
 
 

 
 

Tillinmäen Asukasyhdistys ry 
 
 

TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2020 
  

1.        Jäsenistö ja jäsenkokoukset 
  
Jäsenmaksuja maksaneita jäseniä oli vuoden lopussa 83 kpl. 
  
Sääntömääräiset jäsenkokoukset pidettiin koronapandemian vuoksi molemmat yhdellä kertaa 28.9.2020 
Tillinmäen päiväkodin sisäpihalla. 
       

2.        Hallitus ja tilintarkastajat 
  
Hallituksen kokoonpano vuonna 2020 oli seuraava: 
  
Puheenjohtaja  Jari Ikänen 
Varapuheenjohtaja              Kirsi Mikkola 
Sihteeri                                Raija Mäki / Marika Ryynänen 
Taloudenhoitaja                   Aimo Kiviaho 
jäsenet:                                Mira Lappalainen 
                                             Bjarne Häggman 
  
Hallitus kokoontui vuonna 2020 yhteensä 8 kertaa. 
  
Toiminnantarkastajana toimi Juha Seppänen. 
  
Syyskokouksessa valittiin puheenjohtajaksi vuodelle 2021 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 2020 
aikana sekä yhdistyksen nettisivujen että sähköpostin ja myös Facebookissa toimivan Tillinmäen 
vanhemmat –ryhmän kautta. 
  
Tillinmäen perinteistä syysjuhlaa ei koronapandemiasta johtuen voitu järjestää lainkaan ja samasta syystä 
kaikki muukin toiminta on ollut vähäistä. 
  
Asukasyhdistys on edistänyt Tillinmäen Asukasyhdistyksen historian tallentamista. Vanhat pöytäkirjat ja 
muu keskeinen säilytettävä aineisto on viety Espoon kaupungin arkistoon. 
 
 

4.        Edunvalvonta 
  
Yhdistys on seurannut aktiivisesti Kiviruukin alueen kaavoitussuunnitelmia ja kaavamuutoshankkeita 
Kivenlahden tulevan metroaseman läheisyydessä. Metron rakentamisen myötä Ala-Kivenlahden 
asemakaava alkaa toteutua ensin Länsiväylän merenpuoleiselta osalta. Länsiväylän pohjoispuolella 
olevan teollisuusalueen osalta on parhaillaan käynnissä osayleiskaavoitustyö. Kaupunginhallituksen 
tavoiteasettelussa merkittävä osa teollisuusalueesta tullaan kaavoittamaan kerrostalo-asuinalueeksi. 
  
Myös Länsimetron jatkamiseen liittyviä Espoonlahden rakentamissuunnitelmia sekä Lippulaivan 
kauppakeskuksen laajentumista on seurattu. 
  
Asukasyhdistys on seurannut aktiivisesti vuonna 2022 valmistuvan Nauriskasken koulun suunnitelmien 
etenemistä. 
  
Tillinmäen Asukasyhdistys on jäsenenä Espoonlahden alueen asukasyhdistyksiä yhdistävässä Suur-
Espoonlahden kehitys ry:ssä (SELAK). Vuonna 2020 yhdistystämme edusti SELAKissa Bjarne 
Häggman. SELAKilla ei ollut toimintaa vuoden aikana. 

 

http://www.tillinmaki.fi/
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5.        Talous 

  
Espoon kulttuuritoimi myönsi kohdeavustusta 500 euroa Tillinmäen syysjuhlien järjestämiseen. Koska 
syysjuhlia ei voitu järjestää, on kaupungilta saatu lupa avustuksen käyttämisestä seuraavan vuoden 
aikana. 
   
SELAK:in jäsenmaksu on ollut 30 euroa, jota ei toiminnan puutteen vuoksi ole laskutettu. 
 
Tillinmäen Asukasyhdistyksen vuosijäsenmaksu vuonna 2020 oli 15 € per talous. Säännöissä mainittua 
erillistä liittymismaksua ei perinteisesti ole peritty. 
  
  
  

  Espoossa 8.3.2021 
 
 Tillinmäen Asukasyhdistys ry:n hallitus 

 


