Tillinmäen Asukasyhdistys ry

TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2016
1.

Jäsenistö ja jäsenkokoukset
Jäsenmaksuja maksaneita jäseniä oli vuoden lopussa 171 kpl.
Sääntömääräiset jäsenkokoukset pidettiin seuraavasti: vuosikokous 30.3.2016 ja syyskokous
23.11.2016 molemmat Tillinmäen päiväkodilla.

2.

Hallitus ja tilintarkastajat
Hallituksen kokoonpano vuonna 2016 oli seuraava:
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Sihteeri
Taloudenhoitaja
jäsenet:

Jari Ikänen
Juha Seppänen
Marika Ryynänen
Aimo Kiviaho
Mira Lappalainen
Kirsi Mikkola
Raija Mäki
Matti Sandkvist

Hallitus kokoontui vuonna 2016 yhteensä 9 kertaa.
Toiminnantarkastajana toimi Unto Niemi.
Syyskokouksessa valittiin puheenjohtajaksi vuodelle 2017 Jari Ikänen.
3.

Toiminta
Yhdistys on ylläpitänyt kotisivujen www.tillinmaki.fi sisältöä aktiivisesti. Yhdistys on
hyödyntänyt kotisivuja jäsentiedottamiseen. Kotisivujen kautta alueen asukkaiden on ollut
myös mahdollista ilmoittaa yhteystietonsa sähköpostitse tapahtuvaa jäsentiedottamista varten.
Asioista on tiedotettu vuoden 2016 aikana sekä yhdistyksen nettisivujen että sähköpostin ja
myös Facebookissa toimivan Tillinmäen vanhemmat –ryhmän kautta.
Keväällä 2016 järjestettiin Asukasyhdistyksen toimesta Tillinmäen päiväkodilla joogatunteja
yhdistyksen jäsenille yhteensä 4 kertaa. Syksyllä 2016 järjestettiin Chiball- ja
kehonhallintatunteja yhteensä 4 kertaa. Tunnit olivat erittäin pidettyjä.
16.5.2016 järjestettiin paikallishistoriaa sisältänyt kävelykierros Tillinmäessä historioitsija
Sune Sahlstedtin johdolla.

Tillinmäen perinteistä syysjuhlaa ja samalla yhdistyksen 50-vuotisjuhlaa vietettiin lauantaina
10.9.2016 klo 15.00 - 17.00 Tillinmäen päiväkodin sisäpihalla. Syysjuhlissa esiintyi lasten

musiikkipaja Jamkids sekä Pellekaija Pum. Yhdistys tarjoili asukkaille juhlissa kakkukahvit.
Syysjuhliin osallistui noin 200 henkilöä.

4.

Edunvalvonta
Yhdistys on seurannut heinäkuusta 2016 alkaen aktiivisesti Ruduksen
ympäristölupahakemusta koskien kivimurskaamon sijoittamista Tillinmäkeen.
Asukasyhdistys keräsi yli 2000 nimeä sisältäneen adressin kaupungin edustajille 25.8.2016.
Ennen ympäristöluvan hakua Rudukselle oli kaupungin virkamiehen toimesta myönnetty
poikkeuspäätöksenä toimenpidelupa kivimurskeen varastoinnille ja myymiselle ko. tontille.
Yhdistys on seurannut myös tämän toiminnan haittavaikutuksia alueella. Raasilanmäen
asukkaiden toivomuksesta heillä on ollut vetovastuu asian hoidosta kaupunkiin ja Rudukseen
päin ja yhdistyksellä vain seuraaminen.
Yhdistys on seurannut katuverkon ja Kauklahdenväylän suunnitelmiin liittyviä hankkeita
tiiviisti ja pyrkinyt vaikuttamaan niiden edistymiseen.
Myös Länsimetron jatkamiseen liittyviä Espoonlahden rakentamissuunnitelmia sekä
Lippulaivan kauppakeskuksen laajennussuunnitelmia on seurattu.
Tillinmäen Asukasyhdistys on jäsenenä Espoonlahden alueen asukasyhdistyksiä yhdistävässä
Suur-Espoonlahden kehitys ry:ssä (SELAK). Vuonna 2016 yhdistystämme edusti
SELAKissa Juha Seppänen.
Tillinmäen Asukasyhdistys ry on jäsenenä myös Espoon Omakotiyhdistysten
Keskusjärjestössä (EOK).

5.

Talous
Espoon kulttuuritoimi myönsi kohdeavustusta 500 euroa Tillinmäen syysjuhlien
järjestämiseen sekä 500 euron toiminta-avustuksen vuodelle 2016.
Yhdistys tarjoaa alueen yrityksille mainostilaa yhdistyksen kotisivuille korvausta vastaan.
SELAK:in jäsenmaksu on ollut 30 euroa ja Espoon Omakotiyhdistysten Keskusjärjestön
jäsenmaksu 30 euroa.
Kannattajajäseniä oli vuoden 2016 aikana yhteensä 3 kpl.
Tillinmäen Asukasyhdistys on tukenut Tillinmäen päiväkotia vuonna 2016 yhteensä 500
euron lahjakortilla.
Tillinmäen Asukasyhdistyksen vuosijäsenmaksu vuonna 2016 oli 12 € per talous. Säännöissä
mainittua erillistä liittymismaksua ei perinteisesti ole peritty.

Espoossa 8.3.2017 Tillinmäen Asukasyhdistys ry:n hallitus

