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Keväisen lauha tervehdys teille kaikille!

Veinin talvipäivä 2013

Veinin talvipäivää vietettiin lauantaina 2.2.2013 Veinin kentällä erinomaisen talvisään vallitessa 
talvitulien merkeissä. Jäseniä oli n. klo 18:00 – n. klo 21:00 mennessä samanaikaisesti paikalla 20 
miestä, 19 naista ja 10 lasta. Kannugurlingin voitti Ville Väliaho Karvarouskusta, toinen oli Sanna 
Hållfast Haaparouskusta ja kolmas Venni Väliaho Karvarouskusta. Voittajat palkittiin karkeilla. 
Eväitä riitti ilmoitettuun kestoaikaan, jonka jälkeen eräät nauttivat omia eväitä ja halotkin 
kuulemma pääsivät loppumaan ja täydennystä toi Veli Hakulinen. Kiitos hänelle ja kaikille 
osallistujille.

Vuosikokous 2013

Veinin Omakotiyhdistys ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Laaksolahden kirjastossa 
keskiviikkona 13.3.2013 alkaen ilmoitettuna aikana klo 18:30, jolloin yhdistys (so. puheenjohtaja Altti 
Sevón) tarjosi kokouskahvit halukkaille. Paikalle oli vaivautunut 10 jäsentä 10:stä jäsenperheestä. 
Tilinpäätös kuitenkin hyväksyttiin ja vuoden 2012 hallitukselle ja muille tilivelvollisille myönnettiin 
vastuuvapaus päätetyltä tilikaudelta. Puheenjohtajaksi vuodelle 2013 valittiin ilman äänestystä 
edellinen puheenjohtaja Altti Sevón. Kokouksen osanottajien vähyyden vuoksi jouduttiin uusittujen 
sääntöjen sallimuksen mukaan ensi kerran pienentämään hallituksen kokoonpanoa. Niinpä vuoden 
2013 hallituksessa jatkavat erovuorottomat varsinaiset jäsenet Aki Kaskisuo, Paavo Nevala, Maarit 
Papinniemi ja Teuvo Tikkanen sekä varajäsenistä Antero Väliaho. Vuosille 2013 – 2014 varsinaisiksi 
jäseniksi valittiin Jorma Lindgren ja vielä vuoden 2013 mandaattia jäljellä pitänyt Misha Turkama. Kun 
jäsenyydestä olivat eroa pyytäneet Jukka Aunio, Tauno Pirttimaa ja Kenneth Schröder, jäljelle jäivät 
hallituksen varajäseniksi valittaviksi vuosille 2013 – 2014 paikalla ollut Aimo Rantanen ja poissa 
olevana erovuorossa ollut varajäsen Riku Härkönen, joka ei ollut kieltäytynyt. Kiitokset hallituksen 
jäsenille ja varajäsenille kokoukseen osallistumisesta ja muille risuja!

HSY:n maksuttomat keräysautot kiertävät pääkaupunkiseudulla 2.4. - 28.5.2013

Veiniä lähinnä oleva keräyspäivä on keskiviikko 17.4.2013
Aika Paikka
18:30 – 19:00Laaksonpohjantie/Kuusinevantie risteysalue, Laaksolahti
Autoihin voi tuoda kodin vaarallisia jätteitä, sähkölaitteita ja pieneriä metalliromua. 
Sähkölaitteita voi tuoda enintään 3 kpl/laitetyyppi/asiakas. Suuremmat erät metalliromua tulee 
viedä Sortti-asemille tai romuliikkeisiin. Sortti-asemat palvelevat Kivikossa, Konalassa, 
Ämmässuolla ja Kirkkonummella arkisin klo 7-21. Asemat ovat myös auki lauantaina 27.4., 11.5. ja 
18.5. Vaarallisia jätteitä voi tuoda huoltoasemien ja kauppojen pihalla sijaitseviin kontteihin. 
Lisätietoa: www.hsy.fi ja 0915612110

Kevätlintujen laulussa helää elämä ihan uus!

http://www.hsy.fi/

