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Pro Westend ry 11.3.2019

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2018
Pro Westend ry:n jäsenmäärä ja taloudellinen tilanne
Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden 2018 lopussa 192 jäsentä (233/2017;233/2016; 200/2015;
225/2014; 133/2013; 313/2012; 315/2011). Jäsenmaksu oli 20 €/v.
Tilinpäätös osoitti 488,03 € ylijäämää ja taseen loppusumma oli 17 537,40 €.
Westendin kehittämisrahastossa oli 10 471,73 €, joita voidaan käyttää vuosikokouksen päätösten
mukaisesti.
Pro Westend ry:n hallitus
Raija Piitulainen, puheenjohtaja (1.kausi)
Mervi Wiik, varapuheenjohtaja (2.kausi)
Marjo Rintala-Järvinen (1.kausi)
Heidi Sipilä (2.kausi)
Ulla Saarinen (2.kausi)
Tiina Barannik (1.kausi)
Tarja Larmasuo (2.kausi)
Toiminnantarkastajana on Kirsi Hurme.

Kokoukset
Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 7 kertaa.
Lisäksi vuoden aikana pidettiin sääntömääräinen vuosikokous 20.3.2018 Westendinpuiston
koululla.
Jäsenyys liitoissa ja toimikunnissa
Yhdistys kuuluu Espoon kaupunginosayhdistysten liittoon EKYL.

Pro Westend ry:n toimintasuunnitelman toteuttaminen
Koulujen päättyessä jaettiin perinteisesti kahdelle alakoulunsa päättäneelle kuudesluokkalaiselle
Westendinpuiston koululaiselle Pro Westendin stipendit.
Perinteinen koko perheen asukastapahtuma Elorieha oli jälleen sunnuntaina 26.8. Westendin
uimarannalla. Asukkailla oli mahdollisuus tavata toisiaan ja Pro Westendin hallituksen jäseniä.
Lapsille oli järjestetty ongintaan, saippuakuplien puhaltelua ja pomppulinna. Tapahtuman
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kohokohta oli tietysti lasten juoksukilpailu, johon osallistui tänä vuonna 3 - 10 vuotiaita lapsia
yhteensä 46.
Liikenne
Suorat bussilinjat Westendistä Helsinkiin jäivät pois 3.1.2018. Yhdistyksen liikenneprojektiryhmä oli
koko kevään aktiivisesti yhteydessä Espoon kaupungin ja HSL:n päättäjiin saadaksemme takaisin
bussilinjan Westendistä Helsinkiin. Tämä palkittiin niin, että 13.8. aloitti Westendistä Lauttasaareen
bussilinja 104, joka nopeutti merkittävästi matkustamista kaupunkiin vaikka loppumatka onkin
tehtävä metrolla.
Espoossa otettiin käyttöön kaupunkipyörät 2.5. ja Westendiin saimme pyöräasemia viisi. Joidenkin
asemien kohdalla sijoitus ei ollut aivan onnistunut kuten Alepaa vastapäätä. Aivan pyöräaseman
vieressä oli bussipysäkki, joka sai aikaan vaaratilanteita. Yhdistys sai neuvoteltua kaupungin
kanssa niin, että pyöräaseman saatiin turvallisempaan paikkaan.

Kaava-asiat
Westendin liikekeskuksen kaavan hyväksymispäätöksestä tehtiin jo 2017 yksi valitus. Päätöstä
valitukseen hallinto-oikeudesta ei tullut vielä vuoden 2018 aikana.
Westendinportin asemakaavan muutosehdotus asuinrakentamiselle oli nähtävillä 4.7.2018 asti.
Pro Westend ry. yhdistyksenä teki asiasta muistutuksen liian massiivisesta rakennuksesta sijaintiin
nähden.
Muutosehdotusta käsiteltiin kaupunkisuunnittelulautakunnan kokouksessa 23.10, jota ennen
yhdistys oli useampaan otteeseen yhteydessä kaikkiin lautakunnan jäseniin ja Länsiväylä julkaisi
yleisöosastolla kirjoituksemme asiasta. Järjestimme myös kaupunkisuunnittelulautakunnan
jäsenille mahdollisuuden tavata meitä yhdistyksen jäseniä Westendin rannassa. Näin pyrimme
varmistamaan, että kaikilla lautakunnan jäsenillä oli riittävä tietoa ennen päätöksentekoa.
Kaupunkisuunnittelulautakunta päättikin sitten palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi
seuraavin ehdoin:
”Asuinrakennusten korkein kerrosluku on kahdeksan sijaan viisi ja niiden rakennusoikeutta
vähennetään tämän erotuksen määrä. Massoittelu toteutetaan nykyisen ehdotuksen tavoin
molemmista päistä porrastettuna siten, että kerrosluku laskee kahteen. Asemakaavan
muutoksessa huolehditaan erityisen tarkasti siitä, ettei uimarannan käytettävyys heikenny. Lisäksi
tutkitaan mahdollisuutta siirtää rakennusmassaa hieman kauemmaksi rannasta.”
Esittelijä jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.
Jotta Westendin alueella määritellyt erityisarvot pienimittakaavamaisuus, vehreys ja väljyys
säilyisivät jatkossakin, yhdistys on toimittanut kannanottonsa Espoon kaupungille lisärakentamisesta seuraaviin osallistumis- ja arviointisuunnitelmiin: Vanhusten hoivakoti Kanervakoti,
Ankkurisaarentie 4-6 ja kerrostalo Munkkiluodonkuja 2.
Pro Karhusaari on pyytänyt yhdistykseltämme apua tekemäänsä kuntalaisaloitteeseen, jossa
Karhusaaren suojelukaavaa ei purettaisi ja alue säilyisi asukkaiden tärkeänä ulkoilu- ja
virkistysalueena. Olemme kannustaneet myös alueemme asukkaita osallistumaan aloitteeseen.
Tiedottaminen
Westendin Kyläkirje jaettiin suomen- ja ruotsinkielisenä 4-sivuisena jokaiseen talouteen ja
sähköpostin liitteenä sähköpostiosoitteensa antaneille kyläläisille. Kyläkirje ilmestyi vuoden aikana
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2 kertaa (helmi- ja elokuussa) ja sähköisiä tiedotteita lähetettiin 7 kertaa. Sähköpostilistalaisille
lähetettiin vuoden mittaan ajankohtaista tietoa esim. julkiseen liikenteeseen, kouluasioihin ja
ympäristöasioihin liittyen.
Lisäksi tiedotettiin ajankohtaisista tapahtumista Westendin ympäristössä kiinnitetyillä
ulkoilmoituksilla ja Alepan tuulikaapissa olevalla yhdistyksen käyttöön nimetyllä ilmoitustaululla.
Yhdistyksen kotisivut ovat olleet aktiivisena tiedotusvälineenä. Elokuussa verkkosivut saivat uuden,
raikkaan ilmeen. Ne ovat nyt ylläpitäjälle helpommat ja monipuolisemmat käyttää. 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.
EU:n 25.5.2018 voimaan astunut tietosuoja-asetus määrittää vaatimuksia henkilötietojen käsittelyn
läpinäkyvyydestä sekä sen kuinka henkilötietoja käsitellään.
Olemme laatineet tietosuojaselosteen, joka löytyy verkkosivujemme alalaidasta. Sen mukaisesti
Pro Westendin jäsentiedot ovat vain yhdistyksen käytössä.

