Vasaramäen Omakotiyhdistys r.y.
Toimintakertomus vuodelta 2000
Vuosi 2000 oli yhdistyksemme 54 toimintavuosi. Jäsenmaksun maksaneita perheitä oli kaikkiaan
_______. Se on yhdistyksemme historiassa ennätys.
Yhdistyksen hallitus ja muut luottamustehtävät:
Puheenjohtaja

Jäsensihteeri
Varapuheenjohtaja
Taloudenhoitaja
Sihteeri
Varajäsenet

Heikki Knuuti
Asko Koskelainen
Erkki Sinivaara
Tom Nybom
Kalle Aho
Pekka Pesso
Liisa Saari
Matti Ulmala
Jaana Jokiranta
Jarna Karrila ja Jukka Ågren

Tilintarkastajat
Järvinen)

Aino Holmen ja Kari Keinonen (Ulla-Maj Julin-Vuorio ja Pauli

TPK:n johtokunnassa

Asko Koskelainen (Jukka Ågren)

TPK:n kokousedustajat

Pekka Pesso, Kalle Aho, Erkki Sinivaara, Liisa Saari, Jarna Karrila ja
Tom Nybom
V-S:n Omakotiliitto, piirijärjestö
Matti Ulmala sihteerinä (Heikki Knuuti)
S:n Omakotiliitto, liittokokous ja liittovaltuusto

Matti Ulmala

Kokoukset
Sääntömääräisiä kokouksia oli kaksi, keväällä 22.3. ja syksyllä 30.11. Kokoukset pidettiin
perinteisesti Vasaramäen kirjastossa.
Hallitus kokoontui vuoden aikana virallisesti 7 kertaa ja muutaman kerran vapaamuotoisesti.
Jäsenmaksun suuruus
Yhdistyksen syyskokous päätti vuoden 2000 jäsenmaksun suuruudeksi 90 mk.

Yhdistyksen toiminta
Omenankukkajuhla järjestettiin kesäkuun alussa 7.6. ns. Mankelituvan luona Mustikkatien
puistossa. Tilaisuus onnistui hyvin ja väkeä oli n. 150. Kirpputorikin tuotti iloa tiskin molemmin
puolin.
Yhdistyksen stipendirahasto jakoi pienehköjä rahastipendejä alueemme koulujen lapsille.
Stipendien määrät kouluittain olivat: Kupittaan lukio ja Kupittaan yläaste kumpikin 250 mk,
Vasaramäen koulu 500 mk. Yhdistys järjesti vuoden aikana kaksi jätepaperinkeräystä, lokakuussa ja
huhtikuussa. Yhdistyksen oksasilppuri on ollut ahkerassa lainassa jäsenillämme. Pitkille
tikapuillekin on löytynyt tarvitsijoita.
Edunvalvonta
Yhdistys toimii jäsentensä edunvalvojana. Vastapuolena useimmiten on Turun kaupunki jonkun
hallintokunnan muodossa. Yhdistys antaa neuvoja jäsenilleen erilaisissa asioissa ja tarvittaessa käy
neuvotteluja toisen osapuolen kanssa.
Samaa työtä tekee Suomen omakotiliitto valtakunnallisella tasolla lähinnä Helsingissä, Suomen
Omakotiliiton Varsinais-Suomen piirijärjestö omalla alueellaan sekä Turun Pientalojen
Keskusjärjestö TPK puolestaan Turussa.
Tarjolla on ollut kiinteistöjen korjausneuvontaa ja lakiasiainneuvontaa.
Jäsenedut
Jäsenistön käytössä on ollut Suomen Omakotiliiton ja Turun Pientalojen Keskusjärjestön
neuvottelemat jäsenedut. (alennukset monissa kaupoissa, sähkösopimus, öljyalennukset jne.) Lisäksi
lähialueella monista kaupoista on saanut alennusta vasaramäkeläisyyden perusteellakin.
Huomioinnit ja muistamiset
Yhdistyksemme kävi onnittelemassa kunniajäsentään Otto Ruohosta 90-vuotispäivänä. Hänen
kunniakseen istutettiin myös Vasaramäen koulun pihalle omenapuu. Tapahtuma sai varsin paljon
julkisuutta sekä lehdissä että paikallistelevisiossa. Hallituksen entiselle jäsenelle Onni Kuulalle
luovutettiin yhdistyksen standaari n:o 5 kiitoksena ansiokkaasta työstä vasaramäkeläisten hyväksi.
Yhdistys kävi onnittelemassa myös paria omakotiyhdistystä merkkipäivinään.
Tiedottaminen
Yhdistyksen asioista on tiedotettu keltaisilla jäsenkirjeillä ja tolppailmoituksilla. Asioista on saanut
tietoja myös ilmoitustaulultamme Turjantien ja Lehmustien risteyksessä. Yhdistyksellemme avattiin
myös oma kotisivu internettiin.

