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TOIMINTAKERTOMUS 2015 (3/2015 – 3/2016) 

 
 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 kehityshankkeiden osalta hiljainen. Yhdistys on lähinnä seurannut tilannetta erityisesti kaavojen ja liikennehankkeiden käsittelyn etenemistä.    Kaavoitustilanne ja liikennehankkeet   Gobbackan (3000 asukasta) alkuperäisestä kaavasta on erotettu yleiskaavan vastaisia osia pois maatalousalueilta: Gobbackankallio, 713200, Lillmossaskogen, 713300, Letikonkuja, 713500, Orkesterinmäki, 713600 ja Pikkunevanlaita, 713400. Muutettu kaavaehdotus on Espoon kaupunginvaltuuston hyväksymä, mutta se on edelleen valitusten käsittelyvaiheessa korkeammassa hallinto-oikeudessa. Viiskorpi (3000 asukasta) on jaettu osiin: Viiskorven keskus 712400, Rajanummi, 722000 Anfallinmäki, 722100 Latopelto, 722200 ja uudet kaavaehdotukset ovat edelleen käsittelyvaiheessa. Kalliomäki (800 asukasta) kaava on osittain lainvoimainen, alueesta erotettu valituksien alla oleva osuus. Mikään näistä hankkeista ei ollut lausuttavana tämän toimintakauden aikana.  Niipperinpellosta valmistui uusi liittymä Niipperintielle lähelle Purolehdon ja Juvantien liittymiä. Hankkeiden Niipperintie ja Niipperinkuja (6429/008-010) ja Niipperintie, Juvantie ja Purolehto (6429/019-021) rakentaminen ei ole Espoon kaupungin aikatauluissa vuosille 2015-16. Ainoa parannus on puuttuvan kevyenliikenteen väylän rakentaminen välille Puistonpolku – Nikunpellonpolku, mikä on rakenteilla.  Vihdintien parantaminen Mariannantien ja Juvanmalmintien kohdalla ei sekään ole edennyt toivotulla tavalla, suunnitelmat on esitelty mutta päätökset ja rahoitus ja sen mukana rakentamisaikataulut puuttuvat.  Alueen tietoliikenneyhteydet  Yhdistys toimitti runkoverkkoja hallinnoimalle operaattorille Elisalle kirjelmän kiinteän laajkaistan parantamiseksi. Tämä on erityinen ongelma täydennysrakentamisen alueella, jossa on jääty perään yleisestä kehityksestä. Liikkuvan laajakaistan nopeudet ovat pikku hiljaa parantumassa operaattorista riippuen. Tämä ei kuitenkaan korvaa kiinteän yhteyden ongelmia. Uudella kaavoitusalueella on tarjolla valokuituliittymä.  
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Posti 
 Omakotiyhdistys on useasti ollut yhteydessä Postiin, jotta postipalvelut aluksi olisivat pysyneet alueella ja myöhemmin, jotta tänne saataisiin asiamiesposti. Nyt uuden K-kaupan myötä vihdoin tämä tulee mahdolliseksi ja uusi Postin piste avautuu 17.3.  Kouluolot  Niipperin koulun ongelmien tullessa tietoon yhdistys on ollut yhteydessä alueen molempien koulujen rehtoreihin, Espoon Tilakeskukseen sekä Espoon kouluviraston suunnittelijoihin. Niipperin koululaiset on nyt siirretty väistötiloihin Lintuvaaraan.   Tilaisuuksien järjestäminen   Yhdistys järjesti tapahtumia perinteiseen tapaan toimintasuunnitelmansa mukaisesti:  

 Lasten hiihtokilpailu päästiin pitämään kahden vuoden tauon jälkeen 28.2. ja paikalla oli noin 30 lasta perheineen. Tarjolla oli hernekeittoa ja mehua. 
 Elojuhlat järjestettiin koulujen alettua Niipperin koulun kentällä yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa 16.8. klo 12-14. 
 Syyskuussa järjestettiin pitkän tauon jälkeen suosittu kaikkien koirien koirien Match-show 27.9. 
 Yhdistyksen syysjuhla peruttiin osallistujien vähyyden takia ja korvattiin puurojuhlalla Ponnen majalla 19.12.  Puurojuhlassa Mari Kätkä laulatti joululauluja. 
 Uudenvuodenaaton ilotulitus Eero Teikarin puistossa, osanotto oli perinteiseen tapaan runsas.     Liikunta   Omakotiyhdistyksen järjestämä liikuntatoiminta jatkui Juvanpuiston koululla, Niipperin koululla sekä Järvenperän koululla. Järvenperän sählyvuoroa emme ole onnistuneet toistaiseksi palauttamaan takaisin Juvanpuiston isoon saliin. Liikuntojen osallistujamäärä oli kauden aikana yli 200 aikuista ja 50 lasta.  Niipperin koulun salin käyttö loppui koulun sulkeuduttua ja ryhmät siirtyivät Juvanpuiston koululle.   Aikuisille tarjottiin aerobicia (55 osallistujaa), lihaskuntoa (50 osallistujaa), kahvakuula (30 osallistujaa), Yin ja Yang joogaa (35 osallistujaa), Astangajoogaa (35 osallistujaa) sekä naisten sählyä (25 osallistujaa) ja aikuisten sählyä (20 osallistujaa). Lapsille oli kaksi eri-ikäisten jumpparyhmää, 3-4 vuotiaat (20 osallistujaa) ja 5-6-vuotiaat (25 osallistujaa). Liikuntaryhmien hinnoittelussa jatkettiin edellisenä vuonna uudistettua mallia että jäsentalouksien liikkujille myönnetään 10 € alennus jokaisen liikuntaryhmän hinnasta. uudistettiin. Perushintaa nostettiin, mutta yhdistyksen jäsentalouksille tarjottiin tuntuvampi alennus, esimerkki perushinta 50 €, jäsenalennus 10 €. Ryhmiin on tarjottu myös ilmaista tutustumiskertaa.  



3  
Yhdistys otti syksyllä 2014 käyttöön MyClub-järjestelmän yhdistyksen liikuntaryhmien hallinnoinnissa. Järjestelmän avulla osallistujat ilmoittautuivat ryhmiin ja sen kautta hoidettiin myös laskutus. Alun vaikeuksien jälkeen järjestelmä on helpottanut merkittävästi ryhmien hallinnointia. Järjestelmä helpottaa myös laskujen perintää. Kevään laskutuksen eräpäivän umpeuduttua edelleen 14 liikuntaryhmän maksua on auki, yhteensä 625 €. Valitettavasti jotkut eivät joko peru ilmoittautumistaan tai muuten vain suhtautuvat välinpitämättömästi yhdistyksen laskuihin.  Ympäristöhankkeet   Yhdistys lainasi oksahaketinta sekä halkomiskonetta asukkaille. Siivoustalkoita ei järjestetty.  Hallinto, talous, tiedotus ja jäsenistö   Yhdistyksen johtokuntaan kuului puheenjohtajan ja sihteerin lisäksi seitsemän jäsentä sekä kolme varajäsentä. Johtokunta kokoontui neljä (4) kertaa kalenterivuoden 2015 aikana. Yhdistyksellä oli edustus Pohjois-Espoon asukasfoorumin valmistelutyöryhmässä.   Yhdistyksen talous oli hyvässä kunnossa vuoden 2015 lopussa. Yhdistyksen tilinpäätös osoittaa +251,46 € voittoa. Espoon kaupungilta saatiin avustus 700 €.  Yhdistyksellä oli 2015 jäsentalouksia 455 kpl (2014: 478 kpl).  Saman talouden perhejäseniä oli lisäksi 285 kpl, yhteensä henkilöjäseniä oli 740 kpl (2014: 891 kpl). Yhdistyksen jäsentalouksista edelleen 199 talouden sähköpostiosoite ei ole yhdistyksen tiedossa (2014: 218 kpl). Heille yhdistys lähettää jäsenmaksulaskun paperikirjeenä, mikä tuottaa yhdistykselle kuluja. Yhdistys perii tehostetusti maksamattomat jäsenmaksut ensimmäistä kertaa kuluneella kaudella.   Yhdistys tiedottaa verkkosivustollaan osoitteessa www.voky.fi. Vanhat  sivut löytyvät arkistona osoitteessa www.vanhankartanonomakotiyhdistys.fi. Muilta osin tiedottaminen perustui omaan tiedotteeseen, uuteen ilmoitustauluun entisen Lammin kaupan ja lopettaneen Kahvipirtin liittymässä sekä Facebookiin.  Tiedotteita julkaistiin 4 kpl toimintakauden aikana. Tiedotteen levikki oli noin 1 800. Tiedotteen jakelun ongelmia on seurattu. Tiedotteeseen myytiin rajoitetusti mainoksia alueen toimijoille ja yrittäjille.   Espoossa 7.3.2016  Vanhankartanon Omakotiyhdistyksen hallitus 


