VEITENMÄEN OMAKOTIYHDISTYS RY

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011
1 Yhdistyksen kokoukset
Vuosikokous pidettiin 28. helmikuuta Valkeavuoren koululla. Ennen kokousta Lasse Tunkkari SSP
(Salon Seudun Puhelin) Yhtiöt OY:sta esitteli, mitä mahdollisuuksia Veitenmäen alueelle vedetty
valokuituverkko tuo kotitalouksille. Saimme vastauksia mm verkkoon liittymiskustannuksista sekä
netti- TV ja puhelinyhteyksien kuukausimaksuista. SSP kahvit.
Syyskokous pidettiin 28. marraskuuta Valkeavuoren koululla. Läsnä oli huolestuttavan vähän jäseniä.
Johtokunta kokoontui kolme kertaa:
2 Tiedottaminen
Jaettiin viisi tiedotetta:
- 1/11 Vuosikokouskutsu ja ilmoitus jäsenmaksusta sekä jäsenalennuksista.
- 2/11 Tiedote ”Veitenmäen vaiheet” –historiikkikirjasta ja tulevasta talkoopäivästä 5.5. ”Siistiä
äitienpäiväksi”.
- 3/11 Erillinen tiedote Veitenmäen historiikkikirjan myynnistä siivoustalkoopäivän yhteydessä 5.5.
sekä haravointijäte- ja risulavoista. Samat asiat ilmoitettiin myös 4.5. ilmestyvässä Kaarinalehdessä Menomono-palstalla.
- 4/11 Syyskokouskutsu ja ilmoittautumisasia Kaarina-Teatterin esitykseen ”Rysän päältä”.
Tiedotteessa oli myös tietoisku toiminta-ajatuksesta luottamustehtävissä ja Veitenmäen historiikin
saatavuudesta.
3 Yhdistyksen hankkeet
Kaarinan kaupungille tehtiin 2010 aloite Veitenmäen alueen sivukatujen kuntokatselmuksesta ojien
kunnostusta ja maisemointia ajatellen. Katselmus suoritettiin 22.9. 2010. Kaupungin tekninen
lautakunta päätti katselmuksen perusteella, että kaupunki tekee suunnitelman alkuvuodesta 2011 ja
ehdottaa suunnitelman mukaiset työt suoritettavaksi 2011 tai 2012. Syksyllä 2011 saatiin tieto, että ko.
suunnittelu on liitetty osaksi Veitenmäen kokonaissuunnitelmaa, mikä toteutuu kunhan alueen läpi
Paraisten suuntaan tarkoitettu vesijohto on vedetty.
Kaupungin suorittamaa nopeusmittausta Veitenmäentiellä 11.10. 2010 ei pidetty riittävän kattavana
liikenteen kokonaiskuvan saamiseksi. Syyskokouksessa 2011 päätettiin esittää suoritettavaksi vielä
toinen mittaus, joka ajoittuisi viikon loppupuolelle (myötämäkeen). Tätä kaupunki ei toteuttanut, sillä
asian muuttaa suunnitteilla oleva kevyen liikenteen väylä.
3 Virkistystoiminta
”Siistiä äitien päiväksi” - tempaus 5.5. oli osa Kaarinan kaupungin toivomaa kevätsiivousta.
Omakotiyhdistys tarjosi osallistujille limsat ja makkarat. Siivouspartiot kiersivät alueen katujen varret
ja roskia poimittiin yli kymmenkunta isoa roskasäkillistä. Myös tänä keväänä ”Koululaisen metsän”

Reppukadun puolelta tuli puujätettä korkealaitainen siirtolava täyteen. Lisäksi alueella oli siirtolavat
Karhikatu 5:n tyhjällä tontilla 5.- 9.5. haravointi- ja risujätettä varten.
3.12. käytiin katsomassa Kaarina-teatterin esittämä ”Rysän päältä”. Omakotiyhdistys tarjosi väliajalla
torttukahvit.
4 Talous
Jäsenmaksu vuonna 2011 oli 5 euroa/talous ja jäsenmaksun maksoi 81 taloutta.
5 Muuta
Kaarinan kaupungin puolelta saatiin syysjätteiden kuljetusapua ajalle 28.10. – 1.11. Yksi lava oli
risuille ja oksille sekä yksi haravointijätteelle (kompostoitavaa). Molemmat lavat tulivat täyteen.
Puheenjohtaja osallistui yhdistyksemme alusta pitkään rahastonhoitajana toimineen Teuvo Sinkkosen
hautajaisiin ja muistotilaisuuteen 21.4.2011. Yhdistykseltä kukat ja leskelle luovutettiin muistoksi
Veitenmäen vaiheet historiikki.
Yhdistyksen jäsenalennukset jatkuivat: Piispanristin Rautia-kaupaan, sisustuskauppa RTV:een ja
Lassila & Tikanoja Oyj:n tarjoushinnat veitenmäkeläisille jatkuivat.
Yhdistyksemme nettisivun osoite: www.kaarina24.fi/veiteoky
6 Luottamustehtävissä v 2011 toimineet
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