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KALKUN OMAKOTIYHDISTYS RY.
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013
1.

Yleistä.
Yhdistyksen toiminta on jatkunut jo 64 vuotta.
Kalkun katusaneeraus viemäri ja vesijohtotöiden osalta on tehty. Ristaniitynkadun
päällystystyöt vielä odottaa toteutumistaan. Siinä yhteydessä kadulle saataneen
myös anottu ja luvattu hidastekin rajoittamaan kaahailua. Liikenteen nopeudet
Kalkunviertotiellä ovat kasvaneet ja hidastetta on toivottu myös sille. Saarenkärjen
uimalaiturin kohtalo edelleen epäselvä. Kalkun elintarvikekaupan kohtalo
epäselvä nykyisen kauppiaan lopetettua toimintansa kannattamattomana.
Liikennelaitoksen bussilinjojen uudelleenjärjestelyt tuovat muutoksia linjan 11
reittiin ja samalla myös Paunun linjat lopettavat ajon Kalkun kautta.

2.

Kokoustoiminta.
Kevätkokous pidettiin 17.3.2013 Kalkun koululla. Kokouksessa mukana 10
yhdistyksen jäsentä. Martti Uotila esitelmöi piha-ja puutarha-asioista.
Syyskokous pidettiin 28.10.2013 Koulun ruokalassa. Mukana 20 yhdistyksen
jäsentä. Liikennelaitos esitteli uusia bussilinjavaihtoehtoja.
Yhdistyksen hallitus on kokoontunut puheenjohtajan kutsusta.
Yhdistyksen edustajat ovat olleet mukana keskusjärjestön kokouksissa.

3.

Yhdistyksen hallitus.
Hallituksessa ovat toimineet Pentti Nikula puheenjohtaja, Markku Ahonen sihteeri,
Sanna Pikku-Pyhältö taloudenhoitajana, Mauri Kulmala varapuheenjohtajana,
Päivi Haapaniemi emäntä, Kari Alentola, Antti Haapaniemi,
Maria Taanila, Jukka Paattilammi ja Anna Vähämäki jäseninä.
Hallitus on kokoontunut kauden aikana yhteensä 5 kertaa.
Jäsenmaksujen viitenumerojärjestelmä otettiin käyttöön ja pankin palvelumaksuja
saadaan näin pienennettyä.

4.

Tiedotustoiminta.
Hallitus on tiedottanut jäsenistölle vuosikokouksista ja muista ajankohtaisista
asioista kotiin jaettavilla tiedotteilla.
Jäsenistölle on jaettu myös keskusjärjestön toimittama Omakotiviesti.
Yhdistyksen kotisivut ovat kaupungin Mansetori yhteissivuilla. Kotisivuilla
yhteystietojen lisäksi luettelo vuokralaitteista, ajankohtaisia asioita ja tietoa
Kalkusta. Kotisivuja on päivittänyt Jukka Paattilammi.
Jäsenistölle voidaan tiedotteita ajankohtaisista asioista lähettää myös
sähköpostitse.
Tiedotuskanavan käytettiin myös Kalkun Facebook ryhmää.
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5.

Viihdetoiminta.
Kevätrieha 2-3.2.2013 yhdessä Ikurin-Haukiluoman ok-yhdistyksen ja
keskusjärjestön kanssa. Yhdistys hyvin edustettuna pienimpien hiihtokilpailussa.
Yhdistyksen puuhanaiset ja miehet ahkeroivat järjestely- ja myyntitehtävissä.
Vappukonsertti- ja tanssit olivat vuorossa 30.4.Nokian Kerholassa, mukana pitkä
pöydällinen Kalkkulaisia.
Perinteinen kesäretki suuntautui tällä kertaa Raumalle ja siellä vanhaan
kaupunkiin. Matkalla nähty teatterikappale oli ”Tankki täyteen” hupaelma
hiipuvasta huoltoasemasta ja sen henkilökunnasta ja ”vakiasiakkaista”.
Eloriehaa vietettiin Virelässä Ikurin-Haukiluoman ok-yhdistyksen kanssa 22.8.
Yhdistyksemme edustajat aktiivisesti mukana järjestelyissä.

5.

Kilpailutoiminta.
Osallistuimme keskusjärjestön järjestämiin hiihto- ja pilkkikilpailuihin.

6.

Muu toiminta.
Kalkun koulun vanhempain yhdistyksen tilaisuuksissa on oltu makkaranpaistossa.
Yhteistyö Teboilin kanssa on tuottanut yhdistykselle agenttipalkkioita.
”Pormestarin” siivoustalkoot pidettiin 4.5. puistoista ja teiden varsilta
kerättiin runsaasti roskia ja romuja 20 henkilön voimin.
Kompostin perustamisopastusta saatiin 29.5. Virtavuolla, Huhtasenkadulla.
Oikoradan linjausvaihtoehtoja on seurattu tiiviisti. Kalkun asutuksen läpi
toteutettava linjausvaihtoehto tuntuu nyt olevan ensisijainenedullisemman hintansa
vuoksi. Suunnitelmaan liittyy nyt uusi suunnitelma Pirkkalan lentoaseman
laajentamisesta ja raideliikenteen kulkemisesta sen kautta.
Juoksuhautojen siivoustalkoot järjestettiin syksyllä.

7.

Vuokraustoiminta.
Yhdistys on vuokrannut jäsenistölle oksasilppuria, tikkaita, nurmikkojyrää,
viemärin avaajaa, sienikuivuria ja oksaleikkuria.

8.

Huomionosoitukset
Antti Haapaniemi 60 v. 19.3.2013. Edustajamme Pentti Nikula.
Kalkunvuoren kehitysvammaisten palveluyksikkö avajaiset 2.5.2013
Edustajamme Pentti Nikula ja Päivi Haapaniemi.
Anna-Kaisa Lehtinen Rahtareilta eläkkeelle 16.10.2014.
Edustajamme Pentti Nikula ja Antti Haapaniemi.
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9.

Yhteenveto
Lopuksi todettaneen että yhdistyksen toiminta on ollut aktiivista ja tuloksellista.
Asukkaiden asumisedellytyksiä ja asumisviihtyisyyttä on pystytty parantamaan.
Edellytykset toiminnan jatkamiselle ovat olemassa ja mahdollisuudet toiminnan
kehittämiseksi ovat hyvät.
Yhdistyksen hallitus toivoo jäsenistön aktiivista yhteistoimintaa ja osallistumista
järjestettäviin tapahtumiin.
Tuleviin haasteisiin kuluu varsinkin maakuntakaavaan suunnitellun oikoradan
reitti Pitkäniemen ja Kalkun läpi.
Kalkun omakotiyhdistys ry.
Hallitus

