
VOK:n 40 v. juhlatilaisuus pidettiin Tikkurilassa  torstaina 23.9.2010

VOK:n ensimmäinen puheenjohtaja Kaarlo Martikainen saapui
paikalle palauttamaan mieliimme keskusjärjestön
perustamisvaiheita ja edunvalvontatyön taustoja vuodelta 1970.
Itse asiassa Martikaisen puhe oli parhaimmillaan edelleen aivan
samoilla asioilla, joita hän puhui vuosijuhlassa parikymmentä vuotta
sitten.
Tässä muutamia kohtia molemmissa juhlissa pidetystä puheesta
suorana lainauksena

”Järjestömmehän syntyi tavallaan ”sotatilan” vallitessa. Maalaiskuntaa oli ruvettu
kaavoittamaan kerrostaloalueiksi niin nopeassa tahdissa, että ei edes silloiset
päätöksentekijät aina tienneet missäpäin rakennetaan. Vanhoille veronmaksajille tuli
sellainen tunne, että meidät oli unohdettu kerrostalorakentamisen jalkoihin. Erilaiset
sissiporukat, siis omakotiyhdistykset, kävivät sotaansa byrokratiaa vastaan yksinäisinä ja
toisistaan tietämättä. Sotatoimet tarvitsevat yhteisen sodanjohdon. Keskusjärjestö
perustettiin siis yhteiseksi sodanjohdoksi eli painostusryhmäksi päättäviin elimiin ja
viranomaisiin päin. Varsinainen perustava kokous oli 16. lokakuuta, jolloin kirjoitettiin
perustamiskirja ja hyväksyttiin säännöt. Kuluneiden vuosien aikana on oltu paljossa mukana.
Onkin tärkeää, että kaikki päättävät elimet antaisivat poliittisesti sitoutumattomille
omakotiyhdityksille niille kuuluvan arvon. Yhteistyöhalukkuus ei ainakaan meidän
puoleltamme tule vähenemään.”

VOK:n myöhemmätkin hallitukset voivat olla samaa mieltä siitä, että vantaalainen
pientaloasuminen on puolustamisen arvoista.

VOK:n ensimmäinen sihteeri Nils Jousikari kertoi yhteishengen
luomisesta Pihakilpailun merkeissä. Kilpailu alkoi paikallisesti
Tikkurilassa vuonna 1971 ja seuraavana vuonna haastetussa
kilpailussa naapuri Päiväkumpu sitten jo pokkasikin voiton.
Myöhemmin kilpailu levisi kattamaan koko Vantaan. Kilpailun
tarkoituksena oli saada asukkaat kiinnostumaan omasta tontista ja
pientaloalueiden yleisilmeestä osana Vantaan kaupunkikuvaa.
Jousikari kertoi myös kilpailun säännöistä, jotka olivat tarkkoja
ja vaativat arvostelijalta hyvin terävää otetta tehtävään.

Mielenkiintoista oli myös kuulla ”Torppariturnajaisista”. Tähän kuului hauskoja kisailuja kuten
naulanlyönti, tikanheitto, puujalkakävely, luontopolku..jne.. Jo silloin treenatussa
”saappaanheitossa” kilpaillaan edelleenkin omakotiyhdistysten omissa paikallisissa
tapahtumissa Vantaalla.



Ensio Laaksonen on pitkänlinjan toimija useissa yhteiskunnallisissa 
tehtävissä Vantaalla. 
Aloitteellisuus esim. kunnallistekniikan ja koulutieturvallisuuden 
alueella ovat olleet hyödyksi vantaalaisille asukkaille. Puheessaan 
hän toi esille omakotiyhdistyksen perustamisvaiheita Nikinmäen 
esimerkillä ja kertoi kokemuksesta VOK:n hallituksen  jäsenenä 
kuuden vuoden ajalta. Laaksonen kehotti myös pohtimaan 
voisivatko VOK ja Vantaan ympäristöyhdistys tehdä lähempää 
yhteistyötä, sekä kehotti tiivistämään yhteydenpitoa suoraan 
Vantaan kaupungin eri toimialojen johdon suuntaan

Kuulimme toistona myös napakan muistutuksen siitä, että omakotiyhdistysten 
”puuhahenkilöiden” ei sovi olla puoluesidonnaisia toimijoita.

Suomen Omakotiliiton tervehdyksen tilaisuuteen toi
järjestöpäällikkö Juha Saarimäki. Liiton keskeisenä pontimena
on edelleen kiinteistöveron vastustaminen. Omakotiliiton
näkemyksen mukaan kiinteistöveron kautta näkyy kunnan
todellinen arvostus pientaloasumista kohtaan. Vantaa on jo
pitkään ollut ns. ”keulilla” suomalaisessa kiinteistöjen

verottamisessa.

Oli mielenkiintoista kuulla kehityksestä johon naapurimaassamme Ruotsissa on menty;
verotusta on muokattu, käytössä on joustava kiinteistömaksu, jonka yläraja on tällä
hetkellä 690 euron suuruinen. Suomen Omakotiliiton ja VOK:n tavoitteet kiinteistöveron
alentamiseksi ovat saman suuntaisia.

Juhlatilaisuus oli kaikin puolin viihtyisä. Ravintola Mummolan antimet ja miljöö näyttivät
maistuvan joka pöydässä. Arvostettujen vieraidemme lisäksi osanottajia oli mukana lähes
kaikista jäsenyhdistyksistä. On tosiaan hyvä välillä pysähtyä ja palauttaa mieliin VOK:n
toiminnan menneitä tapahtumia ja tämän päivän olemassaolomme tarkoitusta. Tasaiset
kymmenvuodet ovat tällaiseen sopivia hetkiä ja tosiaan - oikean juhlan arvoisia.
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