TIEDOTE 8 / 2013
PAKILAN SPY:n JOHTOKUNNAN KOKOUS: 22.07.2013 klo 17.02 - 20.47
LÄSNÄ:

Heli Ahola, pj
Nipa Nieminen, varapj
Vesa Jurvanen, jäsen
Timo Mäkinen, jäsen
Risto Runsas, jäsen
Heikki Koskinen, varajäsen
Maarit Louekari, varajäsen
Benny Eriksson, varajäsen, sihteeri
Seija Marteva, taloudenhoitaja
Niklas Koppatz, sähkötoimikunnan vetäjä (sähkötoimikunnan
asian ajan)

Keskeiset käsitellyt asiat:
TALOUSASIAT
Yhdistyksen talous on vakaa.
SIIRTOLAPUUTARHALIITON KOKOUS 10-11.8.2013
Tampereen ja Helsingin yhdistysten liittokokousedustajien tapaaminen
10.07.2013
Tampereella.
Helsingin
yhdistysten
liittokokousedustajien
tapaaminen on 29.07.2013 Klaukkalan siirtolapuutarhassa. Edustajiamme ovat
Annu Brotherus, Tuulikki Laurila, Maarit Louekari ja Timo Mäkinen.
YHDISTYKSEN SÄÄNTÖJEN UUDISTAMINEN
Yhdistyksen sääntöjä valmistelevaan työryhmään valittiin kokoonkutsujana
Maarit Louekari ja muina jäseninä Jorma Bergholm, Timo Mäkinen ja Nipa
Nieminen. Ehdotus uusiksi säännöiksi olisi hyvä saada kevätkokoukselle
esitettäväksi. Johtokunta keskusteli mm. puheenjohtajakauden pituuden
pidentämisestä, yhdistyksen valtuuksista koskien palstojen kuntoon liittyviä
asioita sekä äänioikeudesta yhdistyksen kokouksissa.
LUKITUSJÄRJESTELMÄN UUDISTAMINEN
Lukitusjärjestelmän uudistamista valmistelevaan työryhmään valittiin
kokoonkutsujana Vesa Jurvanen (kokoonkutsuja) ja muina jäseninä Risto
Runsas, Ari Niinikoski ja Jorma Manninen. Työryhmä esittää alustavan
suunnitelman kustannusarvioineen johtokunnalle talousarvion tekemistä varten.

VIEMÄRÖINTISUUNNITELMA
Ilmoitus johtokuntamme päätöksestä hyväksyä LVIS-Insinööritoimisto K&S
Karves Oy:n tarjous on tehty 27.6.2013.
Pyydetty kokonaiskustannukset syyskuun sääntömääräistä vuosikokousta
silmälläpitäen vaihtoehdoille:
A. Kerhotalon ja mahdollisen uuden huoltorakennuksen liittämisestä
viemäriverkostoon. Ei huomioida mahdollista imeytyskenttää (tai harmaan
veden käyttöä esim. kastelussa). Näkemys on se että tämän hetkinen
imeytyskentän kapasiteetti ei riitä uudistuneen keittiön ja
uudisrakennuksen harmaan vesimäärän tarpeisiin.
B. Helsingin kaupungin kaavaehdotuksessa oli merkintä saunarakennuksen
laajennuksesta ja toisaalta myös kokonaan uudesta rakennuksesta
saunan lähituntumaan (huoltorakennustarve huomioitu??). Sauna on jo
nyt liitetty viemäriverkostoon.
Työ alkaa elokuun alussa maapohjatutkimuksella kerhotalolta Vaahterapolkua
pitkin Pakilan rantatielle, jossa viemäriliitoskohta.
Mikäli vaihtoehto B. tulee kyseeseen kustannukset selvitetään
tuntiveloitusperiaatteella.
Helsingin Veden liitoskohtalausunnot saatu 22.7.
Tämän mukaan Pakilan Spy:llä on käytössä kaksi jätevesiliitoskohtaa:
- Pakilan rantatiellä (suora jatkumo Vaahterapolusta parkkipaikan yli)
- Ulkoilureitin varrella saunarakennuksen kohdalla (sauna liitetty tähän).
Lisäksi on olemassa harmaan veden liitoskohta, joka sijaitsee myös Pakilan
rantatien varrella jätevesiliitoksen läheisyydessä.
Vesiliitoskohtia alueellemme on vain yksi, joka sijaitsee Klaukkalantien ja Pakilan
rantatien risteymässä.
Karvesta pyydetään informoimaan mökkiläisiä kairauksen ajankohdasta
ilmoitustauluilla.
PALSTAKATSELMUS
Puutarha-alueella on tehty katselmus ja sen seurauksena löytyi paljon
huomautettavaa varsinkin liian korkeista puista ja pensaista.
Johtokunta päätti olla yhteydessä Helsingin kaupungin puisto-osastoon, jotta asia
luonnonpuista selviää perin pohjin. Keskustelua herätti ne ”Luonnonpuut”, jotka
alittavat puiden maksimipituuden 4,5 m ja jotka on leikattu muotoon.
Täysin hoitamattomille palstoille lähetetään kirjeet kotiin, jossa todetaan
yhdistyksen mahdollisuus irtisanoa vuokrasopimus, mikäli palstaa ei hoideta
sääntöjen mukaiseen kuntoon. Pauli ja Markus Ojanen ovat ilmoittautuneet
maksua vastaan puunkaatajiksi ja kantojen jyrsijöiksi.

YHDISTYKSEN KANNANOTTO ITÄ-PAKILAN KAAVAESITYKSEEN
Saatekirjelmään KSV:lle liittyen Mäntypolun tonttien puolittamiseen lisättiin
toivomus yhteisestä palaverista epäkohtien oikaisemiseksi.
TOIMIKUNNAT
Rakennustoimikunta:
Johtokunta hyväksyi rakennustoimikunnan hyväksymät rakentamishakemukset.
Tiedotustoimikunta:
Seuraavassa Papu-lehdessä ilmestyy mm. juttuja palstakatselmuksesta,
viemäröinnistä, kesätyöntekijöistämme, sähkötoimikunnasta, kesän juhlista,
lasten olympialaisista, Elina Rantasen ensimmäisestä kesästä puutarhassamme.
Kerhotalon remonttiryhmä:
Tiskipöydän teräskehikko edelleen toimittamatta. Päätetty pyytää se toiselta
toimittajalta.
Saunatoimikunta:
”Rahaa tulee ja myöskin menee, mutta vähemmän”
Sähkötoimikunta:
Toimikunta on kilpailuttanut sähkön toimittajia ja ehdottaa sopimuksen tekoa
Helsingin Energian kanssa vuosiksi 2014-17. Sopimus tarkoittaa mökkiläisiltä
perittävän maksun nousua yhdellä sentillä (kWh) eli nykyisestä 13 kWh:sta 14
kWh. Ehdotus hyväksyttiin. Näin saadaan katettua myös osa puutarhan
yleisestä sähkönkulutuksesta.
Valopylväissä käytettävät vanhat polttimot käytetään loppuun, ennen siirtymistä
täysin uudenlaisiin valolähteisiin. Sähkötoimikunta kiertää paraikaa aluetta
vaihtaen kaikkiin lamppuihin uudet polttimot.
Selvitetään saunan lämminvesivaraajien sähkönkulutus ja etsitään ratkaisua
sähkönkulutuksen pienentämiseksi.
Puutarhatoimikunta:
Kaupungin toimittama multa on heikkolaatuista.
Urheilutoimikunta:
Pakilan sisäinen petanque-mestaruus on ratkennut
1. Juha Skogberg
2. Juha Saukkonen
3. Jukka Waltari
4. Rauno Suomalainen

Lasten Olympialaiset on pidetty, tulokset on luettavissa PaPu-lehdessä.
Vallilassa järjestettäviin aluemestaruuskilpailuihin 28.7 ei petanquejoukkueemme
yltänyt vaan jäi karsintoihin.
MUUT ASIAT
- Johtokunta muistuttaa ,että kotieläimet on pidettävä omalla tontilla tai
kytkettyinä. Valituksia on tullut liittyen kissojen liikkumiseen vapaina
alueella. Myös koirien haukuntaa pitäisi pyrkiä vähentämään.
- Vanhan, turvallisuudelle vaarallisen trampoliinin tilalle päätettiin hankkia n.
500€ arvoinen uusi trampoliinin. Ohjeet trampoliininkäytöstä uusitaan ja
mökkiläisten toiveesta trampoliinille etsitään uusi vähemmän häiritsevä
paikka.
- Liiton kalenteritilaus johti vilkkaaseen keskusteluun. Perinteisesti kalenteri
on jaettu syyskokoukseen tulijoille ilmaiseksi, mutta tästä haluttiin luopua.
Päätettiin, että kalenteri on jatkossa mahdollista ostaa hintaan 8 € ja sitä
hankitaan tätä tarkoitusta varten yhteensä 80 kpl. Tästä tulee ilmoitus
PaPu-lehteen ja kalenterin myynti aloitetaan syyskokouksessa. Päätettiin
tarjota kalenterin sijaan syyskokoukseen osallistujille pullakahvit.
- Aktiivien ja talkoolaisten juhlat pidetään lauantaina 14.9. Toimikuntien
vetäjät toimivat järjestäjinä.
ILMOITUSASIAT
- Kirpputori 03.08 klo 9-12
- Taimitori 04.08
- Varkaita ollut liikkeellä viljelypalstoilla.
- Uusien mökkiläisten iltaan osallistui mökkiläisiä 14 mökistä. Ilolla todettiin,
että alueelle on tullut valtavasti nuoria lapsiperheitä. Illan tärkein
puheenaihe heillä oli remontoimiseen liittyvät asiat.
- Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja tapaavat Klaukkalanpuiston
vastaavat epävirallisissa merkeissä la 27.7 Nipan mökillä. Tarkoitus on
vaihtaa kokemuksia puutarhojen toimintatavoista ja miettiä yhteistyötä.
- Liiton järjestämä ympäristöpäivä kerhotalolla onnistui mukavasti, erityisen
kiinnostuneita oltiin kuulemaan kerhotalomme remontista sekä näkemään
uusittu keittiömme.

