VEITENMÄEN OMAKOTIYHDISTYS RY
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

1 Yhdistyksen kokoukset
Vuosikokous pidettiin 27. helmikuuta Kaarina-Seuran toimitilassa , Koriston talli, Ritarikatu 2.
Ennen kokousta arboristi-puutarhuri Minna Toivanen kertoi kotipuutarhan hoidosta talvella ja
keväällä. Kouksessa käsiteltiin kaupungin lähettämä Veitenmäentien kevyenliikenteen
väläsuunnitelma ja tehtiin siihen muutosesityksenä mm. väylän jatkaminen Paraistentielle saakka
sekä korotetut suojatiet Vesurikadun ja Loukkukadun liittymien kohdalle. (Kaupunki otti huomioon
yhdistyksemme esitykset paitsi ei Loukkukadun kohdalle esitettyä korotettua suojatietä).
Syyskokous pidettiin 19. marraskuuta Valkeavuoren koululla. Aluksi yhdistyksen pj Martti
Strömmer kertoi tulevista etäluettavista sähkömittareista (asennukset Kaarinassa alkavat keväällä
2013). Lisäksi pj kertoi omakotitalon energiatodistuksesta, joka tullee v. 2013 koskemaan myös
vanhoja omakotitaloja (vuokrattaessa ja myytäessä). Kokouksessa päätettiin ryhtyä yhdistyksen
sääntöjen muuttamiseen niin, että syyskokouksen ja vuosikokouksen sääntömääräiset asiat tultaisiin
käsittelemään kootusti yhdessä varsinaisessa yhdistyksen kokouksessa, vuosikokouksessa.
Johtokunta kokoontui kaksi kertaa:
2 Tiedottaminen
Jaettiin kuusi tiedotetta:
- 1/2012 Vuosikokouskutsu ja ilmoitus jäsenmaksusta sekä jäsenalennuksista.
- 2/2012 Tiedote vuosikokouksessa esillä olleista asioista sekä L&T:n tarjous jätehuollosta.
- Erillinen ilmoitus metalliromun keräyksestä 16.4. yhteistoiminnassa EKO-Kaarinan kanssa.
- 3/2012 Tiedote ympäristön siivoustalkoista toukokuun 5. päivänä.
- 4/2012 Tiedote syyssiivoukseen kaupungilta saatavasta haravointi- ja risujätteen kuljetusavusta
ja samalla imoitettiin yhteisestä Kaarina-Teatterissa käynnistä (Kvartetti 2.12.)
- 5/2012 Syyskokouskutsu
3 Yhdistyksen hankkeet
Aloitettiin yhdistyksen sääntöjen muuttamisen valmistelu tavoitteena sääntömääräisten syyskokousja vuosikokousasioiden käsittelyn keskittäminen yhteen varsinaiseen yhdistyksen kokoukseen,
vuosikokoukseen.
3 Virkistystoiminta
2.12. käytiin katsomassa Kaarina-teatterin esittämä ”Kvartetti”. Omakotiyhdistys tarjosi väliajalla
torttukahvit.
4 Talous
Jäsenmaksu vuonna 2012 oli 5 euroa/talous ja maksaneita oli 73.
5 Muuta

Veitenmäen omakotiyhdistyksen perustajajäsen ja aikoinaan pitkään yhdistyksemme
puheenjohtajana sekä muissa luottamustehtävissä toiminut Pekka Grönlund kuoli 10.2.2012. Pekka
oli syntynyt Sauvossa 4.7.1936. Puheenjohtaja Martti Strömmer osallistui yhdistyksen puolesta
Pekka Grönlundin siunaus- ja muistotilaisuuteen 3.3.2012 Piikkiön kirkossa ja seurakuntatalolla.
Yhdistys muisti Pekan lähiomaisia adressilla.
Kaupungilta saatiin 5.-7.5. risu-/oksalava Koululaisenpuiston siivoamista varten, mikä liittyi myös
kaupungin kamppanjaan ”viimeistelty alue voittakoon”. Kevätsiivoustempaukseemme ei saatu
osallistujia riittävästi, joten kevätsiivouksen järjestämistä jatkossa pitänee harkita
vuosikokouksessa. Kaupungin kautta saatiin myös syksyllä haravointi- ja risujätteiden
kuljetuslavat viikonlopun ajalle 19. – 23.10. mihin vastapalveluksena toivottiin tonttien lähistön
siivousta. Lavat tulivat piripintaan täyteen.
Yhdistyksen jäsenalennukset jatkuivat RTV-kaupan kanssa ja samoin Lassila & Tikanoja Oyj:n
tarjoushinnat veitenmäkeläisille.
Yhdistyksemme nettisivun osoite: www.kaarina24.fi/veiteoky
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