Nikinmäen Omakotiyhdistys NIKO ry

27.3.2016
1(3)

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

1. JÄRJESTÖTOIMINTA
1.1 Hallituksen kokoukset
Hallitus kokoontui toimikaudella 6 kertaa.
1.2 Yhdistyksen kokoukset
Vuosi- ja syyskokouksessa käsiteltiin sääntömääräisten asioiden lisäksi ajankohtaisia asioita.
Vuosikokous pidettiin 15.4.2015 Nikinmäen koululla.Paikalla oli 16 osanottajaa. Kokouksessa käsiteltiin
sääntöjen mukaiset asiat, toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus.
Syyskokous pidettiin 17.11.2015 Nikinmäen koululla. Paikalla oli 32 osanottajaa.Kokouksen alussa oli

kahvitarjoilu ja keskustelutilaisuus joukkoliikenteestä. Paikalla oli joukkoliikennesuunnittelijat Aleksi Manninen
ja Tero Mertanen HSL:stä ja kaupungininsinööri Henry Westlin Vantaa kaupungin edustajana.
Keskustelutilaisuudessa oli 60 osanottajaa.
Erovuorossa olleiden varsinaisten jäsenten tilalle vuosiksi 2016-2018 valittiin Marjatta Aalto, Jani Koponen ja
Eero Niemelä sekä varajäseneksi Arja Vainio.
Toiminnantarkastajiksi valittiin Markku Järvinen ja Leena Palmroos ja varalle valittiin Matti Hiittu ja Erkki
Hintikainen.
Jäsenmaksuksi vuodelle 2016 päätettiin 23,00 euroa.
1.3 Jäsenmäärä
Jäsenmäärä oli vuoden 2015 lopussa 496 jäsentä. Jäsenmäärä lisääntyi 14 jäsenellä.
1.4 Hallituksen jäsenet vuonna 2015
Puheenjohtaja Veijo Leimuvirta, varapuheenjohtaja Arto Tidenberg, sihteeri Eero Niemelä, varainhoitaja Peter
Vollner, jäsenet Nina Dufvelin, Ari Nyman, Harry Piela, Juha Simonen ja Eija Tuominen sekä varajäsenet
Sakari Jaamala, Mari Kokko ja Arja Vainio.
1.5 Toiminnantarkastajat v. 2015
Markku Järvinen ja Leena Palmroos. Varalla Matti Hiittu ja Olavi Simsiö.
1.6 Toimikunnat
Toimikuntia ei toimintavuoden aikana nimetty.
2. EDUNVALVONTA
Edunvalvontaa on yhdistys hoitanut edustajiensa kautta, jotka ovat osallistuneet
moniin Nikinmäen asukkaiden etuihin vaikuttaviin yhteisöihin NIKO:n valtuuttamina edustajina tai
nikinmäkeläisinä poliittisina edustajina ja vaikuttajina. Asioiden hoito
jäsenkunnan edunvalvonnassa on edellyttänyt aktiivista vaikuttamista kannanotoin, kirjelmin ja henkilökohtaisin
yhteydenotoin.
2.1 Suomen Omakotiliitto ja Omakotiliiton Uudenmaan piiri
Piirin vuosikokoukseen ja syyskokoukseen on osallistunut Eero Niemelä. Hän on myös Suomen Omakotiliiton
Uudenmaan piirin hallituksen jäsen ja Suomen Omakotiliiton liittovaltuuston jäsen ja Omakotiliiton hallituksen
asettaman talous- ja hallintotoimikunnan jäsen.
2.2 Vantaan Omakotiyhdistysten Keskusjärjestö ry (VOK)
NIKOn edustajana VOK:in hallituksessa on toiminut Eero Niemelä. Pöytäkirjat on saatu kaikista kokouksista ja
niitä on kommentoitu hallituksen omissa kokouksissa sekä tarvittaessa niistä on annettu kirjallista palautetta.
2.3 Vantaan kaupunki
Kaupungin luottamuselimiin on nikinmäkeläisiä osallistunut asukasmäärään nähden huomattavan paljon. Vaikka
ko. elimiin jäseniä ei ole nimetty NIKO:n edustajina on tehtävät kuitenkin hyvä huomioida nikinmäkeläisenä
edunvalvontana, josta ovat alueen asukkaat hyötyneet. Tiedossa on seuraavat luottamustehtävät:
Nikinmäkeläisiä Vantaan kaupungin luottamustehtävissä

Mika Niikko

Vantaan kaupunginvaltuusto
sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsen
Uudenmaan liiton maakuntavaltuusto

Lasse Norres Vantaan kaupunginvaltuusto
vapaa-ajan lautakunnan varapuheenjohtaja
Juha Simonen Vantaan kaupunginvaltuusto
teknisen lautakunnan jäsen
tarkastuslautakunnan varajäsen
Jyrki Riikonen teknisen lautakunnan varajäsen
Korson aluetoimikunnan varajäsen
Ari Javanainen

Korson aluetoimikunnan jäsen

Loviisa Kaartokallio

vapaa-ajan lautakunnan jäsen

Tessa Olin

vapaa-ajan lautakunnan jäsen

2.4 Suomen Omakotiliiton asiantuntijapalvelut
Ensio Laaksonen on toiminut jäsenpalvelussa rakennusfysiikan asiantuntijana ja osallistunut energia-asioihin
liittyviin kokouksiin asiantuntijan roolissa.

3. JÄSENEDUT
Vantaan Energian sähkösopimuksen lisäksi jäsenistölle on tarjottu ostoetuja Omakotiliiton, Omakotiliiton
Uudenmaan piirin ja VOK:n toimesta. NIKO:lla on kaluston vuokraustoimintaa. Yhdistyksen omistaman kaluston
vuokraamisen edellytyksenä on NIKOn jäsenyys.
4. PALVELUT JA JOUKKOLIIKENNE
4.1 Koulu ja päiväkoti
NIKO jakoi keväällä 2015 stipendejä Nikinmäen ja Jokivarren koulujen ensimmäisten luokkien oppilaille. 10
euron stipendin saivat kunkin luokan kädentaidoissa menestyneet tyttö ja poika, yhteensä kymmenen oppilasta.
4.2 Liikenne
Niko, monet sen jäsenet ja varsinkin Markku Järvinen ovat aktiivisesti antaneet HSL:lle palautetta
joukkoliikennesuunnitelmasta. Markku Järvinen ja Eero Niemelä ovat käyneet HSL:n
joukkoliikennesuunnitteluosaston osastonjohtajan Tero Anttilan luona linjastosuunnitelmasta keskustelemassa.
Tammikuussa 2015 HSL:n hallitus päätti linjastosuunnitelmasta, joka tulee voimaan elokuussa 2015.
Nikinmäkeläisten palautteita ei oltu millään tavalla otettu huomioon. Suunnitelma sisälsi merkittäviä
huononnuksia Nikinmäen suoriin yhteyksiin Helsinkiin.
5. MAANKÄYTTÖ
Yleisesti seurattu infran rakennushankkeita ja suunnitelmien toteutumista Nikinmäessä.
6. VIRKISTYS JA VAPAA-AIKA
6.1 Teatteriretki
Teatterimatka tehtiin huhtikuussa 11.4. Tampereelle katsomaan kappaletta Villikalkkuna. Mukana oli
bussilastillinen nikinmäkeläisiä teatterin ystäviä. Onnistuneen teatterimatkan järjestämisestä vastasi Peter
Vollner kotijoukkojensa tukemana.
6.2 Juhannusjuhlat
Juhlat pidettiin uimarannalla perinteisesti juhannusaattona. Nikinmäen tiskijukat tanssittivat yleisöä tanssilattialla
levymusiikin tahdissa. Ohjelmaan kuuluivat myös arpajaiset, kanoottikilpailu, grillibufee ja komea
juhannuskokko. Paikalla oli yleisöä runsaat 300 hlöä. Erityiskiitos kokko- ja juhlatalkoisiin osallistuneille sekä
juhlissa henkilökuntana toimineille, joiden työllä juhlat järjestyivät. Hallitus kiittää kokkotarpeita lahjoittaneita.
6.3 Laskiaistapahtuma

Laskiaistapahtuma järjestettiin 15.2.2015 täyttömäellä. Väkeä oli paikalla yli 200 henkilöä. Hernekeittoa meni
varattu 60 litraa melkein kokonaan, makkaroita meni vajaa 200 kpl, mehua meni 28 litraa. Parhaimmat kiitokset
kaikille tapahtuman järjestelyihin osallistuneille.
6.4 Siivoustalkoot
Keväällä järjestettiin kaupungin kanssa jo perinteiset siivoustalkoot, joiden tuloksena alueemme taas kerran
siistiytyi. Siivoustyön palkkioksi rannalla nautittiin grillimakkaraa ja virvokkeita.
6.6 Harrastustoiminta
6.6.1 Liikuntaharrastukset
Liikuntaa harrastettiin Nikinmäen koulun tiloissa seuraavasti:
naisten bodyjumppaa 2 kertaa viikossa, pilatesta, miesten lentopalloa, miesten sählyä sekä perheliikuntaa.
Toiminta on ollut erittäin suosittua. Kaikkiaan liikunnassa on mukana yli 300 nikinmäkeläistä, joista joka viikko
liikuntaharrastuksiin osallistui n. 200 henkilöä. Liikuntaharrastuksissa on siis mukana vajaa 10 % Nikinmäen
asukkaista. Niko tukee liikuntaharrastusta varaamalla tilat koululta, rahallisesti osallistumalla salivuokrien
maksuun ja ilmoittamalla liikuntaharrastuksista kotisivuillaan.
6.6.2 NINA-kuoro (Nikinmäen Naislaulajat)
NIKO on tiedottanut kotisivuillaan kuoron asioista tarvittaessa. Kuorossa on yli kolmekymmentä osanottajaa.
NIKO antoi taloudellista tukea kuorolle osallistumalla jäsenmaksujen keräysjärjestelmän kustannuksiin.

7. TIEDOTUSTOIMINTA
Tapahtumista ja kokouksista tiedotettiin jäsenkirjeillä, ilmoitustauluilla ja yhdistyksen internet-sivustolla. NIKO
julkaisi keväällä ja syksyllä tiedotteen. Kotissivuilla oli kävijöitä keskimäärin 626 kävijää/kuukausi (ed. vuonna
627).
8. VAIKUTTAMISEN KEINOT
8.1 Kontaktit
Nikinmäkeläiset ovat aktiivisesti olleet mukanan yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa erilaisissa luottamustehtävissä. NIKO:n roolina on ollut avustaa ja tukea näitä henkilöitä sekä vaikuttaa itse suoraan mm.
kaupungin eri tahoihin, päättäjiin ja viranhaltijoihin asioiden edistämiseksi.
8.2 Nikinmäkeläisten ja muiden yrittäjien ja yritysten tiedot NIKO:n kotisivuilla
Yritysten tietoja on päivitetty ja täydennetty yhdistyksen kotisivuille.
9. TALOUS
Yhdistyksen talous on perustunut pääasiassa jäsenmaksutuloihin Yhdistyksen talous on ollut vakaa. Osa tuloista
on saatu kaluston vuokrauksesta sekä arpajais- ja buffettituloista.
Nikinmäen Omakotiyhdistys NIKO ry
Hallitus.

