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1. Hallitus
Hallituksen puheenjohtajana oli yhdistyksen vuosikokouksessa 7.3.2018 valittuna 
Maarit Papinniemi (7) ja hallituksen järjestäytymiskokouksessa 7.3.2018 valittuina 
varapuheenjohtajana varajäsen Antero Väliaho (3), sihteerinä  ja 
rahastonhoitajana hallituksen ulkopuolelta järjestäytymiskokouksessa valittuna Teuvo 
Tikkanen (7). Hallitukseen ovat varsinaisina jäseninä kuuluneet vuosikokouksessa 
16.2.2017 jatkavina vuosille 2017 – 2018 valittuina Antti Karjalainen (3), Juha Kukka  
(4) ja Jorma Lindgren (6) sekä vuosikokouksessa 7.3.2018 valittuina vuosille 2018 – 
2019 Aki Kaskisuo (3), Paavo Nevala (7) ja Kirsti Peura-Suvanto (6). Varajäseninä 
vuosikokouksessa 16.2.2017 valittuna vuosille 2017 – 2018 jatkoi Tuija Salonen (7) ja 
vuosikokouksessa 7.3.2018 vuosille 2018 – 2019 valittuna Antero Väliaho (3) ja Timo 
Olkkonen (4). Vanha hallitus kokoontui toimintavuoden 2018 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 7.3.2018 Laaksolahden kirjastossa 
saatiin valituksi puheenjohtaja sekä sääntöjen mukainen hallitus ilman äänestyksiä. 
Vuosikokoukseen otti osaa kaksikymmentä (20) jäsentä yhdeksästätoista (19) 
jäsenperheestä. Kokouksessa vahvistettiin yhdistyksen tilinpäätös vuodelta 2017 ja 
tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus sekä vahvistettiin vuoden 2018 
toimintasuunnitelma ja talousarvio, mitkä hallituksen päätöksellä oli etukäteen pitänyt 
toimittaa kulttuurilautakunnalta haetun avustusanomuksen liitteiksi. Kokouspäivän 
tilavarauksen alussa yhdistyksen hallitus piti kokouksen, missä käytiin läpi 
toiminnantarkastuskertomus, talousarvioon mukautuskorjaus sen johdosta, että Pro 
Espoonjoki ry – Pro Esbo å rf jäsenyydestä erotessa kuluista poistettiin jäsenmaksu.
Uusi hallitus piti järjestäytymiskokouksensa vuosikokouksen jälkeen 7.3.2018, koska 
kirjastossa vuosikokousaikaa riitti vielä lopussa keskusteluun ja tontin vuokra-asiain 
neuvottelukunnan tiedotukseen. Kokousväki nautti puheenjohtajan tarjoamat kahvit. 

3. Edustus
Espoon Kaupunginosayhdistysten Liitto ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen 
Albergan kartanon Flyygelisalissa 19.4.2018 Veinistä osallistui valtakirjalla sihteeri 
Teuvo Tikkanen. EKYL’in sääntömääräiseen syyskokoukseen 22.11.2018 Albergan 
kartanon Flyygelisalissa Veinistä ei osallistuttu, koska samanaikaisesti sihteerillä oli 
osallistuminen Meniereyhdistyksen järjestämään teatteriesitykseen eikä aika 
puheenjohtajalle sopinut.

Teuvo Tikkanen Laaksolahden kirjaston ystävät ry:n entisenä toiminnantarkastajana ja 
jäsenenä on osallistunut Laaksolahden kirjaston ystävien kirjallisuusiltoihin 31.1.2018, 
jolloin kirjailijavieras oli Kirsti Loukola-Ruskeeniemi, 21.3.2018, jolloin kirjailijavieras 
oli Jorma Heikkilä ja 14.5.2018, jolloin kirjailijaillassa Olarin lukion opiskelija Eetu  
Timonen esitteli sisällissodan kohtaloista Espoossa kertovia digitarinoita ja näyttelyä 
Wee-Geessä. Teuvo Tikkanen on osallistunut Laaksolahden kirjaston ystävät ry:n 
järjestämiin syksyn kirjallisuusiltoihin 26.9.2018, jolloin kirjailijat  Mari Pyy ja Helena 
Miettinen esittelivät kirjoja Minä Katoan ja Kaksi kierrosta taivaaseen, mistä Helena 
Miettinen sai Turun kirjallisuusmessuilla valtionpalkinnon, 18.10.2018, jolloin Rauli 
Virtanen kertoi kirjastaan Riosta Rotterdamiin ja 5.11.2018 jolloin uutisankkuri, 
toimittaja ja kirjailija Keijo Leppänen esitteli uutuuskirjaansa Snaipperi.

 
Sihteeri Teuvo Tikkanen osallistui 14.3.2018 myös EKYLin ja Espoon kulttuuritoimen 
järjestämään Espoon kaupungin kumppanuusiltaan Sellon kirjaston Akseli –salissa ja 
Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelän järjestämään perinteiseen yhdistysten 
puheenjohtajien kahvitilaisuuteen 4.5.2018 WeeGee talossa. 
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Veinistä ainakin puheenjohtaja Maarit Papinniemi ja sihteeri Teuvo Tikkanen 
osallistuivat EKYLin markkinoimaan Espoon kulttuuriyksikön nettikyselyyn 18.3.2018 
linkin kautta.

4. Toimikunnat
Kulttuuritoimikunnan kokoonkutsujana toimi puheenjohtaja Maarit Papinniemi, joka 
kutsui sihteerin talvipäivän suunnitteluun 4.3.2018 tarkoituksella pitää talvitulet entiseen
tapaan 10.3.2018, mikä sitten toteutuikin. Toimintasuunnitelman mukaan Veinin 46. 
kesäpäivää ei aiottu viettää entiseen tapaan, koska osallistuminen vuonna 2017 oli 
heikkoa. Sen tilalle oli suunnitteilla lasten tai koko perheen retki kotieläintilalle 
Rehndaliin. Ryhmä Rehndalin retkelle kuitenkin puheenjohtaja Marit Papinniemi perui 
11.7.2019 syystä, että kyselyyn toivotusta retkipäivästä ei tullut yhtään ehdotusta ja 
lisäksi yhdistys ei saanut aiottuun osin omakustanteiseen retkeen kohdeavustusta. 

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 vuoden aikana eri 
kokoonpanoilla 11 kertaa ja pitänyt yhteyttä eniten sähköpostitse. Neuvottelukunnan 
nimeämät edustajat Juha Kukka, Juhani Hopsu ja Jorma Lindgren ovat kokoontuneet 
Espoon kaupungin tonttiyksikössä kerran 15.1.2018. Tapaamisessa tuli esille, että 
maankäyttöinsinööri Laura Schrey oli valmistellut asukastilaisuudessa 30.11.2017 
esitettyihin tonttivuokrista tehtyihin lausuntoihin lyhennellyt yhteenvetovastineet, missä 
ei ollut huomioitu mm. vastineissa lähetettyä kaupan olleiden tonttihintojen vertailua ja 
tilaamamme lausunto Arviointikeskukselta oli kuitattu kolmella sanalla, joista 
tonttipäällikkö ei edes ollut tietoinen. Neuvottelukunta on haalinut tietoa 
naapurikaupunkien, lähinnä kuitenkin Helsingin uusittavista vuokrasopimuksista, 
Espoon postinumero-alueella 02730 toteutuneista ja vireillä olleista tonttikaupoista vv. 
2015 – 2017 ja jakanut Veinin omakotitontin vuokranneille 12 jäsenkirjettä vuonna 
2018. Neuvottelukunta tilasi Realia Management Oy:ltä lausunnon, minkä pohjalta 
Espoon kaupunginhallituksen asettama elinkeino- ja kilpailukykyjaosto (EKY) teki 
kokouksessaan 22.10.2018 § 138 uuden päätöksen tonttivuokrista ja mikä pöytäkirja 
liitteineen oli postitettu Veinin vuokratonttien haltijoille. Vuokra-asiain neuvottelukunta ei
kuitenkaan ollut tyytyväinen päätökseen vaan teki oikaisuvaatimuksen Espoon 
kaupunginhallitukselle 26.11.2018, mihin valtakirjat kerättiin tontin vuokranneilta.

5. Tiedottaminen

Vuoden 2018 aikana jaettiin jäsenten postilaatikkoihin viisi (5) Rousku –nimistä 
jäsentiedotetta. Niiden lisäksi on jaettu sääntömääräisen vuosikokouksen kokouskutsut 
ja talkootiedotteet ja keväällä kilpailutetun ilmanvaihtokanavien puhdistus- ja 
nuohoustarjoukseen osallistumistiedote kaikille veiniläisille talouksille ja tontin vuokra-
asiain neuvottelukunnan tiedotteet vuokratontin haltijoille.
Erillisenä tiedotteena järjestettiin mielipidekysely Leppärouskun pysäköintialueen 
pysäköintimerkkien uusimisesta, mihin enemmistön mielipiteillä saatiin lähes kaikkia 
tyydyttävä pysäköintiratkaisu.
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/ yhdistyksen rekisteriseloste. 

Yhdistyksen sihteeri osallistui Espoon Kaupunginosayhdistysten liitto ry:n järjestämälle 
Yhdistykset ja tietosuoja-asetus kurssille 11.4.2018, minkä kurssin velvoittamana 
laadittiin tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteriseloste yhdistyksen jäsenrekisteristä.

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 ovat saaneet 50-vuotislahjalahjaksi 
Timo Olkkonen, Annukka Korpijaakko, Niiles Airola ja Juhani Lehtonen. 60-
vuotisonnittelukortin ovat saaneet Maarit Papinniemi ja Jouko Koitto. 70-
vuotisonnittelukortin ovat saaneet Heli Aho, Aino Karumo, Raimo Lehto, Markku 
Sinivuori, Terttu Akselín (entinen sihteeri), Riitta Lehto ja Matti Akselín. 75-
vuotisonnittelukortin ovat saaneet Matti Erätuuli, Reijo Rannikko, Pentti Ruotsalainen ja 
Kauko Kasurinen. 80-vuotisonnittelukortin on saanut Pentti Vilmi (1. puheenjohtaja), 
Tauno pirttimaa ja Pekka Karvonen. 90-vuotisonnittelukortin on saanut Anton Helín.

Yhdistys on muistanut vuonna 2018 entiseen tapaan stipendein ja onnittelukortein 
Veinin kevään ylioppilaita Jenni Turkamaa ja Ilmari Nikkolaa ja ammattiin valmistunutta 
Ronin Korpijaakkoa ja syksyn ylioppilasta Samuli Kytöä.

Yhdistyksemme jäsenistä Jukka Ihanus menehtyi pitkäaikaiseen vaikeaan sairauteen ja
hänen leskelleen on toimitettu lohdutuskukka ja muistoadressi ja kukkakimppu.

7. Tapahtumat
Veinin Talvitulet järjestettiin 10.3.2018, jolloin iltatilaisuudessa Veinin räntäisellä  
pallokentällä illan vaihto oli 15 lasta, 32 aikuista miestä ja naista. Kannucurling ja 
suunniteltu Frisbee Golf kanseloitui vetisen jääkentän vuoksi, mutta tikkupullan paisto ja
makkaran paisto onnistuivat yli odotusten nuotion ääressä.

Veinin kesäpäivää ei vietetty vuonna 2018 eikä suunniteltu kesäretki kotieläintilalle 
Rehndaliin toteutunut. Sen sijaan oli Nurmikuukusella Veinin Teatterissa iltatilaisuutena 
Improminisaatioltamat Nurmikuukusella 22.5. klo 18:30-19:30, jolloin Saimme Veinin 
Nurmikuukuselle vieraaksi Teatteri Juvelan. Tilaisuuteen osallistujamäärä 20 - 30 
henklöä.

8. Kirjelmät Veinin Omakotiyhdistys ry on jättänyt Espoon kirjaamoon kirjallisen valituksen 
12.3.2018 Espoon Tekninen ja Ympäristötoimiyksikköön talviaurauksista sen johdosta, 
että auraaja työnsi lumet tonttiväliltä jo puhdistettuun pihaliittymään.

Yhdistyksen sihteeri kirjelmöi Espoon palautepalvelun kautta Tattitorin 26.4.2018 
uusista  pysäköintijärjestelyistä ja Leppärouskun pysäköintialueen ”24 h”  
pysäköintimerkinnästä, mikä aiheutti useille veiniläisille pysäköintisakot 4.5.2018, kun 
pysäköintimerkit olivat olleet samanlaisina jo 6 vuotta. Palautteen seurauksena 
palautteen jättäjä sai kehotuksen järjestää alueella mielipidekysely pysäköintialueelle 
toivotuista pysäköintijärjestelyistä ja näin tehtiin. Mielipidetiedustelun tulos raportoitiin 
Espoon Tekniseen ja ympäristötoimeen ja muutaman viikon kulutta palautteen 
jättämisestä Leppärouskun pysäköinnin toinen puoli oli jätetty vapaasti pysäköitäväksi.

Espoon kaupunginhallitukselle jätetystä oikaisuvaatimuksesta on kerrottu tontin vuokra-
asiain neuvottelukunnan kappaleessa.

9. Talous ja jäsenistö
Yhdistyksen tilinpäätös on -417,93 € alijäämäinen sen jälkeen kun nuoriso- ja 
toimintarahastosta on maksettu kevään 2018 ylioppilaille ja valmistuneille stipendit
120 € ja syksyn ylioppilaalle stipendi 40 € ja siirretty tilinpäätössiirtoina nuoriso- ja 
toimintarahastosta vuoden aikana käytetty 160 €. Alijäämä syntyi pääosin siitä, että 
Espoon kulttuuritoimelta ei saatu avustuksia eikä siten perinteisen kesäpäivän 
myyjäisten buffet-tuottoa. Syksyn siivoustalkoiden jätteen kuljetus- ja käsittelymaksu oli 
yhdistyksen hístoriassa suurin. Siivoustalkootoimintaan käytettiin yhdistyksen varoista 
648,43 €. Maksaneiden jäsenten lukumäärä 31.12.2018 oli 75 jäsentaloutta. Uusia 
jäseniä on liittynyt yksi jäsenperhe, kaksi on eronnut jäsenyydestä ja yksi on jättänyt 
jäsenmaksun maksamatta. Jäsenmaksujen tuotto oli 1027,50 €, missä on mukana yksi 
seuraavan vuoden jäsenmaksu tuplamaksuerheen vuoksi.


