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1. Hallitus
Hallituksen puheenjohtajana oli yhdistyksen vuosikokouksessa 7.3.2019 valittuna 
Maarit Papinniemi (7) ja hallituksen järjestäytymiskokouksessa 7.3.2019 valittuina 
varapuheenjohtajana varajäsen Antero Väliaho (4), sihteerinä  ja 
rahastonhoitajana vuosikokouksessa varsinaiseksi jäseneksi valittuna Teuvo 
Tikkanen (7). Hallitukseen ovat varsinaisina jäseninä kuuluneet vuosikokouksessa 
7.3.2018 jatkavina vuosille 2018 – 2019 valittuina Aki Kaskisuo (3), Paavo Nevala   
(6) ja Kirsti Peura-Suvanto (4) sekä vuosikokouksessa 7.3.2019 valittuina vuosille 
2019 – 2020 Antti Karjalainen (2), Juha Kukka (6), Jorma Lindgren (6) ja Teuvo 
Tikkanen (7). Varajäseninä vuosikokouksessa 7.3.2018 valittuna vuosille 2018 – 2019 
jatkoivat Antero Väliaho (4) ja Timo Olkkonen (5) ja vuosikokouksessa 7.3.2019 
vuosille 2019 – 2020 valittuna Tuija Salonen (7). Vanha hallitus kokoontui 
toimintavuoden 2019 aikana kaksi kertaa ja uusi hallintotehtävissä muuttumaton hallitus
toimintavuoden aikana viisi kertaa. Kokouksiin on kutsuttu varsinaiset jäsenet ja 
varajäsenet, kun kokoustila Laaksolahden kirjastossa ei ole ollut esteenä. Kokouksiin 
osallistumiskerrat ovat suluissa nimen perässä.

2. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen sääntömääräisessä vuosikokouksessa 7.3.2019 Laaksolahden kirjastossa 
saatiin valituksi puheenjohtaja sekä sääntöjen mukainen hallitus ilman äänestyksiä. 
Vuosikokoukseen otti osaa yhdeksäntoista (19) jäsentä kahdeksastatoista (18) 
jäsenperheestä. Kokouksessa vahvistettiin yhdistyksen tilinpäätös vuodelta 2018 ja 
tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus sekä vahvistettiin vuoden 2019 
toimintasuunnitelma ja talousarvio, mitkä hallituksen päätöksellä oli etukäteen pitänyt 
toimittaa kulttuurilautakunnalta haetun avustusanomuksen liitteiksi. Kirjastossa 
vuosikokousaikaa riitti vielä lopussa keskusteluun ja tontin vuokra-asiain 
neuvottelukunnan tiedotukseen. Kokouspäivän tilavarauksen alussa yhdistyksen 
hallitus piti kokouksen, missä käytiin läpi toiminnantarkastuskertomus. Uusi hallitus piti 
järjestäytymiskokouksensa vuosikokouksen jälkeen 7.3.2019. Kokousväki nautti 
puheenjohtajan tarjoamat kahvit. 

3. Edustus
Espoon Kaupunginosayhdistysten Liitto ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen 
Albergan kartanon Flyygelisalissa 25.4.2019 Veinistä ei osallistuttu, sillä kutsu ei ollut 
tullut puheenjohtajalle (ohjautunut ehkä roskapostiin). EKYLin sääntömääräiseen 
syyskokoukseen osallistui valtakirjalla sihteeri Teuvo Tikkanen 28.11.2019 Albergan 
kartanon Holvikellarissa. Veinistä ei osallistuttu Espoon kaupunginjohtajan Mäkelän 
kahvitilaisuuteen yhdistyksen puheenjohtajille WeeGee:llä 9.5.2019. EKYLin 
järjestämään kevätretkeen Pentalan Saaristomuseoon 6.6.2019 osallistui sihteeri Teuvo
Tikkanen puheenjohtajan ollessa estyneenä.

Teuvo Tikkanen Laaksolahden kirjaston ystävät ry:n entisenä toiminnantarkastajana ja 
jäsenenä on osallistunut Laaksolahden kirjaston ystävien kirjallisuusiltoihin 21.1.2019, 
jolloin kirjailijavieras oli Auli Malimaa, 25.3.2019 Sukututkimusiltaan, jolloin esitelmöi 
Vantaan seudun Sukututkijat ry:stä puheenjohtaja Ari Vesalainen ja 20.3.2019, jolloin 
kirjailijaillassa Jukka Niemelä esitteli kirjaansa Vikisijän Virsikirja.  Laaksolahden 
kirjastossa oli Maailman paras kirjasto kakkukahvit 26.8.2019. Teuvo Tikkanen on 
osallistunut Laaksolahden kirjaston ystävät ry:n järjestämiin syksyn kirjallisuusiltoihin 
11.9.2019 Vastuut kiinteistö- ja asuntokaupoista, jolloin asiakkuuspäällikkö Aila 
Laine-Sarkkinen kertoi sisäilmainfopisteen toiminnasta ja asianajaja Jussi Laaka 
kertoi kiinteistö- ja asuntokauppojen vastuukysymyksistä. 25.9.2019 oli uudelleen 
Sukututkimusilta, missä esitteli eri tietolähteistä Ari Vesalainen. 11.11.2019 Miten voin
pitää aivoistani huolta aivotutkija Mona Moisala antoi vinkkejä ja 20.11.2019 
Johanna Venho kertoi kirjastaan Ensimmäinen nainen (Sylvi Kekkonen) ja mikä kirja 
oli myös Finlandia palkintoehdokkaana. 
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Sihteeri Teuvo Tikkanen osallistui 26.3.2019 Jupperin koulun rehtori Jouni Holopaisen 
kutsumaan kriisipalaveriin Jupperin koulutilojen vaihtoehdoista ja uudelleen 23.4.2019 
Jupperin koulun rehtori Jouni Holopaisen kutsumaan kriisikokoukseen Laaksolahden 
kirjaston tilasta. Syksyllä Jupperin koulun rehtori Jouni Holopaisen 
aamukahvitilaisuuteen 13.9.2019 osallistui sihteeri Teuvo Tikkanen ja 11.10.2019 
rehtorin aamukahvitilaisuuteen osallistui puheenjohtaja Maarit Papinniemi. Sihteeri 
Teuvo Tikkanen osallistui 20.9.2019 Work Pilots infoiltaan Kamreerintie 3 B 3. krs.
EKYLin ja Espoon kulttuuritoimen järjestämään Espoon kaupungin 
kumppanuusfoorumiin 4.12.2019 Otaniemen lukiossa ei osallistuttu, koska 
puheenjohtaja oli töissä ja sihteeri oli sinä päivänä silmäklinikalla. 
Veinistä ainakin puheenjohtaja Maarit Papinniemi ja sihteeri Teuvo Tikkanen 
osallistuivat nettikyselyyn Espoon viheralueista.

4. Toimikunnat
Kulttuuritoimikunnan kokoonkutsujana toimi puheenjohtaja Maarit Papinniemi, joka 
kutsui veiniläiset Rousku 1/19 tiedotteella talvipäivän pitoon 2.3.2019 entiseen tapaan, 
mikä sitten toteutuikin. Toimintasuunnitelman mukaan Veinin 47. kesäpäivää aiottiin 
viettää entiseen tapaan, vaikka osallistuminen vuonna 2017 oli heikkoa ja kutsu tuli 
Rousku 4/2019 tiedotteella ja lisätiedotteella, millä ilmoitettiin Telian edustajien olevan 
paikalla alkuun noin tunnin ajan vastaamassa kyselyihin avoimesta kuidusta.
Ennen kesäpäivää Veinin teatterin lavakatostalkoisiin osallistuivat 4.9.2019 Matti 
Papinniemi, Jorma Lindgren, Antero Väliaho, Kirsti-Peura Suvanto ja Teuvo Tikkanen. 
Pressutalkoisiin 5.9.2019 osallistuivat Matti Papinniemi, Antero Väliaho, Timo Olkkonen
ja Teuvo Tikkanen. Sama talkooporukka purki sitten lavakatoksen kesäpäivän jälkeen 
8.9.2019.

Yhdistyksen vuosikokouksen asettama Tontin vuokra-asiain neuvottelukunta, mihin 
ovat kuuluneet Juha Kukka (kutsuttiin neuvottelukunnan puheenjohtajaksi 1. 
kokouksessa 27.2.2017), Maarit Papinniemi (1. kokoonkutsuja), Juhani Hopsu, Antti 
Karjalainen, Jorma Lindgren, Timo Olkkonen, Tuija Salonen ja Teuvo Tikkanen ja 
myöhemmin mukaan kutsuttuna Niiles Airola on kokoontunut alkuvuoden aikana eri 
kokoonpanoilla muutaman kerran ja pitänyt yhteyttä eniten WhatsApp työalustana 
Google Drive. Varsinaisena asiana on ollut tehdä oikaisuvaatimus Espoon 
kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoston päätöksestä 22.10.2018 § 
138 vuokrata 66 omakotitonttia Laaksolahdesta. Tontin vuokra-asiain 
neuvottelukunnan laatiman oikaisuvaatimuksen Espoon kaupunginhallitus hylkäsi 
kokouksessaan 11.02.2019 § 60, minkä johdosta Tontin vuokra-asiain neuvottelukunta
päätti tehdä valituksen Helsingin hallinto-oikeuteen. Valitusta varten kerättiin 
rouskukohtaisesti tontin vuokraajien allekirjoitukset, joista erinäisistä syistä valituksen 
jättöpäivään 1.4.2019 mennessä jäi puuttumaan kuusi allekirjoitusta. Helsingin Hallinto-
oikeus pyysi tontin vuokra-asiain neuvottelukunnan asettamalta valituksen 
yhteyshenkilöltä, varatuomari Juhani Hopsulta lisää allekirjoituksia niiltä kiinteistöiltä, 
miltä omakätinen allekirjoitus puutui valtakirjaliitteiltä. Määräaikaan saatiin viisi 
allekirjoitusta lisää ja vain yksi allekirjoitus jäi puuttumaan (Mustarousku 14 silloin 
puretun talon osalta). Neuvottelukunta on jakanut omakotitontin vuokranneille kaksi 
jäsenkirjettä vuonna 2019 ja sähköpostillisille myös linkin, mitä kautta tontin 
vuokranneet asukkaat ovat saaneet pöytäkirjapäätökset ja sen liitteet tietoonsa. 

5. Tiedottaminen
Vuoden 2019 aikana jaettiin jäsenten postilaatikkoihin kuusi (6) Rousku –nimistä 
jäsentiedotetta. Niiden lisäksi on jaettu sääntömääräisen vuosikokouksen kokouskutsut 
ja talkootiedotteet.
Hallituksen jäsenille ja varajäsenille on jaettu hallituksen kokouspöytäkirjat liitteineen 
pääosin sähköpostijakeluna. Veinin ilmoitustaululla on pidetty nähtävillä Espoon 
Kulttuurikeskuksen ja Espoon kaupunginmuseon, Laaksolahden kirjaston ystävien 
tiedotteita sekä HSY:n ilmoitus ongelmajätteitä keräävien autojen aikataulusta 
Laaksolahdessa. Keväällä päivitettiin Veinin Omakotiyhdistys ry:n kotisivulle 
https://sites.google.com/site/veininomakotiyhdistys/  home/  kesäpäivään kutsu.. 

https://sites.google.com/site/veininomakotiyhdistys/home/
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6. Merkkipäivät ja huomionosoitukset

Veinin Omakotiyhdistys ry on muistanut jäseniään täysinä vuosina 50, 60, 70, 75, 80 ja 
90. Nimikoidun kylpypyyhkeen ja onnittelukortin on saanut 50-vuotislahjalahjaksi Altti 
Sevón. 60-vuotisonnittelukortin ovat saaneet Yvonne Sinivuori ja Kalle Kähkönen, 70-v 
onnittelukortin ovat saaneet Liisa Rouhiainen ja Risto Laakso, 75-vuotisonnittelukortin 
ovat saaneet Kaj Hagberg ja Kalevi Päivävaara, 80-vuotisonnittelukortin on saanut Aila 
Nevala, Caj Eriksson, Ulla-Maija Gynther ja Arto Rautelin, 90-vuotisonnittelukortin on 
saanut Airi Rytkönen ja Aimo Rantasta kävi sihteeri vaimonsa kanssa onnittelemassa 
20.12.2019 kukkakimpun kera hoitokodissa.

Yhdistys on muistanut vuonna 2019 entiseen tapaan stipendein ja onnittelukortein 
Veinin kevään ammattiin valmistuneita Veeti Väliahoa ja Matias Ylikoskea.

7. Tapahtumat
Veinin Talvitulet järjestettiin 2.3.2019, jolloin iltatilaisuudessa Veinin räntäisellä  
pallokentällä illan vaihto oli 7 lasta, 33 aikuista miestä ja naista ja 2 vierasta. 
Kannucurling ja suunniteltu Frisbee Golf kanseloitui lumisen jääkentän vuoksi, mutta 
tikkupullan paisto ja makkaran paisto onnistuivat yli odotusten nuotion ääressä.

Veinin kesäpäivää vietettiin 7.9.2019 Veinin Nurmikuukusella klo 18 alkaen, jolloin 
paikalla oli Telian edustaja Laura Savolainen kollegansa kanssa noin tunnin alusta ja 
vastaili avoin kuitu kyselyihin ja jakoi Telian lahjakasseja lapsille ja aikuisille. Sen lisäksi
oli Nurmikuukusella Veinin Teatterissa iltatilaisuutena Illan bändi WIMB laulu- ja 
soittoyhtye, joka soitteli klo 20:00 – 22:30.
1. soittosetin väliajalla puheenjohtaja Maarit Papinniemi järjesti veiniläisiltä kerätyin 
varoin yllätyksen tontin vuokra-asiain neuvottelukunnan jäsenille Antti Karjalaiselle, 
Juha Kukalle ja Teuvo Tikkaselle, jotka palkittiin kukkakimpuilla, suklaalevyillä ja 
konjakkipulloilla tehdystä työstä vuokra-asiain neuvottelukunnassa. (Saman 
huomionosoituksen on saanut myös Juhani Hopsu tuotuna kotiinsa, koska hän ei voinut
osallistua kesäpäivän iltatilaisuuteen). Samalla väliajalla oli duunatun kottikärryn 
huutokauppa, missä kottikärryn huusi korkeimman tarjouksen tehneenä Kirsti Peura-
Suvanto. 
2. soittosetin väliajalla oli jonkin verran tikanheittoa, missä Aki Kaskisuo heitti 
voittotuloksen 35 pistettä. Toisen soittosetin väliajalla oli lapsille ja aikuisille kortin 
heittoa, mikä osoittautui vaikeaksi ja aikuisille lantin heittoa pulloon (bottle klipping), 
minkä voitti Jorma Lindgren. 

Syksyn siivoustalkoot olivat viikonloppuna 2.11. – 3.11.2019, jolloin viherjätteiden 
keruulava oli Leppärouskun vapaalla pysäköintialueella.

8. Kirjelmät Yhdistyksen sihteeri kirjelmöi Espoon palautepalvelun kautta Veininkadun linja-
autopysäkeistä ”Milloin saadaan pysäköintikatokset pysäkeille E1456 (Veininkatu 5), 
E1457 ja E1458?” (Vastaukset olivat, että nousuja ja laskuja on liian vähän, että näille 
pysäkeille ei ole tulossa katoksia).
Käyty Espoon palautesivuilla ja annettu palautetta kunnossapidolle siitä, että lumien 
aurausvallit on työnnetty tonttiliittymiin ja että postilaatikkoryhmittelyt eivät auta, kun 
niihin ei pääse lähellekään. Lähetetty palautteen liitteenä viime vuonna kirjaamoon 
jätetyn kirjeen kopio. (Ja vastaus tietenkin: ”Kadun kunnossapitovastuu on jaettu 
kaupungin ja kiinteistöjen välillä kadun kunnossapitolaissa. Siinä kadun liukkauden 
torjunta ja auraus kuuluu kunnalle ja tonttiliittymään purkautuva aurausvalli ja sen lumet
kuuluvat kiinteistölle…”).

Espoon kaupunginhallitukselle jätetystä oikaisuvaatimuksesta ja Helsingin hallinto-
oikeuteen jätetystä valituksesta on kerrottu tontin vuokra-asiain neuvottelukunnan 
kappaleessa.
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9. Talous ja jäsenistö
Yhdistyksen tilinpäätös on 78,41 € ylijäämäinen sen jälkeen kun nuoriso- ja 
toimintarahastosta on maksettu kevään 2019 valmistuneille stipendit 2 x 40 € ja siirretty 
tilinpäätössiirtoina nuoriso- ja toimintarahastosta vuoden aikana käytetty 80 € sekä 
pienennetty tulosta siirtämällä tilinpäätössiirtona 100 € Nuoriso. ja toimintarahastoon. 
Syksyn siivoustalkoiden jätteen kuljetus- ja käsittelymaksu oli yhdistyksen historiassa 
suurin. Siivoustalkootoimintaan käytettiin yhdistyksen varoista 664,56 €. Maksaneiden 
jäsenten lukumäärä 31.12.2019 oli 72 jäsentaloutta. Uusia jäseniä on liittynyt yksi 
jäsenperhe, kaksi on eronnut jäsenyydestä ja yksi on jättänyt jäsenmaksun 
maksamatta. Jäsenmaksujen tuotto oli 977,50 € sen jälkeen kun samalla laskulla 
kerätyt vapaaehtoiset jätemaksut 48 x á 5 € yhteensä 240 € on kirjattu lahjoituksiksi.


