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Pro Westend ry 13.2.2020

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019

Pro Westend ry:n jäsenmäärä ja taloudellinen tilanne
Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden 2019 lopussa 160 jäsentä (192/2018;233/2017;233/2016;
200/2015; 225/2014; 133/2013; 313/2012; 315/2011). Jäsenmaksu oli 20 €/v.
Tilinpäätös osoitti 1 000,14 € ylijäämää ja taseen loppusumma oli 18 500,74 €.
Westendin kehittämisrahastossa oli 10 471,73 €, joita voidaan käyttää vuosikokouksen päätösten
mukaisesti.
Pro Westend ry:n hallitus
Raija Piitulainen, puheenjohtaja (2.kausi)
Mervi Wiik, varapuheenjohtaja (2.kausi)
Marjo Rintala-Järvinen (2.kausi)
Heidi Sipilä (1.kausi)
Tiina Barannik (2.kausi)
Tarja Larmasuo (1.kausi)
Hilkka Outinen (1.kausi) Pyysi itse eroa 9.6.2019
Toiminnantarkastajana on Kirsi Hurme.

Kokoukset
Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 5 kertaa.
Lisäksi vuoden aikana pidettiin sääntömääräinen vuosikokous 28.3.2019 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.
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Asukastapahtuma
Perinteinen koko perheen asukastapahtuma Elorieha oli jälleen sunnuntaina 25.8. Westendin
uimarannalla. Asukkailla oli mahdollisuus tavata toisiaan ja Pro Westendin hallituksen jäseniä.
Lapsille oli järjestetty ongintaan, saippuakuplien puhaltelua ja pomppulinna. Tapahtuman
kohokohta oli tietysti lasten juoksukilpailu, johon osallistui 3-10-vuotiaita lapsia ennätysmäärä 78
juoksijaa.
Liikenne
Vuonna 2018 neuvoteltu bussilinja 104 Haukilahti – Lauttasaari on saanut vakituiset, tyytyväiset
käyttäjänsä. Lokakuun aikana matkustajia oli liki 26 000. Yhdistyksen liikenneprojektiryhmä on ollut
vuoden aikana säännöllisesti yhteydessä Espoon kaupungin päättäjiin saadaksemme takaisin
suoran bussilinja Westendistä Helsinkiin.
Kaavoitus
Westendin liikekeskuksen kaava kuulutettiin lainvoimaiseksi 13.2.2019. Yhdistys oli rakentaja
YIT:hen yhteydessä ja pyysimme heitä järjestämään rakennusprojektista asukastilaisuuden, joka
toteutui 3.12.. Paikalla olleita asukkaita, koulun ja päiväkodin edustajia huoletti, miten
liikennejärjestelyt hoidetaan ja kuinka paljon talon purusta ja rakentamisesta syntyy meluhaittaa.
Kannanotot kaavamuutoshakemuksiin
Espoon kaupunkisuunnittelulautakunnan esityslistalla oli 4.9. kaavamuutoshakemukset kohteista
Westendinportti, Ankkurisaatentie/Kanervakoti ja Munkkiluodokuja 2.
Yhdistys teki kannanotot kaavamuutoksiin, joissa totesi, että yleiskaavan mukaiset alueemme
erityisarvot pienimittakaavaisuus, vehreys ja väljyys eivät tule toteutumaan päätöksissä.
Järjestimme keväällä ja syksyllä kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsenille mahdollisuuden tavata
Pro Westendin hallituksen jäseniä kaavakohteissa. Lähetimme myös kutsuissa kuvia
kaavakohteista, mikäli heillä ei ollut mahdollista tutustua niihin paikan päällä.
Tiedottaminen
Westendin Kyläkirje jaettiin suomen- ja ruotsinkielisenä 4-sivuisena jokaiseen talouteen ja
sähköpostin liitteenä sähköpostiosoitteensa antaneille kyläläisille. Kyläkirje ilmestyi vuoden aikana
2 kertaa (helmi- ja elokuussa) ja sähköisiä tiedotteita lähetettiin 4 kertaa niille yhdistyksen
jäsenmaksun suorittaneille, jotka olivat antaneet sähköpostiosoitteen.
Lisäksi tiedotettiin ajankohtaisista tapahtumista Westendin ympäristössä kiinnitetyillä
ulkoilmoituksilla ja Alepan tuulikaapissa olevalla yhdistyksen käyttöön nimetyllä ilmoitustaululla.
Yhdistyksen kotisivut ovat olleet aktiivisena tiedotusvälineenä. Jäsenistö voi pitää yhteyttä
yhdistyksen hallitukseen sähköpostiosoitteella posti@prowestend.fi. Sivusto toimii niin kutsu-,
tiedotus- kuin arkistointivälineenä.

