
Jäsenyydet 

Olari-Seura ry on Espoon Kaupunginosayhdis-

tysten Liitto ry:n ja Suomen Kotiseutuliito ry:n, 

jäsen. 

Lisätietoa tapahtumista ja muusta toiminnastam-

me seuran kotisivulta 

www.olari-seura.fi  

 

Tule mukaan Olari-Seuran toimintaan. Liity 

jäseneksi! Maksa jäsenmaksu 15€ tilillemme 

FI05 1432 3000 2107 57 

 

Jäseneksi 

Lähetä alla oleva jäsentietolomake täytettynä 

osoitteella: 

Olari-Seura ry, Päivänkehräntie 5 as 1, 02210 

Espoo  

tai lomakkeessa pyydetyt tiedot sähköpostilla 

osoitteella: heikki.lenkkeri@gmail.com 

 

Kotikaupunkipolut 

Olari-Seura ry 

www.olari-seura.fi 

 

asukkaiden asialla,  

olarilaisten  

hyväksi 
Sukunimi 

 

 

Etunimet 

Syntymäaika 

  

Postinumero 

Lähiosoite 

  

  

Postitoimipaikka 

  

Puhelin 

  

Sähköposti 

Ammatti 

  

  

Päiväys 

  

  

Allekirjoitus 

  

Yhteystietoja 
 
Olari-Seura ry  
Perustettu vuonna 1971 (www.olari-seura.fi) 
Päivänkehräntie 5 as 1 
02210 Espoo 
Y-tunnus 1813645-9 

 
Espoon Kaupunginosayhdistysten Liitto ry,  Keskus-

järjestö vuodesta 1981(www.ekyl.fi) 
Suomen Kotiseutuliitto 
-toimintaa kotiseutujen ja kotiseututyön hyväksi vuodesta 1949 
(www.suomenkotiseutuliitto.fi) 

 
Espoon asukasfoorumit – asukasvaikuttavuutta, asukas- 

osallisuutta (www.espoo.fi/asukasfoorumit) 

 
Espoon kotikaupunkipolut  
Kävelyreittejä, jotka soveltuvat uusille ja vanhoille asukkaille, 
sunnuntaikävelyille ja tutkimusretkille. 
Kohdekuvaukset netissä: (www.ekyl.fi/palvelut/espoon-
kotikaupunkipolut/  ja www.espoo.fi/kotikaupunkipolut) 
 
 
Taitto: Mikko Perkko 
Kuvat: Lars Lönnqvist ja Mikko Perkko 

 

 

OLARI 

 
 

http://www.intsys.fi/ekyl/
http://www.intsys.fi/ekyl/
http://www.olari-seura.fi/


Olari-Seura ry 

Perustettiin tammikuussa 1971  

- edistämään toiminta-alueensa viihtyisyyttä, yh-

teisöllisyyttä, palveluita ja kulttuuritoimintaa. 

- seuramaan sosiaalista, kunnallista ja aineellista 

kehitystä sekä tekemään esityksiä. 

- kehittämään ja tukemaan olarilaisten omatoimi-

suutta ja heidän hyvää tarkoittavia aatteellisia har-

rastuksia.   

Tavoitteet 

Pyritään säilyttämään toiminta-alueemme asutuk-

sen luonnonläheisyyteen perustuva erityisluonne 

ja vaalimaan alueen kauneusarvoja, edistämään 

asukkaiden viihtyisyyttä ja syventämään heidän 

kiintymystään Olariin kotipaikkana. 

Viime vuosien toiminnassa Olari-Seura on erityi-

sesti keskittynyt Olariin liittyvien rakennus- ja 

muutoskohteiden seurantaan. Hallituksen jäsenet 

ovat aktiivisesti osallistuneet kaupungin järjestä-

miin, alueen kehittämiseen tähtääviin tulevaisuutta 

visioiviin työpajoihin. Erityisesti on pyritty vaikutta-

maan riittävien sosiaali- ja terveyspalveluiden saa-

tavuuden säilymiseen Olarissa asuville ja seuraa-

maan asian käsittelyä kaupungin elimissä. On 

tehty aloitteita päivittäispalvelujen parantamiseksi 

ja järjestetty yleisötilaisuuksia ajankohtaisista ai-

heista liittyen mm. vuonna 2016 käyttöönotettavan 

metron tuomiin reittimuutoksiin Olarin alueella.  

Toimintaa 

Yhdistyksen näkyvyyden lisäämiseksi olemme 

vuosittain järjestäneet koko perheen tapahtumana 

mm Olari-Tempauksen Olarin asukaspuistossa ja 

Joulun aloituksen Kuitinmäessä Olarin kappelin 

kulmalla. 

 

Olari Tempaus 

Espoo päivän merkeissä seura järjestää vuosittain, 

syyskuun ensimmäisenä tiistaina, perinteisen koko 

perheen OLARI-TEMPAUS -tapahtuman Olarin 

asukaspuistossa olarilaisten yritysten, yhdistysten, 

Olarin seurakunnan, Olarin asukaspuiston ja alu-

een koulujen kanssa. Tapahtuma on suunnattu lap-

sille, nuorille ja koko perheille. 

Joulun avaus 

Joulun aloituksena järjestetään marraskuun viimei-

sellä viikolla Kuitinmäen ostoskeskuksessa joulu-

laulutilaisuus. Yhteistyökumppaneina ovat Espoon 

kaupunki, Olarin seurakunta, Olarin Huolto ja Olarin 

S-market.  

Yhteistyö 

Seuran hallitus ja jäsenet toimivat tiiviissä yhteis-

työssä muiden espoolaisten kaupunginosayhdistys-

ten ja järjestöjen kanssa. Järjestäjinä ja esittele-

mässä toimintaamme olemme olleet mukana mm. 

Matinkylä-Olari-alueen järjestöjen vuosittaisessa 

”Yhdessä enemmän”-tapahtumassa kauppakeskus 

Iso-Omenassa ja osallistuneet myös jokakeväisiin 

Olarin Lysteihin. Yhdistys on mukana myös Suur-

Matinkylän Asukasfoorumien valmisteluryhmässä. 

Kj.Jukka Mäkelä avaamassa Yhdessä-Enemmän tapahtumaa  

Iso Omenan kauppakeskuksessa lokakuussa 2011 


