TIEDOTE 5 / 2012
------------------------------------------------------------------------------------------------------PAKILAN SPY:n JOHTOKUNNAN KOKOUS:07.05.2012 klo 17.10-19.55
LÄSNÄ:

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

KESKEISET KÄSITELLYT ASIAT:
TALOUSASIAT
Johtokunnan taloudellinen tilanne on vakaa.
Johtokunta keskusteli saaduista tarjouksista koskien äänentoistolaitteiden ja avlaitteiden hankintaa sekä valaistusta. Johtokunta päätti, että kerhotalolle
hankitaan hyvät, mutta ei ylelliset äänentoistolaitteet ja av-laitteet.
KERHOTALON KORJAUS JA KOKONAISSUUNNITTELU
Johtokunnan edustajat ja arkkitehti Simo Freese ovat olleet tapaamassa
kaupungin suunnitteluviraston ja kaupunginmuseon asiantuntijoita koskien
kerhotalon kokonaissuunnitelmaa sekä kuulemassa asemakaavan suunnittelun
nykytilannetta. Tapaamisessa kuultiin asemakaavaluonnoksen esittelyn
siirtymisestä loppusyksyyn, joka siirtää koko asemakaavan valmistumista
eteenpäin. Uuden huoltorakennuksen rakentamisajankohta on riippuvainen
asemakaavan hyväksymisestä. Suunnittelijat tulevat perjantaina 08.06
tutustumaan Pakilan siirtolapuutarha-alueeseen. Kaupungin viranomaisille
jätettiin myös pyyntö saapua kesäkuussa pidettäville puutarhan kehittämispäiville
kertomaan Pakilan siirtolapuutarha-aluetta koskevasta asemakaavatilanteesta.
Kerhotalon lattia on tehty ja sen sävytys on alkamassa. Päätettiin, että kerhotalon
lattia sävytetään harmaan sinisellä petsillä ja lakataan. Näyttämön tukirakenteet
laitetaan viikolla 20 paikoilleen ja sen jälkeen näyttämön lattiaa päästään
tekemään. Rahaa on kulunut remonttiin tänä keväänä 9 030 € ja talkootunteja on
tehty yli 800 tuntia.

Kehittämispäivä päätettiin pitää keskiviikkona 27.6 klo 18, mikäli ko. aika sopii
kaupungin viranomaisille. Vaihtoehtoiseksi ajankohdaksi varattiin maanantai
25.06 klo 18.
TOIMIKUNNAT
Johtokunta
hyväksyi
kerhotalotoimikunnan
ehdotuksen
KesäKinon
perustamisesta sekä 10 €.n kausikortista. Lisäksi päätettiin., että mikäli
kausikortti- ja buffettituloilla ei saada katetuksi elokuvien vuokria, elokuvien
vuokriin käytetään yhdistyksen varoja.
Tiedotustoimikunta tiedotti, että Papu-lehden koko aineisto on koossa. Painolle
on ilmoitettu, että lehti tulisi painosta viikolla 21. Mainoksia on saatu 400 €.n
edestä. Lehden kustannukseksi arvioidaan jäävän 584 €, jos lehti on 24 sivuinen.
Puutarhatoimikunta odottaa kevään edistymistä. Kerhotalon ympäristön nurmikko
ja rinne tullaan siistimään. Johtokunta toivoo saavansa kaupungilta multaa
kerhotalon takana olevaan rinteeseen. Puutarhatoimikunta hankkii uudet
kukkalaatikot tarvittaviin paikkoihin.
Sähkölaskut ajetaan 03.06 ja jaetaan sen jälkeen mökkiläisten postilaatikoihin.
Sähkötoimikuntaan tarvitaan lisää miehitystä.
MUUT ASIAT
Saunatalkoot olivat lauantaina 05.05 ja osallistujia oli 32. Saunan laituriin laitettiin
uudet portaat rikkimenneiden tilalle. Hiekka- ja soramyynti alkoi lauantaina 05.05.
Jätelavat ovat kentällä 12.–13.5 klo 10-18, johtokunnan jäsenet hoitavat
jätelavojen valvontavuorot. Päätettiin, että yhdistyksen peräkärry laitetaan
ongelmajätteitä varten.
Puutarhatoimikunta organisoi talkoot 17.05, jotka alkavat kello 10.
Multa-, lannoite yms. sekä työkalujen myyntiä on kerhotalon luona 19-20.05
Kukka- ja taimimyynti on 27.05 kerhotalon luona.
Vesa Jurvanen on hankkinut käsipaperia, vessapaperia ja käsisaippuaa
vessoihin alkaneena kautena. Linda Heikkilä ja Iines Ahola hoitavat vessan
siivouksen toukokuun puolesta välistä kesäkuun loppuun ja Aune Valta
heinäkuun. Loppukesäksi etsitään vielä siivoojaa.
Vesa Jurvanen hoiti lipun noston vappuna. Päätettiin, että Juha Skogberg ottaa
vastuun lipun nostosta.
Puheenjohtaja Heli Ahola on valittu aluejärjestön hallituksen jäseneksi ja
varapuheenjohtaja Nipa Nieminen hänen varajäsenekseen. Jokaisessa

helsinkiläisessä puutarhassa on jokin remontti tällä hetkellä käynnissä tai
suunnitelmissa. Marjaniemen siirtolapuutarhayhdistys kutsui Pakilan spy:n
johtokunnan tutustumaan vasta valmistuneeseen huoltorakennukseensa. Heli
Ahola on ollut tekemässä 5-kielistä aluejärjestön esitettä, jota saadaan myös
tarvittaessa jakoon jäsenyhdistyksille.
Suomen Siirtolapuutarhaliiton Kohtaamispäivät järjestetään Talissa lauantaina
7.7. ja aluejärjestön perinteiset kesäkisat Marjaniemessä sunnuntaina 29.7.
Kehittämispäivän yhteydessä järjestetään aurinkopaneelin ja ilmalämpöpumpun
pieni esittelytilaisuus.
.

