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TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2012 
 

1. Jäsenistö ja jäsenkokoukset 
 
Jäsenmaksuja maksaneita jäseniä oli vuoden lopussa 126 kpl. Kunniajäseniä oli 4 (Lauri Lehtonen, Ossi 
Sarpanen, Hugo Suoyrjö ja Pauli Töyrylä), yhteensä 130 jäsentä.  
 
Sääntömääräiset jäsenkokoukset pidettiin seuraavasti: vuosikokous 28.3.2012 Nöykkiön kirjastolla ja 
syyskokous 14.11.2012 Tillinmäen päiväkodilla. 
       

2. Hallitus ja tilintarkastajat 
   
Hallituksen kokoonpano vuonna 2012 oli seuraava: 
 
Puheenjohtaja          Jari Ikänen 
Varapuheenjohtaja   Juha Seppänen 
Sihteeri                    Marika Ryynänen 
Taloudenhoitaja       Aimo Kiviaho 
jäsenet:                     Osmo Nurmela 

Bjarne Häggman 
Mira Lappalainen 
Kirsi Mikkola 
Esa Hurtig 

varajäsenet:               Jan-Eric Danielsson 
Michael Cajander  
Sami Saarinen 
Pekka Rantakari 

 
Hallitus kokoontui  10 kertaa. 
 
Tilintarkastajina olivat Unto Niemi ja Lauri Lehtonen ja varatilintarkastajina Simo Nuotio ja Lari Lunkka. 
 
Syyskokouksessa valittiin puheenjohtajaksi vuodelle 2013 Jari Ikänen.  
Hallituksessa vuonna 2013 jatkavat edelleen Juha Seppänen, Mira Lappalainen, Kirsi Mikkola sekä Esa 
Hurtig. Jari Ikänen, Aimo Kiviaho, Marika Ryynänen, Michael Cajander sekä Pekka Rantakari valittiin 
uudelleen hallitukseen. Uusiksi jäseniksi valittiin Pasi Kerkkänen sekä Mika Koivisto. 
 

3. Toiminta 
 
Yhdistys on perustanut kotisivut: www.tillinmaki.fi , sekä kehittänyt niiden sisältöä. Yhdistys on hyödyntänyt 
kotisivua jäsentiedottamiseen. Kotisivujen kautta alueen asukkaiden on ollut myös mahdollista ilmoittaa 
yhteystietonsa sähköpostitse tapahtuvaa jäsentiedottamista varten. Sihteeri on ottanut vuoden 2012 aikana 
tavaksi tiedottaa alueen asioista sekä yhdistyksen nettisivujen, sähköpostin että myöskin loppuvuonna 2012 
perustetun Facebookissa toimivan Tillinmäen vanhemmat –ryhmän kautta. 
 
Tillinmäen päiväkoti otettiin käyttöön keväällä 2012. Tillinmäen Asukasyhdistys on ollut aktiivisesti 
yhteydessä päiväkodin johtajan kanssa ja saanut pitää hallituksen ja yhdistyksen sääntömääräisiä kokouksia 
päiväkodin tiloissa. Asukasyhdistys on myös keskustellut päiväkodin salin käyttöoikeudesta mahdollisen 
harrastustoiminnan aloittamisesta päiväkodin liikuntasalissa. Harrastustoiminnan vetämisestä ja suunnittelusta 
kiinnostuneita vanhempia on kartoitettu ja loppuvuonna 2012 järjestettiin ensimmäinen kokoontuminen 
harrastustoiminnan suunnittelusta ja eteenpäinviemisestä. 
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Tillinmäen jokavuotiset kevätsiivoustalkoot pidettiin 9.5.2012 klo 18.00. Talkoissa oli urheilukentällä mukana 
n. 14 henkilöä. 
 
Yhdistyksen toiminnassa perinteiseksi muodostunut ’Tillinmäen syysjuhla’ järjestettiin lauantaina 8.9.2012 klo 
15.00 -17.00 Tillinmäen päiväkodin sisäpihalla. Syysjuhlissa esiintyi orkesteri Hot Quartet sekä lasten 
musiikkipaja Jamkids. Syysjuhliin osallistui noin 110 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 Suur-
Espoonlahden kehitys ry:ssä (SELAK). Vuonna 2012 yhdistystämme edustivat SELAKissa Juha Seppänen 
ja Jan-Eric Danielsson.  
 

4. Edunvalvonta 
 
Yhdistys on seurannut aktiivisesti katuverkostoon sekä Kauklahdenväylän suunnitelmiin liittyviä hankkeita ja 
pyrkinyt vaikuttamaan niiden edistämiseen. Asuinalueemme katuliittymä Kauklahdenväylään on muuttunut 
yhä vaarallisemmaksi.  
 
Yhdistys on toimintavuoden 2012 aikana jatkanut aktiivista toimintaansa alueen liikenneturvallisuu-den 
parantamiseksi ja on myös pyrkinyt entistä voimakkaammin kiinnittämään huomion alueen katuverkostojen 
investointitarpeisiin ja yhä kasvavien liikenneongelmien poistamiseen. Yhdistys laittoi huhtikuussa 2012 alulle 
liikennevaloadressin, jossa kerättiin nimiä tilapäisten liikennevalojen tai muun turvallisuutta parantavan 
ratkaisun saamiseksi Tillinmäen ja Kauklahdenväylän risteykseen. Adressiin kertyi 312 nimeä ja adressi 
toimitettiin kaupungin edustajalla Salla Hänniselle kesäkuussa 2012. Kauklahdenväylän liikenneympyrä sekä 
Tillinmäen liittymä siihen rakennetaan valmiiksi arviolta noin viiden vuoden kuluessa. Tarvittaessa kaupunki 
pystyy järjestämään tilapäisillä betoniporsailla liikenneympyrän kaltaisen risteyksen. 
 
 
Yhdistys on lähettänyt vetoomuksen bussilinjan 158 vuorojen lisäämisen tarpeellisuudesta. 
 

5. Talous 
 
Espoon kulttuuritoimi myönsi kohdeavustusta 300 € Tillinmäen syysjuhlien järjestämiseen. 
Puhtaanapitotalkoissa kaupunki vei omalla kustannuksellaan roskat pois. 
 
Tillinmäen Asukasyhdistys on päättänyt pientä korvausta vastaan tarjota mainostilaa yhdistyksen kotisivuille 
alueella toimiville yrityksille. 
 
SELAK:in jäsenmaksu on ollut 30 €.  
        
Tillinmäen Asukasyhdistyksen vuosijäsenmaksun suuruus v. 2012 oli 12 €. Säännöissä mainittua erillistä 
liittymismaksua ei perinteisesti ole peritty. 
 
 
 
  Espoossa 7.3.2013      Tillinmäen Asukasyhdistys ry:n hallitus 

 
 


