Tillinmäen Asukasyhdistys ry
TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2011
1. Jäsenistö ja jäsenkokoukset
Jäsenmaksuja maksaneita jäseniä oli vuoden lopussa 116. Kunniajäseniä oli 4 (Lauri Lehtonen, Ossi
Sarpanen, Hugo Suoyrjö ja Pauli Töyrylä), yhteensä 120 jäsentä.
Sääntömääräiset jäsenkokoukset pidettiin seuraavasti: vuosikokous 30.3.2011 ja syyskokous
31.10.2011 Nöykkiön kirjastossa.
2. Hallitus ja tilintarkastajat
Hallituksen kokoonpano vuonna 2011 oli seuraava:
Puheenjohtaja
Jari Ikänen
Varapuheenjohtaja Juha Seppänen
Sihteeri
Marika Ryynänen
Taloudenhoitaja
Aimo Kiviaho
jäsenet:
Osmo Nurmela
Bjarne Häggman
Mira Lappalainen
Kirsi Mikkola
varajäsenet:
Jan-Eric Danielsson
Michael Cajander
Guy Grönlund
Sami Saarinen
Hallitus kokoontui 8 kertaa.
Tilintarkastajina olivat Unto Niemi ja Lauri Lehtonen ja varatilintarkastajina Simo Nuotio ja Lari
Lunkka.
Syyskokouksessa valittiin puheenjohtajaksi vuodelle 2012 Jari Ikänen.
Uudeksi jäseneksi valittiin Esa Hurtig sekä uudeksi varajäseneksi Pekka Rantakari Guy Grönlundin
tilalle. Hallituksessa edelleen jatkavat varsinaisina jäseninä Osmo Nurmela, Marika Ryynänen,
Aimo Kiviaho, Bjarne Häggman, Mira Lappalainen, Kirsi Mikkola ja Juha Seppänen. Varajäseninä
jatkavat Jan-Eric Danielsson, Michael Cajander ja Sami Saarinen.
3. Toiminta
Yhdistys on perustanut kotisivut: www.tillinmaki.fi, sekä kehittänyt niiden sisältöä. Yhdistys on
hyödyntänyt kotisivua jäsentiedottamiseen. Sivuille on viety alueen historiikki vuosilta 1966-1986
sähköisessä muodossa, perustietoa asuinalueesta, sekä ajankohtaisia asioita ja linkkejä meneillään
oleviin asioihin. Kotisivujen kautta alueen asukkaiden on ollut myös mahdollista ilmoittaa
yhteystietonsa sähköpostitse tapahtuvaa jäsentiedottamista varten.
Yhdistys muutti toimintavuoden aikana nimensä Tillinmäen Pienkiinteistöyhdistys ry:stä
Tillinmäen Asukasyhdistys ry:ksi ja uudisti samalla sääntöjään. Asiaa käsiteltiin ensimmäisen
kerran yhdistyksen syyskokouksessa 2010 sekä uudelleen kevätkokouksessa 2011. Päätös

nimenmuutoksesta sekä uusista säännöistä astui voimaan Patentti- ja rekisterihallituksen
vahvistamana 17.10.2011.
Tillinmäen jokavuotiset kevätsiivoustalkoot pidettiin 18.5.2010 klo 18.00. Talkoissa oli
urheilukentällä mukana n. 14 henkilöä.
Yhdistyksen toiminnassa perinteiseksi muodostunut ’Tillinmäen syysjuhla’ järjestettiin lauantaina
3.9.2011 klo 14.00-16.00. Syysjuhlissa esiintyi orkesteri Hot Quartet sekä lasten musiikkipaja
Jamkids. Syysjuhliin osallistui noin 70 henkilöä. Syysjuhla on joka vuosi kerännyt runsaasti
asukkaita yhteen ja juhlissa on helppo tutustua kehittyvän Tillinmäen uusiin asukkaisiin.
Tillinmäen Asukasyhdistys on jäsenenä Espoonlahden alueen asukasyhdistyksiä yhdistävässä SuurEspoonlahden kehitys ry:ssä (SELAK). Vuonna 2011 yhdistystämme edustivat SELAKissa Juha
Seppänen ja Jan-Eric Danielsson. Juha Seppänen toimi SELAKin varapuheenjohtajana ja osallistui
siinä ominaisuudessa kaupungin viranomaisten kanssa käytyihin keskusteluihin lähialueen
ajankohtaisista hankkeista.

4. Edunvalvonta
Yhdistys on pitkään toiminut aktiivisesti Tillinmäen päiväkodin rakentamisen puolesta. Asukkaiden
edellisenä toimintavuotena keräämä nimiadressi kirjeineen päiväkodin rakentamisen nopeuttamisen
puolesta edesauttoi päiväkoti-investoinnin ajoittamista ja hyväksymistä vuodelle 2011. Asukkaiden
aktiivisuus vaikutti siihen, että päiväkodin rakentaminen on loppusuoralla ja päiväkoti otetaan
käyttöön keväällä 2012.
Yhdistys on seurannut aktiivisesti katuverkostoon sekä Kauklahdenväylän suunnitelmiin liittyviä
hankkeita ja pyrkinyt vaikuttamaan niiden edistämiseen. Tillinmäen asemakaavan vahvistuttua
vuoden 2006 alussa, kaupunki otti haltuunsa suurimman osan katualueista, ja toteutti katujen
suunnittelun. Asuinalueemme katuliittymä Kauklahdenväylään on muuttunut yhä vaarallisemmaksi.
Yhdistys on seurannut tilannetta Kauklahdenväylän ensimmäisistä kehittämissuunnitelmista 2005
lähtien, ja tehnyt kaupungille useita muistutuksia ja kirjelmiä asiassa.
Yhdistys on toimintavuoden 2011 aikana jatkanut aktiivista toimintaansa alueen liikenneturvallisuuden parantamiseksi ja on myös pyrkinyt entistä voimakkaammin kiinnittämään huomion alueen
katuverkostojen investointitarpeisiin ja yhä kasvavien liikenneongelmien poistamiseen.
5. Talous
Espoon kulttuuritoimi myönsi toiminta-avustusta 500 € kotiseutujuhlaan ja tiedottamiseen.
Puhtaanapitotalkoissa kaupunki vei omalla kustannuksellaan roskat pois.
Jäsenmaksuna on maksettu Espoon kaupunginosayhdistysten Liittoon (EKYL) 70.00 €. Yhdistys on
päättänyt irtisanoa jäsenyytensä EKYListä vuoden 2012 alusta alkaen. SELAK:in jäsenmaksu on
ollut 30 €.
Tillinmäen Asukasyhdistyksen vuosijäsenmaksun suuruus v. 2011 oli 10 €. Säännöissä mainittua
erillistä liittymismaksua ei perinteisesti ole peritty.
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