Vasaramäen Omakotiyhdistys r.y.

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003
Vuosi 2003 oli yhdistyksemme 57. toimintavuosi. Jäsenmaksun maksaneita perheitä oli kaikkiaan
364, 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
Kimmo Jaakkola (varajäsen)

Tilintarkastajat

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

Hallitus kokoontui vuoden aikana yksitoista kertaa.
Yhdistys oli 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 Sinivaara ja kokousedustajina Aho, Knuuti, Sinivaara ja Ulmala.
Sääntömääräisiä kokouksia oli kaksi: kevätkokous 19.3. ja syyskokous 25.11.
Vuoden 2003 alussa Turku korotti tonttiensa nimellishintoja, mutta tontin sai lunastaa vanhalla
hinnalla kesäkuun loppuun asti. Asian tiimoilta pidettiin jäsentilaisuus, jossa mm. rahoituslaitoksen
edustaja esitteli lunastukseen ja sen kannattavuuteen vaikuttavia seikkoja.
Vasaramäen liikennejärjestelyt ovat olleet koko vuoden Turun ympäristö- ja kaavoituslautakunnan
käsittelyssä. Asiassa saatiin lautakunnan päätös vuoden lopulla. Alueen asukkaiden toivomia
nopeita järjestelyjä ei ole tulossa, mutta päätös käsittää suunnitteluohjelman vuosiksi 2004 - 2005.
Yhdistys otti kantaa Kupittaan jalkapallostadionin lisäkatsomorakentamiseen ja lähetti muistutuksen
Kupittaanpuiston yleissuunnitelmasta. Hallitus oli kutsuttuna Veritas-stadionin avajaisissa
toukokuussa.
Omenankukkajuhlaa vietettiin 4.6. Tilaisuudessa yhdistys tarjosi yleisölle pullaa, kahvia, mehua ja
makeisia sekä aikuisille lisäksi ns. Vasaramäen sinistä. Ohjelmassa oli myös torvisoittoa,
paloautoon tutustumista, arpajaiset ja kirpputori.
Yhdistys järjesti Vasaramäen koululla jumppaa sekä lapsille että aikuisille. Kesällä lentopalloiltiin
ja nurmikkojumpattiin entiseen malliin.
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Jouluinen piparikurssi-ilta pidettiin joulukuussa. Opettajana oli Raija Salonen Vasaramäen
Martoista.
Jätepaperia kerättiin yhdistyksen hyväksi keväällä ja syksyllä. Oksasilppuri, pitkät tikkaat ja
viemärirassi olivat edelleenkin jäsenten lainattavissa. Vuonna 2003 yhdistyksellä on ollut
yhteistyösopimus Vetopeli Oy:n kanssa.
Yhdistys myönsi Vasaramäen koululle viisi 20 euron sekä Kupittaan koululle ja lukiolle
kummallekin yhden 30 euron stipendin annettavaksi koulujen valitsemille vasaramäkeläisille
oppilaille. Yhdistys muisti myös pitkäaikaista jäsentään Paavo Läntistä, joka täytti 90 vuotta
toukokuussa.
Jäsentiedotteita toimitettiin 6 kappaletta. Yhdistyksemme päätti hankkia oman domain-nimen
vuoden lopulla ja täten nettisivuillamme on nyt uusi osoite. Sivujen ylläpidosta huolehti Tomi
Viitanen.

Rakuunatie 10
20720 Turku

gsm ( 050 ) 594 3325

e-mail omakotiyhdistys@vasaramaki.fi
http://www.vasaramaki.fi

