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TOIMINTASUUNNITELMA 2017 
(3/2017 – 3/2018) 

 
 
Yleiset toimintatavoitteet 
 
Omakotiyhdistys edistää toimialueen viihtyisyyttä ja asukkaiden yhteisöllisyyttä. 
Yhdistys toimii alueensa olojen kehittämiseksi ja asukkaiden etujen parantamiseksi. 
Yhdistyksen toimintaa kohdistetaan alueen asukkaiden eri ikäryhmiin. Myös jäsenistö 
osallistuu toiminnan järjestämiseen. Alueen uusia asukkaita pyritään saamaan mukaan 
yhdistyksen toimintaan, jotta yhdistys muodostuisi yhdistäväksi tekijäksi vanhojen ja 
uusien asukkaiden välillä. Yhdistyksen tavoitteena on jatkaa kaikkea totuttua toimintaa, 
joka on esitetty tässä toimintasuunnitelmassa. On kuitenkin olemassa riski, että jotain 
toimintaa voidaan joutua supistamaan resurssien vähyyden takia. Yhdistys priorisoi 
alueellisen edunvalvonnan liikuntaryhmien pyörittämisen sekä tapahtumien 
järjestämisen edelle. 
 
 
Toiminta-alueen kehitykseen vaikuttaminen 
 
Omakotiyhdistys jatkaa asemakaavoituksen seuraamista ja mielipiteiden esittämistä 
niistä kaavojen eri käsittelyvaiheissa. Tavoitteena on pohjoisespoolaisen väljyyden ja 
vihreyden säilyttäminen yhdistyksen toimialueella. Johtokunta seuraa muutenkin 
toimialueensa rakentamista sekä kunnallistekniikan ja liikenneturvallisuuden kehitystä. 
Erityisesti painotetaan Niipperintien parantamista vilkastuneen liikenteen tarpeita 
vastaavaksi. 
 
Julkisten ja yksityisten palveluiden säilyttämistä ja lisäämistä omakotiyhdistyksen 
toimialueella pyritään edistämään. Tavoite on turvata alueen riittävät lähipalvelut. 
Yhteistyötä Pohjois-Espoon muiden omakoti- ja asukasjärjestöjen ja koulujen sekä 
muiden toimialueen järjestöjen kanssa jatketaan. Osallistutaan aktiivisesti Pohjois-
Espoon asukasfoorumin toimintaan. Yhdistys tekee kirjelmiä, kannanottoja ja aloitteita 
tarpeen ja kunnallisen päätöksentekovaiheen mukaan. 
 
Toimintakauden 2017 keskeisiä teemoja ovat edelleen tietoliikenne, liikenne, 
joukkoliikenne ja palveluiden säilyttäminen ja kehittäminen alueella. Niipperin koulun 
äkillisen sulkemisen jälkeen kouluolot korostuivat entisestään. Uuden korvaavan koulun 
rakentamista seurataan ja tarvittaessa pyritään kiirehtimään. Alueen 
tietoliikenneyhteydet ovat jääneet jälkeen verrattuna lähialueisiin. Pääosin vain uusilla 
kaava-alueilla on tarjolla riittävät laajakaistanopeudet. Yhdistys pyrkii sekä kiinteän että 
liikkuvan laajakaistan palvelun parantamiseen alueella ottamalla yhteyttä 
teleoperaattoreihin. Yhdistys selvittää myös oman osuuskunnan mahdollisuutta, jos 
operaattorien tarjonta alueella ei parane. Yhdistys selvittää liikennehankkeiden 
etenemistä Niipperintien sekä Vihdintien alueilla. Yhdistys seuraa 
joukkoliikenneyhteyksien muutoksia ja kehitystarpeita. Erityisesti bussiyhteyksin 
parantamiseen vaikutetaan, esimerkkinä kirjelmä sukkulabussiyhteydestä 
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Vantaankosken junalle. Erityinen mielenkiinto kohdistuu myös Espoon pitkän aikavälin 
liikennesuunnitelmiin, kuten raideliikennesuunnitelmiin. 
 
Liikunta 
 
Tavoitteena on jatkaa nykyisiä liikuntaryhmiä resurssien rajoissa. Liikuntavälineitä 
hankitaan ilmenevien tarpeiden mukaan ja ohjaajien osallistumista koulutukseen 
tuetaan. Liikuntojen ohjaajille pyritään hankkimaan sijaisreserviä. Liikuntavuoroja on 
Juvanpuiston sekä Järvenperän koululta. Koulujen salivuodot on haettu kaudelle 2017-
2018 nykyisten vuorojen pohjalta. Yhdistyksen liikuntavuorot pyritään keskittämään 
Juvanpuiston koululle. 
 
 
Tiedotus 
 
Kotisivujen ylläpitämistä jatketaan siten, että ne oikea-aikaisesti ja laajasti välittävät 
tietoa yhdistyksen toiminnasta sekä muista yhdistyksen jäsenistöä ja toimialueen 
asukkaita kiinnostavista Espoon ajankohtaisista asioista ja tapahtumista. Yhdistyksellä 
on myös aktiivinen Facebook-sivusto yhteydenpitoa varten. 
 
Yhdistyksen tiedotetta pyritään julkaisemaan neljästi vuoden aikana ja se jaetaan 
edelleen toiminta-alueen jokaiseen talouteen paperikopiona, painos noin 1800 kpl. 
Tiedote julkaistaan myös yhdistyksen verkkosivuilla. 
 
Alueen pienille yrityksille ja toimijoille pyritään antamaan tilaa mainostaa toimintaansa 
yhdistyksen kotisivuilla. Sivut toimisivat aktiivisena infopisteenä alueen asukkaille.  
  
 
Toimintavuoden tapahtumat  
 
Järjestämme yhdistyksen perinteiset tapahtumat sekä pyrimme järjestämään Suomi 
100-juhlavuoden kunniaksi yhteistapahtumia alueen muiden toimijoiden kanssa, 
suunniteltuja tapahtumia: 
 
 Koirien Match-show yhdessä Welsh Corgi-yhdistyksen kanssa 
 Kesäjuhla Niipperin koulun kentällä yhdessä alueen muiden järjestöjen kanssa 

elokuussa.  
 Lasten juoksutapahtuma 
 Omakotiyhdistyksen syysjuhla 
 Itsenäisyyspäivän lipunnosto 
 Puurojuhla 
 Uudenvuoden vastaanotto Niipperin koulun kentällä 31.12.2017 klo 18 
 Lasten hiihtokilpailut helmikuussa sään salliessa 
 
Kaikki tapahtumat ovat avoimia kaikille yhdistyksen jäsenille ja alueen asukkaille. 
Joihinkin tapahtumiin voidaan periä osallistumismaksu kulujen kattamiseksi. 
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Lisäksi järjetämme tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan muita tapahtumia. 
 
 
Hallinto ja talous 
 
Jäsenistön määrää pyritään edelleen lisäämään. Erityinen jäsenyysmarkkinoinnin 
kohderyhmä on alueelle muuttavat uudet asukkaat. Tavoitteena on, että jäsentalouksien 
määrä kasvaa vuosittain. 
 
Aktiivisten toimijoiden ja tapahtumajärjestäjien määrää yhdistyksessä lisätään. Näin 
pystymme jatkossa tarjoamaan laajempialaista toimintaa. 
  
 
Espoossa 22.3.2017 
Vanhankartanon Omakotiyhdistyksen hallitus 


