TIEDOTE 8/2014
PAKILAN SPY:n JOHTOKUNNAN KOKOUS
AIKA
PAIKKA

Maanantaina 28.07.2014 klo 18.01-20.19
Pakilan Siirtolapuutarhan kerhotalo, Pakilan rantatie 2

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
Yhdistyksen jäseniltä on 28.07.2014 mennessä sähkölaskusaatavia vielä
1300 € ja ryhmä- ja maanvuokramaksuja 11.000 €.
Hyväksyttiin ukkosen rikkomien kahden muistipäätteen tilalle uusien hankinta
hintaan 998 € /kpl.
RAKENNUSHAKEMUKSET
Hyväksyttiin rakennustoimikunnan ehdotuksesta 15 rakennushakemusta.
KEHITTÄMISPÄIVÄT 10.08.2014
Päätettiin, että Jorma Bergholm, Nipa Nieminen ja Risto Runsas järjestävät
kehittämispäivän, jonka aiheena on rakentaminen ja itä-Pakilan
kaavaehdotus. Rakennusvalvontavirastosta pyritään saamaan asiantuntija
kertomaan uusista siirtolapuutarhoja koskevista rakentamisohjeista. Heli
Ahola esittelee kehittämispäivillä kaava-asiaa.
ALUEEN HUOLTOON LIITTYVÄT ASIAT
Alueella tehtiin tiistaina 22.07.2014 palotarkastus. Palotarkastaja suositteli
yhdistystä tekemään puutarha-alueelle pelastussuunnitelman ja kiinnitti
huomion muutamiin paloturvallisuuden kannalta tärkeisiin asioihin (mm.
uusien sammustuspeitteiden, sammutuspullojen, saunarantaan toisen
pelastusrenkaan hankkiminen ja tupakkapaikkojen merkitseminen).

Johtokunta on tehnyt alueella palstakatselmuksen. Huomautuksen aiheina oli
kauttaaltaan hoitamaton piha (7 kpl), liian korkeat puut tai pensaat (40 kpl),
huoltokäytävät (tukossa/puiden ja pensaiden oksat – 28 kpl), rikkaruohot
polulla (25 kpl), liian korkea/leveä aita (23 kpl). Monet huomautuksen saaneet
ovat ryhtyneet jo toimenpiteisiin. Tarkistuskierros tehdään vk:lla 33 eli 11.17.8.2014.
Kaupunki tulee tekemään viikolla 33 kerhotalon eteen perennapenkin,
16.09.2014 klo 08.00 alkaen pidetään taimien istutustalkoot.
Omenankehrääjäkoin tarkkailu on aloitettu 20 pyydyksen sijoittelemisella
puutarha-alueella
TOIMIKUNNAT
Saunatoimikunta
- Sauna täyttää 60 vuotta tänä vuonna. Tämän johdosta saunatoimikunta
järjestää 01.08 klo 14-19 ilmaisen uimapukusaunan. Uusitut siivousohjeet on
saatu saunalle.
Tiedotustoimikunta
- Papu-lehti on melkein valmis.
Urheilutoimikunta
- Pakilan siirtolapuutarha menestyi Aluejärjestön kesäkisoissa 27.07.2014
erinomaisesti. Kultaa tuli mölkystä, kuulakikasta, petanguesta ja hopeaa sekä
tikanheitosta että lentopallosta.
Ympäristötoimikunta
- Ympäristötoimikunta on hankkinut puutarhatyövälineitä
säilytyslaatikkoon. Kukkien kasteluvuorot ovat sujuneet hyvin.

lukolliseen

MUUT ASIAT
Talkoolaisten ja aktiivien juhlat ovat 06.09.2014 alkaen klo 19. Päätettiin, että
Lassi Lager ja Timo Mäkinen toimivat juhlavastaavina. Juhlien järjestelyihin
osallistuvat toimikuntien vetäjät.
Päätettiin, että mikäli viranomaisilta tulee ohjeita koskien Vantaan veden
vaarallisuutta, niin asiasta tiedotetaan mökkiläisille.
Herttoniemen Spy:n 80-vuotisjuhlat olivat 27.07.2014. Puheenjohtaja Heli
Ahola vei yhdistyksen onnentoivotukset.

