TIEDOTE 8 / 2012 (korj. 9.8.2012)
----------------------------------------------------------------------------------------------------PAKILAN SPY:n JOHTOKUNNAN KOKOUS: 30.07.2012 klo 19.03-22.14.
LÄSNÄ:

Heli Ahola, pj.
Nipa Nieminen, varapj.
Jorma Bergholm, jäsen (osan aikaa)
Vesa Jurvanen, jäsen
Kalevi Lehikoinen, jäsen
Jorma Manninen, jäsen
Benny Eriksson, varajäsen
Heikki J. Koskinen, varajäsen
Maarit Louekari, varajäsen
Seija Marteva, taloudenhoitaja
Timo Mäkinen, saunatoimikunnan vetäjä (saunan käyttö ja vastuut)
Annu Brotherus, siht.

KESKEISET KÄSITELLYT ASIAT:
TALOUSASIAT
Yhdistyksen taloudellinen tilanne on niin vakaa, että kerhotalon keittiöpäädyn
remonttiin voidaan ryhtyä.
Johtokunta päätti hankkia johtokunnan käyttöön kannettavan tietokoneen, jonne
tallennetaan jäsenrekisteri, johtokunnan kokousten pöytäkirjat ja toimikuntien
tiedot.
Hankittavan kannettavan tietokoneen pääkäyttäjäksi nimettiin
puheenjohtaja.
SAUNAN KÄYTTÖ JA VASTUUT
Pakilalaisilta mökkiläisiltä on tullut valituksia siitä, että saunassa on syntynyt
ruuhkia ja että ulkopuolisten käyttäjien määrä on lisääntynyt. Turvallisuudesta,
vastuista ja säännöistä on myös syntynyt mökkiläisten kesken keskustelua.
Johtokunta keskusteli saunan käytöstä ja vastuista sekä päätti kirjata
saunatoimikunnan toimintasuunnitelmaan 2013 tarkemmin saunan käytön
periaatteet. Klaukkalanpuiston ryhmäpuutarhan mökkiläiset ovat edelleen
tervetulleita Pakilan Spy:n saunatalkoisiin, saunalämmittäjiksi ja saunaan.
KERHOTALON REMONTTI JA LAAJENNUSSUUNNITELMAN ETENEMINEN
Kerhotalon on koonnut avukseen keittiösuunnitteluryhmän, joka on tehnyt jo
muutaman ehdotuksen. Suunnittelua jatketaan elokuun ajan. Kerhotalon

keittiöpuolen remontti alkaa 03.09 purkutöillä. Risto Runsas jatkaa edelleen
vastaavana mestarina.
Seuraavassa johtokunnan kokouksessa käsitellään kerhotalon keittiöpäädyn
remontin kustannusarviota. Lisäksi johtokunta päätti, että kerhotalon
remonttityöryhmä tekee esityksiä erilaisista vaihtoehdoista kerhotalon
laajennusrakentamisen suhteen. Syyskokoukselle pyritään saamaan tarkempaa
tietoa viemäröinnin kustannuksista.
Johtokunta kiitti remonttiin osallistuvien talkoolaisten suurta työpanosta.
PALSTAKATSELMUS
Palstakatselmusta varten alue jaettiin viiteen alueeseen, katselmuksen tekivät
johtokunnan ja puutarhatoimikunnan jäsenet pareittain. Keskimäärin
huomautuksia jouduttiin antamaan katselmusaluetta kohti 15-20 kpl. Eniten
huomautuksen aihetta antoivat rikkaruohot poluilla, puiden ja aitojen korkeudet.
PALVELUJEN TARVEKYSELY JA NYKYTILANTEEN KARTOITUS
Palvelujen tarvekyselyyn ja nykytilan kartoitukseen on vastattu aktiivisesti. 30.07
mennessä vastauksia on tullut lähes 200, vastausaikaa on vielä jäljellä pari
päivää.
Kyselyn tarkoituksena oli kartoittaa paineellisen veden käytön laajuutta ja
jätevesijärjestelmää, mökkien vessaratkaisuja ja mökkien lämmittämisen tapoja.
Kyselyllä haluttiin saada selville myös se, millaisille tiedotus/valistustilaisuuksille
on Pakilan siirtolapuutarhassa tarvetta kuten esimerkiksi paloturvallisuutta
koskeva info. Myös kerhotalon lisärakennuksen kannatuksen laajuutta haluttiin
kartoittaa. Kyselyn tuloksista kirjoitetaan kooste PaPu-lehteen.
TOIMIKUNNAT
Toimikuntien toiminnasta raportoitiin seuraavaa:
- Isäntätoimikunta (Vesa Jurvanen): Isäntätoimikunta kaipaa edelleen
enemmän tekijöitä joukkoonsa.
- Juhlatoimikunta (Annu Brotherus): Elojuhlien järjestelyt ovat lähteneet
hyvin käyntiin. Juhlien teemana tulee olemaan sadonkorjuu.
- Kerhotalotoimikunta (Heli Ahola): Toiminta jatkuu suunnitelmien mukaan.
- Puutarhatoimikunta (Seija Marteva) Kaupunki on tuonut 60 kuutiota
multaa. Pieni kone tulee levittämään mullan, levittämisen hienosäätöön
tarvitaan talkoolaisia. Keskiviikkona 01.08 isäntätoimikunta ja
puutarhatoimikunta yhdessä hoitavat kivet pois kerhotalon ympäriltä.
Puutarhatoimikunta vahvistettuna Marjo Matalalla on siivonnut jättipalsamit
haketuspaikan takaa.
- Rakennustoimikunta (Kalevi Lehikoinen): Rakennuslupia ei ole tullut.

- Saunatoimikunta (Kalevi Lehikoinen): Mikko Paakkasen suunnittelemat
ja tekemät 5 pöytää saadaan saunalle ensi kesäksi.
- Sähkötoimikunta (Jorma Manninen): Kaivopolulla on polkulamppu
toistamiseen rikki.
- Tiedotustoimikunta (Maarit Louekari): PaPu-lehden juttujen jättöpäivä on
15.08, ja lehti jaetaan 22-23.08 mökkiläisille.
- Urheilutoimikunta (Benny Eriksson): 07.07 pidetyillä Kohtaamispäivillä
Talissa tikanheittojoukkue sijoittui kakkoseksi. Aluejärjestön kesäkisoissa
29.07 Pakilan Spy menestyi upeasti. Kultaa tuli kuulakikassa, mölkyssä,
tikanheitossa ja lentopallossa. Henkilökohtaiset palkinnot parhaasta
suorituksesta saivat Mika Kumpuoja kuulakikassa ja Jorma Manninen
tikanheitossa. Pronssia saivat petankijoukkue ja Nipa Nieminen
lausunnassa. Klaukkalanpuiston ryhmäpuutarhassa järjestetään 19.08
Roopen Ruukku –kisat
MUUT ASIAT
Aktiivien ja talkoolaisten juhla järjestetään 01.09. Juhlatoimikunta hoitaa juhlien
järjestelyt.
Syyskokouksen valmistelut aloitetaan ja niitä käsitellään seuraavassa
kokouksessa. Toimintasuunnitelma 2013 ja talousarvio 2013 käsitellään
seuraavassa kokouksessa.
Aluejärjestö on painattanut esitteen ”Siirtolapuutarhat Helsingissä”, joka on
saavissa Siirtolapuutarhaliitosta.
Johtokunta päätti esittää kaupungille pyynnön laittaa Pakilan rantatielle
liikennettä hidastavia töyssyjä.
Johtokunta keskusteli Vaahterapolun runsaasta liikenteestä. Tarpeettomasta
liikenteestä ja liiasta ajonopeudesta muistutetaan seuraavassa PaPu-lehdessä ja
asia otetaan esille myös syyskokouksessa.
Yhden mökkiläisen pihalta oli löytynyt verinen rotta. Rottatilannetta seurataan
alueella.
Alkoholin juonnista ja häiriköinnistä kerhotalolla yhteisesti katsottavien
urheilukilpailujen aikana on valitettu. Johtokunta keskusteli siitä, että ikävät asiat
liian helposti kierrätetään johtokunnan kautta. Johtokunta kehottaa, että
mahdolliset valitukset ja huomautukset tehdään henkilökohtaisesti ao. tilanteissa.
Pakilan
siirtolapuutarhayhdistys
oli
onnittelemassa
Vallilan
Siirtolapuutarhayhdistystä 21.07 ja Kumpulan Siirtolapuutarhayhdistystä 27.07.
Seuraava kokous pidetään 28.08 klo 19 Pakilan Siirtolapuutarhayhdistyksen
kerhotalolla.

