Vasaramäen Omakotiyhdistys r.y.
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2002
Vuosi 2002 oli yhdistyksemme 56. toimintavuosi. Jäsenmaksun maksaneita perheitä oli kaikkiaan
345, joka oli jälleen uusi ennätys. Jäsenmaksu oli 16 euroa.
Hallitus

Tomi Viitanen, puheenjohtaja ja 1. jäsensihteeri
Pekka Pesso, varapuheenjohtaja
Liisa Saari, taloudenhoitaja
Jarna Karrila, sihteeri (varajäsen)
Tom Nybom, 2. jäsensihteeri
Kalle Aho
Heikki Knuuti
Erkki Sinivaara
Matti Ulmala
Jukka Ågren (19.8.2002 asti)
Kimmo Jaakkola (varajäsen)

Tilintarkastajat

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

Hallitus kokoontui vuoden aikana kaksitoista kertaa.
Yhdistys oli edelleen jäsenenä sekä TPK:ssa että Suomen Omakotiliitossa. TPK:n johtokunnassa
yhdistystämme edusti Kalle Aho, varalla Heikki Knuuti. Kokousedustajina olivat Aho, Jaakkola,
Knuuti, Pesso, Sinivaara ja Viitanen. Suomen Omakotiliitossa ja sen Varsinais-Suomen
piirijärjestössä edustajanamme oli Matti Ulmala, joka toimi piirijärjestön sihteerinä. Varaedustajana
liitossa oli Ågren ja kokousedustajana Ulmalan ja Ågrenin lisäksi Knuuti.
Sääntömääräisiä kokouksia oli kaksi: kevätkokous 25.3. ja syyskokous 27.11. Kymmenen vuotta
yhdistyksen puheenjohtajana toimineelle Heikki Knuutille luovutettiin kevätkokouksessa
yhdistyksen standaari numero 7 ansioista yhdistyksen hyväksi.
Hallitusta työllisti koko vuoden Kupittaan puiston asemakaavauudistuksesta lisävauhtia saanut tarve
rajoittaa Vasaramäen läpiajoliikennettä. Asukkaille järjestettiin useita keskutelutilaisuuksia, kaikille
yhteisiä sekä vain tiettyjä katuja koskevia, jotta varmasti saataisiin asukkaiden näkemykset esille.
Puheenjohtaja oli esittelemässä yhdistyksen eli asukkaiden ehdotuksen tilanteen ratkaisemiseksi
ympäristö- ja kaavoituslautakunnan kokouksessa. Lautakunta ei kuitenkaan tehnyt asiasta päätöstä
kuluneen vuoden aikana vaan palautti sen valmisteluun.
Lisäksi keskustelua herätti uutinen, että vuoden 2003 alussa tonttien nimellishintoja aiottiin
korottaa. Asian tiimoilta pidettiin keskusteluilta, jossa oli vieraana kaupungin virkamiehiä
selvittämässä asiaa.
Toukokuussa retkeiltiin Zoolandiassa. Omenankukkajuhlaa vietettiin 4.6. Tilaisuudessa yhdistys
tarjosi yleisölle pullaa, kahvia, mehua ja lakritsia sekä aikuisille lisäksi ns. Vasaramäen sinistä.
Ohjelmassa oli myös kiertoajelu Vasaramäessä Koiramäen bussilla, arpajaiset ja kirpputori.

Syyskuussa Vasaramäen koululla alkoi yhdistyksen järjestämä viikoittainen jumppa sekä lapsille
että aikuisille. Kesällä lentopalloiltiin ja nurmikkojumpattiin entiseen malliin.
Runsaan omenasadon innoittama omenaruokakurssi pidettiin syyskuussa. Opettajana oli Raija
Salonen Vasaramäen Martoista.
Jätepaperia kerättiin yhdistyksen hyväksi keväällä ja syksyllä. Oksasilppuri, pitkät tikkaat ja
viemärirassi olivat edelleenkin jäsenten lainattavissa. Vuonna 2002 yhdistyksellä on ollut
yhteistyösopimus Vetopeli Oy:n kanssa.
Yhdistys myönsi Vasaramäen koululle viisi 20 euron sekä Kupittaan koululle ja lukiolle
kummallekin yhden 50 euron stipendin annettavaksi koulujen valitsemille vasaramäkeläisille
oppilaille. Yhdistys muisti myös pyöreitä vuosia täyttäneitä Turkulaisia omakotiyhdistyksiä, joita
olivat Nummenmäen Pientalot (80 v.), Huhkolan Omakotiyhdistys (50 v.), Raunistulan
Asuinkiinteistöyhdistys (100 v.) ja Ojarinteen Omakotiyhdistys (50 v.).
Jäsentiedotteita toimitettiin 7 kappaletta. Yhdistyksemme toiminnasta tiedotettin myös
nettisivuillamme, joiden ylläpidosta huolehti Tomi Viitanen.
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