VEITENMÄEN OMAKOTIYHDISTYS RY

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

1 Yhdistyksen kokoukset

Vuosikokous pidettiin 27. helmikuuta ravintola Ilmarissa, Uimahallintie 2.
Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräisten asioiden lisäksi Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH)
kaksi korjausehdotusta yhdistyksemme uusittuihin sääntöihin. Ehdotukset hyväksyttiin johtokunnan
puoltamana sellaisenaan lähetettäväksi takaisin PRH:lle sääntöjen vahvistamista varten. Jäsenmaksu
pidettiin entisenä 5 eur. Päätettiin toimeenpanna kevät- ja syyssiivous.

Maaliskuun lopulla saatiin Patentti- ja rekisterihallituksen päätös sääntömuutosten rekisteröimisestä
25.3.2014. Päätöksen mukana tuli ote yhdistysrekisteristä, jonka liitteenä oli Veitenmäen
Omakotiyhdistys r.y:n lopulliset uusitut säännöt.

Johtokunta kokoontui kaksi kertaa:
–

11.2. vuosikokouksen järjestämisasia ja päätettiin esittää vuosikokoukselle hyväksyttäväksi
PRH:lta tulleet kaksi korjausehdotusta yhdistyksemme uusiin sääntöihin.

–

6.10. Syyssiivous sekä risu- ja haravointijätelavojen tilaus, Kaarina-Teatterissa käynti.
Päätettiin tiedustella (pj) Kaarina-lehdessä 3.9. kerrotusta kolmivuotisesta ELY:n
rahoittamasta pientalotalkkariprojektista, voisiko ja millä ehdoilla Veitenmäen alueelle saada
talotalkkarin.

–

2 Tiedottaminen

Jaettiin tiedotteet:
–

1/2014 Vuosikokouskutsu

–

2/2014 Jäsenmaksu. Siivoustalkoot 25.4. Risulava 25.-28.4. Kuluttajaelektroniikka- ja
metalliromun keräys (EKOKaarina) 25.4.

–

3/2014 Syysiivouksen haravointi- ja risujätelavat 17.- 21.10. Kaarina-Teatterissa käynti
7.12.

3 Yhdistyksen hankkeet

Joulukuussa saatiin pyydetty selvitys ELY:n ja Turun Pientalosäätiön talkkariprojektista sekä tietoa
käytännön järjestelyistä. Asia otetaan esille tulevan vuoden alussa johtokunnassa ja mahdollisesti
vuosikokouksessa.

Pidettiin Koululaisenpuiston ja ympäristön siivoustalkoot 25 huhtikuuta.

3 Virkistystoiminta

7.12. käytiin katsomassa Kaarina-teatterin esittämä ”Takinkääntäjä”. Omakotiyhdistys tarjosi
väliajalla torttukahvit. Yhdistyksen kautta lipun ostaneita oli 15, joten yhdistys maksoi menetetyn
väh 20 hengen ryhmäedun (2 euroa/osallistuja).

4 Talous

Jäsenmaksu vuonna 2012 oli 5 euroa/talous, jäsenmaksun maksoi . Tili ja tase liitteenä.

5 Muuta

Kaupungilta saatiin jälleen kevät- ja syyssiivouksiin risu-/oksalavat myös omilta tonteilta siivottua
varten. Lavoista ja poiskuljetuksesta vastapalveluna kaupungille siivottiin myös yleisiä alueita.

Yhdistyksen jäsenalennukset jatkuivat RTV-kaupan kanssa, listalla oli 21 henkilöä. Lassila &
Tikanoja Oyj:n tarjoushinnat veitenmäkeläisille jatkuivat.

Yhdistyksemme nettisivun osoite: www.kaarina24.fi/veiteoky. Toistaiseksi sivustoon ei ole voitu
tehdä lisäyksiä tai muutoksia ylläpitäjän muutettua paikkakunnalta. Ylläpitäjää selvitetään v 2015.

6 Luottamustehtävissä v 2014 toimineet
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