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LÄSNÄ:

Heli Ahola, pj
Nipa Nieminen, varapj
Vesa Jurvanen, jäsen
Risto Runsas, jäsen
Heikki J. Koskinen , varajäsen
Maarit Louekari, varajäsen
Seija Marteva, taloudenhoitaja
Annu Brotherus, siht.

KESKEISET KÄSITELLYT ASIAT:
TALOUSASIAT
Johtokunta hyväksyi talousohjesäännön 2013.
YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS
Johtokunta
hyväksyi
yhdistyksen
kevätkokouksen
kokouskutsun,
vuosikertomuksen 2012 ja jäsenkirjeen 1/2013.
Kevätkokousmateriaalin
postitustalkoot järjestetään sihteerin luona 09.03.2013 klo 16. Talkoisiin
osallistuvat sihteerin lisäksi Heli Ahola ja Maarit Louekari.
KERHOTALON REMONTTI
Johtokunta päätti tarjousten perusteella hyväksyä KeittiöMaailman tarjouksen
kerhotalon keittiökalusteiden hankkimiseksi. Lisäksi johtokunta päätti alustavasti
hankkia astianpesukoneen ja lämmönvaraajan, kerhotalon korjaustyöryhmä
tekee ko. hankinnoista esityksen johtokunnalle.
ITÄ-PAKILAN SIIRTOLAPUUTARHA-ALUEEN KAAVA
Puheenjohtaja Heli Ahola ja Jorma Bergholm olivat tapaamassa 05.02.2013
kaupunkisuunnitteluvirastossa arkkitehti Päivi Sarmajaa, liikennesuunnittelija
Kari Tenkasta ja Pohjoisen alueen aluepäällikköä. Tilaisuudessa kävi ilmi, että
kaupunkisuunnitteluviraston asemakaava-luonnoksessa ei oteta huomioon

yhdistyksen esittämiä huomautuksia suunnitellusta mökkimäärästä ja alueen
sisäisestä liikennejärjestelystä. Virkamiesesityksessä esitetään 64 (yhdistys
esitti 32) uutta mökkiä, mutta parkkipaikkaa eikä kääntöpaikkaa tulla esittämään
alueen pohjoispuolelle. Ainoa muutos 15.10.2012 esitettyyn kaavaluonnokseen
on se, että pohjoispuolen ojaa siirretään ja sen tilalle rakennetaan polku, sillä
esitettyä Tykkitietä ei voi käyttää Helsingin kaupunginmuseon mukaan polkuna.
Johtokunta näki hyvänä Kaupunkisuunnitteluviraston virkamiesten esittämässä
kaavassa sen, että parkkipaikkojen määrä kasvaisi olennaisesti ja että kaava
mahdollistaisi lisärakentamisen kerhotalon ja saunan yhteyteen.
Kaupunkisuunnitteluviraston
virkamiesten
perusteina
esittämälleen
kaavaluonnokselle on Helsingin kaupungin periaate siitä, että Helsingissä
täydennysrakentamiselle luodaan kaavalliset edellytykset.
Johtokunta päätti ottaa yhteyttä kaupunkisuunnittelulautakunnan kaikkiin
jäseniin henkilökohtaisesti ja lähettää heille johtokunnan kannanoton lisäksi
kirjeen, jossa johtokunta selvittää tarkemmin kaavaluonnosta koskevia
näkemyksiään.
MUUT ASIAT
Johtokunta järjestää talvipäivät 03.03.2013 klo 11-13 kerhotalon luona
ulkoilmatapahtumana. Tarjolla on kuumaa mehua ja makkaraa. Järjestelyistä
vastaavat Ulla ja Vesa Jurvanen, Heli Ahola, Annu Brotherus sekä Pauli Ojanen.
Yhdistys hyväksyi tapahtumakalenterin vuodelle 2013. Sitä täydennetään
tarvittaessa ja se laitetaan johtokunnan lukituille ilmoitustauluille ja kotisivuille.
Kerhotalon käytön sekä vuokrauksen ohjeet ja säännöt vuodelle 2013
hyväksyttiin. Ne laitetaan kotisivuille.
Saunan käytön sekä vuokrauksen säännöt ja ohjeet hyväksyttiin vuodelle
2013. Ne laitetaan kotisivuille.
Yhdistyksen jäsenet ovat tehneet varainsiirtoveron oikaisuja. Osa niistä on
mennyt läpi. Johtokunta ei voi ottaa kantaa mökin rakennuksen arvon
määrittelyyn, vaan kehottaa jäseniä noudattamaan veroviraston ohjeita
oikaisupyynnöissä. Oikaisupyyntöjen käsittelyyn saattaa kulua
Pääkaupunkiseudun verovirastossa jopa 6 kuukautta.

Suomen siirtolapuutarhaliiton liittokokous pidetään Forssassa 10.-11.08.2013,
Pakilalla on oikeus lähettää kokoukseen 4 liittokokousedustajaa. Johtokunta
päätti ehdottaa kevätkokoukselle liittokokousedustajat ja heille varaedustajat.
Asiasta päätetään seuraavassa johtokunnan kokouksessa. Lisäksi johtokunta
päätti tehdä aloitteen, jossa se ehdottaa, että Suomen Siirtolapuutarhaliitto
perustaa työryhmän, joka miettii Suomen Siirtolapuutarhaliiton roolia nykypäivän
Suomessa.
Siirtolapuutarhaliiton järjestämä ympäristöpäivä järjestetään Pakilassa
keskiviikkoiltana 26.06.2013. Pakila Spy hoitaa puffetin.
ILMOITUSASIAT
Puheenjohtaja Heli Ahola tiedotti Aluejärjestön kokouksesta ja kertoi
helsinkiläisten siirtolapuutarhojen kuulumisista. Myös muut puutarhat
painiskelevat kerhotalon korjaamisen (mm. Oulunkylä) ja viemäröinnin (mm.
Tali, Kumpula) kanssa. Lisäksi Heli Ahola kertoi, että aluejärjestö etsii uutta
puheenjohtajaa Tuovi Nöjdin jättäessä puheenjohtajuuden vuosikokouksessa.

