TIEDOTE 1 / 2014
PAKILAN SIIRTOLAPUUTARHAYHDISTYKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS
AIKA
PAIKKA
LÄSNÄ:

15.01.2014 klo 17.17-20.42
Suomen Siirtolapuutarhaliitto, Pengerkatu 9 B 39
Heli Ahola, pj.
Jorma Bergholm, jäsen
Timo Mäkinen, jäsen
Nipa Nieminen, jäsen
Maarit Louekari, jäsen
Vesa Jurvanen, varajäsen
Lassi Lager, varajäsen
Marja Sirkeinen, varajäsen
Seija Marteva, taloudenhoitaja 2013
Marjo Matala, taloudenhoitaja 2014 (osin)
Annu Brotherus, siht.

JOHTOKUNNAN ESITTÄYTYMINEN
Yhteystiedot päätettiin laittaa yhdistyksen nettisivuille ja ennen kesäkautta kerhotalon
ilmoitustaululle.
JOHTOKUNNAN JÄRJESTÄYTYMINEN
Puheenjohtajan vastuutehtävinä on mm. toimia kokousten kokoonkutsujana, huolehtia
kokousvalmisteluista sekä toimia yhdistyksen edustajana että hoitaa suhteet viranomaisiin.
Lisäksi puheenjohtaja hoitaa jäsenrekisterin ylläpitoa ja uusien vuokrasopimusten
solmimisen. Varapuheenjohtajan tehtävänä on toimia puheenjohtajan sijaisena. Sihteerin
vastuutehtävinä on toimia johtokunnan kokousten sihteerinä, avustaa puheenjohtajaa
kokousvalmisteluissa sekä huolehtia johtokunnan tiedottamisesta, arkistoinnista ja
jäsenistön yhteydenpidosta. Lisäksi sihteeri huolehtii kerhotalon varauksista, johtokunnan
lukituista ilmoitustauluista ja johtokunnan kokouksista tiedotteiden tekemisestä.
Taloudenhoitajan tehtävänä on laskujen vastaanotto ja lähettäminen kirjattavaksi sekä
maksettavaksi tilitoimistoon. Lisäksi taloudenhoitaja valmistelee tilinpäätöksen.
Varapuheenjohtajaksi valittiin Nipa Nieminen ja sihteeriksi valittiin Annu Brotherus.
Johtokunnan ulkopuolelta taloudenhoitajaksi valittiin Marjo Matala.
YHDISTYKSEN TOIMIKUNNAT ja YHTEYSHENKILÖIDEN VALINTA
Pakilan siirtolapuutarhayhdistyksen sääntömääräisessä syyskokouksessa valittiin
vuodeksi 2014 jäsenet yhdistyksen toimikuntiin. Johtokunta vahvisti toimikuntien vetäjät ja
jäsenet sekä toimikuntiin johtokunnan yhdyshenkilöt. Johtokunta perusti vuonna 2012
kaavoitustoimikunnan, jonka tehtävänä on vaikuttaa kaupungin kaavasuunnitelmiin ja
valvoa itä-Pakilan alueen kaavoitusta. Kaavoitustoimikunta jatkoi toimintaansa vuonna
2013 ja johtokunta päätti jatkaa edelleen toimikunnan toimikautta. Sen vetäjänä jatkaa Heli
Ahola sekä jäseninä Jorma Bergholm ja Nipa Nieminen.
Lukitustyöryhmää vetää Vesa Jurvanen ja jäseninä jatkavat Ari Niinikoski, Jorma
Manninen ja Risto Runsas.

Sääntötyöryhmää vetää Maarit Louekari ja jäseninä jatkavat Jorma Bergholm, Timo
Mäkinen ja Nipa Nieminen.
Vesa Jurvanen jatkaa johtokunnan peräkärryn hoitajana.
TALOUSASIAT
Taloudenhoitaja Seija Marteva esitteli yhdistyksen tilinpäätöksen vuodelta 2013.
Johtokunta hyväksyi sen.
Puheenjohtaja Heli Ahola kertoi, että vuoden 2014 jätehuollon palveluhinnat sekä
HSY:n vesi- ja palvelumaksut nousevat.
Johtokunta päätti, että yhdistyksen kirjanpidon hoitaa edelleen Tiliverkko.
JÄSENASIAT
Puheenjohtaja Heli Ahola on tehnyt verotoimistolle selvityksen vuonna 2013 tehdyistä
vuokraoikeuden siirroista. Mökin omistussuhteissa tapahtui 19 vaihdosta, joista 2 siirtyi
perintönä. Vuonna 2013 mökin keskihinta oli 62.500 €.
SÄÄNTÖTYÖRYHMÄN KUULUMISET
Sääntötyöryhmän vetäjä Maarit Louekari esitteli luonnoksen Pakilan Spy:n uusiksi
säännöiksi. Johtokunta keskusteli luonnoksesta ja päätti palata yhdistyksen sääntöjen ja
johtosäännön muuttamiseen seuraavassa kokouksessa. Johtokunta pyrkii esittämään
kevätkokoukselle uuden sääntöluonnoksen ja toimimaan niin, että uudet Pakilan Spy:n
säännöt on mahdollista hyväksyä syyskokouksessa 2014.
MUUT ASIAT
Kevätkokous pidetään sunnuntaina 30.03.2014 klo 14 Pakilan Spy:n kerhotalolla.
Yleisten töiden lautakunnan lausunnossa 14.01.2014 esitetään poistettavaksi itä-Pakilan
asemakaavan muutosesityksestä kaavaehdotukseen merkityt Vantaanjoen rantaan
ehdotetut uudet sauna- ja huoltorakennukset, Mäntypolun Lystikukkalan puoleisten
palstojen puolittamiset ja Lystikukkulan polun rakentaminen.
Tiistaina 14.01.2014 kaupunki on käynyt leikkaamassa Lystikukkulan reunalta puita.
Talvipäivät pidetään 02.03.2014 klo 11-13. Tarjolla on hernekeitton, makkaran, kahvin ja
mehun myyntiä, Puheenjohtaja laatii ilmoituksen nettisivuille ja ilmoitustaululle.
ILMOITUSASIAT
Johtokunta päätti pitää työseminaarin lauantaina 15.02.2014 klo 11 Siirtolapuutarhaliiton
tiloissa.
Seuraava johtokunnan kokous pidetään työseminaarin jälkeen 15.02.2014 klo 14. Muut
kevätkokoukset päätettiin pitää 10.3 ja 14.4.2014 klo 17 Suomen Siirtolapuutarhaliiton
tiloissa.
Aluejärjestön puheenjohtaja Maarit Louekari kertoi, että järjestö valmistelee tapaamista
Helsingin kaupungin kanssa koskien rakennusvalvontaa. Lisäksi järjestössä valmistellaan
yhdistysten nettisivujen uudistamista yhdistysavain alustan avulla.
Suomen Siirtolapuutarhaliitto järjestää 14.-15.6.2014 Hämeenlinnassa
Pohjoismaisen Siirtolapuutarhaliiton Kongressin.
Lepaan puutarhahoidon kurssi järjestetään 07.-11.04.2014. Kurssille ilmoittaudutaan

suoraan Siirtolapuutarhaliittoon. Ilmoittautuminen on alkanut vilkkaana, mutta liitosta
tiedotettiin, että vielä kurssille on tilaa.
Johtokunta päätti, että Timo Mäkinen aloittaa Siirtolapuutarha-lehden kirjoittajana.
Puheenjohtaja Heli Ahola kiitti Seija Martevaa lämpimästi taloudenhoitajana toimimisesta
ja puutarhatoimikunnan vetämisestä sekä toivoi, että hän ei jättäisi aktiivista toimintaansa
yhdistyksen hyväksi.

