TIEDOTE 1 / 2013
PAKILAN SIIRTOLAPUUTARHAYHDISTYKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS I
AIKA
PAIKKA

23.01.2013 klo 17.06-19.07.
Suomen Siirtolapuutarhaliitto, Pengerkatu 9 B 39

LÄSNÄ:

Heli Ahola, pj.
Jorma Bergholm, jäsen
Vesa Jurvanen, jäsen
Timo Mäkinen, jäsen
Nipa Nieminen, jäsen
Risto Runsas, jäsen
Benny Eriksson, varajäsen
Heikki J. Koskinen, varajäsen
Maarit Louekari, varajäsen
Seija Marteva, taloudenhoitaja
Annu Brotherus, siht.

KESKEISET ASIAT:
JOHTOKUNNAN JÄRJESTÄYTYMINEN
Varapuheenjohtajaksi valittiin Nipa Nieminen ja sihteeriksi valittiin Annu Brotherus.
Johtokunnan ulkopuolelta taloudenhoitajaksi valittiin Seija Marteva, käteiskassan ja
vessan avainten hoitajaksi Ulla Jurvanen sekä yhdistyksen muiden avainten
vastaavaksi Jorma Manninen.
YHDISTYKSEN TOIMIKUNNAT ja YHTEYSHENKILÖIDEN VALINTA
Pakilan siirtolapuutarhayhdistyksen sääntömääräisessä syyskokouksessa valittiin
vuodeksi 2013 jäsenet yhdistyksen toimikuntiin. Johtokunta vahvisti toimikuntien
jäsenet ja toimikuntiin johtokunnan yhdyshenkilöt. Toimikunnat vahvistavat ja
valitsevat itse vetäjänsä. Vuoden 2013 toimikuntalistan laitetaan kotisivuille.
Johtokunta perusti vuonna 2012 kaavoitustoimikunnan, jonka tehtävänä on vaikuttaa
kaupungin kaavasuunnitelmiin ja valvoa Pakilan alueen kaavoitusta. Johtokunta
päätti jatkaa toimikunnan toimikautta vuoden 2013, vetäjänä jatkaa Heli Ahola sekä
jäseninä Jorma Bergholm ja Nipa Nieminen.
Vesa Jurvanen jatkaa johtokunnan peräkärryn hoitajana.
TALOUSASIAT
Taloudenhoitaja Seija Marteva esitteli yhdistyksen tilinpäätöksen vuodelta 2012.
Johtokunta hyväksyi sen.

JÄSENASIAT
Mökin omistussuhteissa tapahtui 14 muutosta, joista 4 oli perintöä ja yksi lahjoitus.
Vuonna 2012 mökin keskihinta oli 60.000 €.
JOHTOKUNNAN TYÖSEMINAARI
Johtokunta päätti pitää työseminaarin 23.02.2013 klo 11 Siirtolapuutarhaliiton
tiloissa.
KERHOTALON REMONTIN TILANNEKATSAUS
Kerhotalon korjaustyöryhmä on saanut 3 kpl keittiöremontin tarjouksia. Johtokunta
päätti, että korjaustyöryhmä valmistelee johtokunnan seuraavalle kokoukselle
tarjouksista ehdotukset, joiden perusteella johtokunta päättää, keneltä se tilaa
kerhotalon keittiön keittiökalusteet asennuksineen.
Puheenjohtaja Heli Ahola kertoi, että Helsingin kaupungin Rakennusvirasto ei ryhdy
Pakilan siirtolapuutarhan suhteen toimenpiteisiin tai osallistu suunnitteluun ainakaan
ennen kuin siirtolapuutarhan laajennuksen asemakaava on käsitelty.
TALVIPÄIVÄN JÄRJESTELYT
Talvipäivät pidetään 03.03.2013 klo 11-13 ulkoilmatapahtumana. Ulla ja Vesa
Jurvanen hoitavat makkaranmyynnin, Heli Ahola hoitaa mehutarjoilun.
Puheenjohtaja laatii ilmoituksen nettisivuille ja ilmoitustaululle. Pyydetään Pauli
Ojasta hoitamaan auraus mahdollisuuksien mukaan.
MUUT ASIAT
Kevätkokous pidetään sunnuntaina 24.03.2012 klo 14. Sihteeri kysyy kokouspaikaksi
Pakilan lastenpaikkaa.
Sihteeri pyytää vuoden 2012 toimikuntien vetäjiltä toimintakertomustekstit 15.2
mennessä ja kokoaa toimintakertomusluonnoksen.
Johtokunta päätti jatkaa avointa toimintakulttuuria ja laittaa johtokunnan kokouksista
tiedotteet kotisivuille ja kesäaikaan myös johtokunnan lukituille ilmoitustauluille.
Johtokunta päätti, että Heikki J. Koskinen jatkaa Siirtolapuutarha-lehden kirjoittajana.
10-11.08.2013 pidetään Forssassa Siirtolapuutarhaliiton liittokokous, johon
kevätkokouksessa valitaan yhdistyksen kokousedustajat. Seija Marteva liiton
hallituksen varsinaisena jäsenenä osallistuu myös liittokokoukseen.
Itä-Pakilan
siirtolapuutarha-alueen
kaavaehdotus
lähtee
kaupungin
suunnitteluvirastosta maaliskuun alussa kaupungin suunnittelulautakunnan
käsittelyyn. Arkkitehti Päivi Sarmaja on ottanut asian tiimoilta yhteyttä
puheenjohtajaan ja on pyytänyt johtokunnan kaavatoimikunnan yhteiseen
tapaamiseen kaupungin suunnitteluviraston kanssa. Puheenjohtaja Heli Ahola kertoi
kaupunginmuseon kannan että Lystikukkulan Tykkitietä ei saa käyttää
siirtolapuutarhan kulkutienä.
Timo Mäkinen toi tiedoksi saaneensa Rakennusvirastolta vastauksen Mäntypolun
siirtolapuutarhapalstojen viljelijöiden 15.10.2012 lähettämään kirjeeseen.

Johtokunnan seuraava kokous pidetään 23.02 työseminaarin jälkeen, kolmas kokous
pidetään 18.03 klo 17.
ILMOITUSASIAT
Lepaan puutarhahoidon kurssi järjestetään 15. - 19.04.2013. Kurssiin ei
ilmoittauduta enää yhdistysten kautta, vaan suoraan Siirtolapuutarhaliittoon

