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LÄSNÄ:

Heli Ahola, pj.
Nipa Nieminen, varapj.
Jorma Bergholm, jäsen (§ 1-9)
Vesa Jurvanen, jäsen
Kalevi Lehikoinen, jäsen
Jorma Manninen, jäsen
Maarit Louekari, varajäsen
Seija Marteva, taloudenhoitaja
Heikki J. Koskinen, siht.

KESKEISET KÄSITELKYT ASIAT:
TALOUSASIAT
Yhdistyksellä on käytössä uudenlaisen sähköselvitys, jonka olennaisena uutena
piirteenä on se, että yhdistys kykenee nyt erittelemään, mitä sähköistä peritään ja
maksetaan sekä myös erottelemaan selkeästi yleiset ja mökkiläisten sähköt
toisistaan.
Johtokunta vahvisti päätöksen äänentoistolaitteiden ja videolaitteiden
hankinnasta sekä päätti hankkia yhdistykselle televisioluvan kerhotalolla
tapahtuvaa televisio-ohjelmien yhteistä katselua varten.
KERHOTALO JA SEN KÄYTTÖ
Johtokunta päätti päivittää yhdistyksen kerhotalon vakuutuksen nykytilannetta
vastaavaksi siten, että vakuutus kattaa myös hankitut äänentoisto- ja
videolaitteet sekä huomioi niiden talvisäilytysolosuhteet.
Johtokunta päätti kerhotalon käytöstä ja sen edellytyksistä siten, että luvan
muihin kaikille mökkiläisille avoimiin yksittäisiin kerhotalon käyttötilaisuuksiin
antavat kaksi johtokunnan jäsentä yhdessä, jotka antavat tarkemmat käyttöohjeet
tilaisuuden vastuuhenkilölle. Ko. tilaisuuksien käytön ehdoiksi päätettiin
seuraavaa:
- Tilaisuuden on oltava kaikille avoin.
- Tilaisuudella on oltava nimetty vastuuhenkilö.
- Tilaisuudesta tulee ensisijaisesti tiedottaa hyvissä ajoin etukäteen kerhotalon
edessä sijaitsevalla ilmoitustaululla. Pikaisesti järjestettävistä kaikille avoimista
tilaisuuksista tulee ilmoittaa vähintään kerhotalon oveen kiinnitetyllä ilmoituksella.
- Ilmoitustaululle ja/tai kerhotalon oveen kiinnitetystä tiedotteesta

on käytävä ilmi tilaisuuden luonne, tilaisuuden päivämäärä, tilaisuuden alkamisja päättymisajankohta ja tilaisuuden vastuuhenkilön nimi sekä hänen
yhteystietonsa.
- Päällekkäisyyksistä aiheutuvat ristiriitatilanteet ratkaistaan tapauskohtaisesti ja
yhteisöllisyysnäkökohtaa painottaen.
- Kaikille avointen tilaisuuksien järjestämisessä kerhotalon käyttöä koskevat
samat säännöt ja ohjeet kuin kerhotalon vuokraajia.
Johtokunta päätti, että kerhotalon vuokrauksen yhteydessä ei peritä erillistä AVmaksua äänentoisto- ja videolaitteiden käytöstä.
KESÄTOIMINTA JA SEN EDELLYTTÄMÄT ASIAT
Johtokunta päätti olla aktiivinen kaupungin suuntaan asemakaavaluonnokseen
liittyvän Tykkitien käyttö- ja rakennusmahdollisuuden suhteen.
Johtokunta toteuttaa heinäkuun aikana kartoituksen nykytilanteesta ja kyselyn
toiveista koskien vessoja, suihkuja ja pesukoneita.
Johtokunta keskusteli kerhotalon syksyn remontin valmistelusta ja päätti, että
kerhotalon remonttiryhmä kokoontuu heinäkuussa ja laatii esityksen kerhotalon
jatkoremontin aikataulusta ja toimenpiteistä seuraavaan johtokunnan
kokoukseen.
Juhlatoimikunta järjestää 01.09. aktiivien ja talkoolaisten juhlat edellisvuoden
tapaan.
KYSELY MÖKKILÄISILLE
Johtokunta keskusteli mökkiläisille tehdyn puutarha-alueen palveluiden
kehittämistarpeita koskeneen kyselyn palautekoosteesta ja totesi, että vastauksia
tullaan mahdollisuuksien mukaan hyödyntämään tulevassa kehitystyössä.
Kyselyyn tuli vastauksia vain 27 kpl.
TOIMIKUNNAT
Isäntätoimikunta: Kerhotalolle on hankittu ja asennettu uudet pimennysverhot.
Lisäksi on tehty kauppa-auton pysäkille odotuspenkki. Isäntätoimikunnan
tulevana tehtävänä on suojatulppien asentaminen kerhotalon tuolien jalkoihin.
isäntä- ja puutarhatoimikunta järjestävät yhteiset ja kaikille avoimet talkoot ke
04.07.
Juhlatoimikunta: Lohko 1 järjesti onnistuneet juhannusjuhlat.
Kerhotalotoimikunta: Kesäkahvila on toiminut hyvin.
Puutarhatoimikunta: Johtokunta käsitteli Päivi Apajalahden laatimaa
katselmuspöytäkirjaa Pakilan siirtolapuutarhan kierrokselta 20.06.2012.
Johtokunta on yhteydessä kaupunkiin päin siitä, että kaupunki leikkaa koko

kuusiaidan mukaan lukien tonttien puoleisen pystysivun. Päätettiin, että yhdistys
lähestyy tiettyjä hoitamattomia tontteja kirjeitse ja muistuttaa, että vuokrasopimus
edellyttää palstan hoitamista. Heli Ahola ja Seija Marteva kiertävät tarkistamassa
tonttien tilanteen sekä laativat kirjeet ko. palstan omistajille.
Rakennustoimikunta: Johtokunta vahvisti rakennustoimikunnan suositteleman
ohjeistuksen, jonka mukaan ilmalämpöpumput on koteloitava ja maalattava
mökin väriseksi sekä sijoitettava pihan puolelle. Ainoastaan siinä tapauksessa,
että mökki sijaitsee palstalla polun puolella, voi ilmalämpöpumpun sijoittaa polun
puoleiselle seinälle.
Aurinkopaneelit on asennettava etelänpuoleiselle seinälle ja ne eivät saa häiritä
naapureita. Vaikka lupia ei tarvitse erikseen hakea, niin sekä
ilmalämpöpumpuista
että
aurinkopaneeleista
on
tehtävä
ilmoitus
rakennustoimikunnalle.
Mökkeihin ei saa asentaa lautasantenneja.
Saunatoimikunta: Puutalkoot olivat 30.06. Saunalle on ostettu 10 kpl pyyhkeitä,
joita voi vuokrata panttia vastaan. Keskusteltiin lauteiden liukkaudesta ja todettiin
myös pesuhuoneen lattian olevan liukas. Päätettiin, että asia tulee ottaa
keskusteluun saunatoimikunnassa.
Sähkötoimikunta: Jauhesammuttimet on päivitetty saunalle ja kerhotalolle. Yksi
sähkökortti on tilattu ja parhaillaan testataan 4G-verkkoa.
Tiedotustoimikunta: Toimikunta tekee seuraavaksi 32-sivuisen Papu-lehden,
johon tulee mm. koostetta kesän tapahtumista. Lehden olisi tarkoitus ilmestyä
elokuun lopulla. Lehteen hankitaan aktiivisesti ilmoituksia.
Urheilutoimikunta: Yhdistys ja urheilutoimikunta lähettävät Suomen
Siirtolapuutarhaliiton lauantaina 07.07 järjestämille kohtaamispäiville Talin
siirtolapuutarhaan 8 kpl edustajia, joista 3 on mukana petankki- ja 5
tikanheittojoukkueessa.
MUUT ASIAT
Uusien mökkiläisten 11.07. järjestettävässä tiedotustilaisuudessa
toimikuntien edustajat kertovat yhdistyksen asioista.

myös

Kerhotalon kirjastoon saadaan kirjastoon yhteiseen käyttöön tarkoitettu tietokone
ja printteri.
Johtokunta kartoittaa ja selvittää kysymyksiä, jotka liittyvät yhdistyksen jäsenten
keskinäiseen sopimukseen perustuvaan järjestelmään, jossa omalla talkootyöllä
voisi ostaa erilaisia palveluita.

Vallilan ja Kumpulan siirtolapuutarhat viettävät syntymäpäiviä 21.07. ja
27.07. Puheenjohtaja ja sihteeri osallistuvat ko. tilaisuuksiin vieden mukanaan
Pakilan tervehdykset ja onnittelut.
Peltolan
siirtolapuutarhayhdistys
ilmoitti
halukkuutensa
kummipuutarhaperinteitä Pakilan kanssa huolimatta erostaan
Siirtolapuutarhaliitosta.
Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 1.8. klo 17 kerhotalolla.

jatkaa
Suomen

