VAPAA-AJAN ASUNNOT ry
TOIMINTAKERTOMUS 2014
Vapaa-ajan Asunnot ry (VAA) on valtakunnallinen vapaa-ajan asukkaiden
edunvalvonta järjestö, joka valvoo ja edistää vapaa-ajan asunnon omistajien
oikeudellisia, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia etuja. VAA edistää vapaa-ajan
asukkaiden keskinäistä yhteenkuuluvuutta ja vuorovaikutusta paikallisten asukkaiden
kanssa.
Edunvalvonta
Edunvalvontaa on hoidettu kiinteässä yhteistyössä kattojärjestöjemme Vapaa-ajan
asukkaiden Liitto ry:n (VAAL) ja Suomen Omakotiliitto ry:n (SOKL) kanssa.
Yhdistyksen puheenjohtaja toimi VAAL:n edunvalvonta- ja sidosryhmätoimikunnan
puheenjohtajana. Ajankohtaisia asioita ovat olleet: vapaa-ajan asuntojen
käyttötarkoituksen muuttaminen, haja-asutusalueiden jätevesiasetuksen
lieventäminen, kiinteistöveron pitäminen kohtuullisena, asetusehdotus
tuulivoimaloiden melusta ja laajakaistapalvelujen kehittäminen.
Viestintä
VAA on jatkanut yhdessä VAAL:n kanssa yhteisten kotisivujen www.vaal.fi
kehittämistä. Kotisivuilta löytyy ajankohtaista vapaa-ajan asukkaita palvelevaa
perustietoa. Jäseniä informoitiin kahdella jäsenkirjeellä sekä kolmella sähköisellä
jäsentiedotteella.
Yhdistyksen puheenjohtajan haastattelut sekä mökkien kevätkunnostuksesta että
mökkien tuunaamisesta julkaistiin Iltasanomissa sekä kiinteistöverosta Helsingin
Sanomissa. Lisäksi STT haastattelu vapaa-ajan asuntojen käyttötarkoituksen
muuttamisesta julkaistiin monissa lehdissä. Yhdistys oli esillä AamuTV:ssä.
Yhdistyksen esite ja RollUp uudistettiin.
OmaMökki 14-messut ja Kalajoen loma-asuntomessut
VAA osallistui yhteistoiminnassa VAAL:n kanssa omalla osastolla
Messukeskuksessa pidetyille OmaMökki 14-messuille sekä messujen yhteydessä
järjestettyyn Suuren Mökkiseminaarin. Yhdistyksen jäsenet toimivat kiitettävästi
messuosastolla päivystäjinä. Yhdistys osallistui Kalajoen loma-asuntomessuilla
SOKL:n ja VAAL:n yhteisen osaston valmisteluun ja päivystykseen.

Messujen yhteydessä annettiin yhteinen lausunto Vapaa-ajan asunnon
käyttötarkoituksen muuttamisesta.
Yhdistyksen hallitus ja työvaliokunta
Vuonna 2014 hallituksen puheenjohtajana ja varainhoitajana toimi Ilkka Larjomaa ja
muina hallituksen jäseninä Raimo Tuisku (varapj), Liisa Kontturi (sihteeri), Jouko
Kontturi, Juha-Matti Laurio ja Pentti Heikkurinen. Hallitus kokoontui seitsemän
kertaa. Hallituksen työvaliokuntaan kuuluivat Ilkka Larjomaa, Raimo Tuisku ja Liisa
Kontturi. Kati Viertola pyysi 19.3.2014 henkilökohtaisista syistä eron hallituksen
jäsenyydestä.
Edustukset
SOKL:n hallituksen varajäsenenä oli Juhani Filppula ja valtuuston varajäsenenä oli
Ilkka Larjomaa. VAAL:n hallituksen jäseninä olivat Juhani Filppula, Ilkka Larjomaa
ja Pentti Heikkurinen.
Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 5.4.2014 Messukeskuksessa ja syyskokous
21.11.2015 Pressiklubilla Helsingissä. Syyskokouksen yhteydessä pidettiin
perinteellinen VAAL:n jäsenyhdistyksien yhteinen pikkujoulutilaisuus.
Yhdistyksen talous, avustukset ja jäsenmaksut
Jäsenmäärä oli vuoden lopussa 228. joka on 1.7 % vähemmän kuin edellisenä
vuonna. Jäsenmaksutulot olivat 1553,00 €. Messutulot olivat 2000 € ja osuus
VAAL:n kanssa yhteisistä järjestelykuluista 592.52 €. Tilikauden ylijäämä oli
1008,63 €. Tämä johtui pääosiltaan tietotekniikkahankinnan siirtymisestä vuodelle
2015.

