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TOIMINTAKERTOMUS 2021
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.
KAAVOITUSTILANNE JA LIIKENNEHANKKEET

Pohjois- ja Keski-Espoon yleiskaavan keskeneräisyys hidastaa edelleen uudisrakentamista.
Tällä hetkellä hallinto-oikeus käsittelee yleiskaavaan tehtyjä valituksia, eikä mahdollisen
lopputuloksen aikataulusta ole tietoa. Asemakaavoitus voi edetä yleiskaavan tultua
voimaan. Gobbackankallio (713200), Orkesterinmäki (713600), Pikkunevanlaita (713400),
Foksikuja (714500), Tangotie (712601),Viiskorven keskus (712400), Rajanummi (713800),
Anfallinmäki (713900), Latopelto (714000), Apilamutka (714100), Antinmäki II (714200),
Niipperinniitty (713100), Nepperi II (712200) ja Nepperinportti (712300) ja mahdolliset
uudet kaavaehdotukset odottavat yleiskaavan hyväksyntää.
Gobbackantien rakentaminen ensimmäinen vaihe on valmis. Hankkeeseen liittyvä vielä
puuttuva 400 metrin tieosuus edellyttää vielä Gobbackantie (713700) asemakaavan
hyväksyntää. Kaava on suunniteltu meneväksi kaupunginsuunnittelulautakuntaan syksyllä
2022.
Hankkeiden Niipperintie ja Niipperinkuja (6429/008-010) ja Niipperintie, Juvantie ja
Purolehto (6429/019-021) rakentaminen etenee hitaasti. Alkuperäiset suunnitelmat ovat
vuodelta 2012 ja niitä on tarkennettu vuonna 2021. Niipperintien parannuksen rahoitus
on kuitenkin auki. Yhdistys on vakavasti huolissaan Niipperintien liikenneturvallisuuden
puutteista ja seuraa aktiivisesti tilannetta.
Yhdistys on aiemmin myös kirjelmöinyt kaupungille katuvalaistuksen heikkoudesta ja
puuttumisesta. Vuoden 2021 lopussa ja 2022 alussa on valaistusta parannettu
Purolehdossa, mikä on tervetullut muutos.
JOUKKOLIIKENNE

Yhdistyksen tavoitteena on sujuvan syöttöliikenteen saaminen kehäradalle. Suoria busseja
ei saa lopettaa, ellei pystytä järjestämään joustavia jatkoyhteyksiä, jotka palvelevat
riittävän hyvin asukkaita, ottaen huomioon myös hankalasti liikkuvat asukkaat.
Koronapandemia on muuttanut liikennekäyttäytymistä ja laittanut suunnitelmia uusiksi.
ALUEEN TIETOLIIKENNEYHTEYDET

Valokuituyhteyksien tarjonta on ollut hyvin paikoittaista. Valokuitunen on rakentanut
vuoden 2021 aikana Niipperin vanhalle alueelle Purolehtoon kuituverkon. Elisa tarjoaa
omaa kuituaan vain esimerkiksi Kalajärvelle ja Niipperin eteläosiin ja on ilmeisesti
strategisesti jättänyt Niipperin muut alueet 5G:n varaan. DNA on aloittanut 5G-pohjaisten
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kotiyhteyksien markkinoinnin alueelle. Telian 5G-verkko ei ulotu vielä Niipperin
pohjoisosiin.
HARRASTAMINEN

Alueella vallitsee pula harrastetiloista, joita saisi edullisesti vuokrata. Juvanpuiston koulun
tilat eivät yksin riitä. Alueelle toivottaisiin harrastetaloa. Niipperin koulun yhteyteen on
luvassa siirtokelpoinen liikuntatilarakennus. Hankkeen tavoiteaikataulu on ollut
käyttöönotto kesällä 2022, toistaiseksi rakentamista ei ole aloitettu.
Koirapuisto on luvattu toteuttaa alueelle, mutta aikataulu ei ole saatavilla toistaiseksi.
Yhdistys on myös esittänyt kuntoportaita alueelle, mutta kaupunki ei toistaiseksi ole
ottanut asiaa suunnitelmiin.
YMPÄRISTÖ

Pitkäjärven ympäristön yhdistykset veivät läpi järven veden parantamiseen tähtäävän
suunnitteluprojektin osittaisella omalla ja ELY-keskuksen rahoituksella. Yhdistyksemme on
osallistunut ja tukenut rahallisesti suunnitteluhanketta. Hanke tähtäsi valumavesien
laadun parantamiseen Vanhakartanon puron alueella. Seuraavaksi hankkeen osalta
keskustellaan Espoon kaupungin kanssa. Pitkäjärven kannalta samankaltaisia hankkeita
pitäisi viedä läpi koko valuma-alueella sekä Espoon että Vantaan puolella.
Yhdistys kirjelmöi Icopalin hajuhaitoista yhtiölle itselleen sekä Espoon
Ympäristökeskukselle. Icopal tutkii parhaillaan hajun eliminointiratkaisua.
TILAISUUKSIEN JÄRJESTÄMINEN

Koronapandemia on estänyt edelleen tapahtumien järjestämisen fyysisesti sekä ulkona
että sisällä.
LIIKUNTA

Korona-pandemia haittasi edelleen liikuntaryhmien järjestämistä. Keväällä 2021 ei ryhmiä
voitu pitää ja syksyllä 2021 aloitusta viivästettiin. Epävarman tilanteen takia syksyn
liikuntaryhmien markkinointi kärsi, eikä kaikkiin ryhmiin saatu oletettua
osallistujamäärää. Aikuisten ryhmissä oli syksyllä noin 130 osallistujaa. Pienten lasten
ryhmiin osallistui syksyllä noin 30 lasta.
Aikuisille tarjottiin lihaskuntoa, tanssillista kehonhuoltoa, Yin ja Yang joogaa, lempeää
joogaa sekä naisten sählyä, höntsäsählyä sekä sähäkämpää sählyä. Lapsille oli kaksi eriikäisten jumpparyhmää, 3-4 vuotiaat ja 5-6-vuotiaat. Ryhmiin on tarjottu myös ilmaista
tutustumiskertaa. Maksuvälineinä ovat käyneet kaikki yleiset liikuntamaksuvälineet
paperisia Smartum-seteleitä lukuunottamatta. Liikuntaryhmät kohdistettiin ensi kertaa
vain jäsenperheille.
MUUT HANKKEET
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Yhdistys osallistui toista kertaa vanhusten joulukukkakampanjaan, jota laajennettiin
omaishoidossa oleviin vanhuksiin. Kampanja järjestettiin yhdessä Kukkakauppa
Kullannupun, Hyvä Näkyviin ja K-Supermarketin kanssa.
Yhdistys lainasi oksahaketinta sekä halkomiskonetta asukkaille. Siivoustalkoita ei
järjestetty.
Kunnallisvaaleja ennen järjestettiin verkossa vaalipaneeli yhdessä Röylä-Bodomin
omakotiyhdistyksen kanssa. Paneeliin saatiin hyvin alueen ehdokkaita mukaan ja
keskustelu oli vilkasta ja ajankohtaista. Paneeli toteutettiin yleisölle Facebook livelähetyksenä ja yleisön oli mahdollista esittää chatissa kysymyksiä.
HALLINTO, TALOUS, TIEDOTUS JA JÄSENISTÖ

Yhdistyksen johtokuntaan kuului puheenjohtajan ja sihteerin lisäksi neljä jäsentä sekä
kolme varajäsentä. Johtokunta kokoontui kuusi kertaa vuoden 2021 aikana. Yhdistyksen
kevätkokous järjestettiin etänä toukokuussa ja syyskokous järjestettiin marraskuussa
Juvanpuiston koululla 2021.
Pandemian edelleen jatkuessa, ei yhdistyksen liikevaihto palautunut pandemiaa
edeltävälle tasolle. Tilikauden 2021 tulos osoittaa voittoa 1 532,32€.
Yhdistyksellä oli jäsenperheitä vuoden 2021 lopussa 296 kpl (2020: 275 kpl, 2019: 299 kpl,
2018: 387 kpl, 2017: 448 kpl, 2016: 453 kpl, 2015: 455 kpl, 2014: 478 kpl). Saman
talouden perhejäseniä oli lisäksi 79 kpl. Yhteensä henkilöjäseniä oli 375 kpl (2020: 362 kpl,
2019: 389 kpl, 2018: 611 kpl, 2017: 770 kpl, 2016: 732 kpl, 2015: 740 kpl, 2014: 891 kpl).
Yhdistyksen jäsenmäärän pysyi samalla tasolla kuin edellisenä vuotena. Yleisin syy
eroamiseen on ollut muutto tai se, että yhdistykseen kuulumista ei mielletä
merkitykselliseksi ellei käytä liikuntapalveluja.
Yhdistyksen palkkalistoilla oli kuusi henkilöä:
liikuntakoordinaattori/palkalaskija/maksuliikenteen hoitaja sekä viisi liikuntaryhmien
ohjaajaa. Yhdistyksellä oli myös kaksi palvelusopimusta liikuntaryhmien vetämisestä.
Yhdistys tiedottaa verkkosivustollaan osoitteessa www.voky.fi. Muilta osin tiedottaminen
perustui omaan tiedotteeseen sekä Facebookiin. Tiedotteita ei kuitenkaan julkaistu
vuonna 2021.
Jäsenedut käytiin läpi ja ajantasaistettiin verkkosivuilla.
Espoossa 30.3.2022
Vanhankartanon Omakotiyhdistyksen johtokunta

