TIEDOTE 6 / 2014
PAKILAN SIIRTOLAPUUTARHAYHDISTYKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS
AIKA
25.05.2014 klo 14.05-16.28.
PAIKKA
Pakilan Siirtolapuutarhan kerhotalo, Pakilan rantatie 2
LÄSNÄ:

Heli Ahola, pj.
Nipa Nieminen varapj
Jorma Bergholm, jäsen
Maarit Louekari, jäsen
Timo Mäkinen, jäsen
Risto Runsas, jäsen
Lassi Lager, varajäsen (osan aikaa)
Marja Sirkeinen, varajäsen (osan aikaa)
Marjo Matala, taloudenhoitaja
Benny Eriksson, asiantuntija (viemäröinti)
Annu Brotherus, siht.

KESKEISET KÄSITELLYT ASIAT:
VIEMÄRÖINTI
Maarit Louekari, Timo Mäkinen ja Benny Eriksson tekevät selvityksen viemäröinnin
vaihtoehdoista kustannuksineen. Johtokunta esittää syyskokouksessa viemäröinnistä
selvitetyt vaihtoehdot.
YHDISTYKSEN LUKITUSJÄRJESTELMÄN UUDISTUS
Hyväksyttiin tarjoukset koskien kerhotalon ja vessojen lukitusta sekä keittiöoven
hankkimista.
SÄÄNTÖUUDISTUS
Päätettiin, että viedään syyskokoukselle kaksi vaihtoehtoa koskien yhdistyksen jäsenen
erottamista
ja
kolme
vaihtoehtoa
koskien
perhejäsenen
äänioikeutta.
Sääntöluonnosesityksen valmistelua jatketaan seuraavassa kokouksessa.
KERHOTALON KÄYTTÖ ja VUOKRAUS
Päätettiin, että tehdään erilliset ohjeet kerhotalon vuokraamisesta ja käytöstä ja erilliset
ohjeet mökkiläisten omalle käytölle.
TOIMIKUNNAT
Kerhotalotoimikunta: Maanantaina 26.05 on kesäkahvilan vastaavien kokous, jossa
valmistaudutaan kesäkauteen.
Rakennustoimikunta: Käsiteltiin rakennustoimikunnan esityksestä 10 eri mökin
rakennusanomuksia. Lisäksi keskusteltiin erilaisista rakennelmista, joiden suhteen tulee
pysyä sallituissa neliöissä. Rakennelmat eivät myöskään saa olla hallitsevia mökkiin
verrattuna. Johtokunta korostaa, että rakennusanomus tulee olla hyväksytty ennen
rakentamiseen ryhtymistä.

Saunatoimikunta: Saunan pukuhuoneen ja kuistin lattiat on maalattu. Saunan vintin
remonttia jatketaan kesän aikana.
Tiedotustoimikunta: Papu-lehti on valmis.
Yhdistyksen kotisivut on otettu harjoituskäyttöön. Aluejärjestö kustantaa sivuston graafisen
ilmeen suunnittelun.
Ympäristötoimikunta: Ympäristötoimikunta tarvitsee lisää tekijöitä, joita pyritään saamaan
lisää ensimmäisessä kesäkahvilassa. Ympäristötoimikunta suunnittelee kasteluvuoroja,
jotta vastuuta kastelusta saadaan jaetuksi useammille henkilöille.
KERHOTALON MAALAUS
Kerhotalon maalaustalkoihin la 23.05 osallistui vain noin 10 henkilöä. Maalaustalkoot
aloitettiin kerhotalon harjauksella. Talkoolaiseksi pitää sitouttaa lisää henkilöitä. Lisäksi
talkoita pitää järjestää myös viikolla. Kerhotalo maalataan vaaleaksi.
MUUT ASIAT
Kaupunki osallistuu yhdistyksen omien perennapenkin kustannuksiin mullan ja kaivuutyön
osalta. Kaupungin tekemän puutarhakierroksen huomioita käsitellään seuraavassa
kokouksessa.
Kuusiaidan sisäpuolen leikkaamisen hoitavat mökkiläiset itse.
kuusiaidan viereisille mökkiläisille tiedote.
Johtokunta päivystää kerhotalolla seuraavasti:
- 01.06 klo 10-12 Annu ja Heli,
- 06.07 klo 10-12 Maarit ja Timo ja
- 03.08 klo 10-12 Jorma ja Risto.
Seuraava kokous päätettiin pitää su 29.06 klo 19 kerhotalolla.

Asiasta laitetaan

