1
Toimintasuunnitelma 2018

20.3.2018

Pro Westend ry on yhdistys, joka toimii kotiseutuyhdistyksenä Westendin parhaaksi. Pro
Westend ylläpitää kotiseutuhenkeä, asukkaiden viihtyisyyttä ja keskinäistä ystävyyttä
turvallisessa ympäristössä, valvoo jäsenten alueellisia etuja ja oikeuksia, ylläpitää
yhteyttä kaupungin eri viranomaisiin ja toimii westendiläisten parhaaksi kaikissa
Westendiä koskevissa aluesuunnittelu- ja kehittämisasioissa.
Toimintavuoden aikana pyritään vaikuttamaan seuraaviin asioihin:
•
Liikennekysymykset:
Varmistamaan, että uusi bussilinja 104 toimii ensi syksynä sujuvasti
Lauttasaareen. Jatketaan yhteydenpitoa päättäjiin niin, että saisimme bussilinjan
kulkemaan Kamppiin asti.
•

Kaava-asiat:
• Tiedotetaan alueen rakennushankkeista asukkaille ja pyritään
vaikuttamaan niiden etenemiseen siten, että Westend säilyisi
viihtyisänä, vihreänä ja turvallisena asuinympäristönä
 Seurataan ja pyritään olemaan mukana ainakin liikekeskuksen kehityksessä,
Westendinportin kaavamuutoshankkeessa ja saariston
osayleiskaavaluonnoksessa.
• Seurataan tarkasti ja pyritään olemaan mukana rakennushankkeiden edetessä.

•

Palveluiden säilyttäminen ja mahdollisten uusien palveluiden saaminen sekä
yhteisten alueiden viihtyvyyden lisääminen:
 Erityisesti päivähoito- ja koulupaikkojen riittävyys alueella
 Lasten ja nuorten yleisen hyvinvoinnin parantaminen (kaupunki, kodit)
• Rannan seudut siisteiksi (kaupunki)
• Ilkivallan kitkeminen alueelta (poliisi, kodit)

Toiminta:
•
Yhteydenpito alueen asukkaisiin:
• Kyläkirje: luukku- ja sähköpostijakeluna, 2-4 kertaa vuodessa
• Ilmoitustaulu: Alepan oman “ilmoitustaulun” hyödyntäminen tapahtumista
tiedotettaessa, Sorsakiven kyläkirjepaikka ilmoitustaululla.
• Alepan PW-postilaatikko.
• Muuta viestintää tukeva ulkoilmoittelu tarvittaessa.
• www.prowestend.fi-kotisivujen uudistus, ylläpito ja käyttö tiedotus- ja jäsenten
tiedonhakukanavana
• posti@prowestend.fi-sähköpostiin asukkaiden palautetta

•

Yhteydenpito alueella asuviin kaupungin luottamushenkilöihin:
• Yhteydet kunnanvaltuutettuihin ja alueelta valittuihin edustajiin

2
• Valtuutettujen ja kaupungin edustajien toivotaan osallistuvan yhdistyksen
järjestämiin tapahtumiin ja tiedottavan ajankohtaisista aluetta koskevista
hankkeista.
•

Yhteydenpito alueen yksityisiin ja julkisiin yhteisöihin

•

Järjestetään asukkaille yhteisiä tapahtumia ja toimintaa:
• Elorieha elokuussa
• Stipendit Westendinpuiston koulun päättäville oppilaille (2 x 50 €)
. Pyritään järjestämään vuosikokouksen yhteydessä asukasinfo-tilaisuus
ajankohtaisesta, aluetta koskevasta asiasta mikäli tällainen samaan ajankohtaan
sopivasti osuu.
Projektit:

•
•

Kartoitetaan nykyiset aktiviteetit ja suunnitellaan niiden kehitystoimet
- Päivähoito- ja koulupaikkojen riittävyys
Projekti-työryhmä –mallin edistäminen ja laajentaminen
Jäsenmaksu

•

v. 2018 jäsenmaksu on 20 € / henkilö.

