TIEDOTE 7/2014
PAKILAN SPY:n JOHTOKUNNAN KOKOUS
AIKA
PAIKKA

29.06.2014 klo 19.02-21.50
Pakilan Siirtolapuutarhan kerhotalo, Pakilan rantatie 2

LÄSNÄ:

Heli Ahola, pj.
Nipa Nieminen varapj
Jorma Bergholm, jäsen
Maarit Louekari, jäsen
Timo Mäkinen, jäsen
Lassi Lager, varajäsen
Marja Sirkeinen, varajäsen
Mauri Kymäläinen, rakennustoimikunnan sihteeri (§ 7)
Marjo Matala, taloudenhoitaja
Annu Brotherus, siht.

KESKEISET KÄSITELLYT ASIAT:
TALOUSASIAT
Yhdistyksen jäsenillä on ryhmämaksurästejä, niistä lähtevät asianomaisille
huomautukset. Juomakaappi on jouduttu korjaamaan. Kustannus siitä on
noin 280 €.
RAKENNUSHAKEMUKSET
Hyväksyttiin rakennustoimikunnan ehdotuksesta 12 rakennushakemusta.
Lisäksi päätettiin, että järjestetään 10.08 klo 16 kehittämispäivät aiheena
rakentaminen ja itä-Pakilan kaava.
Päätettiin
kysyä
pysäköintitolppaan.

taas

kerran

aluepysäköintimerkin

hankkimista

SÄÄNTÖUUDISTUS
Käsiteltiin ja päätettiin ottaa sääntömuutokseen kannan syyskokousta
valmistelevassa johtokunnan kokouksessa.
KERHOTALON KÄYTTÖ ja VUOKRAUS
Hyväksyttiin ohjeet kerhotalon käytöstä, mitkä koskevat mökkiläisten omia
kaikille suunnattuja tilaisuuksia.
TOIMIKUNNAT
Saunatoimikunta
- on pitänyt kokouksen, jossa käsiteltiin mm. saunan siivouksen ohjeistusta,
erityisesti saunan puhdistusaineiden käyttöä ollaan uudistamassa.

Sähkötoimikunta
- on tehnyt laskelman yhdistyksen sähkönkulutuksesta, suurimman
kustannuksen aiheuttaa katuvalaistus, jonka uudistaminen on aloitettu.
.
Tiedotustoimikunta
- aloittaa Papu-lehden tekemisen. Aluejärjestön kotisivut avataan parin viikon
sisällä.
Urheilutoimikunta
- lasten olympialaiset ovat 03.08 klo 10. Aluejärjestön kesäkisat ovat 27.07
Talissa. Kerhotalolla on omatoimista joogaa kahtena aamuna viikossa
heinäkuussa.
Ympäristötoimikunta
- on saanut kukkien kastelijoita. Kaupunki tulee kaivamaan kerhotalon luo
elokuussa viikolla 33 perennapenkin. Ympäristötoimikunta hankkii
puutarhatyövälineitä ja lukon niiden säilytyslaatikkoon.
ITÄ-PAKILAN KAAVA
Itä-Pakilan kaavaesitys on hyväksytty kaupunkisuunnittelulautakunnassa
10.06.2014. Kaava menee syksyllä valtuuston päätettäväksi. Ko. kaavaa
käsitellään kehittämispäivässä 10.08.2014.
PUISTO-OSASTON PUUTARHAKIERROS
Merkittiin tiedoksi kaupungin puisto-osaston puutarhakierroksen johdosta
antamat huomautukset. Palstakatselmuksessa tullaan informoimaan
kaupungin muistiossa huomautuksen saaneita mökkejä. Lisäksi kuusiaidan
vieressä olevia mökkejä pyydetään itse leikkaamaan kuusiaita palstansa
sisäpuolelta, mikäli Stara ei pääse niitä leikkaamaan johtuen mökkiläisten
rakennelmista. Kuusiaitaa tulisi leikata säännöllisesti, jotta kuusiaita pysyisi
vehreänä eikä kuivuisi.
MUUT ASIAT
Kerhotalon
maalausprojekti
on
pysähdyksissä,
koska
Rakennusvalvontavirastolle
toimitettu
toimenpidelupahakemus
oli
puutteellinen.
Hakemusta
täydennetään.
Lisäksi
rakennusvirastolle
toimitetaan hyväksyttäväksi piirustus kerhotalon terassin laajennuksesta.
Päätettiin pitää uusille mökkiläisille tervetulotilaisuuden keskiviikkona 09.07
klo 18.
Päätettiin pitää palstakatselmus 07.07 – 21.07. Tarkistuskierros tehdään
elokuussa viikolla 33 (11.-17.08.2014). Johtokunnan jäsenet suorittavat
katselmuksen
kahden
hengen
tiimeissä
ja
heille
toimitetaan
katselmusalueensa edellisen vuoden huomautukset tiedoksi.
Päätettiin pyytää kahdelta eri toimijalta tarjous alueen omenapuiden
ruiskutuksesta. Asia viedään syyskokoukselle.

Trampoliinin käyttö on ryöstäytynyt käsistä, ohjeita ei noudateta. Päätettiin
vielä seurata parin viikon ajan käyttöä, mikäli ohjeita ei noudateta, trampoliini
puretaan pois tältä kesältä. Asiasta laitetaan ilmoitustaululle tiedote.
Supikoirat ovat lisääntyneet alueella. Päätettiin laittaa ilmoitustaululle tiedote,
jossa pyydetään mökkiläisiä ilmoittamaan, missä palstoilla supikoirat pesivät,
jotta kaupunki voisi syksyllä loukuttaa ko. eläimet.
Päätettiin jatkaa viemäröinnin eri vaihtoehtojen kustannusselvittelyä.
ILMOITUSASIAT
Merkittiin tiedoksi yhdistyksen saama Pelastuslaitoksen huomautus. Päätettiin
pyytää, että Pakinkylän VPK :n hoitaisi ensi vuonna juhannuskokon
sytyttämisen ja sammuttamisen.
Seuraavat kokoukset päätettiin pitää maanantaina 28.07 klo 18 ja
maanantaina 18.08 kerhotalolla sekä maanantaina 08.09 klo 18 Suomen
Siirtolapuutarhaliitossa.

