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21.10.2013 klo 18.01-20.20.

LÄSNÄ:

Heli Ahola, pj.
Nipa Nieminen, varapj.
Jorma Bergholm, jäsen
Vesa Jurvanen, jäsen
Timo Mäkinen, jäsen
Benny Eriksson, varajäsen
Seija Marteva, taloudenhoitaja
Annu Brotherus, siht.

KESKEISET KÄDITELLYT ASIAT
1 TALOUSASIAT
Yhdistyksen taloudellinen tilanne on hyvä. Ryhmämaksu- ja maanvuokrasaatavia sekä sähkölaskusaatavia on kuitenkin vielä rästissä molempia n. 4300
€. Ohjeita maksu-muistutuksista ja perinnästä tarkennetaan.
2 TYÖN ALLA OLEVAT HANKKEET
Sääntötyöryhmä on verrannut Suomen Siirtolapuutarhaliiton mallisääntöjä,
helsinkiläisten muiden puutarhayhdistysten sääntöjä ja Pakilan Spy:n omia
sääntöjä toisiinsa jäsenyyden määrittelyn, äänioikeuden ja jäsenen erottamisen
suhteen. Sääntötyöryhmä jatkaa sääntömuutosesityksen valmistelua.
Lukitustyöryhmä esittää kerhotalon ja huoltorakennuksen lukitusjärjestelmäksi
Ilog-järjestelmää, saunan ja porttien Cento-järjestelmää. Asiasta on pyydetty
tarjous. Kerhotalon ikkunaluukkujen osalta on jo aloitettu lukitusjärjestelmän
uusiminen, ikkunaluukut ovat Cento-järjestelmässä.
Yhdistyksen syyskokoukselle esiteltiin Pakilan Spy:n aluetta koskevat
viemärisuunnitelmat. Johtokunta jatkaa tehtyjen suunnitelmien pohjalta
viemäröinnin selvittelyä 2014 alkukeväällä.
3 KAUPUNGIN PALSTAKATSELMUS ja PAKILAN SPY:N PALSTATILANNE
Rakennusviraston katu- ja puisto-osaston kutsuma yhteistyökokous on
30.10.2013. Aluejärjestön johtokunta kokoontuu ennen ko. yhteistyökokousta
valmistelemaan kokouksessa käsiteltäviä yhteisiä asioita. Pakilan Spy:n

erityisenä ongelmana on palstojen hoitamattomuus, josta kaupunki on esittänyt
yhdistykselle sakkomaksun mahdollisuutta.
Liki kaikki Pakilan Spy:n johtokunnan huomautuskirjeen saaneet ovat ryhtyneet
toimiin palstojensa tilanteen parantamiseksi
4 ALUEJÄRJESTÖ
Aluejärjestö on antamassa tukeaan Kivinokan maja-alueen säilyttämiseksi.
Lopullinen kannanotto hyväksytään 23.10 pidettävässä kokouksessa.
Marraskuussa järjestää tukiryhmä Kivinokan puolesta tukikonsertin.
Rakennusviraston ohjeen (2010) mukaan palstalle saa rakentaa vain yhden
suuremman rakennuksen eli esim. leikkimökki, keittiökatos ja/tai kasvihuone
sulkevat toisensa pois. Ko. ohjeen johdosta aluejärjestössä on kasvihuone-aloite
rakennusvalvontavirastolle valmistelussa. Siinä tullaan ehdottamaan, että
kasvihuoneen saisi rakentaa muista mahdollisista rakennuksista riippumatta.
Aluejärjestössä tehdään selvitystä eri puutarhayhdistysten palkkioista ja muista
maksuista.
5 MUUT ASIAT
Juuri ennen alueen vesien katkaisua ehti pakkasyö rikkoa kymmenen
hanasulkua. Kaupunki ei ole vielä hakenut hakkeita.
Suomen Siirtolapuutarhaliitto jakaa joulukuun Siirtolapuutarhalehden välissä
vuoden 2014 seinäkalenterin kaikille lehden saajille. Puheenjohtaja Heli Ahola
valtuutettiin laittamaan yhdistyksen jouluilmoitus Siirtolapuutarhalehteen.
Itä-Pakilan kaavamuutos käsitellään tiistaina 22.10. kaupunkisuunnittelulautakunnassa. Uudessa kaavaesityksessä ei ole huomioitu Pakilan Spy:n
toiveita ja korjauksia. Mikäli lautakunta hyväksyy ko. esityksen, niin se menee
kuulemiskierrokselle, jossa vaiheessa johtokunta voi taas ottaa kantaa
kaavaesitykseen. Kuulemiskierroksen jälkeen kaavaesitys palaa lautakuntaan ja
sen jälkeen se menee kaupunginhallituksen päätettäväksi. Vasta valtuusto
vahvistaa kaavan, mutta se ei ole lainvoimainen ennen, kuin jokainen
mahdollinen valitus on käsitelty oikeudessa. Kaava saanee lainvoiman 2017 tai
2018. Johtokunta kokoontuu tarvittaessa käsittelemään kaava-asiaa.
Puheenjohtaja kiitti Seija
johtokuntatyöskentelystä.
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