TIEDOTE 8 / 2011

JOHTOKUNNAN KOKOUS: 08.08.2011 klo 18.03-20.58

KESKEISET KÄSITELLYT ASIAT:
KEHITTÄMISPÄIVÄ
Kehittämispäivästä (29.07.2011) julkaistaan kooste Papu-lehdessä.
Seuraavalle johtokunnalle annettiin tehtäväksi helmikuun 2012 työseminaarissa
laatia yhdistyksen jäsenille kysely erilaisten palveluiden kehittämisestä.
Syyskokouksessa pyydetään yhdistyksen jäseniltä email-osoite yhteydenpidon
nopeuttamiseksi ja helpottamiseksi. Ko. kysely voidaan lähettää s-postitse niille
jäsenille, jotka antavat email-osoitteen. Muille kysely lähetetään kirjepostitse.
KERHOTALON REMONTTI
Kerhotalon remonttiin osallistuville talkoolaisille tullaan hankkimaan
suojavarusteet. Ilmoitustauluille tulee ilmoitus, jossa pyydetään vapaaehtoisia
remonttiin ja huoltotöihin osallistuvia talkoolaisia ilmoittautumaan Kalevi
Lehikoiselle. Työkaluja ostetaan tarpeen mukaan. Remontti alkaa 05.09.
Risto Runsas on kerhotalon remontin vastaava mestari vastaten kaikesta muusta
paitsi työturvallisuudesta. Risto Manninen on lupautunut remontin työnjohtajaksi.
Kerhotalon remonttityöryhmä pyytää kokonaisurakkatarjousta maa-aineksen
siirrosta ja salaojan rakentamisesta.
LIIKENNEMERKIT JA POSSUT
Pakilan siirtolapuutarha-alueen liikennemerkit ovat varsin sekavat. Esimerkiksi
moottoriajoneuvolla kieltokyltti puuttuu kokonaan. Lassi Lager päivittää alueen
liikennemerkit yhdessä Sami Jukasen ja Vesa Jurvasen kanssa ja tilaa
tarvittavat liikennemerkit ja possut.
KOTISIVUT JA PAPU-LEHTI
Yhdistyksen kotisivujen funktio on olla tiedottava, eikä siis olla esim.
keskustelufoorumina tai reseptien jakopaikkana.
Seuraava Papu-lehti on toimitetumpi kuin ennen juhannusta jaettu lehti.
Syyskokouksessa tullaan kokoamaan Papu-lehdelle uusi toimituskunta.

TOIMIKUNNAT
Isäntätoimikunta
- on osallistunut saunan talkoisiin
- siivoaa saunatoimikunnan kanssa saunan kellarin siivoukseen.
Juhlatoimikunta
- elojuhlien suunnittelu ja valmistelut ovat lähteneet hyvin käyntiin.
- arpajaisten pääpalkintona on polkupyörä.
Sähkötoimikunta
- sähkölaskut tulostetaan elokuussa ja lähetetään syyskokouskutsun
mukana.
Kerhotalotoimikunta
- 13.08 on kirpputori klo 10-14
- 14.08 on viimeinen kesäkahvila.
Puutarhatoimikunta
- la 16.07 pidetyissä talkoissa saatiin kerhotalon ympäristö saatiin
siistittyä.
Urheilutoimikunta
- Pakilasta osallistuu joukkue Roopen ruukkuun 13.08.
- Lasten olympialaiset ovat 14.08.2011 alkaen klo 10.00.
- Pakilan spy:n petanque-kisat järjestetään 21.08.2011.
OMENALAVA
Omenalava sijoitetaan miesten vessan taakse. Omenalavan täyttymisen jälkeen
tilataan uusi lava.
TALKOOLAISTEN JA AKTIIVIEN JUHLA 03.09.2011
Johtokunta järjestää vuonna 2011 Pakilan siirtolapuutarhayhdistyksen
talkoolaisille ja muille aktiiveille yhteisen juhlan 03.09. Kutsuttaville lähetetään
henkilökohtainen kutsu.
TIETOSUOJAVALTUUTETUN KIRJE
Tietosuojavaltuutetulta on tullut myös kirjallisesti lausunto siitä, että yhdistys on
toiminut oikein kerhotalon ilmoitustaulun mökkilista-asiassa.
KOTIELÄIMET
Johtokunnalle on valitettu vapaana kulkevista kissoista. Kotieläimet on pidettävä
kytkettyinä oman palstan ulkopuolella. Vapaana kulkevien kissojen omistajille
lähetetään henkilökohtainen kirje asiasta.

