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KALKUN OMAKOTIYHDISTYS RY.

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2017

1.

Yleistä.
Yhdistyksen toiminta on jatkunut jo 67-vuotta.
Osaa jäsenistöstä askarruttaa puistoihin levinneet vieraslajit kuten Jättipalsami.
Toimiin ko. vieraslajien hävittämiseksi onkin ryhdytty mm. kesäisin niittotalkoin.
Jäsenistölle on myös tiedotettu puutarhajätteiden ja risujen haitallisesta
vaikutuksesta ympäristöön.

2.

Kokoustoiminta.
Kevätkokous pidettiin 20.3.2017 Kalkunvuoren päiväkodilla. Kokouksessa
mukana 13 yhdistyksen jäsentä. Kokouksen aluksi Niksibetonin edustaja Raimo
Flink kertoi niksibetonin ja muiden keksintöjensä käytöstä puutarhassa.
Syyskokous pidettiin 23.10.2016 Koulun ruokalassa. Mukana 18 yhdistyksen
jäsentä. Kokouksen aluksi Elisan edustaja kertoi dataliikenteen ja
valokuitukaapelin tilanteesta Kalkun alueella.
Yhdistyksen hallitus on kokoontunut puheenjohtajan kutsusta.
Yhdistyksen edustajat ovat olleet mukana keskusjärjestön kokouksissa.
Yhdistyksen sihteeri Markku Ahonen on toiminut keskusjärjestön hallitukseen
varajäsenenä. Esillä on ollut mm. vuokratonttien hinnan nousun kohtuullistaminen
ja hinnan korottaminen portaittain 10 vuoden aikana. Keskusjärjestön hallitus
kokoontuu varajäsenineen.

3.

Yhdistyksen hallitus.
Hallituksessa ovat toimineet Pentti Nikula puheenjohtaja, Markku Ahonen
sihteeri, Niina Denoncin taloudenhoitajana, Antti Haapaniemi
varapuheenjohtajana, Päivi Haapaniemi emäntä, Mauri Kulmala,
Maria Taanila ja Jukka Paattilammi hallituksen jäseninä.
Hallitus on kokoontunut kauden aikana yhteensä 3 kertaa.

4.

Tiedotustoiminta.
Hallitus on tiedottanut jäsenistölle vuosikokouksista ja muista ajankohtaisista
asioista kotiin jaettavilla tiedotteilla.
Jäsenistölle on jaettu myös keskusjärjestön toimittama Omakotiviesti.
Yhdistyksen kotisivut WWW.Kalkunomakoti.com. 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.

5.

Viihdetoiminta.
Perinteinen kesäretki yhdessä Ikurin-Haukiluoman omakotiyhdistyksen kanssa
järjestettiin Kangasalle. Mukana 29 retkeläistä.
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5.

Kilpailutoiminta.
Osallistuimme keskusjärjestön järjestämiin hiihto kilpailuihin.

6.

Muu toiminta.
Tohlopin uimaseuran kanssa toteutettiin talvitapahtuma jossa esillä talviuintia ,
luistelua, hiihtoa ja pilkkiongintaa. Osanottajia oli runsaasti.
Puistojen harvennushakkuu kaupungin toimesta suoritettiin kevättalvella.
Tuleville 70 v. juhlille suunniteltua kirjaa käytiin esittelemässä yhdistyksen
syyskokouksessa kirjailija Matti Wuorikosken toimesta. Kirjassa Kalkun
omakotiasutuksen kehitystä käsitellään laajasti. Kirjojen ennakkomyynti ylitti
odotukset ja ensipainoksesta tilattiin 107 kirjaa. Pentti Nikula ja Antti Haapaniemi
toimivat ansiokkaasti myyntiagentteina.
Kalkun koulun vanhempain yhdistyksen tilaisuuksiin on lainattu makkaragrilliä.
Yhteistyö Teboilin kanssa on tuottanut yhdistykselle agenttipalkkioita.
”Pormestarin” siivoustalkoihin 6.5 osallistui runsas joukko Kalkusta.
Juoksuhautojen siivoustalkoot järjestettiin 16.10.2016.
Maria Taanila on osallistunut kaupungin lähialuetyöryhmän kokoukseen.

7.

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

8.

Huomionosoitukset
In memoriam Omakotiyhdistyksen hallituksen varapuheenjohtaja ja monivuotinen
hallituksen jäsen Mauri Kulmala.

9.

Yhteenveto

Lopuksi todettaneen että yhdistyksen toiminta on ollut aktiivista ja tuloksellista.
Edellytykset toiminnan jatkamiselle ovat olemassa ja mahdollisuudet toiminnan
kehittämiseksi ovat hyvät.
Yhdistyksen hallitus toivoo jäsenistön aktiivista yhteistoimintaa ja osallistumista
järjestettäviin tapahtumiin. Jättipalsamin poistamistalkoita tullaan järjestämään
kuluvan vuoden aikana kolme kertaa.
Yhdistyksen jäseniä velvoitetaan kiinnittämään huomiota puistojen vieraslajien
lisääntymiseen ja omalta osaltaan toimimaan niin että lajeille ei luoda otollisia
olosuhteita laajentumiseen esim. viemällä puutarhajätteitä puistoihin.
Kalkun omakotiyhdistys ry.
Hallitus

