TIEDOTE 6 / 2012
----------------------------------------------------------------------------------------------------PAKILAN SPY:n JOHTOKUNNAN KOKOUS:03.06.2012 klo 12.07-14.10
LÄSNÄ:

Heli Ahola, pj.
Nipa Nieminen, varapj
Jorma Bergholm, jäsen
Vesa Jurvanen, jäsen
Jorma Manninen, jäsen
Benny Eriksson, varajäsen
Heikki J. Koskinen, varajäsen
Maarit Louekari, varajäsen
Mauri Kymäläinen, rakennustoimikunnan jäsen (rakennusasiat)
Seija Marteva, taloudenhoitaja
Annu Brotherus, siht.

KESKEISET KÄSITELLYT ASIAT:
TALOUSASIAT
Yhdistyksen
taloudellinen
tilanne
on
hyvä.
Johtokunta
vahvisti
äänentoistolaitteiden ja videolaitteiden hankinnan edellisen kokouksen päätöksen
mukaisesti. Johtokunta päätti hankkia vielä subwooferit.
KERHOTALON KORJAUS JA KOKONAISSUUNNITTELU
Kerhotalon korjauksesta jäi materiaalina petsiä ja lakkaa syksyllä aloitettavaa
keittiöpäädyn remonttia varten, muuta tavaraa ei jäänyt. Ari Niinikoski hoitaa
kerhotalon lukot. Isäntätoimikunta hoitaa mahdolliset pienet korjaukset, kuten
paikkausmaalaukset tms.. Kerhotalon salin ikkunoihin hankitaan pimennysverhot.
Johtokunta päätti äänentoisto- ja videolaitteiden vastuuhenkilöiksi Vesa
Jurvasen, Markku Lehikoisen, Annika Malisen ja Benny Erikssonin.
Vastuuhenkilöt kouluttavat käyttäjät ko. laitteiden käyttöön.
Kerhotalon edessä oleva kontti tyhjennetään juhannukseen mennessä.
Isäntätoimikunta päättää kontin tyhjennyksen talkoopäivän ja laittaa siitä
ilmoituksen.
TOIMIKUNNAT
Johtokunta hyväksyi rakennustoimikunnan esitykset rakennusluvista.
Isäntätoimikunnan ykköstehtävänä on edelleen on kerhotalon kunnostus.

Juhlatoimikunta tiedotti, että lohko I:lla ovat juhannusjuhlien järjestelyt hyvin
käynnissä. Teemana tulee olemaan ”Suomi-Filmi nostalgiasta nykypäivään”.
Kerhotalotoimikunnan toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin. Kesäkahvilatoiminta
alkoi 03.06 ja KesäKino:n kausiliput ovat myynnissä. Kirjasto avautuu heti, kun
kalusteet saadaan hankittua ja muutto keittiöpäädystä tehtyä.
Puutarhatoimikunta on aloittanut kesäkukkien istutusten,. Kielomäen rinteeseen
on hankittu peitekasveja, Nurmikkoalueen kunnostamiseen tarvitaan multaa 20
kuutiota,
jonka
puutarhatoimikunta
hankkii.
Mullan
levittämiseksi
puutarhatoimikunta järjestää talkoot, joista ilmoitetaan ilmoitustaululla.
Sähkötoimikunta on jakanut sähkölaskut
sähkölaskun suuruus oli 20 301,13 €.

lauantaina

02.06.

Yhdistyksen

Tiedotustoimikunnan toimittama ensimmäinen Papu on ilmestynyt.. Ilmoitustuotot
olivat noin 500 €., lehden kustannuksiksi jäi noin 500 €. Suurimman osan
mainoksista hankki Cora Tiitinen.
KEHITTÄMISPÄIVÄT
27.06
pidettävien
kehittämispäivien
pääaiheena
on
kerhotalon
kokonaissuunnittelu. Ko. kehittämispäiville tulee kaupungin edustaja kertomaan
sekä Pakilan siirtolapuutarha-alueella tekemästään katselmuksesta että Pakilan
alueen asemakaavasuunnitelmasta. Arkkitehti Simo Freese tulee esittelemään
lisärakennuksen piirustuksia. Muuna ohjelmana kehittämispäivillä tulee olemaan
Markku Lehikoisen esittely ilmapumpuista, lisäksi on pyydetty aurinkopaneeleista
lyhyt esittely.
Perjantaina 08.06 kaupungin edustajat tulevat tekemään Pakilassa
katselmuksen, klo 14 on kerhotalolla kahvitilaisuus kaupungin edustajille ja
johtokunnalle.
MUUT ASIAT
Vallila viettää 21.07 ja Kumpula 27.07 syntymäpäiviä.
Kohtaamispäivät ovat 07.07 Talin siirtolapuutarhassa. Yhdistys maksaa
urheilijoiden ilmoittautumismaksut. Kohtaamispäivien ilmoittautumiset hoitaa
sihteeri.
Uusien mökkiläisten ilta on 11.07 klo 18.00.
Seuraava kokous pidetään sunnuntaina 01.07 klo 12 kerhotalolla.
Puheenjohtaja tekee vuokrasopimusten siirtoja kerhotalolla su 17.6 klo 11-13.

