TIEDOTE 2 / 2014
PAKILAN SIIRTOLAPUUTARHAYHDISTYKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS
AIKA
PAIKKA
LÄSNÄ:

15.02.2014 klo 14.11-15.53.
Suomen Siirtolapuutarhaliitto, Pengerkatu 9 B 39
Heli Ahola, pj.
Timo Mäkinen, jäsen
Nipa Nieminen, jäsen
Maarit Louekari, jäsen
Timo Mäkinen, jäsen
Risto Runsas, jäsen
Lassi Lager, varajäsen
Marja Sirkeinen, varajäsen
Marjo Matala, taloudenhoitaja
Annu Brotherus, siht.

KESKEISET KÄSITELLYT ASIAT
TALOUSASIAT
Hyväksyttiin puheenjohtajan, taloudenhoitajan ja Tiliverkon työnjako koskien yhdistyksen
taloutta. Hyväksyttiin talousohjesääntö ja palkkiot ja palkat vuodelle.
ISÄNNÄN PALKKAAMINEN
Hyväksyttiin työvaliokunnan esitys isännän tehtävistä ja päätettiin, että Pauli Ojanen,
Benny Eriksson ja Paavo Heikkilä muodostavat kolmen hengen isännät–ryhmän, jonka
vastuullisena vetäjänä toimii Pauli Ojanen. Isäntien tehtävien jaosta ilmoitetaan
ilmoitustaululla.
SÄÄNTÖUUDISTUS
Päätettiin, että syyskokouksessa päätetään sääntöjen muutoksista.
VIEMÄRÖINTI
Maarit Louekari, Benny Eriksson ja Timo Mäkinen lupautuivat tekemään laskelman
kaikista mahdollisista viemäröintivaihtoehtoja koskevista kustannuksista, myös ne arvot,
joita ei voi mitata euroissa, pyritään ottamaan vertailussa huomioon. Selvitys tuodaan
johtokunnan toukokuun kokoukselle. Lisäksi esitettiin, että kesän kehittämispäivä
järjestetään ko.asiasta.
KEVÄTKOKOUKSEEN VALMISTAUTUMINEN
Kevätkokousmateriaaleista on hyväksytty vuosikertomus, tilinpäätös, jäsenkirje 1 eli
kevättiedote. Lisäksi kokousmateriaalin yhteydessä lähetetään jäsenille ryhmä- ja
maavuokramaksu, sääntömuutosehdotus sekä vappulounasta koskeva mainos.
TOIMIKUNNAT
Johtokunta päätti, että vuoden 2014 alusta hyväksytään vain rakennusohjeita noudattavia
rakentamishakemuksia. Rakennustoimikunnan esityksen mukaisesti ei ryhdytä jälkikäteen
vaatimaan sääntöjen vastaisten rakennusten purkamista. Pakilan Spy:ssä noudatetaan

vuoden 2010 rakennusvalvontaviraston ohjetta ”Siirtolapuutarhoissa rakentaminen”.
Johtokunta päätti, että rakennustoimikunta tekee ehdotukset tyyppipiirustuksista ja
rakennuslupamaksuista.
Paavo Heikkilä ja Mauri Kymäläinen osallistuvat Pakilan
rakennusvalvontaviraston kanssa yhteiseen tapaamiseen 04.03.2014

Spy:n

edustajina

Johtokunta päätti, että sähkötoimikunta pohtii uutta laskutusjärjestelmää sähkölaskujen
maksamiseen ja seurantaan.
Tiedotustoimikunta suunnittelee kotisivujen uudistamista. Lassi Lager on Pakilan Spy:n
edustajana Aluejärjestön nettisivu-uudistusryhmässä.
MUUT ASIAT
Johtokunta järjestää talvipäivät su 02.03.2014 klo 11-13. Ilmoitus on laitettu nettisivuille.
Hyväksyttiin tapahtumakalenteri 2014 ja sitä täydennetään pitkin kautta. Päätettiin, että
Tapahtumakalenterista kerrotaan kevätkokouksessa.
Hyväksyttiin kerhotalon käytön sekä vuokrauksen ohjeet ja säännöt vuodelle 2014.
Päätettiin, että Lassi Lager on päävastuussa kerhotalon äänentoisto- ja videolaitteista.
Hyväksyttiin saunan käytön sekä vuokrauksen säännöt ja ohjeet vuodelle 2014. Lisäksi
johtokunta esitti, että saunatoimikunta pohtisi aikuisten kertalipun hinnan korotusta.
Aluejärjestö on uudistamassa nettisivuja ja luomassa pientä puutarhasanastoa.
Seuraava kokous on 10.03 klo 17.30 Suomen Siirtolapuutarhaliitossa.

