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Pro Westend ry 9.2.2022

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2021

Pro Westend ry:n hallitus
Raija Piitulainen, puheenjohtaja
Mervi Wiik, varapuheenjohtaja (1.kausi)
Marjo Rintala-Järvinen (2.kausi)
Heidi Sipilä (2.kausi)
Tarja Larmasuo (1.kausi)
Urban Wiik (2.kausi)
Toiminnantarkastajana on Kirsi Hurme.

Kokoukset
Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 4 kertaa.
Lisäksi vuoden aikana pidettiin sääntömääräinen vuosikokous 28.4.2021 teams-sovellutuksella
etänä Vehkasaarentie 2:ssa.
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 juhlavuoden kunniaksi korkeampi 80 €:n
stipendi molemmille.
Yhdistys täytti 80-vuotta, jonka kunniaksi lahjoitettiin westendiläisille päiväkodeille ja koululle (4 kpl)
jokaiselle 80 € käytettäväksi lasten ulkoliikuntavälineisiin. Lisäksi skannattiin vuonna 1990 julkaistu
Westend – huvilakaupunki -kirja yhdistyksen verkkosivuille, josta se oli kaikkien asukkaiden
mahdollista ladata veloituksetta itselleen.
Asukastapahtuma
Perinteistä koko perheen asukastapahtuma Eloriehaa ei voitu järjestää koronarajoitusten vuoksi.
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Kaavoitus
Jo useamman vuoden niin asukkaat kuin yhdistyskin olemme olleet huolestuneita, mihin suuntaan
Westendiä ollaan kehittämässä. Jo toistamiseen jouduimme perumaan esiintymiskutsun
asukasinfoon Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen aluearkkitehti Sampo Sikiöltä koronan vuoksi.
Sikiön oli tarkoitus tulla kertomaan Westendin alueen tulevaisuuden kehityssuunnitelmista.
Vanha asemakaava on uhka alueen vehreydelle, monimuotoisuudelle ja meidän kaikkien
viihtyvyydelle. Asemakaavan uudistaminen on hidasta, mutta olemme pyytäneet
kaupunkisuunnittelukeskusta ottamaan sen tarkasteluun. He ovat luvanneet selvittää, missä
vaiheessa asiaa voidaan edistää.
Olimme myös yhteydessä medioihin kuten Länsiväylä ja HS Espoo toiveenamme saada laajempaa
näkyvyyttä huoleen Westendin tiiviistä rakentamisesta. HS Espoo tekikin toukokuussa aiheesta
erittäin onnistuneen jutun.
Westendin liikekeskus
Westendin keskuskorttelin rakentaminen aloitettiin maaliskuussa. Rakentaminen piti alkaa jo
vuoden 2020 kesäkuussa, mutta rakennuslupa saatiin vasta keväällä 2021. Informoimme
rakennusvaiheista asukkaille sähköisissä tiedotteissa ja Kyläkirje -asukaslehdessä.
Kannanotot
Westendin asemakaavan muutos
Lähetimme yhdistyksen kannanoton Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen
kaupunkisuunnittelujohtaja Torsti Hokkaselle Westendin asemakaavan uudistamiseksi.
Espoon opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta
Westendin asukasmäärä tulee merkittävästi kasvamaan tulevien vuosien aikana, kun alueelle
rakennetaan niin omakoti- kuin kerrostaloja. Oletettavaa on, että juuri lapsiperheiden määrä
lisääntyy. Siksi olemmekin lähettäneet tästä muistutuksen Espoon opetus- ja
varhaiskasvatuslautakuntaan varmistaaksemme riittävät palvelut alueellemme.
Toppelundinpuisto
Toppelundinpuisto on myös westendiläisille tärkeä virkistysalue. Yhdistys teki kannanottonsa
Espoon elinkeino- ja kilpailukykyjaoston ja teknisen lautakunnan jäsenille, että aluetta ei enää
pilkottaisi rantakahvila/ravintolan ja kahden padel-kentän rakentamisella vaan vaihtoehtoiset paikat
katsottaisiin muualta.

Yhteistyötä
Espoon kaupunki ja Westend Indians kunnostivat Hiiralantie 1:n pallokentän ja lisäsivät
ulkoliikuntalaitteita alueelle. Yhdistys oli aktiivisesti yhteydessä Westend Indiansiin asian tiimoilta ja
saimmekin lipputangon lippuun yhdistyksen logonäkyvyyden.
Pro Westend ry on lupautunut vapaaehtoistyöhön Pro Karhusaari ry:n kanssa. Heidän tavoitteena
on säilyttää Karhusaaren kulttuurihistoriallisesti arvokas maatilakokonaisuus sekä edistää sen
rakennusten ja puutarhojen kunnostamista. Hankkeeseen on haettu Museovirastolta avustusta.
Tämä kumppanuus ei edellytä seuraltamme taloudellista tukea vaan mm. osallistumista.
työpajoihin.
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Lokakuussa Pro Westend ry:n hallitus sai vieraakseen uuden Espoon kaupunginhallituksen
puheenjohtajan Henrik Vuornoksen. Annoimme hänelle jo etukäteen tapaamisesta agendan, jossa
kävi ilmi alueemme huolet mm. kaavoituksissa. Hän tapasi asianomaisia virkamiehiä ja lupasi
viedä viestiämme eteenpäin.

Tiedottaminen
Westendin Kyläkirje jaettiin suomen- ja ruotsinkielisenä 4-sivuisena. Se ilmestyi vuoden aikana 2
kertaa (huhti- ja elokuussa) ja sähköisiä tiedotteita lähetettiin 10 kertaa niille yhdistyksen
jäsenmaksun suorittaneille, jotka olivat antaneet sähköpostiosoitteen.
Postilla oli jakeluongelmia elokuun Kyläkirjeen kanssa, joten varmistaaksemme riittävän
näkyvyyden, se julkaistiin myös facebook-ryhmässä Haukilahti-Westend asukkaat.
Yhdistyksen kotisivut ovat olleet aktiivisena tiedotusvälineenä. Jäsenistö voi pitää yhteyttä
yhdistyksen hallitukseen sähköpostiosoitteella posti@prowestend.fi. Sivusto toimii niin kutsu-,
tiedotus- kuin arkistointivälineenä.

