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ESITYSLISTA 1/2015          10.2.2015 
 
 
1. Kokouksen avaus 

Esittely: 
Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 18.00 
 
Päätös: 

 
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 
Esittely: 
Ennakkoilmoitus kokouksesta on lähetetty sähköisesti 13.1.2015. Kokouskut-
su ja esityslista on lähetetty sähköisesti hallituksen jäsenille torstaina 
8.2.2015. 

 
Päätösesitys: 
Todetaan läsnäolijat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä es-
teen ilmoittaneet. 

 
Päätös: 

 
3. Työjärjestyksen hyväksyminen 

 
Päätösesitys: 
Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi muutoksitta/seuraavin li-
säyksin 

 
Päätös: 

 
4. Hallituksen kokouksen pöytäkirja 4/2014 

 
Päätösesitys: 
Käsitellään ja merkitään tiedoksi hallituksen kokouksen 4/2014 pöytäkirja. 

 
Päätös: 

 
5. Messuosallistuminen 2015 

 

1.    Oma Mökki 15 Messut 26.-29.3.2015 Helsingin Messukeskuksessa 

  
Päätösesitys: 
Käydään keskustelu osallistumisesta, messujen toteuttamisesta, yhdistyksen 
osastosta 7g21 ja toimenpiteistä sekä VAAL:n päivystysvuorot messuilla. 
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2. Oma Mökki 15 Messutyöryhmän perustaminen 
 
Päätösesitys: 
Perustetaan yhteinen viiden (5) henkilön messutyöryhmä Omakotiliiton ja 
VAA:n kanssa. Nimetään työryhmään VAAL:n edustajina kaksi (2) Ilkka Lar-
jomaa ja Pentti Heikkurinen puheenjohtajaksi. Omakotiliitto on nimennyt työ-
ryhmään (1) Katja Keräsen sekä VAA (2) Liisa Kontturin ja Raimo Tuiskun. 
Tehtävänä on koordinoida messuosastojen yhteistyötä ja laatia messuosallis-
tumissuunnitelma kustannusarvioineen. 
 

3.    Suuri mökkiläisseminaari 27.3.2015 klo 14.00-16.00 
 
Päätösesitys: 
TEM/Saaristoasiain neuvottelukunta on kutsunut VAAL:n yhteistyökumppanik-
si perinteisen seminaaritilaisuuden järjestämiseen. Vastataan yhteistyökut-
suun myönteisesti ja nimetään Pentti Heikkurinen yhteyshenkilöksi. 
 

4. Omakotiliiton edunvalvontakiertueen Suuri vaalipaneeli 28.3.2015 klo 14.00- 
 

Päätösesitys: 
Tilaisuus on osa Omakotiliton valtakunnallista edunvalvontakiertuetta ennen 
eduskuntavaaleja 2015. Etelä-Suomen osuuden järjestävät yhdessä Omakoti-
liitto, Helsingin-, Uudenmaan- ja Vapaa-ajan asukkaiden piirit. Tilaisuuden oh-
jelma ja toimintamalli valmistuu myöhemmin. Päätetään osallistua yhteistyö-
hön, joka toteutetaan VAAL:n osalta Messutyöryhmässä. 

  
Päätös: 

 
6. Edunvalvonta- ja markkinointiviestintä-ohjelmat 

 
Edunvalvontatoimikunta 
Hallitus on nimennyt edunvalvontatoimikunnan vuodelle 2015, jonka tehtävä-
nä on seurata vapaa-ajan asumisen toimialan lainsäädännöllistä ja muuta ke-
hitystä sekä vastata mökkiläisten edunvalvonnasta erilaisin kannanotoin ja 
lausunnoin viranomaistahoille ja julkisuuteen. 
 
Päätösesitys: 
Kuullaan toimikunnan puheenjohtajan Ilkka Larjomaan esitys edunvalvonta-
voitteista, kärkihankkeista, tehdyistä toimenpiteistä, annetuista lausunnoista ja 
suunnitelmasta edunvalvonta-ohjelmaksi 2015-2016 aikatauluineen. Käydään 
keskustelu ja tehdään tarvittavat päätökset. 
 
Viranomaislausunnot, julkilausumat ja kannanotot 

 annettu    15.12.2014 Tuulivoimalausunto ympäristöministeriölle 

 annettu    28.1.2015   Kuivakäymäläjärjestelmistä RTS- Rakennustutkimukselle 

 annetaan 20.2.2015   Haja-asutusalueiden jätevesiasetuksen lykkäämisestä 

 annetaan 20.2.2015   Omakotiliiton piirien sääntöuudistusehdotuksesta 
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Markkinointiviestintätoimikunta 
Hallitus on nimennyt markkinointiviestintätoimikunnan vuodelle 2015, jonka 
tehtävänä on kehittää markkinointia ja viestintää sekä kirkastaa liiton ulkoista 
ja sisäistä kuvaa. Laatia markkinointiviestintäohjelman, jossa  nimetään vies-
tinnän kärkihankkeet.  
 
Päätösesitys: 
Kuullaan toimikunnan puheenjohtajan Juhani Filppulan esitys markkinointi-
viestintä tavoitteista, kärkihankkeista, tehdyistä toimenpiteistä ja suunnitel-
masta markkinointiviestintä-ohjelmaksi 2015-2016 aikatauluineen. 
  

 tavoitteiden ja kärkihankkeitten esittely 

 uudistetut kotisivut www.vaal.fi 

 liiton ja eloa yhdistykseen uudet kalvosarjat  

 Hyvän mökkinaapuruussuhteen julistus 

 
Käydään keskustelu ja tehdään tarvittavat päätökset. 
 

Päätös: 

 
7. Sääntöuudistus – Piirien uudet mallisäännöt - Lausunto 

  
Esittely: 
Omakotiliiton hallitus on kokouksessaan 15.12.2014 päättänyt pyytää piireiltä 
kannanottoja vireillä olevaan malliin piirien sääntöuudistukseen ja mallisään-
töihin 20.2.2015 mennessä. 

 
Päätösesitys: 

        Puheenjohtaja Pentti Heikkurinen on tutustunut mallisääntöihin ja laatinut niistä 
lausunto-ehdotuksen, korjaukset ja yhteenvedon VAAL:n hallitukselle.  
 
”Omakotiliiton hallitukselta saamaamme lausuntopyyntöön viitaten Vapaa-ajan asuk-
kaiden Liitto ry:n hallitus on päättänyt esittää Omakotiliiton piirien uudistettaviin malli-
sääntöihin liitteessä olevia korjauksia, lisäyksiä ja muutoksia, joita se pitää jäsenyh-
distystensä kannalta sellaisena, mitkä tulisi uudistuksessa huomioida. 
Kaikkeen liitteessä olevaan viitaten Vapaa-ajan asukkaiden Liitto ilmoittaa harkitse-
vansa uudistettujen sääntöjen käyttöönottoa oman yhdistyksen säännöiksi tulevai-
suudessa, mikäli säännöt saavat laajan jäsenkentän hyväksynnän.” 

 
Annetaan puheenjohtajan laatima lausunto ja kannanotto Omakotiliitolle.  
 

       Päätös: 

 
 
 
 
 

 

http://www.vaal.fi/
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8. Piirien puheenjohtajien neuvottelupäivä – Järjestöpäällikkö Sami Toivanen 
 

Esittely: 
Omakotiliitto oli kutsunut piirien puheenjohtajat neuvottelupäivään 21.1.2015 
Omakotiliiton uuteen toimitilaan Helsingin Pasilaan.  
 
Päätösesitys: 
Omakotiliiton uusi järjestöpäällikkö Sami Toivanen esittäytyy hallitukselle ja 
kuullaan hänen esityksensä puheenjohtajien neuvottelupäivän aiheista. 

 
Päivän keskeisinä aiheina olivat: 
 

 Liiton tulevaisuuskatsaus 2015 – kohti liittokokousta 

 Jäsenpeitto ja kehitys – Omakotiliiton toiminnan nelikenttäanalyysi 

 Markkinoinnin kannustimet - 

 Kyselytutkimus jäsenille 2014 SOKL 

 Talkkaritoiminnan tulevaisuus ja jatkuminen Omakotiliiton yhdistyksissä 

 Piirien välisen yhteistyön kehittäminen 

 Toimiva yhdistyskoulutus   

 Edunvalvontakiertue 2015 - VAALIPANEELI 28.3.2015 Helsingissä 

 
Käydään keskustelu ja tehdään tarvittavat päätökset. 

 
       Päätös:  
 
 

9. Järjestöasiat 
        

Esittely: 
Kalenterivuoden lopussa on perinteisesti tarkasteltu VAAL:n jäsenmäärän kehit-
tymistä yhdessä Omakotiliiton jäsenmäärän (suluissa) kehittymisen kanssa. 
Omakotiliitto on käynnistänyt jäsenhankintakampanjan vuodelle 2015 ja liittymis-
lahjana yhdistyksille on 3€ uusista jäsenistä. (nettomääräisestä) 
 

Päätösesitys: 
Merkitään alla olevat tiedot VAAL -piirin jäsenmäärästä 31.12.2014 
 

 jäseniä 697 henkilöä (73544) 

 maksaneita 681 henkilöä (70950) 

 maksuprosentti 97,7% 

         
         Käydään keskustelu, tehdään tarvittavat päätökset ja merkitään tiedoksi. 
 
        Päätös: 
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10. Operatiivinen toiminta 
 

Kokoukset vuodelle 2015 
        

Esittely: 
       Käsitellään ehdotus vuoden 2015 kokouksiksi: 
 
       Kevät- ja syyskokoukset: 
       Kokouspäivä esityslista lähetetään sääntöjen mukaisesti  
        

 Toukokuu  Kevätkokous 
 Marraskuu  Syyskokous 

 
Hallitus: 

       Kokouspäivä sovitaan erikseen, esityslista lähetetään edellisen viikon  
 perjantaina. 
 

 Helmikuu      Hallituksen järjestäytymiskokous 
 Maaliskuu Toimintakertomus, tilinpäätös, kevätkokouksen asiakirjat 
 Syyskuu     Sidosryhmä- ja yhteistyöasiat 
 Lokakuu   Liiton syyskokouksen asiakirjat 
 Marraskuu   Varapäivä 
 Joulukuu Vuoden päätöskokous ja pikkujouluateria 

 
Työvaliokunta: 
Kokoontuu puheenjohtajan kutsusta, esityslista lähetetään sähköpostilla.  

 
 Päätösesitys: 
 Todetaan vuoden 2015 ajankohdat esityksen mukaisesti. 

 
  Talous ja hallinto 

  
Päätösesitys: 
Kuullaan taloudenhoitajan katsaus liiton rahoitustilanteesta 31.12.2014. 
Käsitellään liiton rahoitustilannetta ja tilin saldo.  

 
Päätösesitys: 
Merkitään tiedoksi. 

 
Päätös: 

 
11.  Ilmoitus- ja muut asiat 

 

 VAAL:n ilmoittaminen ennakkoperintärekisteriin (EPR) 

 Kotisivujen www.vaal.fi käyttäjätilasto 

 Jäsen ja asiantuntija Blogien kirjoittaminen 

 
12. Kokouksen päättäminen 

 Puheenjohtaja päättää kokouksen   
 

http://www.vaal.fi/

