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PAKILAN SIIRTOLAPUUTARHAYHDISTYKSEN
JOHTOKUNNAN KOKOUS: 12.05.2011 klo 17.25-20.20

Keskeiset käsitellyt asiat:
YLEISTEN
ALUEIDEN
JA
KERHOTALON
SIIVOUSTALKOOT
pidetään 14.05 alkaen klo 10.00. Isäntätoimikunta on ottanut valmiiksi kerhotalon
luukut pois ja leikannut mökin 206 sireeniaidan. Vesa Jurvanen organisoi
Kielomäen siivouksen. Outi Sirkeinen yhdessä Anja Riikosen kanssa siivoavat
keittiön. Heli Ahola ja Annu Brotherus siivoavat kerhotaloa ja etenkin johtokunnan
huoneen. Aune Lehikoinen on lupautunut tekemään talkooväelle keiton. Jokainen
talkoolainen saa yhden saunalipun.
YHDISTYKSEN KOTISIVUT
Johtokunta päätti uudistaa kotisivujaan Lassi Lagerin tekemän ehdotuksen
pohjalta. Kotisivuista on tarkoitus tehdä selkeämmät uudistamalla joitakin
linkkejä. Toimikuntien tekstiä ajankohtaistetaan. Tapahtumasivu päätettiin
uudistaa yksinkertaisemmaksi ja lisätä uutena ohjeet -linkki, josta löytyy
yhdistyksen säännöt, kauppakirja jne. Ajankohtaista -linkin alle päätettiin sijoittaa
tuoreet tiedotteet jne. Etusivun keskellä on puheenjohtajan tervehdys ja infoa
Pakilan siirtolapuutarhasta.
TOIMIKUNNAT
Isäntätoimikunta:
- rakentaa toinen ilmoitustaulu parkkipaikalle, joka
mökkiläisten omille ilmoituksille ja muiden ilmoituksille

on

tarkoitettu

-

vanha johtokunnan ilmoitustaulun tausta maalataan ja pleksi uusitaan

-

kääntää kerhotalon edustan ja Mäntypolun ilmoitustaulut

-

kerhotalon liukuikkuna vaihdetaan kiinteäksi

-

uppopumpun käytön valmistelu

-

maahan lyötävien telttarautojen teko harjateräksestä, jotta tuuli ei vie
telttaa

-

kotka katolle

-

kerhotalon ilmoitustaulun lukko ja asentaminen

-

varastoinventaarion päivittäminen

-

sähkökaappien paikkamaalaus’

-

kiertotavaran
päätyyn

-

talkoiden valmistelukaadettu koivu ja haapa Kielomäeltä saunalle

-

kerhotalon remontti.

paikan siirto kerhotalon päädystä huoltorakennuksen

Kerhotalotoimikunta:
kesällä järjestetään koko perheen maalaustapahtuma, jolloin maalataan
leikkialueen aita. Kerhotalon verhot uusitaan.
Kerhotalon uudistamistyöryhmä:
kerhotalolla on tehty kuntokartoitus. Kehittämispäivänä odotetaan saavan myös
ideoita kerhotalon remonttia varten.
Puutarhatoimikunta:
Sunnuntaina 22.05 alueelle tulee Hornborg tulee myymään multaa, lannoitteita,
kukkia yms. ja Rinteen luomutila tulee myymään 29.05 kukkia, hyötykasvien
taimia. Pihakutsut niminen yritys on ottanut yhteyttä puheenjohtajaan. Yritys on
tarjoutunut tulemaan myymään puutarhatarvikkeita ja –koristeita Pakilaan.
Päätettiin ehdottaa heille 05.06 päivämäärää.
Sähkötoimikunta:
Sähkölaskujen eräpäiväksi päätettiin 20.06.2011.
Urheilutoimikunta:
tehtäviin kuuluu kaikki alueella järjestettävä liikunta- ja urheilutoiminta. Lasten ja
nuorten olympilaisten järjestäminen päätettiin siirtää sunnuntaiksi 14.08.2011.
SUIHKUVUOROT
Suihkuvuorot järjestetään edellisen kesän tapaan saunalla maanantaisin miehille
klo 18-19 ja naisille klo 19-20. Ensimmäinen suihkuvuoro on 06.06 ja viimeinen
29.08..
VUOKRAOIKEUS JA VARAINSIIRTOVERO
Asiasta on tehty tiedote yhdistyksen kotisivuille.

ILMOITUSASIAT
Heikki Koskisen ansiokas kirjoitus oli viimeisessä Siirtolapuutarha-lehdessä.
13. MUUT ASIAT
Papu-lehti jaetaan mökkiläisille ennen juhannusta.
Johtokunnan ilmoitustauluille laitetaan vain johtokunnan ilmoituksia. Myös
muiden ilmoitustaulujen visuaalista ilmettä kohennetaan myös otsakkeiden:
jäsenten asiat ja ulkopuolisten asiat.
Jätelavat ovat kentällä 20-22.05, päivittäin lavat ovat auki klo 10-18.
Pakilan
siirtolapuutarhayhdistyksen
Kauppakirja–malli
päätettiin
laittaa
kotisivuille.

