TIEDOTE 5 / 2013
PAKILAN SIIRTOLAPUUTARHAYHDISTYKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS
Aika
20.05.2013 klo 17.38 – 20.45.
Paikka
Suomen Siirtolapuutarhaliitto ry, Pengerkatu 9 B 39
Läsnä:

Heli Ahola, pj
Nipa Nieminen, varapj
Jorma Bergholm, jäsen (§ 7 – 15)
Vesa Jurvanen, jäsen
Timo Mäkinen, jäsen
Risto Runsas, jäsen
Benny Eriksson, varajäsen (§ 5 – 15)
Heikki J. Koskinen, varajäsen
Maarit Louekari, varajäsen
Seija Marteva, taloudenhoitaja
Annu Brotherus, siht.

Keskeiset käsitellyt asiat
TALOUSASIAT
Yhdistyksen talous on kunnossa.
Johtokunta keskusteli sähkölaskujen maksamattomuudesta ja päätti parantaa tiedotusta
koskien sähkölaskujen postilaatikoihin jakamisen ajankohtaa.
Johtokunnalle on ehdotettu, että kerhotalolle hankittaisiin sähköpiano. Johtokunta päätti
ottaa selvää tarkemmin ko. pianon hankinnan kustannuksista sekä pianon käytöstä.
KERHOTALON KEITTIÖPÄÄDYN REMONTTI
Keittiöön on saatu 20.05 on saatu vedet päälle. Keittiöstä puuttuu vielä astianpesukone ja
tiskialtaan alta teräksinen kehikko. Tänä keväänä talkootunteja on kertynyt yli 950.
Lauantaina 25.05 alkaen klo 09.00 on kerhotalon talkoot.
Kerhotalon avainten järjestelmästä on saatu Turvaykkösiltä tarjous. Johtokunta päätti
pyytää tarjouksen Turvaykkösiltä myös abloy-lukoista.
VIEMÄRÖINTISUUNNITTELU
HSY:lle on tehty liitoskohtalausunnon tilaus. Kaj Karveksen kanssa on käyty keskustelua
viemäröintisuunnittelusta.
DT-keskus Kuivakäymälän Raini Kiukas lupautui tulemaan 11.06 klo 17 Pakilan puutarhaalueelle tekemään kompostikäymäläsuunnitelman. Huussi ry:n edustaja saapunee myös
paikalle.
TOIMIKUNNAT
Kerhotalotoimikunta järjestää viikolla 22 kesäkahvilan vastaaville keittiön käytön kurssin.

Puutarhatoimikunta järjesti kerhotalon yleisten alueiden talkoot 18.05. Talkoisiin osallistui
liki 30 henkeä.
Rakennustoimikunnan toimintatapoja uudistettiin:
Rakennusanomukset toimitetaan kesän aikana kerhotalon postilaatikkoon ja
syyskuun alusta alkaen Mauri Kymäläiselle osoitteeseen Maasälväntie 16 H 44,
00710 Helsinki.
Rakennuslupa vanhenee 3. vuodessa.
Rakentamisen
jälkeen
rakennustoimikunta
tekee
valvontakäynnin.
Rakennuslupahakemusta uudistetaan.
Rakennustoimikunnan jäsenet suorittavat katselmuksen omalle vastuualueelleen
kuuluvilla tonteilla, jotta mökkirekisteri saadaan ajan tasalle. Asiasta ilmoitetaan
mökkiläisille etukäteen.
Rakennustoimikunnan asioistata tiedotetaan myös PaPussa 1/2013.
Saunatoimikunta järjesti puutalkoot 18.05, seuraavat pidetään 25.05 alkaen klo 10.
Korkeasaaresta ja Malmin hautausmaalta on saatu puita.
Tiedotustoimikunta on suunnitellut PaPu-lehden sisältöä, johon tulee juttu itä-Pakilan
kaavasta,
mökkiläisten
haastatteluja
kaavasta,
juttu
Rovaniemen
Spy:stä,
rakennustoimikunnan ohjeita ja neuvoja. Viimeiset jutut kesäkuun lehteen saadaan
viimeistään 24.05. Lehti on tarkoitus jakaa kesäkuun ensimmäisellä viikolla.
Urheilutoimikunta järjestää kerhotalolla alkaen 10.06 maanantaisin klo 18-19 naisten
jumppa. Petanqueta pelataan maanantaisin klo 18 Klaukkalanpuiston ryhmäpuutarhan
kentällä sekä keskiviikkoisin alkaen klo 19, lauantaisin alkaen klo 17 ja sunnuntaisin
alkaen klo 12 Pakilan siirtolapuutarhan kentällä. Lentopalloa pelataan sunnuntaisin alkaen
klo 10 ja torstaisin klo 17 Pakilan siirtolapuutarhan kentällä.
TIEDOTTAMINEN
Johtokunta keskusteli tiedottamisesta ja korosti, ettei se ole velvollinen tiedottamaan
yksittäisen jäsenen tai yksittäisten jäsenten kannanottoja yhdistyksen kotisivuilla.
Johtokunta tiedottaa harkintansa mukaan kaikista keskeisistä yhdistystä koskevista
asioista yhdistyksen kotisivuilla ja kesäaikaan johtokunnan lukituilla ilmoitustauluilla.
KEVÄT- ja KESÄTYÖT
Torstaina 23.05 yritetään saada kasteluvesi kuntoon. Talvivesipisteen kaivon sulut ovat
huonossa kunnossa. Johtokunta päätti odottaa liitoskohtalausuntopyyntöön vastausta
ennen kuin se ryhtyy toimenpiteisiin sulkujen vaihtamiseksi.
Nikke Rantanen on palkattu hoitamaan yleisten alueiden ruohonleikkaus.
YHDISTYKSEN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS 16.06 klo 15
Johtokunta päätti tehdä alustavan ehdotuksen yhdistyksen kannanotoksi kaavasta
ylimääräiselle kokoukselle. Alustava yhdistyksen kannanotto julkaistaan PaPussa.
Ylimääräisestä kokouksesta ilmoitetaan Papu-lehdessä, kotisivulla sekä virallisilla
ilmoitustauluilla sääntöjen määräämällä tavalla.
MUUT ASIAT
Kerhotalon yhteisistä tilaisuuksista kuten kisastudioista tulee ilmoittaa ilmoitustauluilla.

Kaupungin puisto-osaston katselmus on alueella 28.05.
Siirtolapuutarhaliitto järjestää ympäristöpäivän Pakilassa 26.06 klo 16. Tilaisuuden
aiheina ovat sekä siirtolapuutarhoissa tehdyn kyselyn tulokset että ympäristökyselyn
esittely ja ympäristödiplomin läpikäyminen. Aiheena on myös Tuovi Nöjdin esitys
perinnekasvien ylläpidosta. Lisäksi ympäristöpäivän sisällöksi on pyydetty esittelyä Pakilan
kerhotalon remontista puutarhan yhteisöllisyyden kannalta. Pakilan Spy hoitaa kahvilan
pidon.
Johtokunta päätti pitää uusien mökkiläisten tervetulotilaisuuden ke 10.07 klo 18.
Lepaan kurssi järjestetään ensi vuonna viikolla 15 eli 7.-11.4.2014. Suomen
Siirtolapuutarhaliitto lähettää tarkemmat ilmoittautumis- ja muut ohjeet tämän vuoden
lopulla.
Johtokunnan seuraavat kokoukset päätettiin pitää 24.06 ja 22.07.

