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Pro Westend ry 24.3.2021

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2020

Pro Westend ry:n jäsenmäärä ja taloudellinen tilanne
Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden 2020 lopussa 161 jäsentä
(160/2019;192/2018;233/2017;233/2016; 200/2015; 225/2014; 133/2013; 313/2012; 315/2011).
Jäsenmaksu oli 20 €/v.
Tilinpäätös osoitti 756,17 € ylijäämää ja taseen loppusumma oli 18 982,71 €.
Westendin kehittämisrahastossa oli 10 471,73 €, joita voidaan käyttää vuosikokouksen päätösten
mukaisesti.
Pro Westend ry:n hallitus
Raija Piitulainen, puheenjohtaja
Mervi Wiik, varapuheenjohtaja (2.kausi)
Marjo Rintala-Järvinen (1.kausi)
Heidi Sipilä (1.kausi)
Tiina Barannik (valittiin yhdeksi vuotiskaudeksi eronneen Hilkka Outisen tilalle)
Tarja Larmasuo (2.kausi)
Urban Wiik (1.kausi)
Toiminnantarkastajana on Kirsi Hurme.

Kokoukset
Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 5 kertaa.
Lisäksi vuoden aikana pidettiin sääntömääräinen vuosikokous 23.9.2020 Westendinpuiston
koululla. Vuosikokous jouduttiin huhtikuulta siirtämään syyskuulle koronarajoitusten vuoksi.
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.
Yhdistys tuki myös HooGee:tä 500 €:n lahjoituksella, joka meni Westendinpuiston koulun viereisen
jalkapallokentän tekonurmen rakentamiseen.

2/2

Asukastapahtuma
Perinteistä koko perheen asukastapahtuma Eloriehaa ei voitu järjestää koronarajoitusten vuoksi.
Liikenne
Asukkaita huolestutti Westendintiellä suuret ajonopeudet. Yhdistys oli yhteydessä useaan
otteeseen Espoon kaupungin tekninen ja ympäristö toimeen ja toivoi hidasteita ko. tielle autojen
nopeuden laskemiseksi. Näitä hidasteita on lisätty. Lisäksi vaadimme keskellä Westendin
uimarantaa kulkevalle Rantaraitille pyöräilykieltoa. Kaupunki ei tähän suostunut ja vetosi, että
Rantaraitti on myös pyöräilijöille. Ehdotimme ainakin liikennemerkkiä varoittamaan rannalla
leikkivistä lapsista.
Kaavoitus
Westendin liikekeskus
YIT purki alkukesästä vanhan Westendin liikekeskuksen. Purku ja liikennejärjestely sujui
moitteettomasti eikä etukäteen keskustelua synnyttänyt meluhaitta ollut kohtuuton.
Rakennuslupaprosessi viivytti uuden liikekeskuksen rakentamista niin, että rakentamista ei vielä
joulukuussa oltu aloitettu vaikka alkuperäinen suunnitelma sille oli kesäkuu.
Kannanotot kaavoituksiin
Yhdistys teki Espoon kaupungille kannanoton Elämyspuisto Lastenmaailman suunnitelmasta
Karhusaareen. Vastustimme esisuunnitteluvaiheessa ollutta elämyspuiston sijoittamista
Karhusaareen. Myöhemmin Elämyspuisto hankkeesta luovuttiin rahoitusongelmien vuoksi.
Vuoden aikana käytiin vilkasta keskustelua asukkaiden kanssa Westendin asuinalueen
voimakkaasta muuttumisesta. Iäkkäitä huvilamaisia omakotitaloja puretaan ja tilalle tulee korkeita
omakotitaloja tiiviisti. Huolena oli, että menetämme vehreyden, monimuotoisuuden ja viihtyvyyden.
Yhdistys päätti olla yhteydessä Kaupunkisuunnittelukeskukseen ja kertoa asukkaidemme huolen
vanhasta asemakaavasta, joka mahdollistaa em. rakentamisen.
Tiedottaminen
Westendin Kyläkirje jaettiin suomen- ja ruotsinkielisenä 4-sivuisena jokaiseen talouteen ja
sähköpostin liitteenä sähköpostiosoitteensa antaneille kyläläisille. Kyläkirje ilmestyi vuoden aikana
2 kertaa (maalis- ja syyskuussa) ja sähköisiä tiedotteita lähetettiin 8 kertaa niille yhdistyksen
jäsenmaksun suorittaneille, jotka olivat antaneet sähköpostiosoitteen.
Yhdistyksen kotisivut ovat olleet aktiivisena tiedotusvälineenä. Jäsenistö voi pitää yhteyttä
yhdistyksen hallitukseen sähköpostiosoitteella posti@prowestend.fi. Sivusto toimii niin kutsu-,
tiedotus- kuin arkistointivälineenä.

