TIEDOTE 4 / 2014
PAKILAN SIIRTOLAPUUTARHAYHDISTYKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS
AIKA
PAIKKA
LÄSNÄ:

14.4.2014 klo 17.06-19.18.
Suomen Siirtolapuutarhaliitto, Pengerkatu 9 B 39
Heli Ahola, pj.
Maarit Louekari, jäsen (osan aikaa)
Timo Mäkinen, jäsen
Nipa Nieminen, jäsen
Risto Runsas, jäsen
Lassi Lager, varajäsen
Marja Sirkeinen, varajäsen
Marjo Matala, taloudenhoitaja
Annu Brotherus, siht.

KESKEISET KÄSITELLYT ASIAT:
TALOUSASIAT
Merkittiin tiedoksi taloutta koskeva kuukausiraportti.
Kerhotaloa koskeva nettisopimus umpeutuu 21.6.2014. Nettiyhteys maksaa 39 € / kk.
Verotoimistosta on tullut kiinteistöveromaksu yhdistykselle. Kiinteistöveroa ei ole päivitetty
20 vuoteen. Kiinteistövero päätettiin saattaa ajan tasalle. Lisäksi tarkistetaan yhdistyksen
vakuutukset.
.
SÄÄNTÖUUDISTUSLUONNOS
Maarit Louekari selvitti kevätkokouksessa esitettyjä mielipiteitä Pakilan spy:n
sääntöluonnokseen. Johtokunta keskusteli erilaisista vaihtoehdoista jäseneksi
hyväksymisestä ja jäsenten oikeuksista yhdistyksen kokouksissa. Johtokunta pohti mm.
perhejäsenyyttä ja siihen liittyvää läsnäolo- ja puheoikeutta sekä mahdollisuutta äänestää
valtakirjalla. Keskustelua jatketaan seuraavassa johtokunnan kokouksessa.
ISÄNTIEN TEHTÄVÄT
Hyväksyttiin isäntien tehtävälista ja todettiin, että lista tarkentuu kesän myötä. Risto
Runsas on johtokunnan yhteyshenkilö isäntiin. Lisäksi Risto Runsas vastaa kerhotalon
maalauksesta, joka pyritään saamaan valmiiksi juhannukseksi. Ilmoitustaululle on laitettu
isännistä tiedote, jossa on mm. yhteystiedot.
LUKITUSTYÖRYHMÄ
Puheenjohtaja Heli Ahola on pitänyt 12.4. lukitustyöryhmän kanssa kokouksen.
Palaverissa
käytiin
läpi
tarvittavat
lukkojen
uusimiset
kerhotalolla
sekä
huoltorakennuksessa. Yhdistyksen avainten lukitusjärjestelmän uudistaminen (kerhotalo ja
huoltorakennus) tulee arviolta maksamaan n. 10.000 €. Asiasta tehdään päätös, kun
saadaan tarkka tarjous. Keittiöpäädyn huonokuntoinen ovi tulee uusia lukituksen
muuttamisen yhteydessä.
TOIMIKUNNAT
Tiedotustoimikunnan tavoitteena on, että Papu-lehti tulisi jaettavaksi reilusti viikkoa
ennen juhannusta. Papu-lehti 1/2014 tulee olemaan informatiivinen, lisäksi lehteen

pyritään saamaan sekä omenapuista tietojen keruulomake että rakennusmääräyksistä
piirrokseen perustuva ohjeistus. Lassi Lager kertoi kotisivu-uudistuksesta ja Yhdistysavainpalvelutarjoaja, johon kuuluvat kotisivut ja jäsenrekisteri. Ko. sivustoa koskeva tarjouksen
hinta on 21.90 € / kk. Johtokunta päätti siirtyä käyttämään Yhdistysavaimen palvelua.
Rakennustoimikunnan jäsenet ovat suorittaneet talven aikana tarkastuskäynnit
vastuualueillaan. Rakennustoimikunta laajentaa rakennusrekisterin tietosisältöä mökkien
ikkunoiden rakennetiedoilla. Joihinkin mökkeihin on vuosien varrella asennettu
tyyppipiirustusten vastaiset ikkunat, kun ikkunoiden uusimiselle ei ole vaadittu lupaa.
Nykyisten mökkien tyyppipiirustusten vastaiset rakenteet tullaan muuttamaan
tyyppipiirustusten mukaisiksi siinä vaiheessa, kun niitä joudutaan remontoimaan. Tämä
koskee esimerkiksi pelti- ja tiilikattojen muuttamista huopakatoiksi ja mökkien
sähkösaunojen purkamista.
Rakennustoimikunta varautuu osaltaan mökkikansion sisällön suunnitteluun ja
tuottamiseen mm. rakentamisohjeiden, tyyppipiirustusten jne. muodossa. Toimikunta
huomioi vastaisuudessa lupia myöntäessään, että kaikessa rajanaapurin viihtyvyyteen
vaikuttavassa rakentamisissa pitää olla rajanaapurin suostumus. Jos kuitenkin rajanaapuri
ilkeyttään kieltäytyy antamasta suostumustaan, toimikunta ratkaisee rakennusluvan
myöntämisen itsenäisesti.
Kerhotalotoimikunta on kokoontunut ja suunnitellut paljon ohjelmaa kesälle. 26.4. klo 10
alkaen kerhotalo siivotaan vappua varten ja 26.5. pidetään kerhotalon vastuuhenkilöiden
perehdytys. KesäKino käynnistyy 15.6.
Ympäristötoimikunnan jäseneksi on lupautunut Tiina Parviainen. Henna Rajapuro ja
Marja Sirkeinen ovat lupautuneet jo aiemmin ko. toimikuntaan. Puheenjohtaja Heli Ahola
kutsuu ympäristötoimikunnan kokoon.
Saunatoimikunta järjestää lämmittäjille koulutuksen, mm. kassakoneen käytöstä.
Koesauna on vapun alusviikolla.
TAPAHTUMAKALENTERI
Euroviisujen yhteinen katselu kerhotalolla 10.5. klo 21 alkaen. Siivoustalkoiden
organisoinnista 17.5. huolehtivat isännät. Sunnuntaina 01.06 tullaan kerhotalon edustalle
esittämään takomista ja myymään taontatuotteita. Omenapäivä järjestetään 14.6. ja Virpi
Suutarin dokumentti ”Eedenistä pohjoiseen” su 15.6. Lisäksi 15.6. alueella on pop up –
kirpputoripäivä.
MUUT ASIAT
Puutarhasuunnittelija Maija Lehtistä on pyydetty kartoituskäynnille kerhotalolle ja
ideoimaan kerhotalon julkisivun puoleista pihaa toimivaksi ja kauniiksi.
Johtokunta päätti, että kuusiaitaan rajoittuvien tonttien mökkiläisille jaetaan ennen
kuusiaidan leikkaamista tiedote, jossa mökkiläistä kehotetaan poistamaan kuusiaidan
vierestä sellaiset rakenteet tai materiaalivarastot, jotka haittaavat kuusiaidan leikkaamista.
Nipa Nieminen ei pääse aluejärjestön vuosikokoukseen 23.4., tilalle valittiin Annu
Brotherus.
Lohko III järjestää kerhotalolla vappulounaan 1.5. klo 12, kotisivuilla on ilmoittautumisohjeet.
Oulunkylän Spy järjestää lapsille tanssileirin, jossa on muutama paikka vielä
vapaana.

