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HALLITUKSEN KOKOUKSEN ESITYSLISTA           21.3.2015/ph 
________________________________________________________________ 
 
Hallituksen kokous 2/2015                           
 
 
Arvoisa hallituksen jäsen 
 
Vapaa-ajan asukkaiden Liitto ry:n hallitus kokoontuu 
 
Aika Tiistaina 24.3.2015 klo 18.00-20.00 
Paikka PressiKlubi, Rautatieasema II kerros, Helsinki 
Teemana  OmaMökki 15 Messut ja  
 
Läsnä Pentti Heikkurinen, puheenjohtaja 

Filppula Juhani, jäsen 
Järvinen Hannu, jäsen 
Kalimo Esko, jäsen 
Kanerva Juhani, jäsen 
Kouri Ilkka, jäsen  
Larjomaa Ilkka, jäsen 
Löfgren Pentti, jäsen 
Pienimäki Pirjo, jäsen 
      

 Viertola Kati, sihteeri/taloudenhoitaja 
 
  
 
Tervetuloa! 
 
VAPAA-AJAN ASUKKAIDEN LIITTO RY, VAAL      
 

Pentti Heikkurinen 
 
Pentti Heikkurinen 
puheenjohtaja 
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ESITYSLISTA 2/2015          24.3.2015 
                   1(3) 

 
1. Kokouksen avaus 

Esittely: 
Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 18.00 
 
Päätös: 

 
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 
Esittely: 
Ennakkoilmoitus kokouksesta on lähetetty sähköisesti 17.3.2015. Kokouskut-
su ja esityslista on lähetetty sähköisesti hallituksen jäsenille 21.3.2015. 

 
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 1/2015 

 
Päätösesitys: 
Käsitellään hallituksen kokouksen 1/2015 pöytäkirja.   

 
Päätös: 

 
5. Messuosallistuminen 2015 

 

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

  
Päätösesitys: 
Yhteistyösopimus Suomen Messujen kanssa pitää sisällään 15m2 pakettiosas-
ton peruskalusteineen. (seinät, pöytä, tiski, matto ja virta)  
Käydään keskustelu osallistumisesta, messujen toteuttamisesta, yhdistyksen 
osastosta 7g21 ja toimenpiteistä sekä VAAL:n päivystysvuorot messuilla. 
Jäsenetu 2 yhden hinnalla. Messuista lisää www.vaal.fi > Hyvä tietää 
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2. Oma Mökki 15 Messutyöryhmän kokoukset 
 
Päätösesitys: 
Työryhmä on kokoontunut 2 kertaa ja käsitellyt osaston suunnittelua, raken-
tamista ja päivystystä sekä yhteistyötä Omakotiliiton, SANK:n, JuriNetin ja 
Suomi Veneet Oy:n kanssa. Sijainti- ja osastokartta www.vaal.fi > Hyvä tietää 
Osaston 7g21 teemana on: ”Mökillä on elämää - nauti siitä kanssamme!” 
Visuaalisuus osastolla kuvaa mökkirantaa, laituria ja venettä välineineen. 
Alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen sihteeri Kati Viertola ei osallistu mes-
sutyöryhmän työskentelyyn jäsenenä. 
 

3.    Suuri mökkiläisseminaari 27.3.2015 klo 14.00-16.00 
 
Päätösesitys: 
TEM/Saaristoasiain neuvottelukunta SANK on kutsunut VAAL:n yhteistyö-
kumppaniksi perinteisen seminaaritilaisuuden järjestämiseen. Hallituksen jä-
senet osallistuvat mahdollisuuksiensa mukaisesti. Tiedotetaan seminaarista 
jäsenille mm. kotisivustolla. Ohjelma www.vaal.fi > Hyvä tietää 

 
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. Hallituksen jä-
senet osallistuvat tilaisuuteen mahdollisuuksiensa mukaisesti. Tiedotetaan 
seminaarista jäsenille mm. kotisivustolla. Ohjelma www.vaal.fi > Hyvä tietää 
Paneelissa esitetään enintään 8 kysymystä, joista 1-2 mökkiläisten asioita.  

   
     Päätökset: 

 
6. Kampanja vapaa-ajan asumisen tavoiteohjelman laatimiseksi jokaiseen kuntaan 

 
Esittely: 
Hallitus käsitteli asiaa edellisessä kokouksessaan ja suhtautui myönteisesti val-
takunnallisen kampanjan käynnistämisestä. Tavoitteena on, että jokaiseen 
Suomen kuntaan laaditaan vuoteen 2018 mennessä vapaa-ajan asumisen tavoi-
teohjelma.   
Puheenjohtaja on käynyt alustavat neuvottelut 5.3.2015 TEM/Saaristo-
asiainneuvottelukunnan pääsihteeri Jorma Leppäsen kanssa, joka suhtautui erit-
täin myönteisesti asiaan. 
Hän totesi, että TEM voisi olla yksi pääyhteistyökumppani hankkeessa, joka voi-
taisiin toteuttaa vuosina 2016-2017 kaksivuotisena kampanjana. Lisäksi SANK 
olisi tukemassa muiden kumppanien, kuten Kuntaliiton, YM:n ja yritysten saa-
mista hankkeeseen mukaan. 
Sovittiin, että VAAL:n toimesta laaditaan alustava hankesuunnitelma maalis-
huhtikuun aikana ja sen jälkeen kutsutaan yhteistyökumppanuuskandidaatteja 
kampanjasuunnitelman esittelytilaisuuteen työ- ja elinkeinoministeriöön. 
 
SANK on tuottamassa ensivuonna jälleen perinteisen Kesämökkibarometrin, 
jonka valmistelut ovat parasta aikaa käynnissä. (viimeksi 2009) 

http://www.vaal.fi/
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Päätösesitys: 
Kuullaan puheenjohtajan näkemys neuvotteluista ja kampanjan mahdollisuuk-
sista sekä jatkotoimista. 
Käydään keskustelu ja tehdään tarvittavat päätökset. 
 

Päätös: 

 
7. Kotisivu-uudistus www.vaal.fi   

  
Esittely: 
Käydään läpi kotisivujen uudistukset ja sisältö 

  
Päätös: 

 
 

8. Ilmoitus- ja muut asiat 
        

Päätösesitys: 
  Käydään keskustelu, tehdään tarvittavat päätökset ja merkitään tiedoksi. 

 yhdistysten jäsenmäärät 
 
        Päätös: 
 

9.  Kokouksen päättäminen 
  
 

 


