi kaikille, jotka ovat kiinnostuneita tukemaan vapaaehtoista meripelastustoimintaa tai toimimaan meripelastusalusten miehistössä. Yhdistyksen jäsenillä on yli 1.300
venettä - edustaa yli 1300:aa espoolaista veneilijää
Jäsentoiminta: Pelastusalusten miehistölle viikoittaista koulutusta ja päivittäin partioajoa. Mahdollisuus hakea Suomen
Meripelastusseuran kursseille.
Junioritoiminta: Menossa kokeiluluontoinen junioritoiminta,
jossa on mukana 12 junioria.
Kerhotilat Haukilahden Mellstenin rannassa
SMPS - Espoon Meripelastajat ry
PL 49, 02171 ESPOO
Jäsentiedotteet: www.espoonmeripelastajat.fi

SMPS Espoon Meripelastajat ry on yli 40-vuotias Suomen Meripelastusseuran paikallisyhdistys Espoossa.
Meripelastuksessa tärkeintä on ihmishenkien pelastaminen. Toiminta yhteistyössä Merivartioston ja Hätäkeskuksen kanssa. Karilleajon tai konevian vuoksi toimintakyvyttömien veneiden hinaukset.
Auttaa viranomaisia etsinnöissä ja suorittaa sairaankuljetuksia merialueella.
Toimii sopimuspalokuntana; aluksilla on sekä kiinteää
että siirrettävää sammutuskalustoa, jota käytetään LänsiUudenmaan Pelastuslaitoksen johdolla.
Toivottaa kannatusjäsenenä tervetulleeksi, ellei itse voi
osallistua toimintaan;
kannatusmaksut menevät lyhentämättöminä meripelastustoimintaan.
Motto: Aina valmiina auttamaan

Matinkylän
Apteekki

Haukilahden
sivuapteekki

Aukioloajat:

Aukioloajat:

arkisin 9-21

arkisin 10-18

lauantaisin 9-18

Heinäkuu suljettu

sunnuntaisin 12-18
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Surfing ry.:n viivasuora konttirivistö Toppelundin rannassa. Etualalla surffari Riikka Piira.

Surfing ry.

Tutustuminen lajiin osaavien opettajien johdolla

Perustettu 1977

Motto: yhdistää lainelautailun jännityksen ja purjehtimisen
rauhan.

Jäseniä reilut 100
Jäsenmaksut: vuosijäsen 40 €
Tarkoitettu kaikenikäisille surffauksesta kiinnostuneille
Kouluttaa, järjestää kilpailuja ja tapahtumia
Joko omat tai seuran välineet
Välineiden säilytys seuran konteissa, 70 €
(+ avainpantti 40 €). Seuran välineiden yhteiskäyttö 110
euroa/v., käytöllä selvät säännöt
Juniorit (alle 18 v.) n. puolet varsinaisista maksuista
Hallituksen puheenjohtaja Antti Väänänen a.tapio.vaananen@gmail.com
Puh. 040 7541 333
www.surfing-ry.org/
Yksi Suomen vanhimmista ja suurimmista purjelautaseuroista. Kuuluu Suomen purjelautaliittoon
Seuralla 9 säilytyskonttia Toppelundin päiväkodin takana
Toimintaa aina meren ollessa avoinna
Kokoaa yhteen lajia harrastavia ikään, kokoon ja sukupuoleen katsomatta

Juhlatarjouksena tarjoamme tällä kupongilla
60min. peruskasvohoidon hintaan
(Tarjous voimassa tällä kupongilla 12.12.2014 asti. Tarjousta ei voi yhdistää muihin tarjouksiin.
voimassa vain Haukilahden Toporiinassa.)

55€

Toporiina onnittelee Haukilahden Seuraa!
Haukilahti, Ukkohauentie 11-13, 02170 ESPOO
(09) 412 3046, Ajanvaraus 24/7 www.toporiina.fi
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Leppäpirkot eli Lepit ovat
pieni ja energinen tyttölippukunta Haukilahdesta. Eri-ikäisistä lapsista koostuvat ryhmät
kokoontuvat viikoittain.
Tämän lisäksi ryhmät
osallistuvat
mahdollisuuksien mukaan erilaisiin kisoihin sekä retkille
ja leireille.
Muodostamme
uusia
ryhmiä pääsääntöisesti
joka toinen vuosi, mutta
aina kannattaa olla yhteydessä meihin, jos valmiissa ryhmissä sattuu
olemaan tilaa. Ja kaikkein
parasta, partioon saavat
liittyä myös aikuiset, yläikärajaa ei ole!
Lisätietoja sekä yhteystietomme löydät osoitteesta http://leppapirkot.wordpress.com/.
Tervetuloa mukaan!

Graffiti -logon viimeistelyharjoitus Kuva: Leppäpirkot
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Pärssisen kaupassa vanhassa ostoskeskuksessa

Kauppatarjonnan kehittyminen nykytilanteeseen

Haukilahdessa toimii kaksi päivittäistavarakauppaa;
S-Market Haukilahti uudessa ostoskeskuksessa Länsiviitassa ja K-Market Sorsakivi Toppelundinportti
3.:ssa sijaitsevassa liiketalossa. Sen lisäksi Shellhuoltamolta saa rajoitetusti elintarvikkeita aina puoleen yöhön saakka.

- tuotteita
- henkilökuntaa 	
- myymäläpinta-ala
- perustettu

S-Market
Haukilahti
10.000
15 henk.
1.000 m2
2006

Haukilahden kauppojen historia on mielenkiintoinen.
Kalastaja Herlin aloitti kalakaupan myymällä Mellstenin rannassa 30-luvun alkupuolella kalaa. Sittemmin
hän rakensi Jorvaksentien pohjoispuolelle nykyisen
Madetien alkuun huvilan, jonka alakerrassa rouva
Herlin piti kauppaa 9 vuotta. Sitten hän vuokrasi talon Svenssonin pariskunnalle, joka piti myös kauppaa. Heidän jälkeensä kauppaa tuli jatkamaan rouva
Savela.

K-Market
Sorsakivi
5.000
15 henk.
300 m2
1968

Vuosina 1935-37 rakennettiin Elannolle myymälära-

Parturi-Kampaamo
Meikkileikki

Hiuspalvelut ammattitaidolla,tervetuloa!
Mervi Milan puh. 040 562 3722, 09-4127442
Rauni Lavinkoski puh. 040 728 1213

Mestarityötä jo yli 50 vuotta.

Pihlajakoti Oy

Meikkileikki, Haukilahden ostoskeskus,
Ukkohauentie 9, 02170 Espoo
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kennus nykyisen Haukilahden koulun alapuolelle Jorvaksentien pohjoispuolelle. Kauppias Söderström oli
rakennuttanut Elannosta länteen, silloisen Jorvaksentien pohjoispuolelle liiketalon 1930-luvun lopulla. Se
siirtyi joidenkin vuosien jälkeen Varubodenille.
Ensimmäinen, arkkitehti Jaakko Laapotin suunnittelema ostoskeskus valmistui 1962 ja siihen avattiin
T-Market Blom, joka jatkoi T-Market Pärssisenä aina
uuden ostoskeskuksen valmistumiseen saakka.
Kauppapalvelut paranivat edelleen vuonna 1968,
jolloin Valinta Sorsakivi avattiin Toppelundinportti
3:ssa. Muita Haukilahdessa 1970-80-luvuilla toimineita elintarvikemyymälöitä olivat Pitkänkalliontien
T-valinta Herkku Henry, Haukiverkon Varuboden sekä
Valintatalo Ahventien toimistotalon alakerrassa.

p. 044 333 1103, www.mymiracle.fi
HAUKILAHTI Ukkohauentie 9, 02210 Espoo

Uudessa ostoskeskuksessa, Länsiviitassa aloittivat
1990 Alepa ja SPAR-Market Heikkilä. Heikkilän lopetettua 2001 uusi yrittäjä toimi vielä muutaman vuoden
SPAR-Market Haukilahti -nimen alla, kunnes vuonna
2006 ALEPA ja SPAR-Market lopettivat, jolloin tilat
yhdistettiin ja paikalle avattiin S-Market Haukilahti.
K-Market Sorsakivi on näiden myllerrysten keskellä
jatkanut toimintaansa kaikessa rauhassa tähän päivään saakka.

Tervetuloa kauniiseen parturi-kampaamoomme
rentoon ja miellyttävään tunnelmaan
laitatuttamaan hiuksesi kuntoon!
Olemme viiden parturi-kampaajan yritys Haukilahdessa. Me palvelemme
Sinua yksilöllisesti ikään tai sukupuoleen katsomatta ja muotoilemme
hiuksiasi viimeisimpiä tekniikoita käyttäen. Palveluihimme kuuluvat kestokiharoinnit ja -suoristukset, värjäykset ja raidoitukset erilaisin variaatioin,
leikkaukset sekä ripsien ja kulmien värjäykset ja muotoilu. Osa kampaajistamme tekee myös hiusten pidennyksiä.
Soita heti ja varaa aika! Puh: 09 452 1232, Osoite: Ahvenevä 1D

NYT VOIT TILATA MYÖS VERKKOKAUPAN KAUTTA KOTIPIZZA.FI
Kotipizza Haukilahti

Ukkohauentie 9, 02170 Espoo
Puh. 09 452 5244
Avoinna: ma-pe 11–21, la-su 12–21

Meiltä myös kotiinkuljetus!
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E.T. Charlie – viihtyisä lähiöravintola Haukilahdessa
Mutkatonta kotiruokaa, olohuonemaista tunnelmaa,
jazzia ja bluesia. Nämä elementit muodostavat tärkeän
osan Haukilahden ostoskeskuksessa sijaitsevasta E.T.
Charliesta.

N

oin 90 prosenttia asiakkaista
koostuu kanta-asiakkaista,
joista osa on käynyt meillä yli
20 vuotta, aina ravintolan avaamisesta
heinäkuusta 1990 lähtien. Asiakkaina
on jo kolmatta sukupolveakin. Meille
on helppo poiketa, sanoo E.T. Charlien
Nina Palomäki-Wiegand.
Arkipäivisin tarjolla on lounasta
noutopöydästä klo 11-15, ja iltaisin
a´la carte -listalta löytyy alkuruokien,
salaattien ja keittojen lisäksi pääruokia,
pastaa sekä pitsaa.
– Á la carte -listamme vaihtuu kolme
kertaa vuodessa. Pyrimme tarjoamaan
kotiruokatyyppistä ruokaa. Vaihtelevuutta tuo myös erilaiset teemaviikot,

kuten kantarelli-, blini- ja parsaviikot,
Palomäki-Wiegand luettelee.

Asiakaspikkujoulut
marraskuun lopulla

E.T.Charlien á la carte -lista vaihtuu
marraskuun lopussa. Juomapuolen
erikoisuus ovat saksalaiset ja tsekkiläiset pullo-oluet, jotka ravintolaan ovat
tiensä löytäneet paikan toisen omistajan
Wolfgang Wiegandin kautta.
Ei 150-paikkainen ravintola ole kuitenkaan pelkkää ruokailua varten.
Palomäki-Wiegand mainitsee, että
E.T. Charlien kanta-asiakkaat ovat
tehneet yhdessä jopa ulkomaanmat-

150-paikkaisessa ravintolassa on erillinen ruokapuoli sekä kabinetti. Viihtyisään
ravintolaan on helppo poiketa.
koja viinitiloille ja Oktoberfestille
Müncheniin.
– Asiakaspikkujoulut järjestetään
marraskuussa, ne pidetään vuosittain
eri teemalla ja ohjelmalla. Myös muitakin teemajuhlia järjestetään asiakkaiden
toiveiden mukaan.

Kuin iso perhe

E.T. Charlien a’la carte -lista vaihtuu kolme kertaa vuodessa. Tarjolla on mutkatonta kotiruokatyyppistä ruokaa. Annoksia esittelemässä Eero Salonen ja Nina
Palomäki-Wiegand.

Ravintola hoitaa myös catering-tilauksia yksityishenkilöille ja yrityksille.
Onpa ravintolassa järjestetty hääjuhliakin.
– Syyskuussa hoidimme yhdessä toisen ravintolamme Zinnkellerin kanssa
Kaisaniemen puistossa Oktoberfestit
400 hengelle.
– Viemme ruokaa myös läheiseen
päiväkotiin. Omistajan mukaan asiakkaat pitävät E.T. Charlieta toisena
olohuoneenaan. Matkalle lähdettäessä
avaimetkin saatetaan jättää ravintolaan.
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– Olemme asiakkaiden kanssa
kuin iso perhe. Täällä on solmittu
pitkiä ystävyyssuhteita. Ravintolassa
tutustuneet asiakkaat saattavat käydä
yhdessä vapaaajalla pelaamassa tennistä ja golfia. Ja tietenkin viihtyisään
ravintolaan tullaan tapaamaa ystäviä.
Palomäki-Wiegand mainitseekin senioriklubilaiset, jotka käyvät ravintolan
kabinetissa nauttimassa lounaan joka
päivä kello 12.
Aukioloajat: ma-ti 8-23, ke-to 8-24,
pe 8-02, la 12-24 ja su 12-22. Keittiö
on avoinna joka päivä.
Yhteystiedot:

E.T. Charlie
Haukilahdenkatu 25
02170 Espoo
Puh. 050-358 3005
e.t.charlie@kolumbus.fi

Haukilahden ravintolatarjonta

Ravintola Akwa Bistro

Haukilahdessa toimii kahdeksan ravintolaa ja kahvilaa
sekä lisäksi lähinnä senioreille tarkoitettu Haukitalon
lounasravintola. Eikä tule unohtaa Shellin kahviota, joka
palvelee pikkunälkäisiä aina pikkutunneille saakka.

Ahventie 4

Asiakaspaikkoja Haukilahden tarjonnasta löytyy sisätiloissa yli 700. Kun terasssit otetaan avuksi, istuimia riittää lähes 1.400 ravintolavieraalle. Suurimmat
terassit löytyvät Mellstenin rannan yksiköistä Café
Mellstenistä ja Haukilahden Paviljongista, yhteensä
470 terassipaikkaa.Vanhin on Haukilahden vesitornissa toimiva Haikaranpesä, joka perustettiin jo vuonna 1968, samoihin aikoihin vesitornin valmistumisen
kanssa.

Perustettu 		

2013

Omistaja		

Titta Lintukangas

Avoinna 		

ark. 10.30-13.30

liiketalon oma lounasravintola
asiakaspaikkoja 100, + terassilla 20
lounas 9,70 euroa, keittolounas 6,50 euroa
kokoustarjoilut lähiyrityksille
haukilahti@akwa.fi, www.akwa.fi
puh. 045 149 1000

Café Mellsten
Mellstenintie 6

Tyylillisesti tarjonta on monipuolista; löytyy business
-asiakkaille soveltuva näköalaravintola Haikaranpesä,
olohuoneen jatkeenakin mainostettu E.T.Charlie,
lounasravintola Ukkohauki ja bistrotyyppinen Akwa.
Toppelundin uimarannan yhteydessä on sympaattinen Café Bella, jonka erikoisherkut tulevat Kreikasta.

Perustettu 		

1994

Omistaja		

Nina Backberg-Kinnunen

Avoinna: syyskuu: ma-pe klo 10-16, la-su klo 10-17
lokakuu: vain la-su klo 10-17, marras- joulukuu suljettu,
tammi- helmikuu: la-su klo 10-16 maalis-huhtikuu: ma-pe
klo 10-16, la-su klo 10-17, toukokuu klo 10-21 päivittäin,
kesä- elokuu klo 9-22 päivittäin
asiakaspaikkoja sisällä 60, 2 terassia, eteläinen 30 (katettu) + 90, pohjoinen 120, kahvila täysillä oikeuksilla

Eikä unohdeta Koti-Pizzaa, joka löytyy vanhan ostarin
sisältä höyryävine pizzoineen, jotka voi joko nauttia
paikan päällä tai ottaa mukaansa.

lounas päivittäin, alk. 8,20 euroa
kesäisin pizzaa (touko- elokuu) klo 16 jälkeen
www.cafemellsten.com
puh. (09) 45 22 995

Tervetuloa nauttimaan runsaasta ja monipuolisesta
skandinaavisesta noutopöydästä.
Iltaisin ravintolamme toimii tyylikkäänä tilausravintolana järjestäen
unohtumattomia juhlia pääkaupunkiseudun kattojen yllä.
Arkisin klo 11-16

Aukioloajat:

Viikonloppuisin klo 12-18

viimeinen saapumisaika klo 14.30
keittiö sulkeutuu klo 16.

viimeinen saapumisaika klo 16.30
keittiö sulkeutuu klo 17.

Iltaisin tilauksesta.

(09) 452 4254, ravintolahaikaranpesa@kolumbus.fi
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Café Bella

Ravintola E.T. Charlie

Toppelundin uimaranta					
Perustettu 		
2011

Haukilahdenkatu 25

Omistaja		

Andreas Giatras

Avoinna syyskuussa klo 10-19 (säävaraus), keväällä 2015
vapusta alkaen (säävaraus)

Perustettu

1990

Omistaja

Wolfgang Wiegand

Avoinna ma-ti 8-23, ke-to 8-24, pe 8-02, la 12-24, su 12-22
lounas joko noutopöydästä tai tilattuna keittiöstä 10 euroa,

kioskikahvila, jossa keskiolut -oikeudet

seniorilounas 9,20, keitto 6,50
a la carte-lista alkaen 7,80 euroa

Toppelundin rantakeidas
kreikkalaisia erikoisherkkuja 9-14 euroa

asiakaspaikkoja 150, terassilla 50

sisällä 14 asiakaspaikkaa, terassilla 40

olohuoneen jatke aamiaisesta yömyssyyn

syyskuussa myynnissä itse tarhattua luomuhunajaa

keskeisellä paikalla ostoskeskuksen ytimessä

bellandreas1@gmail.com

kabinetti 15 h, catering -palvelu, 90 % kävijöistä kantaasiakkaita omia kanta-asiakastilaisuuksia

puh. 040 7784 009

e.t.charlie@kolumbus.fi, www.etcharlie.fi

Ravintola Ukkohauki

puh. 050 358 3005

Ukkohauentie 1
Perustettu

2003

Ravintola Haukilahden Paviljonki

Omistaja

Hannele Heikura p. 040 761 3770

Mellstenintie 12

Avoinna ark. 10-15, la-su 12-18 tai tilauksesta

Perustettu 		

2003

kotiruokalounasbuffét 8-10 euroa

Omistaja		

Perheyhtiö Salonen

100 asiakaspaikkaa

Avoinna ark. 9-15, la-su 11-17 tai tilauksesta

lounas- ja tilausravintola, take away -palvelu

lounasbuffét 10,- euroa

verholla eristettävä ’kabinetti’

110 asiakaspaikkaa + terassi 230

ravintola@ravintolaukkohauki.fi, www.ravintolaukkohauki.fi

kesäkeidas keskellä venesatamaa

puh. (09) 412 6121

take away -palvelu, perhejuhlien ympärivuotinen juhlapaikka, elävää musiikkia joka kuukauden 1. torstaina

Ravintola Haikaranpesä

varaukset@haukilahdenpaviljonki.fi
www.haukilahdenpaviljonki.fi
puh. (09) 010 841 9190

Haukilahden vesitorni, Hauenkallio 3
Perustettu

1968

Omistaja

Roihan perhe

Cafe Bella

Avoinna ark. 11-16 (viim. saap. aika 14.30) la-su 12-18
(viim. saap. aika 16.30)
lounas buffét -noutopöydästä 48,- (ei a la carte -annoksia)
150 asiakaspaikkaa, terassilla 30

Toppelundin rannassa
kreikkalaisia herkkuja kesäisin ja syksylla
myös Bella luomuhunajaa! mukava
tunnelma ja ihanat
herkut. Lämpimästi
tervetuloa. Andreas

lounas- ja tilausravintola
pääkaupunkiseudun paras näköalaravintola (H.S.
25.4.2014) kahvila-asiakkaat tervetulleita näköalaterassille (ei pöytävarauksia) uudenvuoden juhlaillallinen, muut
tapahtumat tilauksesta
www.maistuu.fi, ravintolahaikaranpesa@kolumbus.fi
puh. (09) 452 4254

NÄLKÄ, MIKÄ IHANA TEKOSYY!

TARJOILUJA YRITYKSILLE JA YKSITYISILLE.

LOUNASRAVINTOLAT: HAUKILAHTI JA SUOMENOJA
WWW.AKWA.FI

MEILTÄ MYÖS EDUSTAVAT SAUNATILAT ESPOOSSA
WWW.PORECATERING.FI
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Haukilahden Paviljonki
Suosittu Ravintola Haukilahden Paviljonki
palvelee Sinua ympäri vuoden.
Kesäisin olemme avoinna aamusta myöhään
iltaan ja talvisin lounasaikaan.
Pysähdy syömään ja juomaan tai ota mukaasi.
Sijaintimme on loistava Haukilahden
pienvenesatamassa- pääset ravintolaan jalan,
pyörällä, autolla tai veneellä.
Tiloissamme järjestät loistavasti häät,
syntymäpäiväkutsut, yritysjuhlat jne.

Haukilahden Paviljonki
Mellstenintie 12,
Haukilahden venesatama, 02170 Espoo
puh. 010 841 9190,
varaukset@haukilahdenpaviljonki.fi

Café Mellsten

Lämminhenkinen rantakahvila merellisissä maisemissa Espoon Haukilahdessa.

Mellstenintie 6, 02170 Espoo (09) 4522995

www.cafemellsten.com
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Tykkää/ gilla: facebook.com/cafemellsten

S-market Haukilahden
Palvelutorilta

Tänään
valmistetut
herkulliset ruokasalaatit

Tuoreet munkit ja lihapiirakat, sekä omasta uunista
vastapaistetut leivät ja muut maistuvat leivonnaiset!

Omasta

P

uunista

1 h ilmainen parkkihalli
S-marketin asiakkaille.

Palvelemme
ma–pe 7–21, la 7–18, su 12–18
S-market Haukilahti
Ukkohauentie 11–13, P. 010 76 62850

BONUS JOPA 5 %

MAKSA S-ETUKORTILLA, SAAT MAKSUTAPAETUA 0,5 %
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SMARKETHOKELANTO.FI

P

Kansalaistottelemattomuutta
Haukilahdessa
taa muuttamista, koska metallinen nimikyltti on kallis. Mitä sille vanhalle kyltille tehdään?
Lopulta johtokunta eräänä kauniina kesäyönä kiinnitti
paperisen uudesta nimestä kertovan tekstin vanhan
nimikyltin päälle. Puolentoista vuoden ponnistelu
tuotti tulosta. Kesällä 2006 nimi muuttui Haukilahden
palvelukeskukseksi.
Heikki Miettinen pj.

Espoon kaupunki nimesi uuden Haukilahteen valmistuneen palvelutalon Etelä-Tapiolan palvelukeskukseksi. Nimi aiheutti mm. takseille hämminkiä.
Haukilahtelaiset tietysti ihmettelivät omituista byrokratian kukkasta.
Vuoden 2005 Haukilahden Seuran vuosikokous päätti, että seuran johtokunta ryhtyy toimenpiteisiin nimen muuttamiseksi Haukilahden palvelukeskukseksi.
Johtokunta teki yli vuoden töitä. Soitteli lukuisille virkamiehille ja lähetti kirjeitä. Joku virkailija yritti jarrut-

Tilastotietoa Haukilahdesta v. 2013
Asukkaita
Asukkaita yhteensä
alle 7-vuotiaat
7-12 vuotiaat
13-15 vuotiaat
16-18 vuotiaat
19-vuotiaat
20-49-vuotiaat
50-64-vuotiaat
65-74-vuotiaat
75-84-vuotiaat
yli 85-vuotiaat

Väestö äidinkielen mukaan v. 2014
5827

suomi ja saame
ruotsi
muu kieli

430
413
224
247
71
2110
1083
682
433
134

Kunnallisvaalit 2012, puolueiden
äänestysprosentit
Haukilahti yhteensä
(Koko Espoo yhteensä
KOK
RKP
VIHR
PS
SDP
Kesk
KD
Vas

Asuntokunnat henkilöluvun mukaan
Yhteensä
Henkilöluku 1
Henkilöluku 2
Henkilöluku 3
Henkilöluku 4
Henkilöluku 5+

4507
971
320

2685
1028
864
308
330
155

71,3 %
59,3 %)
48,6 %
20,3 %
11,8 %
7,1 %
6,0 %
2,2 %
1,6 %
1,6 %
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HAUKILAHDEN KAUPUNKIKUVA 2020

Jorma Kotro

Haukilahden kaupunkisuunnittelua ohjaa Espoon eteläosien yleiskaava 2030, joka sai lainvoiman 2010.
Osayleiskaavassa ainoa kehitettäväksi merkitty alue sijaitsee Haukilahden luoteiskulmassa (merkintä A2,
tiivis ja matala asuntoalue).

Ote Espoon eteläosien osayleiskaavakartasta. Osayleiskaava ja kaavakarttamerkinnät nähtävissä osoitteessa
http://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Kaavoitus/Yleiskaava/Voimassa_olevat_yleiskaavat
/Espoon_etelaosien_yleiskaava(410)

Espoon kaavoituskatsauksessa 2014 ainoa laajempi
asemakaavoituskohde Haukilahdessa on "Toppelund II", jossa
tutkitaan asuntojen rakentamista kadun varteen Mellstenintien itäpään
alueelle. Kannanotot kaupungille 23.9.2014 mennessä.
Haukilahtelaisten elämään vaikuttavat myös metroasemien ja niiden
lähialueiden lukuisat hankkeet Tapiolassa, Niittykummussa ja
Matinkylässä. Täydennysrakennettavat ja muuttuvat alueet
Niittykummussa ja Matinkylässä ulottuvat Haukilahden tuntumaan.
Westendissä mm. tutkitaan Länsiväylän kattamista ja lisärakentamista
kannen tasoon sekä nykyisen ostoskeskuksen tilalle suunnitellaan asunto- ja liikerakentamista.

Luettelo ja tiedot vireillä olevista asemakaavoitushankkeista löytyvät Espoon kaupungin nettisivuilta.
Haukilahtelaisten on syytä seurata kaupungin kaavoitushankkeita kaupunginosassamme ja lähialueilla, ja
vaikuttaa niihin.
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