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Pro Westend ry 25.2.2018

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2017
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 ja toimikunnissa
Yhdistys kuuluu Espoon kaupunginosayhdistysten liittoon EKYL.

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.

2/3
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.
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).
Westendin liikekeskuksen kaavan hyväksymispäätöksestä on tehty yksi valitus. Kaupunginhallitus
antoi Helsingin hallinto-oikeudelle 10.4.2017 vastineen valitukseen. Käsittelyaika hallintooikeudessa 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.
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Olemme lähettäneet asiasta sähköpostia Espoon kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsenille ja
Länsiväylän yleisöosaston kirjoituksella yrittäneet tavoittaa laajemmin alueen asukkaita.
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.

