Veinin Omakotiyhdistys ry

TOIMINTAKERTOMUS

Hallitus

2020

Liite 3

1(3)

VEININ OMAKOTIYHDISTYS RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2020
1. Hallitus
Hallituksen puheenjohtajana oli yhdistyksen vuosikokouksessa 5.3.2020 valittuna
Maarit Papinniemi (6) ja hallituksen järjestäytymiskokouksessa 5.3.2020 valittuina
varapuheenjohtajana varajäsen Timo Olkkonen (4), sihteerinä ja
rahastonhoitajana vuosikokouksessa 2019 varsinaiseksi jäseneksi valittuna Teuvo
Tikkanen (6). Hallitukseen ovat varsinaisina jäseninä kuuluneet vuosikokouksessa
7.3.2019 jatkavina vuosille 2019 – 2020 valittuina Juha Kukka (4) ja Teuvo Tikkanen
(6) sekä vuosikokouksessa 5.3.2020 valittuina vuosille 2020 – 2021 Aki Kaskisuo (2),
ja Paavo Nevala (5) sekä vuosikokouksessa 5.3.2020 vuosille 2020 – 2021 valittuna
Tuija Salonen (6). Varajäseninä vuosikokouksessa 5.3.2020 uudelleen valittuna
vuosille 2020 – 2021 jatkoi Timo Olkkonen (6) ja vuosikokouksessa 5.3.2020 vuodelle
2020 Tuija Salosen yhden vuoden mandaatille valittuna Jorma Lindgren (5). Vanha
hallitus kokoontui toimintavuoden 2020 aikana kaksi kertaa ja uusi hallitus
toimintavuoden aikana neljä kertaa. Kokouksiin on kutsuttu varsinaiset jäsenet ja
varajäsenet, kun kokoustila Laaksolahden kirjastossa tai kesällä Nurmikuukusella ei ole
ollut esteenä. Kokouksiin osallistumiskerrat ovat suluissa nimen perässä.
2. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen sääntömääräisessä vuosikokouksessa 5.3.2020 Laaksolahden kirjastossa
saatiin valituksi puheenjohtaja sekä sääntöjen mukainen hallitus ilman äänestyksiä.
Vuosikokoukseen otti osaa kolmetoista (13) jäsentä kolmestatoista (13)
jäsenperheestä. Kokouksessa vahvistettiin yhdistyksen tilinpäätös vuodelta 2019 ja
tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus sekä vahvistettiin vuoden 2020
toimintasuunnitelma ja talousarvio, mitkä hallituksen päätöksellä oli etukäteen pitänyt
toimittaa kulttuurilautakunnalta haetun avustusanomuksen liitteiksi. Kirjastossa
vuosikokousaikaa riitti vielä lopussa keskusteluun ja tontin vuokra-asiain
neuvottelukunnan tiedotukseen. Kokouspäivän tilavarauksen alussa yhdistyksen
hallitus piti kokouksen, missä käytiin läpi toiminnantarkastuskertomus. Uusi hallitus piti
järjestäytymiskokouksensa vuosikokouksen jälkeen 5.3.2020. Kokousväki nautti
puheenjohtajan tarjoamat yhdistyksen kustantamat kahvit.
3. Edustus
Espoon Kaupunginosayhdistysten Liitto ry:n sääntömääräiseen kevätkokous siirtyi
koronaepidemian vuoksi ja pidettiin Albergan kartanon Flyygelisalissa vasta 27.8.2020,
mihin osallistui Veinistä valtakirjalla sihteeri Teuvo Tikkanen. EKYLin sääntömääräiseen
syyskokoukseen osallistui valtakirjalla sihteeri Teuvo Tikkanen 26.11.2020 Albergan
kartanon Holvikellarissa. Veinistä ei osallistuttu Espoon kaupunginjohtajan Mäkelän
kahvitilaisuuteen, mikä peruuntui koronarajoitusten vuoksi. Samoin EKYLin järjestämä
kevätretki peruuntui koronarajoitusten vuoksi.
Puheenjohtaja Maarit Papinniemi on osallistunut Laaksolahden kirjaston ystävät
kirjallisuusiltaan 27.1.2020, missä Tony Hagerlund kertoi Espoosta kuvin ja sanoin,
Teuvo Tikkanen Laaksolahden kirjaston ystävät ry:n entisenä toiminnantarkastajana ja
jäsenenä on osallistunut Laaksolahden kirjaston ystävien kirjallisuusiltoihin 17.2.2020
Miten teen onnistuneen kylpyhuoneremontin ja huolehdin rakennuksen
vedeneristyksestä? , 24.2.2020 Herrahissin vauhdissa, jolloin esitelmöi eduskunnan
entinen talouspäällikkö Pertti J. Rosila. Kevään varatut kirjailijaillat 25.3.2020
Edunvalvonta, testamentti ja perintö. 27.4.2020 Joonas Konstig ja 13.5.2020 Ritva
Laineen runoilta peruuntuivat koronarajoitusten vuoksi. Teuvo Tikkanen on
osallistunut Laaksolahden kirjaston ystävät ry:n järjestämiin syksyn kirjallisuusiltoihin
16.9.2020 Kirjailijavieraana Joonas Konstig, 7.10.2020 Edunvalvonta, testamentti ja
perintö, mistä luennoi varatuomari Tuomas Rönkkö, 19.10.2020 Esko Uotila:
Maatilojen Espoo .kirja, 18.11.2020 Urpo Kotipalo: Tietoturvallisuusilta
Sihteeri Teuvo Tikkanen osallistui 2.12.2020 Espoon Kaupunginosayhdistysten Liitto
ry:n järjestämään Mikrosoft Teams koulutukseen klo 17 – 18 netissä.
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4. Toimikunnat

Kulttuuritoimikunnan kokoonkutsujana toimi puheenjohtaja Maarit Papinniemi, joka
kutsui veiniläiset Rousku 1/19 tiedotteella talvinuotion pitoon 29.2.2020 talvitulien
tapaan, mikä sitten toteutuikin. Toimintasuunnitelman mukaan Veinin 48. kesäpäivää
aiottiin viettää entiseen tapaan, vaikka osallistuminen vuonna 2017 oli heikkoa ja kutsu
tuli Rousku 2/20 tiedotteella, millä ilmoitettiin Veinin kesäpäivän vietto lauantaina
5.9.2020.
Ennen kesäpäivää Veinin teatterin lavakatostalkoisiin, missä pystytettiin kaksi telttaa ja
otsakatos Veinin Teatteriin osallistuivat 5.9.2019 Paavo Nevala, Jorma Lindgren, Timo
Olkkonen, Aki Kaskisuo, Jari Karosvuo, Matti Papinniemi, Miia Olkkonen, Juha Kukka ja
Teuvo Tikkanen. Samasta talkooporukasta purkivat sitten lavakatoksen ja teltat
kesäpäivän jälkeen 6.9.2020 Jorma Lindgren, Juha Kukka, Jari Karosvuo, Timo
Olkkonen ja Teuvo Tikkanen.
Yhdistyksen vuosikokouksen asettama Tontin vuokra-asiain neuvottelukunta, mihin
ovat kuuluneet Juha Kukka (kutsuttiin neuvottelukunnan puheenjohtajaksi 1.
kokouksessa 27.2.2017), Maarit Papinniemi (1. kokoonkutsuja), Juhani Hopsu, Antti
Karjalainen, Jorma Lindgren, Timo Olkkonen, Tuija Salonen ja Teuvo Tikkanen ja
myöhemmin mukaan kutsuttuna Niiles Airola, joka ei enää asu Veinissä, ei
kokoontunut vuoden aikana, koska v. 2019 jätetty valitus Espoon kaupunginhallituksen
päätöksestä on edelleen avoinna Helsingin Hallinto-oikeudessa. Varatuomari Juhani
Hopsu välitti sihteerille tiedon 28.2.2020 sen hetkisestä tilanteesta käsiteltäväksi
vuosikokouksessa. Myöhemmin keväällä Juhani Hopsu jakoi toimikunnalle
käsiteltäväksi Helsingin hallinto-oikeuden 30.4.2020 pyytämän vastaselityspyynnön
Espoon kaupunginhallituksen vastineeseen, mitä vastaselitystä työstettiin
toimikunnassa sähköpostitse Juhani Hopsun vetämänä ja vastaselitys annettiin
määräajan 30 vrk kuluttua 1.6.2020 sähköpostitse Helsingin Hallinto-oikeudelle.
Tontin vuokra-asiain neuvottelukunta on käsitellyt syyskuussa EKY:n kokousasiaa ”§95
Asuntotonttien vuokrankorotusmenettely”, mihin ehdittiin lobbaamaan
kokoomuksen ja vihreiden kokousedustajat vastustamaan esitystä, mikä asia saatiin
torpatuksi ja siirtyi isommalle foorumille kuten ”valtuustoryhmien kannanotot”
käsiteltäväksi, mistä ollaan kuulolla.

5. Tiedottaminen
Vuoden 2020 aikana jaettiin jäsenten postilaatikkoihin neljä (4) Rousku –nimistä
jäsentiedotetta. Niiden lisäksi on jaettu sääntömääräisen vuosikokouksen kokouskutsut
ja talkootiedotteet sekä HSY:n järjestämän vaarallisten jätteiden kuljetusaikataulu ja
syystalkoihin ohje viherjätteen lajittelusta.
Hallituksen jäsenille ja varajäsenille on jaettu hallituksen kokouspöytäkirjat liitteineen
pääosin sähköpostijakeluna. Veinin ilmoitustaululla on pidetty nähtävillä Espoon
Kulttuurikeskuksen ja Espoon kaupunginmuseon, Laaksolahden kirjaston ystävien
tiedotteita sekä HSY:n ilmoitus ongelmajätteitä keräävien autojen aikataulusta
Laaksolahdessa. Keväällä päivitettiin Veinin Omakotiyhdistys ry:n kotisivulle
https://sites.google.com/site/veininomakotiyhdistys/home/ vuosikokouksen jälkeen
vuosikokouspöytäkirja 2020 liitteineen ja myöhemmin kesäpäivään kutsu..
6. Merkkipäivät ja huomionosoitukset
Veinin Omakotiyhdistys ry on muistanut jäseniään täysinä vuosina 50, 60, 70, 75, 80 ja
90. Nimikoidun kylpypyyhkeen ja onnittelukortin on saanut 50-vuotislahjaksi Jutta
Turkama ja Meri Sevón, 60-vuotisonnittelukortin ovat saaneet Kaija Kosonen, Pasi
Peltola, Heli Harjula ja Juha Virolainen, 70-vuotisonnittelukortin ovat saaneet Marjatta
Holmström, Tapani Pihlström ja Ansa Kuusimäki, 75-vuotisonnittelukortin ovat saaneet
Jorma Lindgren, Margit (Maija) Hagberg, Liisa Pirttimaa, Kurt Hildén, Sointu Lampinen
ja Tuula Lindgren, 80-vuotisonnittelukortin on saanut Eila Lehtikunnas, Teuvo Tikkanen
ja Raimo Piiparinen, minkä lisäksi puheenjohtaja Maarit Papinniemi muisti Tikkasta ja
Piiparista kukkakimpuin, 90-vuotisonnittelukortin on saanut Irma Laitinen.
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Yhdistys on muistanut vuonna 2020 entiseen tapaan stipendein ja onnittelukortein
Veinin kevään ylioppilaita Ville Väliahoa, Oona Ylikoskea ja Oiva Lehtosta vasta Veinin
kesäpäivän edellä. Onniteltavista stipendiaateista Oiva Lehtonen oli kukiteltavana
Veinin kesäpäivän avauksessa..
7. Tapahtumat
Veinin Talvinuotio (entinen talvitulet) järjestettiin 29.2.2020, jolloin iltatilaisuudessa
Veinin sateisella pallokentän reunalla illan vaihto oli 5 lasta, 24 aikuista miestä ja naista
ja 2 vierasta ja 7 koiraa.. Suunniteltu Frisbee Golf kanseloitui vesisateen vuoksi, mutta
tikkupullan paisto ja makkaran paisto ja Olkkosten tarjoama hernesoppa maistuivat yli
odotusten nuotion ääressä.
Veinin kesäpäivää vietettiin 5.9.2020 Veinin Nurmikuukusella klo 18 alkaen, jolloin
paikalla oli Nurmikuukusella Veinin Teatterissa iltatilaisuudessa Illan bändi WIMB lauluja soittoyhtye, joka soitteli klo 20:00 – 21:30.
1. soittosetin väliajalla Juha Kukka järjesti veiniläisille yllätyshuutopaupan tuunatuilla
katuharjoilla, josta saatu mojova tuotto lisäsi yhdistyksen myyntituloja.
2. soittosetin väliajalla Juha Kukka järjesti lapsille telttakatokseen kannetulle pöydälle
korttien heittokilpailun, missä kortteja heitettiin pöydän päästä toiseen päähän
tarjottimelle. Suunniteltu Frisbee Golf ja lantin heitto pulloon kanseloitui kovan sateen
vuoksi.
Syksyn siivoustalkoot olivat viikonloppuna 31.10. – 2.11.2020, jolloin viherjätteiden
keruulava ensi kertaa Helppolavalta tilattuna kiinteään hintaan oli Leppärouskun
vapaalla pysäköintialueella.
8. Kirjelmät

Sihteeri on vastannut Espoon kulttuuriyksikön nettikyselyyn ”Koronan aiheuttaman
poikkeustilanteen vaikutukset kulttuurin vuosiavustusta saavien yhdistysten toimintaan”.
Toimikunnat kappaleessa on jo mainittu 1.6.2020 Helsingin Hallinto-oikeudelle
lähetetty vastaselitys Espoon kaupunginhallituksen vastaukseen ”lisäselvitys ja
asiakirjapyyntöön”. Syksyllä lähetettiin Espoon kilpailukykyjaoston (EKY) kokoomuksen
ja vihreiden edustusjäsenille lobbauskirje laskelmineen, mihin ehdotettu uusi
vuokrankorotusesitys johtaa.
Yhdistykselle tulleeseen Kuulemiskirje / Hörande MRA 30 § 1867/10.02.03/2020 on
vastattu määräaikaan mennessä 16.10.2020 puoltaen Laaksolahden tielle tonttiliittymää
korttelissa VK1001.
Yhdistykselle saapui epäsuorasti yhden veiniläisen saama ”Naapurin kuuleminen”
asiakirja lupavalmistelusta rakentaa DNA:n hakemuksesta tukiasema Veinin
naapurustoon Mustarouskun takana olevalle puistoalueelle. Koska yhdistykselle ei ollut
kuulemiskirjettä tullut ja ajankohta oli mahdottoman kiireinen joulun – uudenvuoden
välillä, sihteeri opasti kuulemiskirjeen saajia laatimaan vastustavan muistutuksen
”Muistutus lupahakemuksesta” –lomakkeelle, mistä vanhentuneen lomakkeen kopio oli
toimitettu kuulemiskirjeen liitteenä samoin kuin puutteelliset kaavamuutoskartat.

9. Talous ja jäsenistö
Yhdistyksen tilinpäätös on 102,02 € ylijäämäinen sen jälkeen kun nuoriso- ja
toimintarahastosta on maksettu kevään 2020 valmistuneille stipendit 3 x 40 € ja siirretty
tilinpäätössiirtoina nuoriso- ja toimintarahastosta vuoden aikana käytetty 120 € sekä
pienennetty tulosta siirtämällä tilinpäätössiirtona 200 € Nuoriso. ja toimintarahastoon.
Syksyn siivoustalkoiden jätteen kuljetus- ja käsittelymaksu oli yhdistyksen historiassa
pienin pitkään aikaan. Siivoustalkootoimintaan käytettiin yhdistyksen varoista 501,80 €.
Maksaneiden jäsenten lukumäärä 31.12.2020 oli 72 jäsentaloutta. Uusia jäseniä on
liittynyt kolme jäsenperhettä, kolme on eronnut jäsenyydestä ja yksi on jättänyt
jäsenmaksun maksamatta. Jäsenmaksujen tuotto oli 1007,50 € sen jälkeen kun samalla
laskulla kerätyt vapaaehtoiset jätemaksut 48 x á 5 € yhteensä 240 € on kirjattu
lahjoituksiksi.

