Vasaramäen Omakotiyhdistys r.y.
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001
Vuosi 2001 oli yhdistyksemme 55. toimintavuosi. Jäsenmaksun maksaneita perheitä oli kaikkiaan
334, joka oli jälleen uusi ennätys. Jäsenmaksu oli 90 markkaa, josta 50 markkaa Suomen
Omakotiliiton jäsenmaksua ja 12 markkaa Turun Pienkiinteistöjen Keskusjärjestön (TPK)
jäsenmaksua. Täten yhdistykselle jäi omaan käyttöön 28 markkaa per maksava jäsen.
Yhdistyksen hallitus

puheenjohtaja

Heikki Knuuti,
Kalle Aho
Jäsensihteeri
Tom Nybom
varapuheenjohtaja Pekka Pesso,
taloudenhoitaja Liisa Saari
Erkki Sinivaara
Matti Ulmala
Tomi Viitanen
Jukka Ågren
sihteeri
Jarna Karrila, varajäsen

Tilintarkastajat

Aino Holmen ja Kari Keinonen, varalla Ulla-Maj Julin-Vuorio ja Pauli
Järvinen

Hallitus kokoontui virallisesti seitsemän kertaa ja muutaman kerran epämuodollisesti.
Yhdistys on edelleen jäsenenä sekä Turun Pienkiinteistöjen Keskusjärjestössä (TPK) että Suomen
Omakotiliitossa. Niiden neuvottelemat jäsenedut ovat siten myös yhdistyksemme jäsenten
hyödynnettävissä. TPK:n johtokunnassa yhdistystämme edusti Tomi Viitanen, varalla Heikki
Knuuti. Kokousedustajina olivat Karrila, Knuuti, Nybom, Pesso, Saari ja Viitanen. Suomen
Omakotiliitossa ja sen Varsinais-Suomen piirijärjestössä edustajanamme oli Matti Ulmala, joka
toimi piirijärjestön sihteerinä. Varaedustajana liitossa oli Sinivaara ja kokousedustajana Ulmalan ja
Sinivaaran lisäksi Aho.
Yhdistyksen sääntömääräisiä kokouksia oli kaksi, keväällä ja syksyllä. Kevätkokous, joka pidettiin
22.3., siirrettiin runsaan osallistujamäärän vuoksi Vasaramäen kirjastosta koulun ruokasaliin.
Kokoukseen osallistujia kiinnostivat tontinvuokran määräytymisen periaatteet ja vuokrasopimuksen
uusimisen vaikutukset vuokraan, mitä kuulijoille selvitti Heikki Knuuti. Marraskuussa pidetyn
syyskokouksen vieraina olivat Juha Laakso ja Timo Moilanen Lähivakuutuksesta. Kokouksessa
luovutettiin yhdityksen standaari numero 5 Pekka Pessolle ja numero 6 Matti Ulmalalle.
Yhdistyksen uudeksi puheenjohtaksi valittiin Tomi Viitanen kymmenen vuotta yhdistystä
kunniakkaasti johtaneen Heikki Knuutin ilmoitettua jättävänsä tehtävän. Muilta osin kokoukset
sujuivat tavanomaiseen tapaaan.
Omenapuiden leikkausnäytös järjestettiin 23.4. Niittykatu 6:n pihalla. Puutarhuri Hanna Eräpolku
leikkasi pari omenapuuta malliksi. Sateisesta säästä huolimatta yleisöä oli nelisenkymmentä
henkilöä. Pienimuotoisessa tieto-/arvauskilpailussa palkintona olleen Pikkuvihreän lahjoittaman
nurmikonviimeistelijän voitti Jussi Koskinen.

Valtakunnallista Omakotipäivää vietettiin 30.3. Yhdistyksemme pääsi radio-ohjelmaan kertomaan
päivän merkityksestä.
Stipendirahastomme sai 5 000 mk:n lahjoituksen yhdistyksemme jäseneltä, joka ei halua nimeään
julkisuuteen. Yhdistys kiittää lahjoituksesta. Vuonna 2001 yhdistys myönsi Vasaramäen koululle
viisi sadan markan sekä Kupittaan koululle ja lukiolle kummallekin yhden 300 markan stipendin
annettavaksi koulujen valitsemille vasaramäkeläisille oppilaille.
Omenankukkajuhlaa vietettiin 4.6. Tilaisuudessa yhdistys tarjosi yleisölle pullaa, kahvia, mehua ja
lakritsia sekä aikuisille lisäksi ns. Vasaramäen sinistä. Ohjelmassa oli myös pienimuotoisia
kilpailuja, torvisoittoa ja kirpputori. Yhdistyksen kirpputoriosaston tuotto luovutettiin
stipendirahastoon.
Lokakuussa järjestettiin varttuneille yhdistyksemme jäsenille yhden illan Internet-alkeiskurssi.
Marraskuussa oli yhteislaulutilaisuus, jossa laulettiin vanhoja kansakoululauluja. Kummankin
tilaisuuden osallistujat toivoivat jatkossa lisää samanlaisia tilaisuuksia.
Jätepaperia kerättiin yhdistyksen hyväksi keväällä ja syksyllä. Lainattavat yhteiskäyttötavarat
lisääntyivät, kun vuoden alussa yhdistykselle hankittiin kaksi viemärinavausjousta. Oksasilppuri ja
pitkät tikkaat olivat edelleenkin jäsenten lainattavissa. Vuoden aikana harkittiin pitkään myös ison
perävaunun hankkimista yhdistykselle. Lopulta kuitenkin päädyttiin tekemään sopimus perävaunuja
vuokraavan Vetopeli Oy:n kanssa. Vuoden 2002 alusta yhdistyksen jäsenet saavat 20 %:n
alennuksen Vetopelin vuokrista.
Vuoden lopulla ilmestyi yhdistyksen kauan valmisteilla ollut historiikki. Antti ja Heikki Knuuti
tekivät suururakan saattaakseen julkaisun kuntoon. Historiikki jaettiin kaikille jäsenmaksunsa
maksaneille.
Jäsentiedotteita toimitettiin 6 kappaletta. Yhdistyksemme toiminnasta tiedotettin myös
nettisivuillamme, joiden ylläpidosta huolehti Tomi Viitanen.
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