VEITENMÄEN OMAKOTIYHDISTYS RY

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010
1 Yhdistyksen kokoukset
Vuosikokous pidettiin 15. helmikuuta Valkeavuoren koululla.
Syyskokous pidettiin 8. marraskuuta Konelapio Oy:n tiloissa, Konemestarinkatu 8. Ennen kokousta
yritys esitteli edustamiaan erilaisia laiteratkaisuja, joissa hyödynnetään uusiutuvaa energiaa kodin sekä
käyttöveden lämmityksessä - niin uudisrakentajille kuin saneeraajille. Yritys tarjosi kakkukahvit.
Johtokunta kokoontui kolme kertaa:
- 1.2. vuosikokouksen järjestäminen
- 13.4. siivoustalkooasia ja aloite kaupungille ojien kunnostamisesta sekä maisemoinnista.
- 11.10. syyskokouksen järjestäminen ja kaupungin kansaslaislautakunnan syyssiivoushaasteeseen
vastaaminen sekä teatterissa käyntiasia.
2 Tiedottaminen
- 1/10 helmikuussa vuosikokouskutsu ja ilmoitus jäsenmaksusta sekä jäsenalennuksista.
- 20.2. jaettiin Kaarinan työttömät ry:n ilmoitus lumenluontiavusta.
- 2/10 toukokuussa ilmoitus ”Siistiä äitienpäiväksi” talkoista.
- 3/10 syyskuussa kutsu Veitenmäen alueen katujen kuntokatselmukseen.
- 26.10. ilmoitus syysjätteiden kuljetusavusta.
- 4/10 marraskuussa syyskokouskutsu ja Kaarina-teatterissa käynti.
3 Yhdistyksen hankkeet
Kaarinan kaupungille tehtiin 27.4. aloite Veitenmäen alueen sivukatujen kuntokatselmuksesta ojien
kunnostusta ja maisemointia ajatellen. Katselmuksessa, joka suoritettiin 22.9., oli mukana kaupungista
tiemestari Risto Nyman, puutarhuri Ossi Vesalainen ja projektityöntekijä Tuuli Laakso ja Veitenmäen
omakotiyhdistyksestä puheenjohtaja Martti Strömmer ja asukkaista mm Tauno Kosonen, Pentti Kuiko,
Jan Östrup, Minna Toikka, Rauno Finnholm, Juhani Wendelin, Toni Toivonen, Valto Rapo, Vilho
Huttunen (ilmoituksella) ja Kaino Bolgarenko. Kaupungin tekninen lautakunta päätti katselmuksen
perusteella kokouksessaan 26.10., että kaupunki tekee suunnitelman alkuvuodesta 2011 ja ehdottaa
suunnitelman mukaiset työt suoritettavaksi 2011 tai 2012.
Veitenmäentie 21:ssä asuvan Minna Toikan aloitteesta kaupunki suoritti ajoneuvojen nopeusmittauksia
Reppukadun liittymän lähellä 11.10 klo 13.00 -12.10. klo 15.10. Yhdistyksen syyskokouksessa
tutustuttiin mittaustuloksiin. Kaupungin suorittamaa nopeusmittausta ei pidetty riitävän kattavana
liikenteen kokonaiskuvan saamiseksi ja päätettiin esittää suoritettavaksi v 2011 vielä toinen mittaus,
joka ajoittuisi viikon loppupuolelle keväällä ja mitattaisiin myös toiseen suuntaan (myötämäkeen).
3 Virkistystoiminta
Tammikuun 10. oltiin mukana Kesämäen omakotiyhdistyksen kanssa kesämäkeläisen Mika Pyyn

ideoimassa hiihtopäivä- ja kansanhiihtotempauksessa Rauhanlinnassa. Kaarina-lehdessä oli 13.1.
selostus hiihtopäivästä. Rauhanlinnan alueella kiertävien latujen latuvastaavissa oli mukana kevättalven
ajan yhdistyksestämme Martti Strömmer. Latu oli kohtuullisen suosittu, myös lähikoulu käytti latuja.
”Siistiä äitienpäiväksi”-tempaukseen kuului EKO-Kaarinan kanssa sovittu romunkeräys kotiporteilta
6.5. sekä siivouspäivä 7.5., jolloin omakotiyhdistys tarjosi osallistujille limsat ja makkarat.
Siivouspartiot kiersivät alueen katujen varret ja roskia poimittiin yli kymmenen isoa roskasäkillistä.
Lisäksi alueella oli siirtolava 6.-10.5. risuja ja oksia varten. ”Koululaisen metsän” Reppukadun puolelta
tuli puujätettä korkealaitainen siirtolava täyteen ja tyhjennyksen jälkeen vielä Valkeavuoren koulun
luona yksi lavallinen asukkaiden tuomista risuista ja oksista.
28.11. käytiin katsomassa Kaarina-teatterin esittämä vampyyritarina ”Dragula”. Omakotiyhdistys
tarjosi väliajalla torttukahvit. Meitä oli nyt vain 12.
4 Talous
Jäsenmaksu vuonna 2010 oli 5 euroa/talous ja jäsenmaksun maksoi 75 taloutta.
5 Muuta
Kaarinan kaupungin puolelta saatiin syysjätteiden kuljetusapua ajalle 29.10. – 2.11. Yksi siirtolava oli
risuille ja oksille sekä yksi siirtolava haravointijätteelle (kompostoitavaa). Molemmat lavat tulivat
täyteen. Tämä liittyi Kaarina siistiksi kampanjaan.
Muistettiin kukkasin 25 v. täyttävää Hepojoen kyläyhdistystä. Pj Martti Strömmer kävi onnittelemassa
ja haki samalla tietoa erilaisen asukasyhdistyksen toiminnasta.
Yhdistyksen jäsenalennukset jatkuivat: Piispanristin Rautia-kaupan listalla 33 henkilöä, sisustuskauppa
RTV:n listalla 30 henkilöä. Lassila & Tikanoja Oyj:n tarjoushinnat veitenmäkeläisille jatkuivat sekä
Teboil Kaarina (muuttui vuoden aikana Neste-palveluasemaksi) tarjosi edullisempaa lämmitysöljyä
veitenmäkeläisille.
Yhdistyksemme nettisivun osoite: www.kaarina24.fi/veiteoky
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