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KESKEISET KÄSITELLYT ASIAT:
KERHOTALON KORJAUS
Else-May Björqvistiltä on tullut kerhotaloa koskeva kuntokartoitusraportti.
Selvityksen perusteella kerhotalon korjausryhmä ehdottaa korjauksen
aloittamista salin lattiasta, joka tehtäisiin valamalla lattia betonista. Työ tulisi
aloittaa syyskuussa. Näin ollen kerhotalo olisi pois käytöstä syyskuusta
kevääseen. Lisäksi kesän aikana tehdään salaoja Kilomäen rinteeseen ja
uusitaan sadevesijärjestelmä. Kerhotalon korjaustyöryhmän ehdotus hyväksyttiin.
Kalevi Lehikoinen kertoi kerhotalon korjaustyöryhmän arvioivan korjauksen hintaarvioksi 20.000 €. Kokous keskusteli rahoituksesta ja päätyi ehdottamaan
syyskokoukselle, että ko. projektia varten kerätään lisärahoitusta 100 € /mökki.
Johtokunta pyytää Risto Runsasta kerhotalon korjauksesta vastaavaksi
mestariksi.
KEHITTÄMISPÄIVÄT
Kehittämispäivän ajankohta on edelleen auki, sillä kaupunki ei ole vielä ottanut
yhteyttä koskien uusien mökkien rakentamista Jasmiinipolun jatkoksi.
Kehittämispäivillä tiedotetaan uusien mökkien rakentamista koskevista asioista.
Toisena asiana kehittämispäivillä on kerhotalon korjaaminen ja lisärakentaminen,
joista toivotaan saatavan yhdistyksen jäseniltä ideoita ja toiveita.
TOIMIKUNNAT
Juhlatoimikunta: Juhannusjuhlien suunnittelu on lähtenyt hyvin
Johtokunta muistuttaa juhannuskokon turvallisuudesta huolehtimista.

käyntiin.

Isäntätoimikunta: mm. kioskin ikkunan puitteet on maalattu, sähköpääkeskus on
siivottu ja pääportin ilmoitustaulun pleksilasi on uusittu. Vanha pleksilasi
hyödynnettiin kerhotalon jäätelöaltaan kantena. Kylmäsuihkun rakentaminen
saunarantaan on suunnitelmissa. Ilmoitustaululle laitetaan kehotus, että jokainen
huolehtisi omasta postilaatikostaan. Tällöin tulee kiinnittää huomiota postilaatikon
sijaintiin, sen kuntoon ja mökin numeron selkeään näkyvyyteen.

Isäntätoimikunnan työn tueksi päätettiin järjestää viikonloppuisin yleisiä talkoita,
joihin voisivat osallistua muutkin kuin isäntätoimikunnan jäsenet. Muun muassa
Golf-kentän siivous voisi olla tällainen talkookohde.
Kerhotalotoimikunta: kerhotalolle on hankittu uusia tarvikkeita. Karaokeilta
pidetään kerhotalolla perjantaina 08.07.2011.
Toimikunnan suunnitelmissa on:
-pitää lapsille leikkipaikan aidan maalaustalkoot, johon toivotaan myös
koko perheen osallistuvan,
-rakentaa lasten leikkimökki, jonka suunnittelussa ovat myös lapset
mukana,
-aloittaa zumba-tunnit.
Keittiötoimikunta päätettiin lopettaa ja sen tehtävät siirrettiin
kerhotalotoimikunnalle.
Puutarhatoimikunta: yleisten alueiden kukat istutetaan viikolla 23.
Sähkötoimikunta: sähkölaskut on ajettu ja kokonaissumma oli 17.121,12 €.
Laskut on jaettu mökkiläisille, eräpäivä on 20.06.2011.
Tiedotustoimikunta: Papu-lehti jaetaan juhannusviikolla. Kesäkuun Papun sisältö
on tiedottava, elokuun lehden sisällön on tarkoitus olla lehtimäisempi. Kotisivujen
uudistaminen jatkuu, sivuilla tullaan tiedottamaan myös kauppa-autosta ja alueen
kartasta lohkojakoineen.
Urheilutoimikunta: toiminnasta on tulossa ilmoitus ilmoitustauluille.
ILMOITUSTAULUT
Johtokunnan pääilmoitustaulu on siirtynyt pääportille. Kerhotalon ilmoitustaululla
on nähtävillä johtokunnan jäsenet, toimikunnat, mökkiläisten lista ja yleistä
käyttäytymistä koskevaa ohjeistusta sekä sauna- ja suihkuilmoitukset. Lisäksi
ilmoitustaululle mahtuu vain tärkeimmät ilmoitukset puutarhan tapahtumista.
HOITAMATTOMAT MÖKIT
Sääntöjen noudattamattomuuden jatkumisen vuoksi yhdistys voi irtisanoa
mökkiläisen vuokrasopimuksen Puutarhapalstan 15 §:n perusteella.
ILMOITUSASIAT
10.06 klo 17 Pihakutsut järjestää tilaisuuden kerhotalolla aiheena ajankohtaista
puutarha-asiaa, erityisesti tuholaisten torjunta.
10.06 klo 14-18 on Työläispihojen kukkia –tapahtuma osoitteessa Kirstinkuja 4,
järjestäjänä mm. Helsingin Siirtolapuutarhojen aluejärjestö.

MUUT ASIAT
Vessan siivoukseen ei ole vielä löytynyt siivouksesta vastuullista henkilöä.
Kokous päätti hankkia yhdistykselle peräkärryn.
Kokous keskusteli alueen nopeusvalvonnasta.

