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Toimintakertomus vuodelta 2014  

Vapaa-ajan asukkaiden Liitto ry VAAL valvoo vapaa-ajan asukkaiden oikeudellisia, taloudellisia ja 

yhteiskunnallisia etuja. Se toimii myös vapaa-ajankiinteistönomistajia koskevan lainsäädännön 

kehittämiseksi ja uudistamiseksi sekä edistää ja ohjaa vapaa-ajanasumismuodon lisäämiseen ja 

kehittämiseen sekä asumisviihtyvyyteen tähtääviä toimia. 

Hallitus ja työvaliokunta 

Vuonna 2014 VAAL:n puheenjohtajana toimi Pentti Heikkurinen ja varapuheenjohtajana Ilkka 

Larjomaa sekä muina hallituksen jäseninä, Juhani Kanerva, Esko Kalimo, Raimo Tuominen, Juhani 

Filppula, Pentti Löfgren, Ilkka Kouri ja Jukka Vanhanen. Taloudenhoitajana ja osittaisena sihteerinä 

toimi Kati Viertola. Hallitus kokoontui toimintavuonna viisi (5) kertaa. Hallituksen puheenjohtajisto 

ja sihteeri muodostivat työvaliokunnan, joka tehtävänä oli valmistella asioita hallitukselle. 

Työvaliokunta kokoontui kaksi kertaa ja piti muutoin puhelinpalavereja. 

Edunvalvonta, toimikunnat ja annetut lausunnot 

Edunvalvontatoimikunta                                                                                                                                           

Hallituksen jäsen Ilkka Larjomaa toimi edunvalvontavaliokunnan puheenjohtajana. Valiokunta 

kokoontui kerran ja asetti VAAL:lle edunvalvonnan painopisteet. Lausuntoja annettiin vapaa-ajan 

asumiseen liittyvistä asioista eri ministeriöille ja Omakotiliitolle niin kiinteistöverosta, 

tuulivoimasta, jätehuollosta kuivakäymälöistä kuin sääntöuudistuksestakin. 

Markkinointiviestintätoimikunta                                                                                                                  

Hallituksen jäsen Juhani Vilppula toimi markkinointiviestintätoimikunnan puheenjohtajana. 

Valiokunta kokoontui kerran ja laati viestinnän painopisteet. 

Yhdistyksen kokoukset 

VAAL:n sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 28.toukokuuta 2014 Pressi Klubilla Helsingissä ja 

kevätkokouksen jatkokokous 22.9.2014 Sokos Hotel Presidentissä Helsingissä. 

VAAL:n syyskokouksessa, joka pidettiin 20.11.2014 Pressi Klubilla Helsingissä, valittiin järjestön 

puheenjohtajaksi Pentti Heikkurinen vuodelle 2014 ja hallituksen jäseniksi Esko Kalimo, Hannu 

Järvinen, Juhani Filppula, Juhani Kanerva, Ilkka Larjomaa, Ilkka Kouri, Pentti Löfgren ja Pirjo 

Piensalmi.    

Edustukset 

Suomen Omakotiliiton Liittohallituksessa (SOKL) ovat VAAL:sta olleet Pentti Löfgren hallituksen 

jäsenenä ja Juhani Filppula varajäsenenä.  Jouko Taskinen on toiminut Omakotiliiton liittovaltuus-

ton jäsenenä ja Ilkka Larjomaa varajäsenenä.                                                                                                

Pentti Heikkurinen on toiminut OmaMökki 14-messujen järjestelytoimikunnan puheenjohtajana. 
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Messu- ja muu toiminta 

VAAL osallistui yhdessä Suomen Omakotiliiton kanssa Loma-asuntomessuille Kalajoella ja tuotti 

yhdessä Omakotiliiton kanssa. Messujen yhteydessä annettiin yhteinen julkilausuma Vapaa-ajan 

asunnon käyttötarkoituksen muuttamisesta. 

VAAL osallistui OmaMökki 14-messuille Helsingissä yhteistyössä Vapaa-ajan Asunnot ry:n VAA 

kanssa omalla osastolla, mikä kuului messujen kanssa tehtyyn yhteistyösopimukseen. Osaston 

rakentaminen ja purku tapahtui hallituksen jäsenten omin voimin, joten ulkopuolisia ei tarvinnut 

tälläkään kertaa käyttää työssä. VAAL:n eri yhdistysten jäsenet toimivat kiitettävästi messuosas-

toilla päivystäjinä. Näyttelyosaston vetovastuu oli toimintavuonna Ilkka Larjomaalla. Liiton edus-

tajat osallistuivat messujen yhteydessä järjestetyn Suuren Mökkiseminaarin, jossa varapuheen-

johtajana Ilkka Larjomaa toi liittoa esille ajankohtaisilla kysymyksillään vapaa-ajan asumisesta.   

Uudet yhdistykset ja jäsenet 

VAAL:n hallitus tuotti jäsenyhdistyksilleen ”Eloa yhdistyksiin” koulutus- ja kalvosarjan, joka on 

myös kotisivuilta www.vaal.fi > yhdistykset saatavana sekä yhdistysoppaan, josta selviää perusta-

miseen liittyviä asioita. Suomen Omakotiliittoon ja VAAL:n ei liittynyt toimintavuonna yhtään uutta 

yhdistystä hyvistä yrityksistä huolimatta. VAAL:ssa on jäsenyhdistyksiä nyt yhdeksän (9). 

Omakotiliiton jäsenyhdistysten jäsenmäärä on toimintavuonna pudonnut melko paljon, mutta 

VAA:n yhdistysten kohdalla tilanne on ollut parempi. Vuodenvaihteen jäsenmäärä oli 697 (72.180). 

Brändiuudistus, kotisivut ja markkinointiviestintä 

VAAL:ssa käynnistettiin brändiuudistus yhdenaikaisesti Omakotiliiton uudistusprosessin kanssa. 

VAAL:lle suunniteltiin oma logo ja slogan, jotka toimivat kaikessa markkinointiviestinnässä yhte-

näisesti. Samoin uusittiin esitte ja messumateriaalit (RollUp).  VAAL:sta on esittelykalvot, jotka on 

toimitettu kaikkien yhdistysten käyttöön. Kotisivuja on www.vaal.fi on uudistettu ja päivitetty ja ne 

ovat toimineet näyttävinä ja hyvänä pr-tuotteena liitosta. Niiden kautta ovat niin julkishallinto kuin 

käyttäjätkin saaneet monipuolista tietoa sekä VAAL:sta että mökkeilyyn liittyvistä asioista. Ne ovat 

olleet myös tärkeä väline jäsenkunnalle. Julkistettiin Hyvien mökkinaapuruussuhteiden julistus ja 

Vapaa-ajan asuntopoliittinen ohjelma vuodelle 2015. Molemmat löytyvät kotisivuilta www.vaal.fi 

Yhdistyksen talous, avustukset ja jäsenmaksut 

VAAL ei perinyt jäsenyhdistyksiltään erillistä jäsenmaksua. Kuluneena vuonna ei myöskään rahalli-

sesti avustettu yhdistyksien toimintaa, sillä hallituksen päätöksen mukaisesti tehtiin VAAL:lle uusi 

oma markkinointiesite ja RollUpit sekä tuettiin jokaisen yhdistyksen oman Rollupin hankintaa.     

Yhdistyksen talous on vakaalla pohjalla. Tulot muodostuvat pääasiallisesti Omakotiliiton piirituesta 

ja Suomen Messujen kanssa tehdystä sopimuksesta. Tilikauden alijäämä on lisätty omaan pää-

omaan voitto ja tappio tiille. 

 

Vapaa-ajan asukkaiden Liitto ry, VAAL                                                                                                                

Hallitus                    
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