
TERVETULOA PRO WESTEND RY:N 
ASUKAS-INFOON JA 

VUOSIKOKOUKSEEN!
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20.3.2018



1. Alueen uutisia ja Pro Westend ry:n toiminta niihin liittyen
– Kaavoitus- ja rakennushankkeet

– Liikenne

– Koulu- ja päiväkodit

– Tapahtumat

– Tiedotus

– Muut asiat

2. Pro Westend ry:n vuosikokous
– Tervetuloa mukaan kuulemaan toiminnastamme ja osallistumaan! 
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ILLAN KULKU



MERKITTÄVÄT
KAAVOITUS- JA 

RAKENNUSHANKKEET
Status 20.3.2018

1. Westendin liikekeskuksen alue

2. Westendinportti

3. Toppelundinpuisto

4. Saariston yleiskaava / Westendin edustan saaret
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- Valtuusto hyväksyi 23.1.2017 Westendin liikekeskuksen 
asemakaavamuutoksen.

- muutos mahdollistaa Westendin liikekeskuksen kortteliin asumista, 
liikkeitä sekä julkisia ja yksityisiä lähipalvelutiloja. Nykyinen, vuonna 
1986 rakennettu rakennus on tarkoitus purkaa. Kaavahankkeen 
toteuttaminen edellyttää maankäyttösopimusta.

- Alueella on voimassa rakennuskielto siihen asti, kunnes kaava on 
saanut lainvoiman.

Päätöksestä on valitettu oikeuteen.

ILL

1. WESTENDIN LIIKEKESKUS
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- Tällä hetkellä on voimassa hotellirakentamisen mahdollistava  
asemakaava.
- Haettu kaavamuutosta asuinrakentamiselle, joka muodostuisi      
tornirakennuksesta sekä sitä reunustavista matalammista rakennusosista ja 
rakennuksista. Asemakaavan muutos edellyttää maankäyttösopimusta.
- Kaupunkisuunnittelukeskus laatii suunnitelmien, selvitysten ja erilaisten 
neuvottelujen jälkeen kaavaehdotuksen osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman pohjalta.
- Kaupunkisuunnittelulautakunta tai kaupunkisuunnittelujohtaja päättää 
ehdotuksen asettamisesta nähtäville.

Uusi suunnitelman esittely oli viime vuoden lopussa kaupunkisuunnittelu-
lautakunnan esityslistalla, mutta se vedettiin pois.

2. WESTENDINPORTTI
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3. TOPPELUNDINPUISTO / 
TOPPELUND II

Vuosikokous 2018

Toppelundin kaavamuutos kuulutettiin lainvoimaiseksi 13.12.2017

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan asuinkerrostalojen 
rakentaminen Toppelundinpuiston länsireunaan lähivirkistysalueelle 
Mellstenintien itäpuolelle ja Toppelundintien eteläpuolelle. 



7Vuosikokous 2018



8Vuosikokous 2018



9

4. SAARISTON YLEISKAAVA / 
WESTENDIN EDUSTAN SAARET

Vuosikokous 2017

http://www.espoo.fi/fi-
FI/Asuminen_ja_ymparisto/Kaavoitus/Yleiskaava/Vireilla_olevat_yleiskaavat/Saariston_osayleiskaava
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Saariston osayleiskaava-alue koskee yli puolia Espoon saarista. Niillä ei ole voimassa olevia asema-
tai osayleiskaavoja. 
- poikkeuslupia uusien loma-asuntojen rakentamiseksi ei ole viime vuosikymmeninä myönnetty.
- uutta loma-asumista osoitetaan ainoastaan rakennetuille saarille
- monipuolisia virkistysmahdollisuuksia huomioiden luonnon ja jo rakennetun ympäristön
- rakentamattomat saaret ovat virkistysaluetta tai suojelualuetta 
- retkeilyyn varatuille saarille ja alueille osoitetaan polkuverkostot, saunojen ja majoitustilojen 

rakentamismahdollisuus sekä joitakin vuokrattavien mökkien alueita.
- Osayleiskaavaluonnoksessa on osoitettu 94 uutta loma-asuntoa.
- Osayleiskaavaa voidaan käyttää loma-asuntojen rakennuslupien myöntämisen perusteena.

- Westendin edustan kolmelle saarelle osoitetaan loma-asumista, matkailua, veneilyä ja yleistä 
virkistyskäyttöä palvelevaa rakentamista. Nykyiset loma-asunnot voidaan säilyttää.

- Westendin edustan saarten kohdalla edellytetään erillistä asemakaavatasoista suunnittelua.

- Espoon ympäristöyhdistys ry. (Espyy) seuraa tiiviisti mm. Saariston osayleiskaavan suunnittelua

4. SAARISTON YLEISKAAVA / 
WESTENDIN EDUSTAN SAARET



• Kaavoitusasioita voi seurata itse esim. kirjoittamalla 
hakukenttään ”westend”: 
http://kartat.espoo.fi/IMS/fi?REQUEST=Search,Kaavoitush
ankkeet

• Pienemmistä huolista omalla alueella (rikkinäiset katuvalot, 
katukyltit, yms) kannattaa olla yhteydessä suoraan 
Teknisen ja ympäristötoimen asiakaspalveluun p. 09-
81625000
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KAAVOITUKSEN SEURAAMINEN JA 
MUUT HUOLET 

ASUINYMPÄRISTÖSSÄ

Vuosikokous 2018



• LIIKENNEPROJEKTI

– Asukaskysely helmikuussa 2016

• Vetoomus HSL/Espoon kaupunki maaliskuussa 2016

• Vaihtoehtoiset liikennemuodot

• Kuntapäättäjät / Poliitikot

• Uusi linja 104 aloittaa elokuussa

• Vaikutustyö jatkuu suoran linjan puolesta

• Lähetä palautetta HSL:lle!
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JULKINEN LIIKENNE

Vuosikokous 2018



• Liikekeskuksen kadotessa katoaa samalla 69 nykyistä päivähoitopaikkaa.

– Yhdistys on aktiivisesti vaatinut, että samalla kun tähän haetaan 
Kaupunginhallituksen päätöksellä ratkaisua ratkaistaisiin myös koulupaikkojen 
riittävyysongelma.

– Kaavoituksen työohjelmaan onkin nyt lisätty Westendinpuiston koulun ja 
päiväkodin laajentamisen mahdollistava kaavakohde. Vielä on kuitenkin auki, 
onko laajennusvaraa, vai miten edetään:

– Espoon kaupunki tutkii yhdessä sivistystoimen kanssa päiväkotitilojen 
riittävyyttä alueella. Mahdollisella kaavamuutoksella mahdollistetaan 
päiväkotitilojen lisääminen alueelle.

• http://www.espoo.fi/fi-
FI/Asuminen_ja_ymparisto/Kaavoitus/Asemakaava/Asemakaavoituskohteet/Tapiola/Westen
d_230132
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WESTENDIN KOULU- JA 
PÄIVÄKOTIPAIKAT

Vuosikokous 2018



ALUEELLAMME TAPAHTUU
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 Westendin uimaranta
 Uimaranta valmistui käyttöömme kesällä 2017.

 Westendiin Espoon ensimmäiset kuntoportaat
 Valmistuivat joulukuussa ja virallisesti otetaan käyttöön keväällä

 Jumpat
 Aikuisten ja lasten jumppia ei valitettavasti voida järjestää ennen 

kuin onnistumme saamaan uudet vetäjät

 Etsitään muita vaihtoehtoja lasten liikuntaan
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LIIKUNTA

Vuosikokous 2018



 Etelä-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma
 Maisemanhoitosuunnitelma on käynnissä ja siinä huomioidaan 

syksyllä 2016 asukkaille tehdyt kyselyjen tulokset
 Suunnitelmat sisältävät tietoja suunnittelualueen historiasta ja 

nykytilasta sekä kuviokohtaiset toimenpideohjeet 10 vuodelle.
 Suunnitelmaluonnos tullaan esittelemään asukastilaisuuksissa 

vuoden 2018 kesän/syksyn aikana.

 1. Maailmansodan linnakeketju kulkee Westendin läpi
 Espoon kaupungin museo haluaa aloittaa ”Adoptoi monumentti” 

toiminnan. Infotilaisuus on 22.3. klo 17 Helsingin 
kaupunginmuseossa

 Vapaaehtoistoiminnan muoto, jossa esim. yhdistys saa luvan pitää 
huolta muinaisjäännöskohteista asuinalueellaan
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YMPÄRISTÖ



 Elokuussa toteutettiin perinteinen riehatapahtuma neljättä  
kertaa Eloriehana.

 Paikkana oli hieno kunnostettu Westendinranta

 Suuren suosion saivat taas lasten juoksukilpailut eri 
sarjoissa, johon osallistui 57 innostunutta lasta.

 pomppulinna, saippuakuplat, makkaranpaisto, buffetmyynti ja 
ongintakoju…
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ELORIEHA

Vuosikokous 2018
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TIEDOTUS
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 Westendin Kyläkirje jaettiin 2 kertaa kaikkiin talouksiin ja sähköpostin 
liitteenä sähköpostiosoitteensa antaneille kyläläisille. 

 Sähköpostilistalaisille myös muuta ajankohtaista tietoa esim. 
kouluasioita 

 Lisäksi tiedotettiin Alepassa yhdistyksen ilmoitustaululla ja 
Sorsakiven K-kaupan ilmoitustaululla.

 Asukkaat voivat jättää palautetta ja kyselyvastauksia sähköisten 
kanavien lisäksi Alepassa olevaan vihreään Pro Westendin
postilaatikkoon. 

 Tapahtumista ja asukaskyselyistä ilmoitettiin myös ulkoilmoituksilla.

 Yhdistyksen kotisivut ovat olleet aktiivisena tiedotusvälineenä
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TIEDOTUS
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MUUTA
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 Koulujen päättyessä jaettiin perinteisesti kahdelle 
alakoulunsa päättävälle kuudesluokkalaiselle 
Westendinpuiston koululaiselle Pro Westendin
stipendit. 
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STIPENDIT

Vuosikokous 2018



 Valtaosin sähköiset ja hyvin toimiviksi osoittautuneet 
asukaskyselyt

 Projektityöryhmä-toiminta, jossa asukas tai jäsen voi 
hallituksen ohjauksessa ja yhdistyksen nimissä viedä 
eteenpäin vaikkapa vain yhtä itselleen tärkeää asiaa 
sitoutumatta sen enempää tai pidempään 
yhdistystoimintaan.
 Hyvä esimerkki 2017 toiminut Westendin alueen julkisen 

liikenteen työryhmä. Seuraava projekti ”Adoptoi monumentti” 

 Tällainen ”kyläyhdistystoiminta 2.0” on kriittinen tapa varmistaa 
toiminnan laajuus jatkossa resurssien muuten ollessa rajalliset.
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UUDET TOIMINTAMALLIT-
JA -MUODOT

Vuosikokous 2018



PRO WESTEND ry
Vuosikokous 2018
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ESITYSLISTA
sääntöjen 12§ mukaiset asiat

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3. Todetaan osanottajien puhe- ja äänivaltaisuus

4. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastaja ja kaksi ääntenlaskijaa

5. Esityslistan hyväksyminen

6. Edellisen toimintavuoden 2017 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastajan 

lausunnon esitteleminen

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja ylijäämän käyttäminen

8. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja päätös toimenpiteistä, joihin tilintarkastajan

lausunto ehkä antaa aihetta.

9. Käsitellään ja hyväksytään toimintasuunnitelmat ja talousarviot vuosille 2018 ja 2019

10. Liittymis- ja jäsenmaksun suuruuden vahvistaminen 

11. Hallituksen puheenjohtajan valinta

12. Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

13. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta

14. Päätetään medioista, joissa kokouskutsut ja muut tiedonannot julkaistaan

15. Keskustelua ajankohtaisista Westendin alueen asioista 

16. Kokouksen päättäminen
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1. KOKOUKSEN AVAAMINEN

Vuosikokous 2018
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2. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Vuosikokous 2018
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3. TODETAAN OSALLISTUJIEN
PUHE- JA ÄÄNIVALTAISUUS

Vuosikokous 2018
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4. VALITAAN KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJA, 
SIHTEERI, PÖYTÄKIRJANTARKASTAJA

JA KAKSI ÄÄNTENLASKIJAA 

Vuosikokous 2018
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5. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Vuosikokous 2018

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3. Todetaan osanottajien puhe- ja äänivaltaisuus

4. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastaja ja kaksi ääntenlaskijaa

5. Esityslistan hyväksyminen

6. Edellisen toimintavuoden 2017 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastajan 

lausunnon esitteleminen

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja ylijäämän käyttäminen

8. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja päätös toimenpiteistä, joihin tilintarkastajan

lausunto ehkä antaa aihetta.

9. Käsitellään ja hyväksytään toimintasuunnitelmat ja talousarviot vuosille 2018 ja 2019

10. Liittymis- ja jäsenmaksun suuruuden vahvistaminen 

11. Hallituksen puheenjohtajan valinta

12. Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

13. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta

14. Päätetään medioista, joissa kokouskutsut ja muut tiedonannot julkaistaan

15. Keskustelua ajankohtaisista Westendin alueen asioista 

16. Kokouksen päättäminen
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6. EDELLISEN TOIMINTAVUODEN 
TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINNAN-

TARKASTAJAN LAUSUNNON JA 
TOIMINTAKERTOMUKSEN 

ESITTELEMINEN

Vuosikokous 2018
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TULOSLASKELMA

Vuosikokous 2018
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TASE

Vuosikokous 2018
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TOIMINNAN-
TARKASTAJAN 

LAUSUNTO

Vuosikokous 2018



37

TOIMINTA-
KERTOMUS 2017

1/5
Pro Westend ry:n jäsenmäärä ja taloudellinen tilanne
Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden 2017 lopussa 233 jäsentä (233/2016; 200/2015; 225/2014; 133/2013; 
313/2012; 315/2011). Jäsenmaksu oli 20 €/v.
Tilinpäätös osoitti 2071,72 € ylijäämää ja taseen loppusumma oli 17017,37 €. 
Westendin kehittämisrahastossa oli 10471,73 €, joita voidaan käyttää vuosikokouksen päätösten mukaisesti.

Pro Westend ry:n hallitus
Raija Piitulainen, puheenjohtaja (1.kausi)
Mervi Wiik, varapuheenjohtaja (1.kausi)
Marjo Rintala-Järvinen (2.kausi)
Heidi Sipilä (3.)
Ulla Saarinen (3.kausi)
Tiina Barannik (2.kausi)
Tarja Larmasuo (1.kausi)

Toiminnantarkastajana on Kirsi Hurme.

Kokoukset
Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 7 kertaa. Lisäksi vuoden aikana pidettiin sääntömääräinen 
vuosikokous 28.3.2017 Westendinpuiston koululla. 

Jäsenyys liitoissa: Yhdistys kuuluu Espoon kaupunginosayhdistysten liittoon EKYL. 
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TOIMINTA-
KERTOMUS 2/5

Vuosikokous 2018

Pro Westend ry:n toimintasuunnitelman toteuttaminen
Aikuisten jumppaa jatkettiin koulujen kevätlukukauden ajan tiistaisin tuttuun aikaan klo 19-20 
Westendinpuiston koululla. Ohjaajana toimi Mari Anthoni, joka laskutti jokaista osallistujaa erikseen. 
Pro Westend ry vastasi tilavarauksesta ja -vuokrasta. Syksyllä ei jumppaa enää voitu järjestää, sillä 
Mari Anthonin jäädessä sairaslomalle emme saaneet uutta vetäjää.

Lapsille järjestettiin taas kesäjumppaa ulkona. Tapahtumaa vetivät ansiokkaasti Alexander ja 
Victor Barannik ja se oli tänäkin kesänä tosi onnistunut ja suosittu.

Koulujen päättyessä jaettiin perinteisesti kahdelle alakoulunsa päättävälle kuudesluokkalaiselle 
Westendinpuiston koululaiselle Pro Westendin stipendit. 

Elokuussa toteutettiin perinteinen Elorieha. Paikkana oli ensimmäistä kertaa Westendin uimaranta, joka 
kesän alussa peruskorjattiin hienoon kuntoon. Lasten juoksukilpailuun osallistui ennätysmäärä 
juoksijoita, 57 lasta. Juoksukilpailussa oli 4 ikäryhmää, joista pienimmille oli oma matka ja isommille 
pidempi. Kyläkoirakilpailua ei tänä vuonna järjestetty. Ohjelmassa oli juoksujen lisäksi pomppulinna, 
makkaranpaisto, buffetmyynti, ongintakoju ja saippuakuplien puhallus. 

Myös muita hyviä asioita tapahtui alueellamme: Saimme Espoon ensimmäiset kuntoportaat 
Linnakkeenrinteeseen. Vaikka kuntoportaat ovat virallisesti auki vasta alkukesästä 2018, on heti niiden 
valmistuttua joulukuussa riittänyt innokkaita kävijöitä.
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TOIMINTA-
KERTOMUS 3/5

Vuosikokous 2018

Rantaraitille Westendin kohdalle oli monien vuosien ajan kerääntynyt luvattomasti kymmeniä veneitä, 
monet tosi huonokuntoisia. Asukkaiden toivomuksesta yhdistys otti yhteyttä kaupungin rannoista 
vastaavalle. Kaupunki toimi ripeästi ja rannat saatiin siistittyä hyvissä ajoin ennen kesää.

Westendin läpi kulkee 1. maailmansodan linnoitusketjua, joka on lailla suojattu, mutta ei ole millään tavalla 
kunnostettu. Yhdistys on ollut yhteydessä Espoo kaupungin museovirastoon. Odottelemme ohjeita, miten 
voisimme huolehtia oikealla tavalla tästä alueemme ainutlaatuisesta, historiallisesta linnakkeesta.

Liikenne 
Koko vuoden tärkein puheenaihe ja yhdistystä työllistänyt asia oli julkinen liikenne. Metro aloitti liikennöinnin 
18.11.2017 ja vanhat bussilinjat toimivat vielä päällekkäin metron kanssa vuoden loppuun. Asukkailla oli 
suuri huoli, miten työ- ja koulumatkat sujuvat, kun suorat bussilinjat jäävät pois 3.1.2018.
Olimme perustaneetkin jo aikaisemmin yhdistykselle liikenneprojektiryhmän, joka aktiivisesti oli koko viime 
syksyn yhteydessä niin kaupungin päättäjiin, kaupungin valtuuston edustajiin, HSL:ään kuin eri 
liikennöitsijöihin. Yritimme kaikin tavoin vaikuttaa, että suora bussilinja Westendistä säilyisi Helsinkiin.

Kaava-asiat
Westendin liikekeskuksen alueen kaavamuutoshanke eteni niin, että Kaupunginvaltuuston 23.1.2017 
vahvistaman kaavan mukaan liikekeskus puretaan ja tilalle nousee 5 asuinkerrostaloa (kerroskorkeudet 
max.6 krs). 
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TOIMINTA-
KERTOMUS 4/5

Vuosikokous 2018

Westendin liikekeskuksen kaavan hyväksymispäätöksestä on tehty yksi valitus. Kaupunginhallitus antoi 
Helsingin hallinto-oikeudelle 10.4.2017 vastineen valitukseen. Käsittelyaika hallinto-oikeudessa on noin 
vuosi. Päätöstä hallinto-oikeudesta pitäisi tulla keväällä 2018.

Westendinportin korttelissa on edelleen voimassa hotellirakentamisen mahdollistava asemakaava. 
Asemakaavaan on haettu muutosta asuntorakentamiselle. Kaupunkisuunnittelulautakunnan 
kokouksessa 29.11.2017 päätettiin asia jättää vielä pöydälle odottamaan tarkempia selvityksiä. 
Pyrimme vaikuttamaan, että asuinrakentamisen sijaan tontti saataisiin alueen asukkaiden käyttöön tai 
jos se ei onnistu, rakennettava asuintalo olisi mahdollisimman matala eikä ulottuisin kovin lähelle 
Westendin uimarantaa. 
Olemme lähettäneet asiasta sähköpostia Espoon kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsenille ja 
Länsiväylän yleisöosaston kirjoituksella yrittäneet tavoittaa laajemmin alueen asukkaita. 
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TOIMINTA-
KERTOMUS 5/5

Vuosikokous 2018

Tiedottaminen

Westendin Kyläkirje jaettiin nelisivuisena jokaiseen talouteen ja sähköpostin liitteenä 
sähköpostiosoitteensa antaneille kyläläisille. Kyläkirje ilmestyi vuoden aikana 2 kertaa. Kyläkirjeestä tuli 
monelta asukkaalta kiitosta.

Sähköpostilistalaisille lähetettiin vuoden mittaan myös muuta ajankohtaista tietoa esim. julkiseen 
liikenteeseen ja kouluasioihin liittyen heti tiedon tultua.

Lisäksi tiedotettiin etenkin ajankohtaisista tapahtumista Alepan tuulikaapissa olevalla yhdistyksen 
käyttöön nimetyllä ilmoitustaululla ja Sorsakiven K-kaupan ilmoitustaululla. Asukkaat voivat jättää 
palautetta ja kyselyvastauksia sähköisten kanavien lisäksi Alepassa olleeseen vihreään Pro Westendin 
postilaatikkoon. 

Tapahtumista ilmoitettiin myös ympäri Westendiä kiinnitetyillä ulkoilmoituksilla.

Yhdistyksen kotisivut ovat olleet aktiivisena tiedotusvälineenä nekin. Osoite on tuttu www.prowestend.fi 
ja jäsenistö voi edelleen pitää yhteyttä yhdistyksen hallitukseen sähköpostiosoitteella 
posti@prowestend.fi. Sivusto toimii niin kutsu-, tiedotus- kuin arkistointivälineenä.
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7. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA 
YLI-/ALIJÄÄMÄN KÄYTTÄMINEN

Vuosikokous 2018
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8. VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN 
HALLITUKSELLE JA PÄÄTÖS 

TOIMENPITEISTÄ, JOIHIN 
TOIMINNANTARKASTAJAN LAUSUNTO 

EHKÄ ANTAA AIHETTA

Vuosikokous 2018
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9. KÄSITELLÄÄN JA PÄÄTETÄÄN 
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 

2018 JA 2019

Vuosikokous 2018



• Toimintavuoden aikana pyritään vaikuttamaan seuraaviin asioihin:
– Liikennekysymykset sis. Julkinen liikenne

• Varmistamaan uuden bussilinja 104 toimivuus ensi syksynä Lauttasaareen. 
Jatketaan yhteydenpitoa päättäjiin niin, että saisimme bussilinjan kulkemaan 
Kamppiin asti.  

– Kaava-asiat 

– Palveluiden säilyttäminen ja mahdollisten uusien palveluiden saaminen sekä yhteisten 
alueiden viihtyvyyden lisääminen

• Toiminta:
– Yhteydenpito alueen asukkaisiin

– Yhteydenpito alueella asuviin kaupungin luottamushenkilöihin

– Järjestetään asukkaille yhteisiä tapahtumia ja toimintaa

• Projektit:
– Kartoitetaan nykyiset aktiviteetit ja suunnitellaan niiden kehitystoimet

– Uudistetaan Pro Westendin verkkosivut

– Projekti-työryhmä –mallin edistäminen ja laajentaminen 
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TOIMINTASUUNNITELMA 2018 
JA 2019

Vuosikokous 2018
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10. LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSUN 
SUURUUDEN VAHVISTAMINEN

Vuosikokous 2018

• v. 2019 ehdotus 20 € (sama, kun v. 2018)
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11. HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN 
VALINTA

Vuosikokous 2018
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12. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA 
EROVUOROISTEN TILALLE

Vuosikokous 2018

PRO WESTEND HALLITUS 2017

Raija Piitulainen * 1. puheenjohtaja 

Mervi Wiik 1.varapuheenjohtaja

Heidi Sipilä*  1. sihteeri

Marjo Rintala-Järvinen * 2. liikunta- ja varastovast.

Tiina Brannik * 2. rahastonhoitaja

Tarja Larmasuo 1.  

Ulla Saarinen 1. kaavoitus 
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13. TOIMINNANTARKASTAJAN JA 
VARATOIMINNANTARKASTAJAN 

VALINTA

Vuosikokous 2018
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15. KESKUSTELUA AJANKOHTAISISTA 
WESTENDIN ALUEEN ASIOISTA

Vuosikokous 2018
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16. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Vuosikokous 2018



KIITOS !
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