TIEDOTE 11/2014
PAKILAN SPY:n JOHTOKUNNAN KOKOUS
AIKA
PAIKKA

Tiistaina 04.11.2014 klo 17.36-20.36.
Suomen Siirtolapuutarhaliitto, Pengerkatu 9 B

LÄSNÄ:

Heli Ahola, pj.
Nipa Nieminen varapj
Jorma Bergholm, jäsen
Maarit Louekari, jäsen
Timo Mäkinen, jäsen
Risto Runsas, jäsen
Lassi Lager, varajäsen
Marjo Matala, taloudenhoitaja
Annu Brotherus, siht.

KESKEISET KÄSITELLYT ASIAT:
TALOUSASIAT
Merkittiin tiedoksi talousraportti.
Rästimaksuja on maksettu kiitettävästi maavuokran ja ryhmämaksun osalta.
Sähkölaskuja on yhdistykselle maksamatta vielä noin 2000 €:n edestä.
Päätettiin, että rästiin jääneet maksut laskutetaan kevään sähkölaskun
yhteydessä ja laskuun lisätään viivästyskorko. Sähkötoimikunnan vetäjä
Niklas Koppatz hoitaa ko. laskutuksen.
Sähkötoimikunnan vetäjä Niklas Koppatz neuvottelee vakuutusyhtiön kanssa
kesän ukkosvaurioiden (5000 €) korvaamisesta. Mäntypolun ilkivallalla
rikottuihin lamppuihin tulee uudet lamput ja pleksit.
Merkittiin tiedoksi Forestumin Kevätruiskutustarjous. Päätettiin laittaa
kotisivuille ilmoitus omenapuiden harjaamisesta omenankehrääjäkoin
torjumiseksi.
Yhdistys on hakenut Suomen Siirtolapuutarhaliitolta kesällä pidetystä
Omenapuupäivän luennointikuluihin 200 €:n avustusta.
PUUTARHA-ALUEEN TALVEEN VALMISTAUTUMINEN
Puutarha-alueella on ollut ilkivaltaa: mm. Mäntypolun katulamppuja on rikottu
ja ne vaihdetaan uusiin.

Talvityöt ovat edistyneet: kesävedet on suljettu, peräkärry viety
huoltorakennukseen talven ajaksi ja atk-laitteet kerhotalon keittiöön. Portti on
suljettu 01.11.2014.
Kaupunki suorittaa puutarha-alueella jälleen tänä talvena kaniammuntaa
jousipyssyllä.
Kotisivuille laitetaan ilmoitus siitä, että rakennusten verkottaminen estää
supikoirien pesimistä alueella.
Sauna on laitettu talviteloille. Laudelaudat on hankittu uusia lauteita varten ja
kiuaskivet on vaihdettu.
SÄÄNTÖMUUTOKSEN ETENEMINEN
Pakilan Spy:n uudet säännöt (liite 5) hyväksyttiin yhdistyksen syyskokouksessa 28.09.2014. Marjo Matala hoitaa yhdistysrekisteriin uudet säännöt
hyväksyttäviksi.
RAKENNUSASIAT
Hyväksyttiin rakennustoimikunnan ehdotuksesta viisi rakennushakemusta.
Käsiteltiin
rakennustoimikunnan
ehdotusta
Rakentaminen
Pakilan
siirtolapuutarha-alueella. Johtokunta keskusteli ehdotuksesta ja esittää sekä
ohjeeseen uutta rakennetta että selkiinnyttämistä ohjeisiin. Yleisenä
periaatteena johtokunnan mielipide oli, että ohjeissa esitettäisiin suosituksia
ehdottomien kieltojen sijaan. Puheenjohtaja Heli Ahola lupautui tekemään
keskustelussa esille tulleet muutosehdotukset sekä editoida rakentamisohjeet
selkeämpään muotoon. Lisäksi puheenjohtaja tekee ehdotuksen Pakilan
puutarha-alueen rakentamisen järjestysohjeista, jotka tulevat ohjeiden
yhteyteen. Puheenjohtaja lähettää ehdotukset
johtokunnan jäsenille
kommentoitaviksi vielä tämän vuoden puolella. Vuoden 2015 uusi johtokunta
tekee päätökset rakentamisohjeista ja rakentamisen järjestyssäännöistä.
Johtokunta antoi rakennustoimikunnalle
tarjousehdotuksen tekemisen.

tehtäväksi

tyyppipiirustusten

Merkittiin tiedoksi Aluejärjestön rakennustoimikuntien kokoontuminen.
ALUEJÄRJESTÖN KUULUMISET
Aluejärjestössä on valmistettu ja hyväksytty mallijärjestyssäännöt. 25.11.2014
pidettävässä kokouksessa käsitellään pelastussuunnitelmaa. Maarit Louekari
ja Lassi Lager esittelivät Aluejärjestön uusia kotisivuja.
Päätettiin
ottaa
yhdistyksen
pakila.siirtolapuutarhaliitto.fi.

kotisivujen

osoitteeksi

Aluejärjestön puheenjohtaja Maarit Louekari kertoi, että Siirtolapuutarhaliiton
sihteerin tehtäviin haki 51 hakijaa ja 4 on kutsuttu haastatteluun.
VIEMÄRÖINTI
Päätettiin, että selvitetään tarkemmin Marjaniemen viemäröinnin kustannuksia
ja toteutusta. Heli Ahola ja Timo Mäkinen menevät perehtymään Marjaniemen
siirtolapuutarhan paineviemäröintiin.
MUUT ASIAT
Vuosikertomus 2014 hyväksytään tammikuun johtokunnan kokouksessa.
Kerhotalo maalataan ja siihen rakennetaan uusi terassi ensi vuoden aikana.
Rakennusluvan hakeminen selkeine terassipiirustuksineen on työ alla.
Rakennusviraston
ja
puutarhayhdistysten
yhteistyökokous
pidettiin
29.10.2014. Ko. kokouksessa keskusteltiin kaupungin mahdollisuudesta
osallistua yhdistysten lainojen takaajaksi, tarkastaja M. Hannele Mäkelä lupasi
selvittää asiaa.
Puheenjohtaja Heli Ahola lupasi toimittaa Pakilan Spy:n joulutervehdyksen
Siirtolapuutarhalehteen.
Alueella on ollut rikottu mökkien Jalavapolku 203:n ja Leppäpolun 26:nkkunat.
Päätettiin, että Suomen Siirtolapuutarhaliiton kalenteria (50 kpl) myydään
talvipäivinä 8 €:n hintaan.
Johtokunnan pikkujoulut ovat 03.12.2014.
Lepaan puutarhanhoidon kurssi pidetään 13-17.04.2015.

