Tillinmäen Asukasyhdistys ry

TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2013
1. Jäsenistö ja jäsenkokoukset
Jäsenmaksuja maksaneita jäseniä oli vuoden lopussa 84 kpl. Kunniajäseniä oli 4.
Sääntömääräiset jäsenkokoukset pidettiin seuraavasti: vuosikokous 25.3.2013 Tillinmäen päiväkodilla ja
syyskokous 28.11.2013 Tillinmäen päiväkodilla.
2. Hallitus ja tilintarkastajat
Hallituksen kokoonpano vuonna 2013 oli seuraava:
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Sihteeri
Taloudenhoitaja
jäsenet:

Jari Ikänen
Juha Seppänen
Marika Ryynänen
Aimo Kiviaho
Mira Lappalainen
Kirsi Mikkola
Esa Hurtig
Mika Koivisto
Pasi Kerkkänen
Michael Cajander
Pekka Rantakari

Hallitus kokoontui vuonna 2013 yhteensä 10 kertaa.
Toiminnantarkastajana toimivat Unto Niemi ja Lauri Lehtonen.
Syyskokouksessa valittiin puheenjohtajaksi vuodelle 2014 Jari Ikänen.

Hallituksessa vuonna 2014 jatkavat edelleen Jari Ikänen, Marika Ryynänen, Aimo Kiviaho, Michael
Cajander, Pekka Rantakari sekä Pasi Kerkkänen. Juha Seppänen, Mira Lappalainen sekä Kirsi Mikkola
valittiin uudelleen. Päätettiin poistaa hallituksen kokoonpanosta Mika Koivisto. Hänen tilalleen ei valittu
ketään.
3. Toiminta
Yhdistys on ylläpitänyt kotisivujen www.tillinmaki.fi sisältöä aktiivisesti. Yhdistys on hyödyntänyt kotisivua
jäsentiedottamiseen. Kotisivujen kautta alueen asukkaiden on ollut myös mahdollista ilmoittaa yhteystietonsa
sähköpostitse tapahtuvaa jäsentiedottamista varten. Asioista on tiedotettu vuoden 2013 aikana sekä
yhdistyksen nettisivujen, sähköpostin että myöskin Facebookissa toimivan Tillinmäen vanhemmat –ryhmän
kautta.
Syksyllä 2013 yhdistys julkaisi kaikkien aikojen ensimmäisen Tillinmäki News –lehtisen, joka jaettiin kaikkiin
alueen talouksiin. Yhditys on päättänyt jatkaa vuosittain vastaavanlaisen lehden tuottamista kerran vuodessa.
Lehteä painettiin 1000 kappaletta.
Tillinmäen päiväkodilla järjestettiin keväällä 2013 yhdesssä muutamien aktiivisten vanhempien kanssa
harrastustoimintaa alle kouluikäisille lapsille. Ohjelmassa oli mm. temppurataa, jalkapalloa ja satutuokioita ja
osallistujia paikalla yleensä noin 10-20 lasta vanhempineen.
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Yhdistys järjesti 5.5. 2013 Tillinmäen päiväkodin pihalla Kevätriehan, joka kokosi paikalle noin 200 ihmistä.
Kevätriehassa esiintyi sirkus Magenta sekä nuoriso-orkesteri. Lisäksi tilaisuudessa oli erillinen ilmainen
kirpputori, joka sai suosiota.
Yhdistyksen toiminnassa perinteiseksi muodostunut ’Tillinmäen syysjuhla’ järjestettiin lauantaina 14.9.2013
klo 15.00 -17.00 Tillinmäen päiväkodin sisäpihalla. Syysjuhlissa esiintyi lasten musiikkipaja Jamkids sekä
zumbatanssiryhmä Zumbaland. Juhlissa oli myös kasvomaalausta lapsille. Syysjuhliin osallistui noin 110
henkilöä.
Tillinmäen Asukasyhdistys on jäsenenä Espoonlahden alueen asukasyhdistyksiä yhdistävässä SuurEspoonlahden kehitys ry:ssä (SELAK). Vuonna 2013 yhdistystämme edustivat SELAKissa Juha Seppänen
ja Pasi Kerkkänen.
Tillinmäen Asukasyhdistys ry on jäsenenä myös Espoon Omakotiyhdistysten Keskusjärjestössä (EOK).
4. Edunvalvonta
Yhdistys on seurannut aktiivisesti katuverkostoon sekä Kauklahdenväylän suunnitelmiin liittyviä hankkeita ja
pyrkinyt vaikuttamaan niiden edistämiseen. Asuinalueemme katuliittymä Kauklahdenväylään on muuttunut
yhä vaarallisemmaksi.
Yhdistyksen edustajat ovat käyneet tapaamassa 7.11.2013 kaupungin edustajia Liisa Peltolaa, Salla Hännistä ja
Sauli Hakkaraista ja keskustelleet heidän kanssaan Tillinmäkeä koskevista ajankohtaisista asioista.
5. Talous
Espoon kulttuuritoimi myönsi kohdeavustusta 300 euroa Tillinmäen syysjuhlien järjestämiseen sekä 300 euron
toiminta-avustuksen vuodelle 2013.
Tillinmäen Asukasyhdistys on päättänyt korvausta vastaan tarjota mainostilaa yhdistyksen kotisivuille alueella
toimiville yrityksille. Kannatusjäseniä on saatu vuoden 2013 aikana yhteensä 5 kpl.
SELAK:in jäsenmaksu on ollut 30 euroa ja Espoon Omakotiyhdistysten Keskusjärjestön jäsenmaksu 30 euroa .
Tillinmäen Asukasyhdistys on tukenut Tillinmäen päiväkotia 500 euron lahjakortilla, jolla päiväkoti on
hankkinut tarpeellisia liikunnallisia välineitä päiväkodin lasten käyttöön.
Tillinmäen Asukasyhdistyksen vuosijäsenmaksun suuruus v. 2013 oli 12 €. Säännöissä mainittua erillistä
liittymismaksua ei perinteisesti ole peritty.

Espoossa 7.3.2014 Tillinmäen Asukasyhdistys ry:n hallitus

Tillinmäen Asukasyhdistys ry
www.tillinmaki.fi

