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PAKILAN SIIRTOLAPUUTARHAYHDISTYKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS
AIKA:

26.11.2012 klo 17.07-18.41.

PAIKKA:

Suomen Siirtolapuutarhaliitto, Pengerkatu 9

LÄSNÄ:

Heli Ahola, pj.
Nipa Nieminen, varapj.
Jorma Bergholm, jäsen
Vesa Jurvanen, jäsen
Kalevi Lehikoinen, jäsen
Jorma Manninen, jäsen
Heikki J. Koskinen, varajäsen
Maarit Louekari, varajäsen (osan aikaa)
Seija Marteva, taloudenhoitaja
Annu Brotherus, siht.

KESKEISET KÄSITELLYT ASIAT:
TALOUSASIAT
Taloudenhoitaja Seija Marteva esitteli lokakuun loppuun mennessä olevan
yhdistyksen taloudellisen tilanteen ja arvioi rahatilanteen olevan niin hyvän, että
keittiöremonttiin voidaan ryhtyä.
ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUS
Johtokunta on toimittanut Helsingin kaupungin Rakennusvirastoon kirjeen koskien
Itä-Pakilan asemakaavan muutosehdotusta.
Jorma Bergholm tiedotti, että Itä-Pakilan kaava-alueen lisäksi on suunnitteilla, että
Tuomarinkylän kartanon ratsastusalue saisi lisää tilaa. Lisäksi on pohdinnassa, että
Vanhan Tuusulantien laidalle Uuspellolle kaavoitettaisiin pientaloalue noin tuhannelle
pien-, pari- ja rivitalolle.

KERHOTALON REMONTTI JA LAAJENNUSSUUNNITELMAN ETENEMINEN
Kerhotalon keittiökalusteista on pyydetty tarjouksia viideltä eri keittiökalustefirmalta.
Koska tarjouksia ei ole vielä saatu kaikilta firmoilta, niin johtokunta päätti tehdä
päätöksen tilauksesta ensi vuoden puolella kerhotalon remonttiryhmän esityksen
pohjalta.

Puheenjohtaja Heli Ahola kertoi, että hän on ollut yhteydessä kaupungin
Rakennusviraston Investointitoimiston projektijohtaja Jarkko Karttuseen koskien
Pakilan siirtolapuutarha-alueen viemäröintiä. Projektijohtaja Karttunen lupasi
selvittää, voiko ja miten kaupunki voi osallistua viemäröinnin vaihtoehtojen
kustannuksiin.
SÄHKÖN JAKELU
Johtokunta keskusteli Aluejärjestön kokouksessa 29.10.2012 käsitellystä
sähkönjakelusta siirtolapuutarhoissa sekä Ruskeasuolla tapahtuneesta vahingosta
Sähkötoimikunnan vetäjä Jorma Manninen oli sen perusteella tehnyt tiedotteen
Pakilan sähköasioiden vastuurajapinnoista. Ko. tiedote hyväksyttiin ja laitetaan
Pakilan kotisivuille.
TOIMIKUNTIEN ASIAT
Tiedotustoimikunnan vetäjä Maarit Louekari kertoi, että Papu-lehti tulee ilmestymään
kesäkuun toisella viikolla. Susa Nokelainen ja Terhi Raitala muodostavat Papulehden kuvatoimituksen.
Sähkötoimikunnan jättävä vetäjä Jorma Manninen on tehnyt listauksen
sähkötoimikunnan tehtävistä. Hän lupautui tarvittaessa olemaan mukana
sähkötoimikunnan ulkopuolisena asiantuntijana.
Isäntätoimikunnan vetäjä Vesa Jurvanen kertoi, että alueen talvitoimet on pääosin jo
hoidettu. Kerhotalon av-laitteet on viety talvisäilytykseen ja kerhotalon ikkunat on
peitetty. Alueen portit on lukittu talven ajaksi. Haketus on tilattu, mutta sitä ei ole
voitu tehdä liiallisen kosteuden vuoksi. Haketus siirtynee kevääseen.
MUUT ASIAT
Puheenjohtaja Heli Ahola kertoi Helsingin kaupungin katu- ja puisto-osaston ja
Helsingin siirtola- ja ryhmäpuutarhayhdistysten yhteisestä kokouksesta, jossa
käsiteltiin mm. Pakilan Spy:n kuusiaidan leikkaamista. Lisäksi ko. kokouksessa
luvattiin, että Pakilaan on tulossa polkujen tuhkaus.
Puheenjohtaja Heli Ahola kiitti johtokunnan jäseniä Kalevi Lehikoista 4 vuoden ja
Jorma Mannista 15 vuoden johtokuntatyöskentelystä ja heidän tekemästään
arvokkaasta työstä Pakilan siirtolapuutarhan hyväksi ja antoi heille yhdistyksen
puolesta lahjaksi Marimekon raitapaidat.
Puheenjohtaja Heli Ahola ilmoitti kutsuvansa uuden johtokunnan ensimmäiseen
kokoukseen 23.01.2013 klo 17.

