TIEDOTE 4 / 2012
------------------------------------------------------------------------------------------------------PAKILAN SPY:n JOHTOKUNNAN KOKOUS:02.04.2012 klo 17.06-19.17
LÄSNÄ:

Heli Ahola, pj.
Nipa Nieminen, varapj
Jorma Bergholm, jäsen
Vesa Jurvanen, jäsen
Kalevi Lehikoinen, jäsen
Jorma Manninen, jäsen
Benny Eriksson, jäsen
Heikki J. Koskinen, varajäsen
Maarit Louekari, varajäsen (osan aikaa)
Seija Marteva, taloudenhoitaja (osan aikaa)
Timo Mäkinen, saunatoimikunnan vetäjä (osan aikaa)
Pauli Ojanen, isäntätoimikunnan jäsen (osan aikaa)
Annu Brotherus, siht.

KESKEISET KÄSITELLYT ASIAT:
TALOUSASIAT
Käsiteltiin tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan muistio ja johtokunta päätti
jatkossa huolehtia tiliöinnistä tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan muistion
esittämällä tavalla.
Kokous päätti avata saunan toimintaa varten yhdistykselle Sampo-pankkiin
erillisen tilin.
Merkittiin tiedoksi kevätkokouksessa 25.03 esitetty toive tuloslaskelman
raportointitavasta. Kokous päätti, että mietitään vuoden 2012 tilintarkastuksesta
varten erilaisia tapoja raportoida yhdistyksen tuloja ja menoja niin, että
tuloslaskelma olisi mahdollisimman informatiivinen. Merkittiin tiedoksi, että tämän
vuoden tilintarkastus käsitellään ensi vuoden helmikuun kokouksessa.
Johtokunta päätti
saunalipuin.

palkita

yhdistyksen

talkoisiin

aktiivisesti

osallistuvia

Johtokunta vahvisti saunatoimikunnan esityksen pitää saunan lippujen hinnat
entisellään.

Kokous päätti painaa PaPu-lehden nelivärisenä ja hyväksyi Erwecon tarjouksen
lehden painattamiseksi.
KERHOTALON KORJAUS JA KOKONAISSUUNNITTELU
Kerhotalon remonttityöt alkavat mahdollisuuksien mukaan torstaina 12.04.
Kerhotalolla pidetään tiistaina 10.04 klo 18 Risto Runsaan johdolla talkoolaisille
suunnittelupalaveri remontin jatkon toteuttamisesta.
Kerhotalon maalauksesta on saatu asiantuntija-apua arkkitehtitoimisto Simo
Freesen keittiösuunnittelijalta. Kerhotalon remonttityöryhmä on päättänyt maalata
kerhotalon salin lattian. Kerhotalon valaistuksen ja äänentoiston suunnittelua
jatketaan. Kerhotalon remonttiryhmän alustava keittiön suunnitelma tuotiin
tiedoksi.
Johtokunta päätti järjestää kevään aikana kaupunkisuunnitteluviraston ja
kaupunginmuseon
kanssa
yhteisen
palaverin
koskien
kerhotalon
uudisrakennusta ja kokonaissuunnittelua.
TOIMIKUNTIEN ASIAT
Saunatoimikunnan ja johtokunnan välistä tiedonkulkua ja yhteydenpitoa
tiivistetään. Päätettiin, että tupakointi kielletään saunan terassilla saunavuorojen
aikana ja että terassilta siirretään tuhkakupit pihalle saunavuorojen ajaksi. Ko.
ohjeistus annetaan saunan lämmittäjille.

KEVÄTTOIMET
Pakilassa on lunta vielä niin paljon, että alueen vesijärjestelmää ei olla vielä
päästy hoitamaan. Kasteluvesijärjestelmän verkko on rikki ja se uusitaan.
Kasteluvesijärjestelmässä on muitakin talven aiheuttamia vikoja, jotka selviävät
lopullisesti keväämmällä. Ne vaativat myös korjaustoimenpiteitä.
Portti päätettiin avata ilmojen mukaan.
Haketuspaikan talkoot ovat la 21.04 alkaen klo 10.
Isäntätoimikunta
siistimistalkoot.

ja

puutarhatoimikunta

organisoivat

alueen

yleiset

Isäntätoimikunta miettii kierrätyspisteen paikkaa.
MUUT ASIAT
Karaokeita pidetään kerhotalolla perjantaina 06.07 klo 19-24.
Johtokunnan seuraavat kokoukset ovat maanantaina 07.05.2012 klo 17 ja
sunnuntaina 03.06 klo 12.

