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TOIMINTAKERTOMUS 2020 
(3/2020 – 12/2020) 

 
 

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. 
 
Toimikauden aikana yhdistyksen sääntöjä muutettiin siten, että toimikausi muutettiin 
tilikauden mukaiseksi eli kalenterivuodeksi. Samassa yhteydessä siirryttiin kahden 
varsinaisen kokouksen malliin. 
 

Kaavoitustilanne ja liikennehankkeet  
 

Pohjois- ja Keski-Espoon yleiskaava eteni hyväksymisvaiheeseen. Kevään 2021 aikana on 
odotettavissa kaavaehdotuksen valtuustokäsittely ja mahdollisten valitusten käsittely 
ennen kuin yleiskaava saa lainvoiman. Asemakaavoitus voi edetä yleiskaavan tultua 
voimaan. Gobbackankallio (713200), Orkesterinmäki (713600), Pikkunevanlaita (713400), 
Foksikuja (714500), Tangotie (712601),Viiskorve n 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 on menossa. Hanke käsittää 2,2 km uutta katua 
Perusmäestä etelään. Hankkeeseen liittyvä 400 metrin tieosuus edellyttää vielä 
Gobbackantie (713700) asemakaavan hyväksyntää. Hankkeiden Niipperintie ja 
Niipperinkuja (6429/008-010) ja Niipperintie, Juvantie ja Purolehto (6429/019-021) 
rakentaminen etenee hitaasti. Alustavan tiedon mukaan kaupungin suunnittelukeskus on 
tehnyt uuden tarkennetun suunnitelman, mutta suunnitelman esittelystä ei ole vielä 
tietoa. Niipperintien parannuksen rahoitus on myös auki ja vuodelle 2020:lle esitetty 
rakennusraha siirrettiin muualle. Yhdistys on kirjelmöinyt kaupungille Niipperintien 
liikenneturvallisuuden puutteista ja seuraa aktiivisesti tilannetta. 
 
Yhdistys on myös kirjelmöinyt kaupungille katuvalaistuksen heikkoudesta ja 
puuttumisesta, mutta kaupunki ei ole toistaiseksi tekemässä mitään asialla. 
 

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.  
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ALUEEN TIETOLIIKENNEYHTEYDET 
 

Valokuituyhteyksiä on markkinoitu edelleen vain katukohtaisesti lähinnä 
katurakennushankkeiden yhteydessä. Parannusta yhteyksiin tarvitaan edelleen etenkin 
täydennysrakentamisen alueilla. 5G-palveluja on tarjottu rajoitetusti. 

 
HARRASTAMINEN 
 

Alueella vallitsee pula harrastetiloista, joita saisi edullisesti vuokrata. Juvanpuiston koulun 
tilat eivät yksin riitä. Alueelle toivottaisiin harrastetaloa. Yhdistys allekirjoitti yhdessä 
alueen muiden asukasjärjestöjen kanssa kirjelmän Kalajärven koulusuunnitelman 
palauttamisesta alkuperäiseksi, joka olisi tarkoittanut isompaa liikuntatilaa koululle. 
Kaupunki kuitenkin päätti pidättäytyä supistetussa suunnitelmassa.  
Koirapuisto on luvattu toteuttaa alueelle, mutta aikataulu ei ole saatavilla toistaiseksi.  
Yhdistys esitti kuntoportaita alueelle, mutta kaupunki ei toistaiseksi ole ottanut asiaa 
suunnitelmiin. 
 

PITKÄJÄRVEN PARANNNUS 
 

Yhdistys liittyi jäseneksi pro Espoonjoki-ryhmään ja on seurannut liikkeen piirissä 
toimivien asukasjärjestöjen suunnittelemaa Pitkäjärven parannushanketta. Pitkäjärven 
ympäristön yhdistykset ovat käynnistäneet parannusten suunnitteluprojektin ja anoneet 
Ely-keskuksen rahoitusta projektille. Suunnitteluprojekti edellyttää omaa rahoitusta 
yhdistyksiltä. Valitettavasti yhdistyksemme ei huonontuneen taloustilanteensa takia voi 
sitoutua projektiin rahallisesti. 
 

TILAISUUKSIEN JÄRJESTÄMINEN 
 
 Koronavuosi on estänyt yleisötilaisuuksien järjestämisen. Yhdistys järjesti kuitenkin 

syksyllä hyvin onnistuneen rottaillan verkossa. Tilaisuudessa asiantuntijana oli 
tutkijatohtori Tuomas Aivelo ja palvelujaan esitteli tuholaistorjuntayhtiö Pestes oy. 
   

Liikunta 
 
 Maaliskuussa alkanut korona-pandemia keskeytti yhdistyksen liikuntaryhmät keväällä. 

Yhdistys jatkoi liikuntaryhmiä syksyllä. Syyskausikin jouduttiin keskeyttämään, tosin suurin 
osa kaudesta pystyttiin viemään läpi. Liikuntaryhmien kokoja rajoitettiin syksystä alkaen. 
Epävarman tilanteen takia syksyn liikuntaryhmien markkinointi kärsi, eikä kaikkiin ryhmiin 
saatu oletettua osallistujamäärää. Ryhmät kuitenkin pidettiin siihen asti kun oli 
mahdollista. Aikuisten ryhmissä oli syksyllä 175 osallistujaa. Pienten lasten ryhmiin 
osallistui syksyllä 33 lasta. Noin puolet liikuntaryhmiin osallistuneista kuului yhdistyksen 
jäsenperheisiin. 

 
 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. Syksyllä liikuntaryhmiin ei tarjottu 
jäsenalennusta. Ryhmiin on tarjottu myös ilmaista tutustumiskertaa. Maksuvälineinä 
kelpaavat kaikki yleiset liikuntasetelit ja kortit. 
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Muut hankkeet 
 
 Yhdistys lainasi oksahaketinta sekä halkomiskonetta asukkaille. Siivoustalkoita ei 

järjestetty. 
 
Hallinto, talous, tiedotus ja jäsenistö 
 
 Yhdistys uudisti sääntönsä. Yhdistys siirtyi kahden varsinaisen kokouksen malliin. Yhtiön 

toimintakausi muutettiin tilikauden mukaiseksi eli kalenterivuodeksi.  
Yhdistyksen johtokuntaan kuului puheenjohtajan ja sihteerin lisäksi seitsemän jäsentä 
sekä kolme varajäsentä. Johtokunta kokoontui seitsämän (7) kertaa toimintakauden 
3.2020-12.2020 aikana. Syksyn kokoukset järjestettiin etäkokouksina.  
Varsinainen kokous järjestettiin viivästettynä syyskuussa 24.9.2020. 
 
Keskeytetyn liikuntatoiminnan ja pandemian takia yhdistys päätti olla keräämättä 
jäsenmaksua vuodelta 2020. Ryhmien keskeytykset ja jäsenmaksutulojen puuttuminen 
sekä tilikaudelle siirtyneet edellisen kauden menot aiheuttivat yhdistykselle suuren 
tappion 13 531,55 €. Yhdistys ei myöntänyt syksyn liikuntaryhmiin enää jäsenalennuksia. 
 
Yhdistys otti  kauden lopulla käyttöön Procountor-taloushallintotojärjestelmän, sähköisen 
ostolaskutuksen, palkkaus.fi-portaalin palkanmaksua varten sekä ulkopuolisen 
kirjanpitäjän Annotilit Oy:stä. Näillä toimilla saavutetaan parempi kontrolli yhdistyksen 
talousasioihin. 

 
Yhdistyksellä oli jäsenperheitä vuoden 2020 lopussa 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 87 kpl. Yhteensä henkilöjäseniä oli 362 kpl (2019: 389 kpl, 2018: 611 kpl, 2017: 
770 kpl, 2016: 732 kpl, 2015: 740 kpl, 2014: 891 kpl). Yhdistyksen jäsenmäärän jatkuva 
lasku on huolestuttavaa. Yleisin syy eroamiseen on ollut liikuntaryhmien keskeytys ja 
jäsenedun käytön peruuntuminen liikuntamaksuissa. 
 
Yhdistyksen palkkalistoilla oli kahdeksan henkilöä: 
liikuntakoordinaattori/palkalaskija/maksuliikenteen hoitaja sekä seitsemän 
liikuntaryhmien ohjaajaa. Yhdistyksellä oli myös neljä palvelusopimusta liikuntaryhmien 
vetämisestä. 

 
 Yhdistys tiedottaa verkkosivustollaan osoitteessa www.voky.fi. Muilta osin tiedottaminen 

perustui omaan tiedotteeseen sekä Facebookiin.  Tiedotteita julkaistiin 2 kpl 
toimintakauden aikana. Tiedotteen levikki oli noin 1 800. Tiedotteen jakelussa oli edelleen 
jakeluyhtiöstä johtuvia ongelmia. Tiedotteeseen myytiin rajoitetusti mainoksia alueen 
toimijoille ja yrittäjille. Yhdistys päätti, että yhdistys julkaisee vain yhden kaikkiin 
talouksiin jaettavan tiedotteen vuosittain. 

 
Espoossa 27.2.2021 
 
Vanhankartanon Omakotiyhdistyksen johtokunta 
 
 


