Vasaramäen Omakotiyhdistys r.y.

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2005
Vuosi 2005 oli yhdistyksemme 59. toimintavuosi. Jäsenmaksun maksoi kaikenkaikkiaan 363
jäsentä. Jäsenmaksu oli 19 euroa.
Hallitus

Tomi Viitanen, puheenjohtaja ja 1. jäsensihteeri
Kimmo Jaakkola, varapuheenjohtaja
Liisa Saari, taloudenhoitaja
Jarna Karrila, sihteeri
Kalle Aho
Heikki Knuuti
Pekka Pesso
Matti Ulmala
Kari Haavisto
Kaisa Nummelin (varajäsen)
Erkki Sinivaara (varajäsen)

Hallitus kokoontui vuoden aikana 10 kertaa. Sääntömääräisiä kokouksia oli kaksi: kevätkokous
21.3. ja syyskokous 20.11. Jäsentiedotteita toimitettiin 4 kappaletta. Yhdistyksemme nettisivujen
ylläpidosta huolehti Tomi Viitanen.
Tilintarkastajina olivat: Marjo Henriksson ja Kari Keinonen, varalla Ulla-Maj Julin-Vuorio ja Pauli
Järvinen.
Yhdistys oli jäsenenä sekä TPK:ssa että Suomen Omakotiliitossa. TPK:n johtokunnassa
yhdistystämme edusti Kalle Aho, varalla Erkki Sinivaara. Kokousedustajina olivat Kalle Aho,
Kimmo Jaakkola, Jarna Karrila, Pekka Pesso, Erkki Sinivaara ja Tomi Viitanen sekä varalla Heikki
Knuuti ja Liisa Saari. Suomen Omakotiliitossa ja sen Varsinais-Suomen piirijärjestössä
edustajanamme oli Matti Ulmala, joka toimi piirijärjestön sihteerinä. Ulmalan varaedustajana oli
Sinivaara ja kokousedustajina Heikki Knuuti, Pekka Pesso, Erkki Sinivaara ja Matti Ulmala.
Omakotiliiton liittokokouksessa yhdistystämme edustivat Sinivaara ja Ulmala.

Yhdistyksen toimia ja aloitteita vuonna 2005:
Aktiivista jäsenhankintaa; kirje niille Vasaramäen asukkaille, jotka eivät syystä tai toisesta ole
yhdistyksen jäseniä. Laadittiin Yhdistyksen kommentit kaupungin viheralueohjelmaan kuuluvien
aluettamme koskevien suunnitelmien johdosta. Yhdistyksen pyynnöstä Kaupungin Tilalaitos on
korjannut pois Lehmustien loppupään hylätyn kioskin. Hankittiin ns. koirankakkatarrat, (joskin ne
päätettiin laittaa jakoon vasta keväällä 2006). Järjestettiin tiedotustilaisuuksia: Rakuunatie,
Katusuunnitelmatilaisuus, osallistuttiin viheralueohjelman yleisötilaisuuteen. Vaikutettiin
Vasaramäen koulun pihavalaistuksen uusimiseen.
Yhdistyksen nimissä laaditut anomukset, hakemukset ja pyynnöt: Hautausmaantielle
ehdotettiin pysäköintialuetta sekä suojatietä puiston puolelle. Tehtiin ympäristö- ja
kaavoituslautakunnalle esitys aiheesta Lehmustie. Anottiin pysäköintikieltoa Juolukkatien

Lehmustien puoleiseen päähän. Tehtiin oikaisuvaatimus Rakuunatien liikennesuunnitelmasta.
Tehtiin aloite Lehmustien liikennejärjestelyjen muuttamisesta Vasaramäen koulun kohdalla
(”Koulun risteys”). Tehtiin ehdotus alueen leikkipuistojen kunnostamisesta. Anottiin bussikatoksia
Hautausmaantielle koulun kentän kohdalle ja Lemminkäisenkadulle Vaapukkatien kohdalle.
Rakuunatien ja Hautausmaantien risteykseen haettua autohuoltorakennuksen rakennuslupaa
koskeva valitus toimitettiin hallinto-oikeuteen.
Muuta toimintaa vuonna 2005: Yhdistykselle hankittiin jäsenistön käyttöön uusi oksasilppuri.
Vasaramäen koululla järjestettiin jumppaa sekä lapsille että aikuisille. Järjestettiin
sauvakävelytapahtumia. Toukokuussa 2005 järjestettiin hautausmaalla kävelyretki, jossa tutustuttiin
Riikka Kaistin opastamana historiallisesti merkittäviin tai muuten kiinnostaviin
hautamuistomerkkeihin. Paperinkeräys järjestettiin sekä keväällä että syksyllä. Yhdistykselle
hankittiin oma kylätalkkari; toiminta alkoi loppuvuodesta. Yhdistyksen jäsenille neuvoteltiin
jätehuoltoa alennettuun hintaan L&T:ltä. Omenankukkajuhlaa vietettiin 7. kesäkuuta. Tilaisuudessa
yhdistys tarjosi noin 150-päiselle osallistujajoukolle grillimakkaraa, mehua, kahvia, pullaa, ja
lakritsia sekä aikuisille lisäksi ns. Vasaramäen sinistä. Omenankukkajuhlan ohjelmassa oli
vapaamuotoista yhdessäoloa, mölkkypeliä, arpajaiset, kirpputori, ja nähtävillä oli kuljetusliike
Suvisen kalustoa sekä paloauto. Kesällä lentopalloiltiin.
Oksasilppuri, pitkät tikkaat ja viemärirassi olivat edelleenkin jäsenten lainattavissa.
Huomionosoitukset ja sponsorointi 2005:
Yhdistys myönsi Vasaramäen koululle viisi 20 euron sekä Kupittaan koululle ja lukiolle
kummallekin yhden 40 euron stipendin annettavaksi koulujen valitsemille vasaramäkeläisille
oppilaille. Lisäksi yhdistys sponsoroi jalkapallojoukkue kupittaan Nappuloita tarjoamalla
kotisivutilaa internetsivulla. Yhdistyksemme muisti: Puheenjohtaja ojensi Pekka Pessolle pienen
lahjan ansioista 30 vuotta kestäneessä hallitustyössä. On myös muistettu alueen veljesyhdistyksiä
näiden juhlapäivinä.

Rakuunatie 10
20720 Turku
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