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Toimintasuunnitelma vuodeksi 2008
Painopiste sekä yhdistyksen että sen kattojärjestöjen toiminnassa tulee olemaan Espoo 550-vuotisjuhlissa vuonna
2008. Juhliin varaudutaan syksyllä 2007 istuttamalla 800 sinistä ja keltaista kukkasipulia EOK:n vihertekona
yhdistyksen toiminta-alueelle. Yhdistys pyrkii lisäksi juhlistamaan jo perinteeksi muodostuneita tapahtumia
lisäohjelmalla asukkaiden toiveita unohtamatta resurssien ja määrärahojen puitteissa, jotta saavutetaan eri-ikäisiä ja eri
asioista kiinnostuneita ihmisiä. Tavoitteena vuodelle 2008 on edelleen jäsenmäärän kasvattaminen ja jäsenten
aktivointi eri tapahtumiin sekä Pellaksen kaavan seuraaminen.
Yhdistyksen tiedotuskanavina toimivat Pihlis-info ja yhdistyksen kotisivu sekä ilmoitustaulut.
Pihlis-info on yhdistyksen oma lehti, jossa kerrotaan ajankohtaisista alueen asioista sekä yhdistyksen toiminnasta ja
julkaistaan tarinoita alueen aikaisemmista vaiheista. Pihlis-infoa jaetaan 350 talouteen 8-10 kertaa vuodessa. Kopiot
siitä toimitetaan kaupungin arkistoon.
Yhdistyksen kotisivu osoitteessa www.kuninkaantie-pihlajarinne.fi on kanava nopeaan informaatioon sekä uusien
kohderyhmien saavuttamiseen sekä palautteen saamiseksi alueen asukkailta. Tilaa on myös pienelle kuvagallerialle.
Vuosittainen kotiseutu/kulttuuriretki tehdään joko lähialueen kulttuurikohteeseen, kulttuuritapahtumaan tai
Kuninkaantie-teemaan liittyen suunnaten se joskus lapsiperheille, toisinaan vain aikuisille.
Lisäksi kohdekulttuuriavustuksen turvin pyritään täydentämään tapahtumatarjontaa.
Viljelypalstojen vuokrausta pyritään laajentamaan kynnetyn ja äestetyn kasvimaan osalta. Vuokrausmahdollisuutta
tarjotaan edelleen myös lähi asukas/omakotiyhdistysten jäsenille. Lisäksi yhdistys vuokraa tai lainaa jäsenilleen
omistamiaan koneita ja laitteita, joihin kuuluvat mm. haketin, kaasugrilli, kahvinkeitin, termospullo, megafooni,
jatkopöytä ja pihakatos. Yhteisten alueiden siivoustalkoot toteutetaan sekä keväällä että syksyllä ja samalla ohjataan
asukkaita käyttämään kunnan tarjoamia keräysautoja ongelmajätteille. Paperinkeräyspisteiden siisteyttä vaalitaan ja
anotaan kartonkikeräyspistettä.
Yhdistys kirjelmöi aktiivisesti kaupungille ja muille elimille asuinympäristöä koskevista asioista ja pyrkii valvomaan
ympäristön muutoksia kaikin tavoin esim. kaavoituksen, yksityisen ja julkisen liikenteen ja ympäristön siisteyden
suhteen. Erityisesti Pellaksen kaava tulee vaatimaan panostusta, samoin Kehä 3:n jatkuvasti yltyvä liikennemelu.
Harrastuspiiritoiminta käsittää viikoittain tarjotun sählyvuoron (salivuokra on edullinen, kun osanottajista vähintään
puolet on alle 23-vuotiaita) sekä tuetun keppijumpan lähikoululla. Kesäaikaan järjestetään koko perheen pesäpalloa
Pihlajarinteen pallokentällä. Lisäksi pidetään yleisurheilukisat lapsille ja luutapalloturnaus talvipäivän yhteydessä.
Toimintaan anotaan liikuntatoimen perusavustusta.
Pihlis-päivät tikkamestaruuskilpailuineen, lasten urheilukilpailuineen ja kirpputori-kahvila-toimintoineen on
vakiinnuttanut paikkansa loppukesän tapahtumana. Urheilulajeina juoksu, pituushyppy, kuula / pallon heitto.
Autotalli-pihakirppis-tapahtuma karttoineen saa jatkoa ja Ingaksentien siltatanssien tunnettavuutta ja kansainvälisyyttä
lisätään. Resurssien riittäessä ohjelmassa pidetään uudenvuoden vastaanotto sekä säiden salliessa laskiaisrieha
luutapallo-otteluineen.
Yhdistys jatkaa toimintaansa yhteistyöelimiensä kanssa sekä naapuriyhdistystensä kanssa, josta esimerkkinä yhteisesti
järjestetyt Auroran kyläjuhlat, joissa myös panostetaan 550-vuotisjuhlan mukaiseen ohjelmaan.
Meillä on edustaja KANK:ssa (Kanta Espoon alueneuvottelukunta) sekä edustus Pro Espoonjoki ry:ssä, jonka
järjestämiin Espoonjoki-kävelytapahtumiin olemme osallistuneet aktiivisesti. EKYLin (Espoon
kaupunginosayhdistysten liitto) tilaisuuksiin olemme valinneet edustajan tapauskohtaisesti. Myös EOK:n (Espoon
Omakotiyhdistysten keskusjärjestö) tilaisuuksiin valitaan edustaja tapauskohtaisesti ja osallistumme vuosittain
Vuoden Viherteko-kilpailuun.
Rahoittaaksemme toimintamme keräämme jäsenmaksuja ja kannatusjäsenmaksuja ja anomme avustuksia Espoon
kulttuuritoimelta, tekniseltä toimelta sekä liikuntatoimelta. Myös muut kotiseututyöhön osoitetut avustukset ovat
tervetulleita.
Oivi Salohonka

Minna Lindfors

Puheenjohtaja

Sihteeri

