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1 Yleistä
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia pienkiinteistön omistajan tai haltijoiden 
yhdyssiteenä, valvoa heidän yleisiä taloudellisia ja paikallisia etujaan sekä edistää 
heidän kiinteistönomistusta ja hallintaa koskevia harrastuksiaan (sääntöjen 1. §).

2 Hallitus
Yhdistyksen toimeenpanevana elimenä on hyväksyttyjen sääntöjen mukainen hallitus. 
Sääntöjen mukaan hallitus valvoo Veinin asukkaiden etuja asioimalla suoraan Espoon 
kaupungin ja muiden viranomaisten kanssa ja valvoo yleisesti omakotiasutuksen etuja 
ylläpitämällä yhteyksiä toisiin yhdistyksiin, yhteisöihin ja yhteisöjen jäseniin, tuo oman 
näkökantansa ja hankkii mm. jäsenetuja yhdistyksen jäsenille. Hallituksen tehtävänä on 
myös Veinin alueen ja yhdistyksen perinnekeruu.

3 Jäsentoiminta ja tiedotus

48. toimintavuonna järjestetään sääntömääräinen vuosikokous. Vuoden 2020 aikana 
hallitus ja toimikunnat tiedottavat vakiintuneeseen tapaan jäsenkirjein ajankohtaisista 
asioista. Vuosikokouksen päätöksen mukaan tiedotteet jaetaan sähköpostilla 
sähköpostiosoitteellisille. Sähköpostittomat saavat paperiversion postilaatikoihin 
jaettuna samoin kuin vuosikokouskutsu jaetaan aina paperitiedotteena. Lisäksi yhdistys 
hyödyntää viestinnässään verkkosivujaan, joiden kautta jäsenistöllä on mahdollisuus 
tutustua myös yhdistyksen vuosikokousten pöytäkirjoihin. Jäsentoimintaan budjetoidaan
Veinin 48. kesäpäivän perinteinen vietto, mihin anotaan vuosiavustusta Espoon 
kulttuurilautakunnalta. Jos uusi hallitus niin päättää, jäseniä muistetaan entiseen tapaan
täysinä merkkivuosipäivinä ja uusia nuoria valmistuneita onnitellaan stipendein.

4 Virkistystoiminta

Veinin Omakotiyhdistys ry ei ano enää omaa Jupperin koulun liikuntasalin käyttövuoroa 
lentopallon peluuta varten. Vuoron käyttömahdollisuus kuitenkin säilyy yhteiskäytössä 
naapuriyhdistysten Laaksolahden Huvilayhdistyksen ja Jupperin Omakotiyhdistyksen 
anomana.

Yhteistyötä naapuriyhdistysten ja Pitkäjärven VPK:n kanssa jatketaan. Mahdollisuuksien
mukaan osallistutaan yhteisiin kaupunkiretkiin ja teatterivierailuihin, mihin on budjetoitu 
pieni ”kannustusraha”. Yhteistoimintaa Laaksolahden kirjaston ja Laaksolahden 
kirjaston ystävien kanssa jatketaan.

5 Talvipäivä

Veinin 48. toimintavuonna vietämme Veinin talvipäivää 2020 edelleen talvitulien 
merkeissä, jolloin perinteinen mehutarjoilu, tikkupullan, paahtokarkkien ja 
makkaranpaisto järjestetään yhdistyksen kustannuksella ja mahdolliset lasten palkinnot 
hankitaan nuorisotoimintaan rahastoitujen lahjoitusten turvin. Naapuriyhdistysten 
kanssa yhdessä järjestettävään talvipäivään voidaan myös ottaa osaa.

6 Veinin kesäpäivä 2020

Veinin kesäpäivä 2020 järjestetään perinteiseen tapaan, vaikka v. 2017 kesäpäivään 
osanotto oli minimaalinen (24 aikuista), minkä vuoksi kesäpäivää ei järjestetty v. 2018. 
Kesäpäivän viettoon anotaan perinteiseen tapaan vuosiavustusta ja huomioidaan, että 
hakuaika on aikaistettu edellisen vuoden syyskuun loppuun. Kesäpäivän vieton sijaan ei
aiota järjestää samaan aikaan lasten kulttuuritapahtumaa tai kulttuuriretkeä, mihin 
osallistujat maksaisivat pienen osallistumismaksun ja mihin tapahtumaan ei saatu 
vuonna 2018 projektiavustusta. Tapahtumabudjetti laaditaan jäsenmaksutuottojen ja 
omakustannusosuuden mukaisesti ja Kulttuurilautakunnalta anottavaan 
vuosiavustukseen tukeutuen. 
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7 Siivoustalkoot

Kevättalkoita ei ole järjestetty v. 2007 jälkeen siksi, että puhtaanapitomäärärahoja ei ole 
em. vuoden jälkeen saatu avustuksina. Syksyn siivoustalkoot pyritään järjestämään 
yhdistyksen omalla kustannuksella lehtien varistua lokakuun loppupuolella tai 
marraskuun alkuun 2020. Vuoden 2019 jäsenmaksujen yhteydessä kannettiin 
vapaaehtoinen jätekuljetukseen osallistuvan jäsentalouden maksu ja tapaa aiotaan 
jatkaa. Siivoustalkoihin on budjetoitu määräraha monivuotisen kokemuksen mukaisena. 
Hallitus nimeää ”talkooisännän”. 

8 Tontin vuokra-asiain neuvottelukunta

Yhdistyksen vuosikokouksen asettama tontin vuokra-asiain neuvottelukunta jatkaa 
toimintaa ja tiedottaa yhdistyksen nimissä tontin vuokra-asiaan liittyvistä mahdollisista 
uusista tiedoista, jos vuokra-asia ei tule päätökseen Helsingin hallinto-oikeudesta 
toimintavuoden 2019 aikana.

9 Talous

Yhdistyksen talous perustuu jäsenmaksutuloihin ja jätekuljetuksen 
omakustannusmaksuihin. Jäsenmaksua on korotettu viimeksi vuonna 2015, joten nyt ei 
ole korotustarvetta, vaan jäsenmaksu on edelleen 15 € / talous ja jätekuljetusosuus 5 €..
Talousarvioon budjetoidaan myös kesäpäivään omakustannusosuus ja mahdollisesti 
erilaisista peleistä saatava tuotto Espoon kulttuurilautakunnalta anottavan avustuksen 
lisäksi. Voidaan myös järjestää muita myyjäisiä tai arpajaisia yhdistyksen tilaisuuksissa.

Veinin Omakotiyhdistys ry on eronnut vuoden 2018 vuosikokouksen päätöksellä Pro 
Espoonjoki ry, Pro Esbo å rf yhdistyksestä, joten yhteisöjäsenmaksut on mukautettu  
jatkossakin sen mukaisesti talousarviossa..

10 Edustus
Yhdistys osallistuu jäsenenä Espoon Kaupunginosayhdistysten Liitto ry:n (lyhenteenä 
EKYL) kokouksiin. Yhdistys kuuluu EKYLin jäsenenä myös valtakunnalliseen 
keskusjärjestöön Suomen Kotiseutuliittoon, minkä julkaisu ”Kotiseutuposti” tulee 
puheenjohtajalle. EKYLin edustajuuden nimeäminen on sääntöjemme mukaan 
vuosikokouksen asia, minkä vuosikokous on usein delegoinut valitun hallituksen 
päätettäväksi.

Espoon kaupunginhallituksen päätöksellä Espoon alueneuvottelukunnat on lakkautettu 
ja korvattu aluefoorumeilla. Asioiden käsittely aluefoorumeilla on ollut jälkijättöistä eikä 
yhdistyksemme katso voivansa uhrata vähäisiä hallituksen resursseja tuottamattomaan 
näennäistoimintaan. Edustajan nimeäminen on sääntöjemme mukaan vuosikokouksen 
asialistalla sen mukaan, mitä hallitus päättää esittää aluefoorumitoimintaan jatkossa.

Yhdistys on kannattajajäsenenä Laaksolahden kirjaston ystävät ry:ssä ja kannatusta 
ehdotetaan jatkettavan.


