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TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009

1. JÄRJESTÖTOIMINTA
1.1 Hallituksen kokoukset
Hallitus kokoontui toimikaudella 8 kertaa.
1.2 Vuosikokoukset
Vuosi- ja syyskokouksessa sääntömääräisten asioiden lisäksi käsiteltiin ajankohtaisia asioita;
Vuosikokouksen yhteydessä 21.4.2009 kuulimme Aurinkoinsinöörit Oy:n esityksen
aurinkoenergian hyötykäytöstä.
Syyskokous pidettiin 11.11.2009 Nikinmäen koulun ruokalassa. Paikalle oli kutsuttu
alustajiksi valtuutetut Mika Niikko ja Lasse Norres. Syyskokouksessa valittiin uusiksi
hallituksen jäseniksi erovuoroisten tilalle Eero Niemelä, Ari Nyman ja Leena Virtanen sekä
varajäseneksi Markku Konttinen kaudelle 2010-2012. Tilintarkastajiksi valittiin Markku
Järvinen ja Leena Palmroos ja varatilintarkastajiksi Matti Hiittu ja Veikko Ahola kaudelle
2010. Jäsenmaksuksi vuodelle 2010 päätettiin 20 euroa. Tilaisuudessa pidettiin myös
Nikinmäki-katsaus tärkeimmistä tiedossa olevista kylämme asioista.
1.3 Jäsenmäärä
Jäsenmäärä oli vuoden lopussa 420 jäsentä.
1.4 Hallituksen jäsenet vuonna 2009
Puheenjohtaja Veijo Leimuvirta, varapuheenjohtaja ja sihteeri Eero Niemelä, varainhoitaja
Peter Vollner, jäsenet Harri Bäckman Elina Kainulainen, Ari Nyman, Eero Toivoniemi ja Arja
Vainio sekä varajäsenet Sakari Jaamala, Esko Keskinen ja Markku Konttinen
1.5 Tilintarkastajat
Markku Järvinen ja Leena Palmroos. Varatilitarkastajat Matti Hiittu ja Veikko Ahola.
1.6 Toimikunnat
Toimikaudelle perustettiin seuraavat toimikunnat avustamaan hallitusta yhdistyksen
toiminnan eri osa-alueilla.
1.6.1 Palvelu- ja joukkoliikennetoimikunta; pj. Markku Järvinen
1.6.2 Maankäyttötoimikunta; pj. Ari Nyman
1.6.3 Virkistys- ja vapaa-aikatoimikunta; pj. Veijo Leimuvirta
- liikuntavastaava Markku Järvien ja talkoovastaava Olavi Lehtinen
1.6.4 Tiedotustoimikunta; pj. Eero Niemelä

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 ry Uudenmaan piiri
Eero Niemelä on osallistunut piirikokoukseen ja piirin vuosikokoukseen.
2.2 Vantaan Omakotiyhdistysten Keskusjärjestö ry
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:
2.3.1 Kaupunginvaltuusto
Mika Niikko ja Lasse Norres
2.3.2 Lautakunnat
Opetuslautakunta:

Tuomo Permikangas,varajäsen

Vapaa-ajan asukaspalvelulautakunta
Lasse Norres, varapuheenjohtaja
Jyrki Riikonen, jäsen
Kaupunkisuunnittelulautakunta
Mika Niikko, jäsen
Ympäristölautakunta
Esko Keskinen, varajäsen
Juha Simonen, varajäsen
Tarkastuslautakunta
Mika Niikko, jäsen
Lasse Norres, varajäsen
Vantaan Työterveys liikelaitos
Hannu Penttinen, jäsen
Uskotut miehet kiinteistötoimituksissa Esko Keskinen
2.3.3 Muut elimet
Korson aluetoimikunta:

Ari Javanainen, puheenjohtaja
Tuomo Permikangas, jäsen
Juha Simonen, jäsen
Mika Niikko, varajäsen
Jyrki Riikonen, varajäsen
Uudenmaan liiton maakuntavaltuusto Mika Niikko

2.4 Suomen Omakotiliitto
Ensio Laaksonen on toiminut jäsenpalvelussa rakennusneuvojana ja osallistunut energiaasioihin liittyviin kokouksiin asiantuntijan roolissa sekä kirjoittanut Omakotilehteen
Rakennusfysiikkasarjan artikkeleita.

3. JÄSENEDUT
Vantaan Energian sähkösopimuksen lisäksi jäsenistölle on tarjottu ostoetuja Omakotiliiton ja
VOK:n toimesta. Yhdistyksen omistaman kaluston vuokraamisen edellytyksenä on myös
NIKOn jäsenyys. Uusina jäsenetuna ovat Radon-mittarin vuokraus ja kosteusmittauspalvelu
kumppanitoimintana jäsenille.
4. PALVELU- JA JOUKKOLIIKENNETOIMIKUNTA
4.1 Koulu- ja päiväkotitilat
Nikinmäen ala-asteen, päiväkodin ja neuvolan toimintaa on seurattu ja koulun kanssa
toimittu yhteistyössä.
4.2 Liikenne
Erilaisista liikenneasioista keskusteltu ja oltu yhteydessä eri tahoille.

5. MAANKÄYTTÖTOIMIKUNTA

Yleisesti seurattu infran rakennushankkeita ja suunnitelmien toteutumista Nikinmäessä.
6. VIRKISTYS JA VAPAA-AJANTOIMIKUNTA
6.1 Teatteriretki
Keväällä 2009 tehtiin teatteriretki Kotkaan katsomaan musikaalia ”Jazz-tyttö”. Mukana oli 53
nikinmäkeläistä teatterin ystävää. Teatterimatkailua jatketaan edelleen.
6.2 Juhannusjuhlat/Uimaranta-alue
Juhlat pidettiin uimarannalla perinteisesti juhannusaattona klo. 18.30 alkaen. Nikinmäen
tiskijukat tanssittivat yleisöä tanssilattialla levymusiikin tahdissa. Ohjelmaan kuuluivat myös
arpajaiset, kanoottikilpailu, grillibufee ja komea juhannuskokko. Palovalvontaa hoiti Korson
VPK. Paikalla oli yleisöä n. 230 hlöä. Erityiskiitos kokko- ja juhlatalkoisiin osallistuneille, sekä
juhlissa henkilökuntana toimineille, joiden työllä juhlat järjestyivät. Juhlista tehtiin yhteenveto
yhdistyksen sivuille.
Lentopalloa pelattiin kesällä säännöllisesti rannan kentällä kahdesti viikossa.
Kanootteja oli jäsenistön käytössä pientä vuokraa vastaan.
6.3 Laskiaisrieha
Vuoden 2009 laskiaisrieha pidettiin perinteisesti Korennontien täyttömäellä
laskiaissunnuntaina. NIKO tarjosi yleisölle hernerokkaa, näkkileipää ja lämmintä mehua.
Grillimakkaraa oli myynnissä. Myös Nikinmäki-infoa oli tarjolla. Yleisöä oli paikalla n. 150
hlöä.
6.4 Siivoustalkoot
Keväällä järjestettiin kaupungin kanssa jo perinteiset siivoustalkoot 9.5.2009, joiden
tuloksena alueemme taas kerran siistiytyi. Asukkaiden tulisi nykyistä enemmän puuttua
roskaamisen lopettamiseksi. Talkooväki, n. 30 hlöä, nautti siivoustyön palkkioksi rannalla
grillimakkaraa ja virvokkeita.
6.5 Ranta-alue
Ranta-alueen kehittäminen edistyi huonosti kaupungin rahapulan takia.
6.6. Muu talkootoiminta
Nikinmäen keskuspuiston ulkoiluväylän raivaus ja hakkeen levitys tehtiin talkoovoimin.
Hakkeen antoi käyttöön kaupungin puisto-osasto.
6.7 Harrastustoiminta
6.7.1 Lentopallokerho
Kesän aikana pelattiin uimarannan kentällä tiistai/torstai-iltaisin. Osallistujia on ollut n. 16
henkeä. Syksystä lähtien lentopalloa pelattiin Nikinmäen koulun tiloissa.
6.7.2 Liikuntakerhot
Liikuntaa harrastettiin Nikinmäen alakoulun tiloissa seuraavasti:
Naisten keppijumppaa, naisten liikuntaa ja kyläjumppaa perheille. Toiminta on ollut erittäin
suosittua. Nikinmäen koululla järjestetyissä harrastuksissa oli mukana noin 100 osallistujaa
joka viikko.

7. TIEDOTUSTOIMIKUNTA
Tapahtumista ja kokouksista tiedotettiin jäsenkirjeillä, ilmoitustauluilla ja yhdistyksen internetsivustolla. NIKO julkaisi keväällä ja syksyllä NIKINMÄKELÄINEN-lehden, joka jaettiin kaikkiin
Nikinmäen talouksiin, sekä lukuisille NIKOn yhteys- ja kontaktitahoille. Lehteen haastateltiin
myös nikinmäkeläiset kunnallisvaaliehdokkaat.

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 Esitykset
NIKO on esityksin suoraan kaupungin viranhaltijoille ja luottamusmiehille vaikuttanut alueen
kehittämiseen.
9. TALOUS
Yhdistyksen talous on perustunut pääasiassa jäsenmaksutuloihin, joista n. 30% jäi omaan
käyttöön ja loput liiton ja keskusliiton toimintaan.
Osa tuloista on saatu ja arpajais- ja buffettituloista.
10. MUU TOIMINTA
10.1 Koivumäen koulu
Koulu on ollut suljettuna käytöltä ja kärsinyt ilkivallasta. Kaupungin kanssa ei olla päästy
edistymään koulun saamiseksi asukas- ja yhdistyskäyttöön. Kaupunki käynnisti
järjestötilatyöryhmän pohtimaan kaupungin tilojen käyttöä. Työryhmän raportti oli myönteinen
tilojen järjestökäyttöä ajatellen, mutta vaatii kaupungin toimialan budjettivastuuta.
NIKO on käynyt keskusteluja tilojen tulevaisuudesta. NIKO on pitänyt koululla omia
kokouksiaan.
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