TIEDOTE 7 / 2013
PAKILAN SPY:n JOHTOKUNNAN KOKOUS: 16.06.2013 klo 17.05-20.00
LÄSNÄ:

Heli Ahola, pj
Nipa Nieminen, varapj
Jorma Bergholm, jäsen
Vesa Jurvanen, jäsen
Timo Mäkinen, jäsen
Risto Runsas, jäsen
Maarit Louekari, varajäsen
Niklas Koppatz, sähkötoimikunnan vetäjä (§ 6)
Annu Brotherus, siht.

TALOUSASIAT
Yhdistyksen talous on vakaa.
Johtokunta päätti siirtää kerhotalon lukitusjärjestelmän uusiutumisen ensi
vuoteen. Samassa yhteydessä pohditaan uuden kerhotalon keittiöoven
hankkimista.
SÄHKÖSOPIMUKSEN UUSIMINEN ja SÄHKÖASIOIDEN HOITO
Sähkötoimikunta on ajanut kesäkuussa sähkölaskut ja ajaa syksyllä uudet laskut.
Sähkötoimikunta etsii nyt uusia sähkötarjouksia, koska yhdistyksen vanha
sähkösopimus umpeutuu.
Sähkölaskujen hoito on varsin työlästä nykyisellä systeemillä,
sähkötoimikunta suunnittelee sähkölaskujen ohjelmoinnin uudistamista.

siksi

Yhdistyksellä on kaksi internet-yhteyttä, johtokunta päätti luopua kiinteästä
nettiyhteydestä.
VIEMÄRÖINTISUUNNITTELU
Huussi ry:ltä ja DT-kuivakäymälältä on tullut tarjous, jossa keskitytään
yhteiskäymälän suunnitteluun. Nekalan siirtolapuutarhayhdistyksen isäntä tulee
esittelemään oman puutarhansa kuivakäymäläjärjestelmää ympäristöpäivänä
26.06.2013..

Johtokunta päätti hyväksyä Karves Oy:n alueen viemäröintiä koskevan
suunnittelutarjouksen ja päätti pyytää saada ko. selvityksen syyskuun alkuun
mennessä.
Papu-lehdessä esitellään edellä mainitut
tiedotetaan myös syyskokouksessa.

molemmat

vaihtoehdot.

Niistä

TOIMIKUNNAT
Rakennustoimikunta on valinnut keskuudestaan Paavo Heikkilän mökkirekisterin
ylläpitäjäksi.
Rakennustoimikunta toi esille, että Pakilan rakennusohjeet ovat puutteelliset
esimerkiksi korkeusmittojen osalta, siksi se on päättänyt ryhtyä rakennusohjeiden
uudistustyöhön syksyllä.
Päätettiin, että mökkikatselmuksesta ilmoitetaan kirjallisesti mökkiläisen
postilaatikkoon laitetulla tiedonannolla, jossa ilmenee käynnin päivämäärä ja
kellonaika. Mökkiläistä pyydetään olemaan paikalla.
Tiedotustoimikunta on jakanut PaPu-lehden mökkiläisten postilaatikkoihin ma
11.06.2013. Johtokunta kiitti Papu-lehden sisältöä ja taittoa.
Kerhotalon remonttiryhmä toi esiin, että keittiöremontin loppuun saattamisessa
on ollut vaikeuksia, mm. tiskialtaan kehikko on edelleen tulematta.
Kerhotalon remontissa talkootunteja on tehty tänä keväänä yhteensä 1020 tuntia.
Saunatoimikunta tiedotti, että saunavuoroissa on siirrytty keskiviikoista tiistaihin
ja torstaihin. Saunalla on tarjolla vapaaehtoisille penkin entisöintiä ja vintin lattian
tekoa.
YHDISTYKSEN KANNANOTTO ITÄ-PAKILAN KAAVAESITYKSEEN
Johtokunnan esittämä alustava kannanotto hyväksyttiin 16.06 pidetyssä
ylimääräisessä jäsenkokouksessa.
Johtokunta päätti lisätä kannanoton
saatekirjeeseen perustelut siitä, miksi Mäntypolun palstoja ei pitäisi puolittaa.
Johtokunta päätti, että kaavatoimikunta pyytää tapaamista syksyllä kaupungin
rakennusviraston virkamiesten kanssa ja pyrkii korjaamaan kaupungin
kaavaesityksessä olevat virheet.
MUUT ASIAT

Juhannusjuhlat onnistuivat upeasti, tuotto oli 1500 €.
Suomen Siirtolapuutarhaliitto järjestää ympäristöpäivän Pakilassa 26.06. Kello 16
avautuu kahvila ja kello 17 alkaa ohjelma.
Johtokunta järjestää uusille mökkiläisille tervetulotilaisuuden 10.07. Mökkiläisille
lähetetään henkilökohtainen kutsu.
Aluejärjestön kesäkisat järjestetään 28.07 Vallilan Siirtolapuutarhassa.
Urheilutoimikunta valitsee osallistujat kesäkisaan. Yhdistys kustantaa kilpailijoille
ruokailun.
Johtokunta päätti ehdottaa Suomen Siirtolapuutarhaliiton hallituksen jäseneksi
Maarit Louekaria.
Johtokunta päätti kartoittaa Pakilan Spy:n sääntöjen muutostarvetta.
Johtokunta
aloittaa
alueella
palstakatselmuksen
15.07
Palstakatselmuksesta muistutetaan johtokunnan ilmoitustauluilla.

alkaen.

Seuraavat johtokunnan kokoukset ovat ma 22.07, ti 13.08 klo 17 ja ma 09.09 klo
17.30 Pakilan Spy:n kerhotalolla.

