
                                                                                                                                                                                                                             
Johtokunnan toimintakertomus vuodelta 2019. 
 
Pitkämäen Omakotiyhdistys ry. 
 
 
Johtokunnan varsinaiset jäsenet vuonna 2019 olivat Tommi Ruohonen puh.joht. ja 
jäseninä Sisko Mäkilä,Pasi Vuorinen, Sirpa Sinitie, Markku Sariola ,Ritva Kivi ja Siv 
Abrahamsson 
Johtokunnan jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet  olivat Pekka Heinonen,Jari 
Nurmi,Timo Laaksonen,Sonja Ahlman-Eskola ja Veli Björkberg 
Johtokunnan kokouksissa olivat kutsuttuina aina sekä jäsenet että varajäsenet. 
Johtokunnan varapuheenjohtajana on toiminut Sisko Mäkilä ja sihteerinä Jari Nurmi 
sekä yhdistyksen rahastonhoitajana Ritva Kivi. 
Yhdistyksen vuoden 2019toiminnantarkastajina ovat olleet Kristel Heino ja Markku 
Mäkitalo sekä varatarkastajina Kaarlo Hytönen ja Tiina Häkkilä. 
Toimintavuoden 2019 aikana johtokunta kokoontui kolme kertaa :20.02.2019 , 
02.04.2019 ja 9.10.2019. 
Yhdistyksen yleisiä kokouksia pidettiin toimintavuoden aikana kaksi kertaa 
kevätkokous 15.03.2019 ja syyskokous 22.11.2019. 
 
 
Yhdistys järjesti ”Kevätriehan”  27.04.2019 Paikalla oli perinteen mukaan roskalavat, 
kirpputori ja grillimakkaran myyntipiste. 
 
 
Lauantain sää oli hyvä ,ja yksipäiväinen kevätrieha osoittautui jälleen 
kokemuksiltaan niin hyväksi, että johtokunta on päättänyt jatkaa samalla konseptilla. 
Myös ns. vapaamatkustajat saatiin pois tarkalla jäsenkorttien tarkastuksella ja näin 
roskalavoista aiheutuneet kustannukset jäivät siedettäviksi. Huonekalujen osalta tehty 
ohjeistus toimi hyvin. Johtokunta kiittää tässä yhteydessä  kaikkia jäseniään, jotka 
aktiivisesti osallistuivat talkoohengessä kevätriehan onnistumiseen. 
 
Tommi Ruohonen  ja Sisko Mäkilä ovat olleet yhdistyksen edustajina TPK:n 
kokouksissa tuoden tärkeää tietoa keskusjärjestön toiminnasta Pitkämäen 
omakotiyhdistykselle. 
 
 
Yhdistyksen järjestämä syyskokous pidettiin 22.11. 2019 sääntöjen mukaisesti. 
Ohjelmaan kuuluivat  kokouksen lisäksi erinomaiset ruoka- ja kahvitarjoilut kaikille 
osanottajille.  



Yhdistyksemme seurasi yhdessä Pro Pitkämäki-Kähäri yhdistyksen kanssa 
aktiivisesti mm. Pukkilan alueen kaavoituksen etenemistä. Syyskokoukseemme 
saimme myös Jouko A Mannin kertomaan vireillä olevista suunnitelmista 
kaavoituksen osalta Pitkämäen alueella. 
 
 
Yhdistyksen kotisivuja informaatiokanavana on myös hyödynnetty toimintavuoden 
aikana. Sivumme ovat nyt visuaaliselta asultaan modernit. 
 
2017vuoden syksyllä astui voimaan uusi edullinen sähkösopimus TPK:n 
neuvottelemana. Tähän sopimukseen sisältynyt viimeinen optiovuosi käynnistyi 
10/2019 ,ja sen ansiosta yhdistyksemme jäsenet ovat saaneet ostaa kilpailukykyisen 
hintaista sähköä Turku Energialta koko vuoden . Uuden sopimuksen neuvotteluja 
jatketaan keväällä 2020. 
 
Kalenterivuoden 2019 aikana omakotiyhdistyksemme kalustosta huolehti  Leo Helin, 
jonka luona kaikki hankittu kalustomme säilytetään. 
 
Pitkämäen Omakotiyhdistys ry 
Johtokunta 


