PÖYTÄKIRJA
PAKILAN SIIRTOLAPUUTARHA RY:N YLIMÄÄRÄINEN JÄSENKOKOUS
Aika

16.6.2013 klo 15.00–16.17

Paikka

Pakilan Siirtolapuutarhayhdistyksen kerhotalo, Pakilan rantatie 2,
00680 HELSINKI

Läsnä

121 osallistujaa, joista 114 yhdistyksen jäsentä ja 14 perheenjäsentä sekä 7
muuta osallistujaa.

Asia:

Yhdistyksen kanta Itä-Pakilan siirtolapuutarha-alueiden asemakaavan
muutosasiassa
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1

KOKOUKSEN AVAUS
Yhdistyksen puheenjohtaja Heli Ahola avasi kokouksen klo 15.
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Yhdistyksen puheenjohtaja Heli Ahola totesi kokouksen laillisuuden ja
päätösvaltaisuuden.
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KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
Yhdistyksen puheenjohtaja Heli Ahola esitti kokouksen puheenjohtajaksi Jorma
Bergholmia.
Kokouksen puheenjohtaja Jorma Bergholm esitti kokouksen sihteeriksi Teija
Voudinmäkeä.
Maarit Louekari esitti pöytäkirjan tarkastajiksi Riitta Lahtista ja Leena Tommista
Puheenjohtaja Jorma Bergholm esitti, että he samalla toimisivat ääntenlaskijoina.
Esitykset päätettiin hyväksyä.
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ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi johtokunnan esityksen
mukaisesti.
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ILMOITUSASIAT
Yhdistyksen puheenjohtaja Heli Ahola ilmoitti juhannusjuhlistaja sekä Suomen
Siirtolapuutarhayhdistyksen ja Pakilan Siirtolapuutarhayhdistyksen
ympäristötapahtumasta 26.6.2013.
ITÄ-PAKILAN SIIRTOLAPUUTARHA-ALUEIDEN ASEMAKAAVAN
MUUTOSLUONNOS, YHDISTYKSEN MIELIPITEESTÄ PÄÄTTÄMINEN
Yhdistyksen puheenjohtaja Heli Ahola esitteli asemakaavan muutosluonnoksen
sekä johtokunnan esityksen (liite1)yhdistyksen kannaksi. Esitys on ollut
luettavissa myös kesäkuun 2013 Papu-lehdessä ja yhdistyksen kotisivuilla.

Oona Blom halusi esittää vastaehdotuksen kokoukselle. Puheenjohtaja
Jorma Bergholm totesi, ettei Blom ole yhdistyksen jäsen. Puheenjohtajan
tulkinnan mukaan puhe- ja äänivaltaa yhdistyksen kokouksissa voi käyttää vain
yhdistyksen jäsen. Päätettiin puheenjohtajan esityksen mukaan avoimessa
koeäänestyksessä, että puhe- ja äänivaltaa yhdistyksen kokouksissa voivat
käyttää vain yhdistyksen jäsenet.
Mauri Kymäläinen esitti johtokunnan esityksen hyväksymistä.
Suvi Sillanpää luki vastaesityksen (liite 2) johtokunnan esitykseen. Tätä esitystä
oli jaettu osalle kokouksen osallistujia. Sillanpään esitystä kannattivat Aija Vainio
ja Gunilla Ståhl-Mäkelä.
Asiasta käytiin vilkas keskustelu. Puheenvuoroja käyttivät Aija Vainio, Outi
Sirkeinen, Terhi Raitala, Maarit Louekari, Tiina Salminen, Mary Randell, Gunilla
Ståhl-Mäkelä, Mikko Koskela, Juha Saukkonen, Annu Brotherus ja Heli Ahola.
Suvi Sillanpään mukaan jäsenillä on liian vähän tietoa päätöksentekoon. Hän
kertoi myös, että kaavoitusasia on ollut tiedossa jo 2010 eikä jäseniltä ole
riittävästi kysytty mielipiteitä. Ja ettei johtokunta ole toiminut hyvin ja jäsenet ovat
jääneet väärän tiedon varaan. Hän antoi useita havaitsemiaan esimerkkejä
johtokunnan ristiriitaisesta tiedottamisesta ja tiedusteli, onko johtokunta esittänyt
mäntypolkulaisten palstojenhoidosta ikäviä väitteitä. Ja että nämä väitteet ovat
olleet esillä myös Yleisradion uutisissa. Lisäksi Suvi Sillanpää vastusti suurten
palstojen jakamisesta ja kertoi ettei ole saanut johtokunnalta vastauksia
sähköpostikyselyihinsä koskien johtokunnan sanomisia.
Puheenjohtaja Jorma Bergholm vastasi Suvi Sillanpäälle, että johtokunta vastaa
johtokuntana eikä yksityishenkilöinä kannoistaan. Lisäksi hän korosti, ettei
johtokunta ole moittinut Mäntypolun palstojen hoitoa eikä se kannata isojen
palstojen puolittamista.
Aija Orädd piti johtokunnan esitystä hyvänä, mutta esitti että johtokunta
perustelisi paremmin, miksi Mäntypolun palstojen puolittamista ei kannateta.
Osasta palstoja tulisi jaon seurauksena liian pieniä.
Puheenjohtaja Jorma Bergholm vastasi, että johtokunta huomioi tämän asian
yhdistyksen kantaa muotoillessa.
Kokoukseen osallistuja esitti työjärjestyskehotuksen. Päätettiin rajata
puheenvuorot kaksiminuuttisiksi puheenjohtaja Jorma Bergholmin esityksen ja
koeäänestyksen tuloksen mukaisesti.
Mikko Koskela esitti, että Mäntypolun palstojen puolittaminen, pelto-osuudelle
uusien palstojen perustaminen jne. käsitellään kannanotossa erillisinä asioina.
Puheenjohtaja Jorma Bergholm esitti, että kokous päättäisi yhdistyksen kannasta
siten, että vastakkain olisivat johtokunnan esitys ja Suvi Sillanpää esitys
kokonaisuuksina. Suvi Sillanpää vastusti puheenjohtajan esitystä. Puheenjohtaja
Jorma Bergholm ehdotti koeäänestystä asiasta. Päätettiin äänestää
puheenjohtajan esityksen ja koeäänestyksen tuloksen mukaisesti.
Suvi Sillanpää ehdotti suljettua lippuäänestystä. Puheenjohtaja Jorma Bergholm
esitti avointa äänestystä ja koeäänestystä sen hyväksymiseksi. Päätettiin
äänestää asiasta avoimesti puheenjohtajan esityksen ja koeäänestyksen
tuloksen mukaisesti.

Ääniä annettiin yhteensä 106. Niistä johtokunnan esitystä puolsi 83 ja Suvi
Sillanpään esitystä puolsi 23. Tyhjää äänestäneitä ei ollut.
Yhdistyksen kanta Itä-Pakilan siirtolapuutarha-alueiden asemakaavan
muutosasiassa on johtokunnan esityksen mukainen (liite1).
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MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
Suvi Sillanpää tiedusteli, miksei asiasta ollut järjestetty jäsenkyselyä aiemmin,
koska lisärakennusasia oli ollut tiedossa jo 2010. Puheenjohtaja Jorma Bergholm
vastasi, että johtokunta on ottanut asian esille syyskokouksessa 2012,
kevätkokouksessa 2013 ja nyt ylimääräisessä kokouksessa. Ja että 2010 kaikki
johtokunnan nykyiset jäsenet eivät olleet silloisessa johtokunnassa.
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KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja Jorma Bergholm päätti kokouksen klo 16.17.

Vakuudeksi

________________
Jorma Bergholm
kokouksen puheenjohtaja

_____________________
Teija Voudinmäki
kokouksen sihteeri

Tarkistettu pvm:
________________

______________________
Riitta Lahtinen
pöytäkirjan tarkastaja

Tarkistettu pvm
__________________

________________________
Leena Tomminen
Pöytäkirjan tarkastaja

