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PAKILAN SIIRTOLAPUUTARHAYHDISTYKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS
AIKA
PAIKKA
LÄSNÄ:

10.03.2014 klo 17.37-19.20.
Suomen Siirtolapuutarhaliitto, Pengerkatu 9 B 39
Heli Ahola, pj.
Jorma Bergholm, jäsen
Maarit Louekari, jäsen (§ 1-8)
Timo Mäkinen, jäsen
Nipa Nieminen, jäsen
Risto Runsas, jäsen
Vesa Jurvanen, varajäsen
Marja Sirkeinen, varajäsen
Marjo Matala, taloudenhoitaja
Annu Brotherus, siht.

KESKEISET KÄSITELLYT ASIAT
SÄÄNTÖUUDISTUSLUONNOS
Hyväksyttiin sääntöuudistusluonnos kevätkokoukselle esitettäväksi. Kevätkokouksessa
sääntöluonnosesityksestä käydään keskustelu, jonka pohjalta johtokunta tekee
syyskokoukselle ehdotuksen uusista Pakilan Spy:n säännöistä. Mikäli syyskokouksessa
päätetään hyväksyä Pakilan Spy:lle uudet säännöt, niin ne tulevat voimaan, kun ne on
hyväksytty yhdistysrekisterin tarkastuksessa eli vuonna 2015.
LAUSUNTOJA
ITÄ-PAKILAN
SIIRTOLAPUUTARHAN
ASEMAKAAVAN
MUUTOSESITYKSESTÄ
Merkittiin tiedoksi Yleisten töiden lautakunnan, Kaupunginmuseon johtokunnan,
Ympäristölautakunnan, Pelastuslautakunnan, Rakennusvalvontaviraston, Elinkeino-,
liikenne ja ympäristökeskuksen, Kaupunkisuunnittelulautakunnan, Kiinteistöviraston ja
Helsingin Energian lausunnot itä-Pakilan siirtolapuutarha-alueiden asemakaavasta ja
asemakaavan muutosesityksestä.
KEVÄTKOKOUS
Hyväksyttiin yhdistyksen sääntömääräisen kevätkokouksen kokouskutsu ja asialista
Puheenjohtaja Heli Ahola luki tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan lausunnot sekä
toiminnantarkastajan johtokunnalle osoitetun tarkastusmuistion. Merkittiin tiedoksi
tilintarkastuskertomus ja toiminnantarkastusmuistio. Toiminnantarkastajan johtokunnalle
osoittamassa tarkastusmuistiossa huomautetaan tiliöintiin ja kirjauksiin liittyvistä
epäselvyyksistä. Johtokunta huomioi tarkastusmuistiossa esiintuodut seikat ja pyrkii
huolelliseen taloudenpitoon selkeyttämällä kirjanpitoa ja raportointia.
Heli Ahola, Maarit Louekari ja Annu Brotherus osallistuvat kevätkokousmateriaalin
postitustalkoisiin sihteerin kotona perjantaina 14.03.2014.
Kevätkokouksen kokousjärjestelyistä sovittiin, että johtokunta aloittaa kokouspaikan
järjestämisen klo 13. Puheenjohtaja Heli Ahola ilmoitti, että hän on valmis toimimaan
kevätkokouksen puheenjohtajana. Jorma Bergholm kertoi, että häntä on pyydetty
kokouksen puheenjohtajaksi.

LUKITUSTYÖRYHMÄ
Käytiin läpi yhdistyksen lukitussuunnitelman nykytilanne ja keskusteltiin yhdistyksen
monista erilaisista lukoista ja niihin liittyvistä pulmista. Päätettiin, että lukitustyöryhmä
yhdessä puheenjohtaja Heli Aholan kanssa pitää kokouksen, jossa käydään läpi saatu
lukitustarjous ja lukitussuunnitelmakokonaisuus.
TOIMIKUNNAT
Merkittiin tiedoksi Siirtolapuutarhoissa rakentaminen –luonnos.
Kevätkokouksessa pyritään saamaan ympäristötoimikunnalle vetäjä. Ko. toimikuntaan ovat
jäseninä lupautuneet Henna Rajapuro ja Marja Sirkeinen.
ILMOITUSASIAT
Haketuspaikka on avattu. Peräkärry on otettu talvisäilöstä ja on taas yhdistyksen jäsenten
käytössä.
Siirtolapuutarhaliitto kehottaa osallistumaan valtakunnalliseen talkoopäivään 17.05.2014.
Siirtolapuutarhaliitto järjestää yksipäiväisen puutarhanhoidon kurssin ”Puutarhasta
pöytään, pöydästä kompostiin – kaikki kiertää” lauantaina 07.06 .2014 Tampereella.
Asiasta laitetaan ilmoitus yhdistyksen kotisivuille.
Iiris Salmenmaa Tanssila ry:stä tarjoaa siirtolapuutarhoille lasten tanssileiriä ( 7-15v). Ko.
leiri on ollut Marjaniemen siirtolapuutarhassa ja sai suuren suosion. Klaukkalanpuiston
Ryhmäpuutarha on ollut kiinnostunut järjestämään yhdessä Pakilan Spy:n kanssa leiriä.
Päätettiin tiedustella kevätkokouksessa, onko ko. kurssille kysyntää.
Johtokunnan seuraava kokous on 14.04.2014 klo 17 Siirtolapuutarhaliitossa.

