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LÄSNÄ:

Heli Ahola, pj.
Nipa Nieminen varapj
Jorma Bergholm, jäsen
Timo Mäkinen, jäsen
Risto Runsas, jäsen
Lassi Lager, varajäsen
Marja Sirkeinen, varajäsen
Marjo Matala, taloudenhoitaja
Annu Brotherus, siht.

KESKEISET KÄSITELLYT ASIAT:
TALOUSASIAT
Niille mökkiläisille, jotka eivät ole maksaneet ryhmämaksuja tai maavuokraa,
on lähetetty 11.08.2014 karhulasku. Yhteensä yhdistyksellä maksusaatavia
on n. 9500 €. Sähkölaskukarhut liitetään seuraavaan sähkölaskuun 5 €:n
käsittelymaksulisäyksellä.
RAKENNUSASIAT
Hyväksyttiin rakennustoimikunnan ehdotuksesta yksi rakennusanomus.
Päätettiin, että Marjo Matala tekee seuraavaan johtokunnan kokoukseen
Pakilan siirtolapuutarhan uusien rakennusohjeiden laatimista varten koonnin
rakentamisohjevaihtoehdoista, joihin johtokunnan tulee ottaa kantaa..
Johtokunta teettää uudet tyyppipiirustukset ja 08.09.2014 pidettävässä
kokouksessa päätetään, keneltä pyydetään tarjoukset tyyppipiirustusten
tekemisestä.
VIEMÄRÖINTI
Keskusteltiin puutarha-alueen eri viemäröintikustannuksista. Päätettiin, että
syyskokoukselle tiedotetaan viemäröintisuunnitelmalaskelmista.
PALSTAKATSELMUS
Johtokunta on tehnyt palstojen tarkistuskatselmuksen. Heinäkuun
palstakatselmuksen jälkeen moni huomautuksen saanut mökkiläinen on
ryhtynyt palstansa kunnostustöihin. Tarkastuskatselmuksessa jouduttiin
antamaan
kuitenkin vielä
56:lle
mökkiläiselle
huomautus,
kirje
hoitamattomasta palstasta lähetetään kahdelle mökkiläiselle.

SYYSKOKOUKSEEN VALMISTELU
Johtokunta valmisteli syyskokousmateriaalia. Keskusteltiin talkoomaksusta ja
ryhmämaksun korotuksesta. Päätettiin käsitellä seuraavassa kokouksessa
yhdistyksen maksettavia palkkioita ja palkkoja.
Johtokunta päätti ehdotuksensa uusiksi Pakilan spy:n säännöiksi. Johtokunta
äänesti äänioikeutta koskevista vaihtoehdoista: vaihtoehto 1:n mukaan äänija puheoikeus on sekä yhdistyksen varsinaisella jäsenellä että perhejäsenellä
ja vaihtoehto 3:n mukaan äänioikeus on vain yhdistyksen jäsenellä, mutta
mikäli yhdistyksen jäsen on estynyt, niin perhejäsen saa äänestää
valtakirjalla. Perhejäsenellä on puheoikeus. Äänestyksessä vaihtoehto 1 sai
neljä ääntä ja vaihtoehto 3 kolme ääntä. Päätettiin, että syyskokouksessa
esitetään uusien sääntöjen käsittelyn yhteydessä kokouksen osallistujille
kaikki 3 vaihtoehtoa koskien äänioikeutta.
Syyskokouksessa aloitetaan wc-avainten vaihtaminen ja sitä jatketaan
kevätkokouksessa. Asiasta tiedotetaan syyskokouskutsussa.
Puheenjohtaja
Heli Ahola
ilmoitti, että
hän
ei asetu
enää
puheenjohtajaehdokkaaksi. Erovuoroisia ovat Annu Brotherus, Nipa Nieminen
ja Risto Runsas. Risto Runsas ilmoitti, että hän ei jatka enää johtokunnassa.
Varajäsenet valitaan vuosittain, nykyisistä varajäsenistä Marja Sirkeinen
ilmoitti, että hän ei jatka enää varajäsenenä.
TOIMIKUNNAT
Kerhotalotoimikunta:
- kesä on ollut onnistunut, yhteisöllisyys sekä hyvä ja runsas tarjottava
on toteutunut.
Saunatoimikunta:
- saunojia on ollut vähemmän kuin edellisinä vuosina, mutta talous on
kunnossa. Saunan 60-vuotisjuhlat olivat onnistuneet.
Sähkötoimikunta:
- sähköjärjestelmän uudistamista suunnitellaan.
Tiedotustoimikunta:
- Papu-lehti ilmestyy torstaina 21.08.2014. Aluejärjestön nettisivuuudistuksessa ollaan loppusuoralla.
Ympäristötoimikunta:
- Kerhotalon eteen kaupungin tekemän 30m pitkän perennapenkin
istutustalkoot 16.08.2014 olivat onnistuneet. Talkoolaisia oli 30.
Muutaman viikon päästä jatketaan sipulien istutuksella.

MUUT ASIAT

06.09.2014 järjestetään juhlat kerhotalolla kesän 2014 talkoolaisille ja
aktiiveille, heille lähetetään henkilökohtainen kutsu.
Yhdistys pyrkii tekemään yleisen pelastussuunnitelman. Päätettiin, että Papulehdessä tiedotetaan paloturvallisuusasioista.
Täyttömaan salaojituksen putsaus jatkuu.
Johtokunta korostaa, että toisten palstoille ei saa mennä ilman asianomaisen
lupaa eikä vahingoittaa palstalaisen omaisuutta.
Johtokunta päätti selvittää, saako mökkiläinen perustaa pienen
mehiläisyhdyskunnan palstalleen, jos hän saa suostumuksen naapureiltaan.

