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LATOKASKI-SEURA RY    2.4.2018/PS 
rek. no 137.148 
 
Toimintakertomus vuodelta 2017 
 
1. Varsinaiset kokoukset 
 
Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 24.4.2017. Läsnä oli 11 henkilöä. Seuran puheenjohtajaksi 
valittiin Päivi Silventoinen, varapuheenjohtajaksi Ulla Tuomainen, sihteeriksi Pia Rautio, 
rahastonhoitajaksi ja jäsensihteeriksi Raili Pilke. Hallituksen muut jäsenet: Marketta Arjas, Timo 
Gröndahl, Juha-Matti Kemppinen, Sara Saramäki, Mirka Törmänen.  
 
Seuran kirjanpitäjäksi valittiin Jorma Karhunen ja toiminnantarkastajaksi Sirpa Lehtonen. 
 
Hallitus piti vuoden 2017 aikana 10 kokousta (16.1, 16.2,  20.3, 24.4, 5.5, 5.6, 29.8, 12.9, 24.10, 
27.11.). Hallitus hyväksyi toimintasuunnitelman ensimmäisessä järjestäytymiskokouksessa.  
 
2. Jäsenet 
 
Jäsenmaksun maksaneita jäseniä oli 75. Jäsenmaksu oli 10 €. 

Jäsenrekisteriä ylläpidetääm Yhdistysavaimen tietokannan päälle. 

 
3. Toiminta 

Latokaski-seuran toiminta oli vuonna 2017 varsin aktiivista, vuoden aikana tehtiin tehtiin aloitteita ja 
ja järjestettiin useita tapahtumia. Latokaski-seuran perustamassa Latokaski Facebook –ryhmässä 
oli vuoden loputtua noin 2000 jäsentä.  

Latokaski-seura luovutti Latokasken palstojen hallinnoinnin takaisin Espoon Kaupungille ja 
Latokaski-seuran palstalaisten käyttöön ostamat koneet, välineet ja kontti jäävät palstalaisten 
käyttöön, eikä seuralla ole enää niihin myöskään vastuita tai velvollisuuksia. 

Vuonna 2017 päätettiin myös avata Latokaski-seuran hallituksen kokouksia soveltuvin osin seuran 
jäsenille, niin että halukkaat ( ”epävirallisiksi varajäseniksi”) ilmoittautuneet henkilöt voivat olla 
mukana hallituksen kokouksissa (ilman äänivaltaa). Vuoden aikana 2-3 henkilöä on ollut aktiivisesti 
mukana kutsuttuina seuran hallituksen kokouksissa. 

 
4. Järjestetyt tapahtumat 
 

4.1. Latokaski-seura järjesti suojatiepäivystyksen koulujen alkaessa tammikuussa 2017, 
suojatiepäivystyksen ansiosta saatiin lisättyä tietoisuutta koulujen alkamisesta ja suojattua 
muutamia suojateitä koulujen läheisyydessä. 

 
4.2. Latokaski-rieha järjestettiin sunnuntaina 5.3.2017. Sää oli aurinkoinen ja osallistujia 

arvioitiin olleen paikalla n 650-700 henkilöä.  Tapahtumassa oli mm. buffet, 
poniratsastusta, hevosajelua, halibernit. Hiihtokilpailut jouduttiin perumaan lumen puutteen 
vuoksi, sen sijaan ohjelmassa oli mm. suunnistajien leimausrata. Tapahtumaa ennen ja 
sen aikana asukaspuistossa kerättiin lahjoituksia Hope-yhdistyksen kautta jaettavaksi 
vähävaraisille lapsiperheille. Alueen asukkaat toivat yhteensä kuuden ison autolastin 
verran tavaraa, jotka kuljetettiin aktiivisten asukkaiden toimesta eteenpäin Hope Ry:n 
tiloihin.  



 2 

 
4.3. Latokaskenniityn kaavaehdotukseen liittyvä keskustelutilaisuus järjestettiin 9.5.2017 

Latokasken koululla. Mukana oli noin 30 asukasta sekä lisäksi kaupungin virkamiehiä 
kertomassa kaavaehdotuksesta ja vastaamassa kysymyksiin. 

 
4.4. Latokasken Syystempaus järjestettiin 24.9.2017. Tapahtumassa mukana oli hevosajelua, 

poniratsastusta ja eko-ongintaa. Uutena aktiveettiina tapahtumassa oli keppihevoskilpailut, 
joiden suosio yllätti kaikki. Keppihevoskilpailuissa jaettiin palkintoina ruusukkeita ja 
pokaaleja kaikille osanottajille. Myös nuoria pyritään saamaan aktiivisemmin toimintaan 
mukaan, tapahtumissa talkootyötä tekevät nuoret saivat päivästä työtodistuksen. Espoon 
Syke järjesti maksutonta puistojumppaa, Latokasken Tiikerit kertoivat 
pesäpalloharrastuksesta. Mukana oli kymmeniä kirpputori- ja käsityömyyjiä ja useita 
yritysmyyjiä. Edustettuina ja yhteistyössä olivat myös Partiot, Martat, SPR, MLL. Kolmen 
tunnin aikana osallistujia arvioitiin olevan noin 700. 

 
4.5. Joulukorttitalkoot järjestettiin 22.11.2017 Latokasken Asukaspuistossa. Seura kustansi 

askartelutarvikkeet sekä tarjoili glögiä ja piparkakkuja. Askartelijoita oli kolmen tunnin 
aikana noin 90 henkilöä. 

 
 

5. Osallistuminen muiden järjestämiin tapahtumiin 
 

5.1. Espoon kaupungin koordinoimaan ”Lähiympäristö roskattomaksi” –talkoisiin 26.4.2017 
osallistui Latokaski-seuran organisoimana myös paikallinen partio. Mastonvartijoiden 
Ravut, Ankat ja Kotkat osallistuivat Latokasken siivoustalkoisiin yhdessä Latokaski-seuran 
ja muiden alueen asukkaiden kanssa. 

 
5.2. Elokuussa 2017 useilla Latokasken alueilla osallistuttiin haittakasvitalkoisiin, joissa 

kerättiin yhteensä 26 säkillistä haittakasveja (pujoa ja jättipalsamia). Mukana oli niin 
Latokaski-seuran hallituksen jäseniä kuin paikallisia asukkaita. 

 
5.3. Latokaski-seura oli mukana tiedottamassa MLL:n Mannerheimintien Lastensuojeluliiton 

suojatiepäivystyksestä alueella elokuussa 2018. 
 

 
6. Aloitteet ja niiden toteutuminen 
 

6.1. Latokaski-seura teki aloitteen (17.2.2017), että Espoon kaupunki harkitsisi ns. ”välkky”  
havainnevalojen asentamista Nöykkiöntien ja Kaskitien risteykseen. Kaupungin 
vastauksessa 29.6.2017 todettiin, että ”välkky”-havainnevaloja ei asenneta toistaiseksi 
lisää, mutta Nöykkiönkadun sisäkaarteen valaisin tullaan uusimaan ja muutkin valaisimet 
tarkistetaan. Loppuvuodesta kaupunki asensi risteykseen ”Älykkäät suojatievalot”. 

 
6.2. Latokaski-seura teki aloitteen (12.12.2017) liittyen Latokaski–tiellä, Kokkohongantien 

kohdalla,  puuttuvaan suojatiehen. Kaupunki totesi vastauksessaan (7.1.2018), että 
suojatie on todettu tarpeelliseksi ja sen saaminen paikalleen suoritetaan mahdollisimman 
pikaisesti. 

 
6.3. Latokaski-seura teki muistutuksen (18.5.2017) liittyen ”Kaavaehdotus alue 432100: 

Latokaskenniitty, asemakaava ja asemakaavan muutos, Latokaski, Nöykkiö”, jossa 
pyydettiin huomioimaan liikenne ja liikkumisen turvallisuus sekä asuminen että viihtyisyys. 
Muistutuksessa kiinnitettiin myös huomiota päiväkoti- että koulupaikkojen riittävyyteen ja 
kyseltiin myös asukkaiden mahdollisuutta osallistua suunnitteluun.  
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6.4. Lisäksi seura on pyrkinyt vaikuttamaan alueen ainoan kirjelaatikon sijaintiin. Tästä on 
lähetetty Postille tiedustelu (23.11.2017). Alueelta poistettiin toinen kirjelaatikko kesällä 
2017 ja saattaa olla, että on valittu väärin perustein poistettava kirjelaatikko. Postilta ei ole 
saatu vastausta. 

 
 
 
7. Tiedotus- ja julkaisutoiminta  
 

7.1. Web-sivujen (www.latokaski.fi). pitämisestä ajan tasalla vastasi Päivi Silventoinen 
Nettisivujen uudistustyö käynnistettiin vuonna 2017, tarkoituksena on tuottaa Latokaskelle 
modernimpi ja toimivampi nettisivusto, joka mahdollistaa paremmin mm. nettiartikkelien 
tuottamisen. 

 
7.2. Latokasken Facebook-ryhmässä oli vuoden lopussa n. 2000 jäsentä. Keskustelu ja 

tiedottaminen on ollut aktiivista. Adminit olivat Päivi Silventoinen, Päivi Teljä-Siltanen, 
Katja Kontinen, Tiina Lajunen ja nimimerkki Laura Latokaskelainen. 

 
7.3. Vuonna 2017 avattiin Latokaski-ryhmän lisäksi julkinen ”Latokaski-seura” – Facebook 

sivu, jota kautta on helpompi avata esimerkiksi tapahtumatietoja julkisesti jaettavaksi sekä 
päivittää Latokaski-ryhmän tietoja. 

 
7.4. Latokaski-seura tuottaa tapahtumien (Latokaski-rieha, Latokasken Syystempaus ja 

Joulukorttitalkoot) yhteydessä tiedotteita, jotka jaetaan talkoovoimin noin 2500 alueen 
talouteen. Tiedotteissa on tietoa tapahtumasta sekä ajankohtaista tiedotettavaa. Vuoden 
2017 aikana näiden tiedotteiden yhteydessä on tiedotettu mm. vuosikokouksesta, 
ohjeistettu rotta-ongelmassa 

 

8. Avustukset 
 

8.1. Leirikoulu-avustus Kantokasken koulun kuudennet luokat (100 euroa/luokka) 300,00 € 

8.2. Leirikoulu-avustus Latokasken koulun kuudennet luokat (100 euroa/luokka) 200,00 € 

8.3. Retkiraha Kantokasken koulun viidennet luokat (100 euroa/luokka) 300,00 € 

8.4. Retkiraha Latokasken koulun viidennet luokat (100 euroa/luokka) 200,00 € 

8.5. Stipendit Latokasken ja Kantokasken koulujen oppilaille (475,00 €) 

8.6. Avustus partiolaisille (Mastonvartijat). Avustus käytettiin kesäleirille mahdollistamaan 
osaltaan myös vähävaraisempien mukaan pääseminen  (300,00 €) 

8.7. Maddalena-konsertti Latokasken asukaspuistossa (avoin kaikille) (450,00 €) 

8.8. Seura kustansi ja hankki myös Latokasken ostarille kesäkukat, jotka istutettiin 
talkoovoimin. 

 
9. Edustaminen ja huomionosoitukset 

 
9.1. Vuosikokouksessa 24.4.2017 muistettiin yli 10 vuotta Latokaski-seuran puheenjohtajan 

toimea hoitanutta Pia Rautiota hänen luopuessaan puheenjohtajan tehtävistä. 
 

9.2. Joulukuussa 2017 muistettiin joulukortein yhteistyökumppaneita. 

http://www.latokaski.fi/

