TIEDOTE 3 / 2013
PAKILAN SIIRTOLAPUUTARHAYHDISTYKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS
Aika
Paikka

18.03.2013 klo 17.07-19.42
Suomen Siirtolapuutarhaliitto ry, Pengerkatu 9 B 39

Läsnä

Heli Ahola, pj
Nipa Nieminen, varapj (osan aikaa)
Vesa Jurvanen, jäsen
Timo Mäkinen, jäsen
Annu Brotherus, sihteeri
Benny Eriksson, varajäsen
Heikki j. Koskinen, varajäsen
Maarit Louekari, varajäsen (osan aikaa)
Seija Marteva, taloudenhoitaja

TALOUSASIAT
Johtokunnan talousraportti käytiin läpi. Sähkölaskusaatavia on saatu kiitettävästi.
Johtokunta päätti lisätä talousohjesääntöön ohjeistuksen siitä, että jollei jäsen maksa
yhden karhukirjeen jälkeen maksamatonta laskuaan, ko. maksu laitetaan perintään.
Maksuvelvolliselle varataan aikaa hoitaa maksamaton laskunsa kaksi viikkoa ennen
perinnän aloittamista. Tästä pyritään ilmoittamaan maksuvelvolliselle myös
henkilökohtaisesti puhelimitse tai kasvokkain. Johtokunta päätti seuraavassa
kokouksessaan muotoilla talousohjesäännön lisäyksen.
Kerhotalotoimikunnan kokous miettii seuraavassa kokouksessaan kerhotalon hankintojen
organisointia. Taloudenhoitaja ja puheenjohtaja miettivät ehdotusta hankintojen tiliöintiin.
Johtokunta päätti hankkia kerhotalolle kassakoneen, joka helpottaa maksujen
kohdentamista.
Johtokunta kävi läpi tilintarkastajien tarkastusmuistion.
Johtokunta päätti luopua rekisterin hoitajan puhelimesta. Yhdistyksen nettisivuilla on
voimassa olevat yhteystiedot.
KEVÄTKOKOUKSEEN VALMISTAUTUMINEN
Johtokunta tulee järjestämään 24.03 klo 13 Pakilan Lastenpaikan kevätkokousta varten.
Ulla Jurvanen ja Maarit Louekari hoitavat kevätkokouksessa jäsenten ilmoittautumisen.
Kokouksen kulusta sovittiin, että puheenjohtaja Heli Ahola esittelee vuosikertomuksen,
taloudenhoitaja Seija Marteva esittelee yhdistyksen talousasiat, kerhotalon remontin
tilannekatsauksen pitävät Kalevi Lehikoinen ja Risto Runsas, itä-Pakilan kaavaluonnoksen
tilannekatsauksen esittelee Jorma Bergholm, viemäröinnin suunnittelutilanteen esittelee
Maarit Louekari ja varapuheenjohtaja Nipa Nieminen pitää puheenvuoron talkootyön
merkityksestä.
VIEMÄRÖINTISUUNNITTELU

Johtokunta on saanut Kaj Karvekselta alustavan arvion viemäröinnin toteutuksen
vaihtoehtojen selvittämistyön hinnoista. Johtokunta päätti pyytää Karvekselta yksilöidyn
tarjouksen. Kuivakäymälä- ja imetyskenttäjärjestelmien osalta on oltu yhteydessä Huussi
ry:hyn ja DT-keskukseen. Johtokunta päätti tilata Huussi ry:ltä selvityksen ja päätti käydä
tutustumassa Patakukon kuivakäymäläjärjestelmään
Johtokunta keskusteli avustuksen hakemisesta toisaalta viemäröinnin suunnittelua ja
toisaalta toteutusta varten. Johtokunta päätti, ettei se hae avustusta suunnitteluun, vaan
teettää yhdistyksen varoilla suunnittelun ja hakee myöhemmin avustusta toteutukseen.
KERHOTALON KEITTIÖREMONTIN TILANNEKATSAUS
KeittiöMaailman kanssa on allekirjoitettu kauppasopimus. Keittiön asennus tapahtuu
viikolla 19. Keittiön sisätyöt tulee olla tehtynä 06.05 mennessä.
Kerhotalon remonttityöryhmä
sarjoittamisesta.

tekee

johtokunnalle

esityksen yhdistyksen avainten

MUUT ASIAT
Suomen Siirtolapuutarhaliitolle on toimitettu johtokunnan aloite liiton toiminnan
kehittämisestä. Johtokunta päätti ehdottaa kevätkokoukselle Forssan liittokokoukseen 10.11.08.2013 mahdollisiksi kokousedustajiksi Maarit Louekaria, Annu Brotherusta, Jorma
Bergholmia ja Timo Mäkistä. Johtokunta toivoo, että kevätkokouksessa löytyy myös muita
esityksiä edustajiksi liittokokoukseen.
Johtokunnalle ehdotettiin, että selvitetään mahdollisuus avata pikkuportti huoltoajolle, jotta
Vaahterapolun kuormittuminen voisi keventyä. Johtokunta päätti, että huhtikuun
kokouksessa keskustellaan alueen sisäisestä liikenneongelmasta ja pyritään löytämään
asiaan ratkaisuja.
Johtokunta päätti selvittää johtokunnalle oikeusturva- ja vastuuvakuutuksen hankkimista.
Johtokunnalle on tuotu tiedoksi, että polkujen suolaus rikkaruohojen kasvun estämiseksi ei
ole suotavaa. Kaupunki käyttää maantiesuolaa pölynsidontaan kivituhkakäytävillä.
Suomen Siirtolapuutarhaliitto järjestää Yhdistystoiminnan kurssin 06.04.2013 klo 10-16 ja
messumatkan Puutarhamessuille Tukholmaan 13.-15.4.2013. Lisäksi Suomen
Siirtolapuutarhaliitto järjestää Avoimet puutarhat -tapahtuman 04.08.2013, jossa voi
esitellä omaa palstaa tai koko siirtolapuutarha-aluetta.
Aluejärjestö osallistuu 11-14.4.2013 messukeskuksessa Helsingin puutarhamessuille.
Ilmoittautumisia messuosastolle esittelijöiksi ottaa vastaan Tuovi Nöjd.
Seuraavat kokoukset päätettiin pitää ke 24.04.2013 klo 17 ja ke 15.05.2013 klo 17
Siirtolapuutarhaliitossa.

