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TOIMINTAKERTOMUS 2019
(3/2019 – 3/2020)
Yleistä
Yhdistyksen tarkoituksena on yhdistää toimialueen asukkaita ja edistää toimialueen
yhteistoimintaa eri muodoissa sekä valvoa asukkaiden yhteisiä etuja ja edistää
toimialueen kehitystä ja viihtyisyyttä, edistää toimialueen säilymistä pientalovaltaisena
asuntoalueena, edistää paikallisen perinteen ja historian tuntemusta, edistää asukkaiden
yhteisiä liikuntaharrastuksia sekä edistää toimialueen luonnon- ja ympäristönsuojelua.
Kertomusvuosi oli toimialueen kehityshankkeista päättämisen osalta hiljainen. Yhdistys on
lähinnä seurannut tilannetta ja ottanut kantaa erityisesti kaavojen ja liikennehankkeiden
käsittelyyn.
Kaavoitustilanne ja liikennehankkeet
Yleiskaavoitus vaikuttaa kaavoituksen kulkuun. Gobbackankallio, 713200 (hyväksytty),
Lillmossaskogen, 713300 (hyväksytty), Orkesterinmäki, 713600 (odottaa yleiskaavaa) ja
Pikkunevanlaita, 713400 (odottaa yleiskaavaa). Viiskorven keskus 712400, Rajanummi
713800 , Anfallinmäki 713900, Latopelto 714000 ja Apilamutka 714100 ja uudet
kaavaehdotukset ovat edelleen käsittelyvaiheessa odottamassa käsittelyssä olevan
yleiskaavan linjauksia. Viiskorven kaava-alueesta on erotettu vielä uusi alue
Tolppolanmäki, 712400, Gobbackantien ja kunnallistekniikan rakentamista varten.
Hankkeiden Niipperintie ja Niipperinkuja (6429/008-010) ja Niipperintie, Juvantie ja
Purolehto (6429/019-021) rakentaminen etenee hitaasti. Alustavan tiedon mukaan
kaupungin suunnittelukeskus tekee tarkempaa suunnitelmaa Niipperinkujan uuden
liittymän osalta Niipperintielle. Samalla katkaistaisiin Purolehdon liittymä Niipperintielle.
Tätä suunnittelua on hyvä seurata, koska kyseessä on osatoteutus alkuperäisestä
suunnitelmasta. Alueella on olevien asukkaiden järkevät yhteydet tonteilta ja
asuntokaduilta ulos Niipperintielle pitää turvata. Järkevä melusuojaus pitää myös
rakentaa.
Joukkoliikenne
HSL:n Pohjois-Espoon uusiin joukkoliikkesuunnitelmiin on otettu kantaa. HSL suunnittelee
kaikkien suorien bussiyhteyksien lopettamista Helsinkiin. Vaikka yhdistyksen tavoitteena
on sujuvan sukkulaliikenteen saaminen kehärahalle, ei suoria busseja saa lopettaa ellei
pystytä järjestämään joustavia jatkoyhteyksiä, jotka palvelevat riittävän hyvin asukkaita,
ottaen huomioon myös hankalasti liikkuvat asukkaat.
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Alueen tietoliikenneyhteydet
Valokuituyhteyksiä on markkinoitu edelleen vain katukohtaisesti lähinnä
katurakennushankkeiden yhteydessä. Parannusta yhteyksiin tarvitaan edelleen etenkin
täydennysrakentamisen alueilla.
Harrastaminen
Alueella vallitsee pula harrastetiloista, joita saisi edullisesti vuokrata. Juvanpuiston koulun
tilat eivät yksin riitä. Alueelle toivottatsiin harrastetaloa. Ulkoliikunnan mahdollisuudet
ovat parantuneet Juvanpuiston tekojääradan ja Niipperin koulun kentän valmistumisen
jälkeen. Juvanpuistoon valmistui myös harrastuspuisto. Koirapuisto on luvattu toteuttaa
alueelle, mutta aikataulu ei ole saatavilla toistaiseksi.
Tilaisuuksien järjestäminen
Yhdistys järjesti tapahtumia toimintasuunnitelmansa ja resurssiensa mukaisesti:




Uudenvuodenaaton ilotulitus Niipperin koulun kentällä, osanotto oli tavalliseen
tapaan runsas.
Lasten hiihtokilpailua ei järjestetty lumen puuttuessa.
Elojuhlia, syysjuhlaa ja puurojuhlaa ei järjestetty heikon osallistumisen ja
kustannusriskien takia.

Liikunta
Omakotiyhdistyksen järjestämä liikuntatoiminta jatkui Juvanpuiston koululla. Liikuntojen
osallistujamäärä oli kauden aikana noin 200, joista noin 40 lastenrymissä. Noin puolet
liikuntaryhmiin osallistuneista olivat myös yhdsityksen jäsenperheistä.
Aikuisille tarjottiin lihaskuntoa, tanssillista kehonhuoltoa, kahvakuula, asahia, Yin ja Yang
joogaa, lempeää joogaa sekä naisten sählyä ja miesten sählyä. Lapsille oli kaksi eri-ikäisten
jumpparyhmää, 3-4 vuotiaat ja 5-6-vuotiaat. Sählyryhmien muotoa mietittiin, naisten
ryhmä, miesten ryhmä vai sekaryhmä sekä ryhmien kestoja. Liikuntaryhmien
hinnoittelussa jatkettiin jäsenhinnoittelua. Viikottaisten ryhmien lisäksi järjestettiin
erillinen jooga-rentoutuilta. Ryhmiin on tarjottu myös ilmaista tutustumiskertaa.
Maksuvälineinä kelpaavat kaikki yleiset liikuntasetelit ja kortit.
Koronapandemian alettua liikuntaryhmät jouduttiin valtakunnallisen ohjeistuksen
mukaisesti keskeyttämään.
Ympäristöhankkeet
Yhdistys lainasi oksahaketinta sekä halkomiskonetta asukkaille. Yhdistys hankki
uudenhalkomiskoneen rikkoutuneen tilalle. Siivoustalkoita ei järjestetty.
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Hallinto, talous, tiedotus ja jäsenistö
Yhdistyksen johtokuntaan kuului puheenjohtajan ja sihteerin lisäksi seitsemän jäsentä
sekä kolme varajäsentä. Johtokunta kokoontui neljä (4) kertaa toimintavuoden 3.20193.2020 aikana.
Yhdistyksen tilinpäätös osoittaa voittoa 550,44 €.
Yhdistyksellä oli jäsenperheitä 2019 lopussa 299 kpl (2018: 387 kpl, 2017: 448 kpl, 2016:
453 kpl, 2015: 455 kpl, 2014: 478 kpl). Saman talouden perhejäseniä oli lisäksi 90 kpl.
Yhteensä henkilöjäseniä oli 389 kpl (2018: 611 kpl, 2017: 770 kpl, 2016: 732 kpl, 2015: 740
kpl, 2014: 891 kpl). Jäsenmäärän laskua selittää jäsenrekisterin siivoaminen. Rekisteristä
poistettiin kaikki jäsenet, jotka eivät olleet maksaneet vuoden 2019 jäsenmaksua ja joiden
sähköpostiosoite ei ole yhdistyksen tiedossa. Yhdistyksellä on nyt kaikkien jäentalouksien
sähköpostit (aiemmin sähköpostioositteita puuttui 2018: 88 kpl, 2017: 143 kpl, 2016: 166
kpl, 2015: 199 kpl, 2014: 218 kpl). Yhdistys on perinyt maksamattomat jäsenmaksut
karhulaskuin ja laskuttanut uusia liittyjiä liittymisen yhteydessä. Vuoden 2019
jäsenmaksuja jäi maksamatta runsaasti, yhteensä 132 kpl, jäsenillä ilman sähköpostitietoa
87 kpl ja jäsenillä sähköpostitiedon kera 45 kpl.
Yhdistys tiedottaa verkkosivustollaan osoitteessa www.voky.fi. Muilta osin tiedottaminen
perustui omaan tiedotteeseen sekä Facebookiin. Tiedotteita julkaistiin 3 kpl
toimintakauden aikana. Tiedotteen levikki oli noin 1 800. Tiedotteen jakelun onnistumista
on tiukasti seurattu aiempien vuosien ongelmien takia. Tiedotteeseen myytiin rajoitetusti
mainoksia alueen toimijoille ja yrittäjille.

Espoossa 24.9.2020
Vanhankartanon Omakotiyhdistyksen hallitus

