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LÄSNÄ:

Yhteensä kokouksessa oli 98 osallistujaa, joista 78 varsinaista jäsentä, 13
rekisteröityä perheenjäsentä ja 7 muuta kokoukseen osallistujaa.

1

KOKOUKSEN AVAUS
- Yhdistyksen puheenjohtaja Seija Marteva avasi sääntömääräisen
kevätkokouksen klo 14.00. Kokous hiljentyi hetkeksi syyskokouksen 2010
jälkeen poisnukkuneiden Elma Sillanpään ja Airi Sinisalon muistoksi.

2

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
- Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
- Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Seija Marteva ja sihteeriksi Annu
Brotherus. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Liisa Vasama ja Outi Sirkeinen
sekä ääntenlaskijoiksi Pirjo Koskinen ja Heikki Koskinen.

4.

ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN
- Kokouksen asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5.

TIEDOTUS- JA ILMOITUSASIAT
- Puheenjohtaja esitteli paikalla olevat johtokunnan jäsenet:
varapuheenjohtaja ja vuokraoikeuden siirtojen hoitaja Heli Ahola, sihteeri
Annu Brotherus, varsinaiset jäsenet Kalevi Lehikoinen ja Sirpa Kaltiainen
sekä varajäsenet Nipa Nieminen ja Lassi Lager.
- Juhannusjuhlan päivämääräksi korjattiin perjantai 24.06.2011.
- Yhdistyksen varapuheenjohtaja Heli Ahola luki johtokunnan lausunnon
(05.10.2010) koskien Pakilan siirtolapuutarhan kaavaehdotuksen muutosta
eli uusien mökkien rakentamista (liite 1). Kannanotto päätettiin laittaa
kotisivuille.
- Yhdistyksen varapuheenjohtaja Heli Ahola luki veroviraston tiedotteen
(24.02.2011) koskien siirtolapuutarhamökin ostamista (KHO 2010:57).
Selvitettävänä asiana on se, mikä kauppahinnasta katsotaan
varainsiirtoveron perusteeksi. Tiedote päätettiin laittaa kotisivuille. (liite 2)

6.

VUODEN 2010 TOIMINTAKERTOMUS
- Yhdistyksen puheenjohtaja esitteli yhdistyksen vuoden 2010
toimintakertomuksen ja se hyväksyttiin seuraavin muutoksin:
a) Saunatoimikuntaa koskevaan toimintakertomukseen lisättiin
tekstiin Markun sukunimi Rautiainen.
b) Nettitoimikuntaa koskevaan osiota korjattiin siten, että
toimikunta on pitänyt yhden kokouksen 18.02.2010.

7.

VUODEN 2010 TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTUSKERTOMUS
- Yhdistyksen taloudenhoitaja Seija Marteva esitteli tilinpäätöksen ja
tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2010.
- Mauri Kymäläinen toivoo seuraavassa tilinpäätöksessä liitetiedostoa
saunan tuloista ja menoista.
- Puheenjohtaja luki tilintarkastajien tilinpäätöslausunnon.
- Kokous hyväksyi yhdistyksen vuoden 2010 tilinpäätöksen ja
tilintarkastuskertomuksen.

8. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN
- Pakilan Siirtolapuutarhayhdistyksen tilinpäätös vuodelta 2010
vahvistettiin.
9. VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN JOHTOKUNNALLE
- Kokous myönsi johtokunnalle vastuuvapauden.
10. JÄSENTEN JOHTOKUNNALLE ESITTÄMÄT ASIAT
- Puheenjohtaja luki Tarja Mattilan kirjeen, jossa hän esitti yhdistyksen
eroamista Suomen Siirtolapuutarhaliitosta sekä johtokunnan
lausunnon asiasta (liite 3). Puheenjohtajan esityksestä suoritettiin
kättennosto-äänestys, jonka tuloksena kokous yhtyi johtokunnan kantaan,
ettei Pakilan Siirtolapuutarhayhdistyksen tule erota Suomen
Siirtolapuutarhaliitosta.
11. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
- Kokous hyväksyi Pakilan Siirtolapuutarhan uudet järjestyssäännöt
lisäämällä pykälään 5 huomautuksen, että palokujien tulee olla 60 cm leveitä
ja avoimia. Uudet säännöt astuvat voimaan 01.05.2011.
- Kalevi Lehikoinen esitteli kokoukselle kerhotalon korjaustyöryhmän
tilannekatsauksen koskien kerhotalon lattiaremonttisuunnitelmaa. Heli Ahola
kertoi, että kesällä pidetään kehittämispäivät, jolloin kuullaan asiantuntijoiden
lausunnot kerhotalon kunnostustarpeista ja mietitään tarkemmin, mitä
kerhotalolle kannattaa tehdä. Kehittämispäivillä käsitellään myös kaupungin

kaavamuutosta koskien uusien mökkien rakentamista, mikäli kaupungilta
saadaan asiasta uutta informaatiota.
- Kokous ehdotti, että johtokunta pyrkii löytämään sääntömääräiselle
kevätkokoukselle vastedes toisen kokouspaikan, mikäli talvi on luminen ja
kylmä kevätkokouksen aikaan. Ehdotusta pidettiin hyvänä.
- Sihteeri kertoi johtokunnan pyrkivän vahvistamaan avoimuuden kulttuuria
Pakilan siirtolapuutarhan toiminnassa. Johtokunnan kokouksien keskeisistä
päätöksistä sihteeri tekee tiedotteet, jotka ovat nähtävissä yhdistyksen
kotisivuilla ja puutarhan ilmoitustaululla.
- Sihteeri esitteli johtokunnan ehdotuksen palauttaa lukitulle ilmoitustaululle
mökkilistan jäsennimineen ja kertoi konsultoineensa asiasta oikeustieteen
asiantuntijaa, jonka mukaan mökkilistan palauttamiselle ei ole laillisia esteitä.
Henkilötietolain mukaisesti mökkiläinen voi niin halutessaan kieltää nimensä
laittamisen ko. listaan. Kokous suoritti kättennosto-äänestyksen mökkilistan
palauttamisesta, ja äänestyksen tuloksena päätettiin palauttaa lukitulle
ilmoitustaululle mökkilista nimineen.
- Kerhotalotoimikunnan puheenjohtaja Outi Sirkeinen tiedotti, että kerhotalon
kesäkahvila ja kirjasto aukeavat sunnuntaisin jo klo 10 ja sulkeutuvat klo
14.00. Ensimmäinen kesäkahvila on 05.06 ja viimeinen 14.08.2011.
Kerhotalotoimikunta kaipaa kahvilatoimintaan lisää talkoolaisia.
Kerhotalotoimikunnan puheenjohtaja kertoi keräävänsä kokouksen jälkeen
uusia nimiä talkoolistaansa.
- Saunatoimikunnan puheenjohtaja Timo Mäkinen kertoi keräävänsä
kokouksen jälkeen lämmittäjien saunanlämmitysvuoroja. Sauna tuottaa
enemmän kuin kuluttaa. Saunalla on kuitenkin kaksi pulmaa: ensimmäinen
pulma on se, että sauna on liian suosittu ja toinen se, että sauna-aikana
käytetään väkeviä alkoholijuomia, vaikka saunassa on terävien juomien
käyttö kiellettyä. Saunan käyttöä koskevat käytösohjeet ovat nähtävillä
saunan ilmoitustaululla.
12. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.30.

Vakuudeksi:

______________________

_______________________

Seija Marteva
kokouksen puheenjohtaja

Annu Brotherus,
kokouksen sihteeri

Tarkistettu pvm:
______________________

________________________
Outi Sirkeinen,
pöytäkirjan tarkastaja

Tarkistettu pvm:
____________________

_______________________
Liisa Vasama,
pöytäkirjan tarkastaja

