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TOIMINTAKERTOMUS 2011

HALLITUS
Varsinaiset jäsenet

Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Sihteeri
sihteerin sijaisena
Taloudenhoitaja

Matti Metsäranta
Jouko Kostamo
Veikko Uusitalo
Terttu Nurmi
Katarina Hovi
Arja Toltti

Varajäsenet

Seppo Kannelsalo
Seija Pesti
Ritva Koskinen

Toiminnantarkastaja

Kalevi Kannelsalo

Varatoiminnantarkastaja

Mikko Nurmi

1. Toiminta ja järjestetyt tilaisuudet

1.1. Vuosikokous ja asukasilta - eduskuntavaalipaneeli
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 23.03.2011 Logenilla.
Tilaisuus jatkui asukasillalla, jonka aiheena oli eduskuntavaalipaneeli.
Ruandalais-kongolainen tanssiryhmä Together as One esiintyi ja yleisö, jota
oli n. 40 henkeä, esitti aktiivisesti kysymyksiä paneelin edustajille.
Yhdistyksen hallituksen vuoden 2011 toiminta-avustusta varten huhtikuussa
2010 kulttuurilautakunnalle tehty toimintasuunnitelma tarkistettiin
vuosikokouksessa.
Yhdistyksen hallitus kokoontui toimintavuoden aikana noin kerran
kuukaudessa.
Maksaneita jäseniä oli 67. Kannatusjäsenmaksun maksaneita liikkeitä ei ollut.
Jäsenmaksun suuruus oli henkilöjäseniltä 20€ ja kannatusjäseniltä 50-100€.

1.2. Siivoustalkoot
Siivoustalkoot järjestettiin la 5.5.. Osallistujia oli jopa yli 15 henkeä.
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1.3. Viherlaakso-päivä
Viherlaakso-päivä järjestettiin aurinkoisessa säässä ke 11.5.2011.
Ohjelmassa oli pj Matti Metsärannan puhe, kansantanhuja tanhuryhmä
Virkeiden esittäminä, Pohjois-Espoon musiikkikoulun ja Viherkallion koulun
oppilaiden esityksiä sekä FysioSporttiksen ohjaamat liikuntatuokiot.
Toritapahtuman jälkeen oli Viherlaakson kappelilla ”Vaeltajan majatalo”, jossa
musiikkia Lasse Heikkilän Suomalaisesta messusta. Osallistujia torilla ja
kappelilla oli arviolta yhteensä 400 henkeä.

1.4. Luontoretki
Maailman ympäristö/luonnonkukkapäivänä 5.6. järjestettiin Jouko Kostamon
opastama Karakallion lehtokorven retki, jolle osallistui 20 henkeä.

1.5. Kavallinmäen kaavamuutoshanke aiheena kirjastossa
10.1. järjestettiin kirjastossa asukastilaisuus, jossa pohdittiin Kavallinmäen
liikenneongelmia ja vireillä ollutta kaavamuutoshanketta, johon asukkaat olivat
tutustuneet kaupungin viranomaisten johdolla aikaisemmin paikan päällä.

2. Tiedotus
Yhdistyksellä on kotisivu osoitteessa www.viherlaaksolaisetry.fi. Ylläpitäjänä
on ollut Terttu Nurmi.
Vuosikokoukseen ja asukasiltaan (vaalipaneelitilaisuuteen) kutsuttiin jäsenille
postitetuilla kirjeillä.
Kevättiedote-lehti julkaistiin 28-sivuisena, aiheina mm. vesiensuojelu,
kivikautinen asuinpaikka Viherlaaksossa, Iltalan palvelukoti 80 v , ViVe ja As
Oy Lippapuisto. Viherkallion koululaiset jakoivat lehden alueen talouksiin
huhtikuun lopulla.
Tiedotteita yhdistyksen järjestämistä tilaisuuksista on ollut apteekin ikkunassa
olevalla ilmoitustaululla, kauppojen seinillä, yhdistyksen kotisivulla ja
ilmaislehtien menopalstoilla.
Syystiedote lähetettiin jäsenille lokakuussa. Aiheina olivat Viherlaakson
palvelujen säilyminen ja rajoitettavat jättipalsamikasvustot.
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3. Alueellinen yhteistoiminta
Yhdistys toimi jäsenenä Espoon kaupunginosayhdistysten liitossa (EKYL) ja
Pro Espoonjoki ry:ssä sekä liittyi jäseneksi Perinneyhdistys Auroraan.
Leppävaaran alueen yhteistoiminnassa yhdistys on ollut edustettuna pj Matti
Metsärannan välityksellä. Terttu Nurmi osallistui kaupunginjohtaja Marketta
Kokkosen ”jäähyväisaamiaiselle” ja Lippajärveläiset ry:n järjestämään
tilaisuuteen, jonka aiheena oli kaupungin kulttuuriavustusten jakoperusteet.
4. Lausunnot, muistutukset, kirjelmät ja muistamiset
Lausunto (3.3.2011) kaupunkisuunnittelulautakunnalle Viherlaakso eteläinen
Kavallinmäen, alue 150522, (asia numero 448/503/2010) kaavamuutoshankkeesta
liikenneyhteyksien muuttamisesta (Kavallinsuontien poistaminen ja läpiajoliikenteen
ohjaaminen Kavallinrinteen ja ja Kavallinmäen kautta)..
Lausunto kaupunkisuunnittelulautakunnalle Viherlaakso eteläinen
asemakaavamuutoksesta, joka mahdollistaa eläinlääkäriaseman rakentamisen,
alue 15023, kortteli 61097, osoitteessa Kavallinpelto 3
Kirjelmä (16.11.2011) Espoon kaupungin
1) Rakennusvalvonnalle Viherlaakson ympäristön siisteydestä.
2) Tekniselle ja ympäristötoimelle pyyntö osallistua tilaisuuteen, jossa
käsiteltäisiin Kavallinmäen katujen rakentamista ja toimivien
liikenneyhteyksien järjestämistä.
3) Tekniselle ja ympäristötoimen ympäristökeskukselle pyyntö osallistua
tilaisuuteen, jossa käsiteltäisiin Espoon Lippajärveen Kauniaisten
Gallträskistä laskevan valtaojan tilaa.
4) Sosiaali- ja terveystoimelle pyyntö osallistua tilaisuuteen, jossa käsiteltäisiin
Viherlaakson terveysaseman toimintaa ja palveluja.
5. Kiitos
Viherlaaksolaiset ry haluaa kiittää Espoon kaupungin kulttuuritointa, sosiaali- ja
terveystointa, Viherlaakson kirjastoa, EKYLiä, viherlaaksolaisia yrityksiä,
seurakuntaa sekä muita yhdistyksen toimintaa tukeneita henkilöitä ja yhteisöjä.
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