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TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

1 Yhdistyksen kokoukset

Vuosikokous pidettiin 26. helmikuuta Turun Seudun Riistanhoitoyhdistyksen käytössä olevassa
”Lepakkotalossa” os. Paraistentie 15.

Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräisten asioiden lisäksi kylätalkkaritoimintaa.
Kylätalkkaritoiminnasta hankittujen tietojen perusteella ei katsottu mahdolliseksi sitä, että joku
yhdistyksestämme voisi sitoutua vaadittavaan maksuliikenteen ja tilitysten hoitamiseen sekä töiden
koordinointiin, joten asia raukesi.

Yhdistyksemme nettisivuston ylläpitäjä Mika Rantanen oli luopunut muuton vuoksi nettisivumme
ylläpidosta. Vuosikokouksessa yhdistyksen johtokunnan jäseneksi valittu Joni Lähde lupautui
selvittämään yhdessä Toni Toivosen kanssa yhdistyksemme nettisivuston palvelinasiaa sekä
uusimaan sivuston käyttäen hyväksi nykyisen sivuston sisältämää materiaalia.

Jäsenmaksu pidettiin entisenä 5 eur. Päätettiin toimeenpanna kevät- ja syyssiivous.

Vuosikokouksessa tehdyt aloitteet ja tulos

Päätettiin esittää Veitenmäentien poistetun läpiajokiellon palauttamista sekä Valkeavuoren koulun
luona olevan kevyenliikenteen liittymän muuttamista niin, etteivät autot voi käyttää sitä oikaisuun
kevyenliikenteen väylän yli koulun kentälle.

Kaupunki vastasi läpiajokiellon poistamisen syynä olleen Veitenmäentien turvallisuuden
paranemisen kevyenliikenteen väylän valmistuttua ja näin ollen ei palauta läpiajokieltoa.
Valkeavuoren koulun kentän kohdalla olevaan kevyenliikenteen liittymäasiaan kaupunki ilmoitti
poistavansa vaarallisen ja autoille sopimattoman liittymän (poistivat syyskesällä).

Johtokunta kokoontui kolme kertaa:

–

19.1. vuosikokouksen järjestämisasia ja päätettiin esittää vuosikokoukselle
nettisivustotilanne ratkaistavaksi ja esitellä selvitys kylätalkkariasiassa

–

16.6. Lausunto kaupungin ympäristösuojelumääräysluonnokseen (kaupungin pyytämä).
Hyväksyttiin Joni Lähteen ehdotus nettisivuston uusimiseksi.

–

24.9. Syksyn siivoukseen risu- ja haravointijätelavat ja päätettiin käydä teatterissa 29.11.
katsomassa Hiirenloukku-näytelmä.

2 Tiedottaminen

Jaettiin tiedotteet:
–

1/2015 Vuosikokouskutsu

–

2/2015 Jäsenmaksu. Siivoustalkoot 17.4. Risulava 17.-20.4. Kuluttajaelektroniikka- ja
metalliromun keräys (EKOKaarina) 17.4.

–

3/2015 Syysiivouksen haravointi- ja risujätelavat 16.- 20.10. Kaarina-Teatterissa käynti
29.11.

3 Yhdistyksen hankkeet

Pidettiin Koululaisenpuiston ja ympäristön siivoustalkoot 17. huhtikuuta.

3 Virkistystoiminta

29.11. käytiin katsomassa Kaarina-teatterin esittämä ”Hiirenloukku”. Omakotiyhdistys tarjosi
väliajalla torttukahvit. Yhdistyksen kautta lipun ostaneita oli 18, joten yhdistys maksoi menetetyn
väh 20 hengen ryhmäedun (2 euroa/osallistuja).

4 Talous

Jäsenmaksu vuonna 2015 oli 5 euroa/talous, jäsenmaksun maksoi 72 taloutta.

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 30 henkilöä. Lassila &
Tikanoja Oyj:n tarjoushinnat veitenmäkeläisille jatkuivat.

Yhdistyksemme nettisivun osoite: www.kaarina24.fi/veiteoky. Uusitun nettisivuston osoite:
http://veiteoky.kapsi.fi.
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