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KESKEISET KÄSITELLYT ASIAT:
KEHITTÄMISPÄIVÄT
Kehittämispäivät
järjestetään
29.07.2011
klo
18-20
kerhotalolla.
Kehittämispäivällä asioina ovat Kaupunkisuunnitteluosaston esittämät ja
johtokunnan ideoimat erilaiset suunnitelmat koskien uusien mökkien, uuden
saunan ja huoltorakennuksen/rakennusten rakentamista. Kehittämispäivillä
pyydetään yhdistyksen jäseniä esittämään ideoita ja toiveita niin uusien mökkien
lisärakentamisesta kuin kerhotalon korjaamisesta ja muusta mahdollisesta
lisärakentamisesta.
KAAVASUUNNITELMAT
Helsingin kaupungin Kaupunkisuunnitteluviraston virkamiehet
Asemakaavaosastolta (Läntinen toimisto) esittivät 14.06.2011 itä-Pakilan
siirtolapuutarha-alueiden asemakaavaa koskevassa suunnittelukokouksessa
kaksi kaavavaihtoehtoa koskien Pakilan siirtolapuutarhan ja Klaukkalanpuiston
ryhmäpuutarhan uusia mökkejä. Kaavaehdotukset laitetaan kerhotalolle
yhdistyksen jäsenten nähtäville hyvissä ajoin ennen kehittämispäiviä.
Pakilan siirtolapuutarhaan estettiin molemmissa suunnitelmissa rakennettavaksi
32 uutta mökkiä, Toisessa kaavaehdotuksessa esitettiin Klaukkalanpuistoon 41
ja toisessa 58 uutta mökkiä. Johtokunta kannatti rakennettavaksi Klaukkalan
puistoon 41 mökkiä, jolloin Klaukkalanpuiston ryhmäpuutarha saisi myös
yhteisöllisyyttä lisäävän yhteisen tilan, jossa voisi olla esimerkiksi urheilukenttä.
Lisäksi suunnittelukokouksessa tuli esille saunan laajentaminen sekä kerhotalolle
lisärakentamisoikeuden ja huoltorakennuksille rakennusoikeuksien saaminen.
Johtokunta pohti sähkösaunan rakentamista puutarha-alueen sisälle. Yhtenä
vaihtoehtona johtokunta mietti saunan rakentamista Kielomäelle, jolloin saunan
viemäröinti kerhotalon läheisyyden vuoksi ei tuottaisi pulmaa. Lisäksi johtokunta
pohti pesutuvan rakentamista ko. saunan yhteyteen.
Johtokunta ideoi myös huoltorakennuksen rakentamista pikkuportin luo, sinne
sijoitettaisiin jätehuolto. Lisäksi pohdittiin huoltorakennusten rakentamista sekä
Pyökkipolun ja Lehmuspolun että Seljapolun ja Pajupolun risteyksiin jääville
nurmikkoalueille. Näihin huoltorakennuksiin varattaisiin tilat suihkuille ja vessoille.

KERHOTALON REMONTTI
Kerhotalon remontti voi alkaa ma 05.09.2011. Kerhotalon salaojan teko voidaan
aloittaa elokuussa. Ylimääräinen maa-aines siirretään muualle yhdistyksen
tontille. Vaihtoehtoina ehdotettiin joutomaata ja haketuspaikkaa.
YHDISTYKSEN PERÄKÄRRY
Yhdistykselle on ostettu peräkärry 09.06. Peräkärryllä on ollut heti käyttöä.
Esimerkiksi 23 mökkiläistä on käyttänyt orapihlaja-aidan jätteiden
poisvientipalvelua. Peräkärryllä on ollut myös vuokraustoimintaa. Peräkärryyn on
hankittu ja teipattu yhdistyksen logo.
Peräkärrylle hyväksyttiin käyttösäännöt:
- johtokunta valitsee vuosittain peräkärryvastaavan
- peräkärryn kesäparkki on huoltorakennuksen vieressä ja talveksi
peräkärry siirretään huoltorakennuksen sisälle
- yhdistyksen tarpeet ovat etusijalla, jos tulee päällekkäisyyksiä peräkärryn
käytössä
- peräkärryvuokra on 5 € / 3 tuntia
- kuljetuspalvelu 53 c/km ja kärryn vuokramaksu 5 € .
Johtokunta suosittaa viherjätteen viemistä haketuspaikalle. Haketuspaikalle voi
viedä korkeintaan 30 cm paksuisia runkoja.
Kerran kuukaudessa isäntätoimikunta kerää ongelmajätettä, asiasta ilmoitetaan
ilmoitustaululla.
AUTOLLA AJO JA NOPEUSRAJOITUKSET
Johtokunta päätti hankkia sekä peltisen varoitusmerkin leikkivistä lapsista että
aluerajoitusmerkin. Ko. liikennemerkit sijoitetaan kerhotaloa ennen leikkialueen
lähelle.
Väärin parkkeeratuille moottoriajoneuvoille jaetaan johtokunnalta huomautus
sääntöjen rikkomisesta.
Pääparkkialueelle kuusiaidan sisäpuolelle
parkkialueen käytön järkeistämiseksi.
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TOIMIKUNNAT
Juhlatoimikunta ottaa vastuun päättäjäisten järjestämisestä yhdistyksen
talkoolaisille ja aktiiveille 03.09 klo 19.00-24.00.
Kerhotalotoimikunta tiedotti, että:
- 20.07 järjestetään klo 17.30-19.30 japanilaisen puutarhan illan,
- 24.07 Pakilan seurakunta järjestää lauluhetken kerhotalolla,
- uusia hieronta-aikoja hankitaan elokuulle,
- kirpputori järjestetään 13.08.

porsasta

Puutarhatoimikunta on huolestunut yleisten alueiden kunnosta. Nurmikon
leikkausta ei ole hoidettu asianmukaisesti. Puutarhatoimikunta järjestää yhteisten
alueiden siistimistalkoot la 16.07 klo 10-12. Johtokunta hankkii kaksi
akkukäyttöistä trimmeriä.
Urheilutoimikunta osallistuu aluejärjestön kesäkisoihin 24.07. Johtokunta päätti
kustantaa osallistujien ruuat.
UUSIEN JÄSENTEN ILTA
Johtokunta lähettää uusille jäsenille kutsukirjeen uusien jäsenten iltaan 13.07
alkaen klo 18.00. Illan asioina ovat toimikuntien infot, varainsiirtovero, puutarhan
säännöt ja ohjeet.
ILMOITUSASIAT
Kerhotalo on varattu 04.06, 08.07, 15.07, 23,07, 30,07, 06.08 ja 03.09.
Toimintakalenteriin merkitään ko. varaukset. Lisäksi lisätään kalenteriin
japanilaisen puutarhan ilta, Pakilan seurakunnan lauluhetki ja kirpputorin aika.
MUUT ASIAT
Johtokunta ottaa ilmoitustaulujen mökkilista-asian uudelleen käsittelyyn
syyskokouksessa ja ehdottaa, että pääportille sijoitetaan mökkiläisten lista
aakkosjärjestyksessä
ja
johtokunnan
kerhotalon
ilmoitustaululle
mökkinumerojärjestyksessä.
Palstakatselmus päätettiin aloittaa 18.07. Katselmuksessa kiinnitetään huomio
pensasaidan ja puiden korkeuteen, palokujien ja polun siisteyteen.
Johtokunta päätti hankkia ilmalämpöpumpun kerhotalon keittiöön.

