TIEDOTE 4 / 2013
PAKILAN SPY:n JOHTOKUNNAN KOKOUS: 24.04.2013 klo 17.10 – 20.20.
LÄSNÄ:
Heli Ahola, pj
Nipa Nieminen, varapj
Jorma Bergholm, jäsen
Vesa Jurvanen, jäsen
Timo Mäkinen, jäsen
Risto Runsas, jäsen
Benny Eriksson, varajäsen
Heikki J. Koskinen , varajäsen
Maarit Louekari, varajäsen
Seija Marteva, taloudenhoitaja
Annu Brotherus, siht.
KESKEISET KÄSITELLYT ASIAT:
ITÄ-PAKILAN KAAVA
Kaupunkisuunnitteluviraston esitys koskien Itä-Pakilan siirtolapuutarha-alueiden
asemakaavaa, palautettiin kaupunkisuunnittelulautakunnalta uuteen valmisteluun
siten, että asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotusta muutetaan
seuraavilta osin: Pakilan siirtolapuutarhan osalta, nykyisen puutarhan
yhteisalueiden tilalle suunnitellut tontit jäävät toteuttamatta (8 tonttia)
Kaupunkisuunnittelulautakunnan kokouksessa 16.04.2013 esitettiin kaksi Jape
Lovenin esittämää itä-Pakilan asemakaavaesitystä koskevaa palaute-ehdotusta,
jossa ensimmäisessä ehdotuksessa (palaute-ehdotus 1) esitettiin, että alueen
sisälle ei kaavoiteta uusia palstoja (8 kappaletta), eikä Mäntypolun palstoja
puoliteta ja toisessa esityksessä (palaute-ehdotus 2) esitettiin, että alueen sisälle
ei kaavoiteta kahdeksaa uutta tonttia, mutta Mäntypolun palstat jaetaan kahtia.
Palaute-ehdotuksista toinen palaute-ehdotus (palaute-ehdotus 2) voitti äänin 5-4.
Voittanut palaute-ehdotus ja Kaupunkisuunnitteluviraston esitystä koskevan
äänestyksen tulos oli myös 5-4 palaute-ehdotuksen hyväksi.

Johtokunta ei tiedä, mitä nuo puutarhan yhteisalueiden 8 kaavoittamattomaksi
esitettyä tonttia ovat, sillä kaupunkisuunnittelulautakunnan kokouksessa
esitetyssä kaavaesityksessä on alueen sisälle ehdotettu kaikkiaan 15 tonttia.
Itä-Pakilan kaava-asia tulee seuraavan kerran kaupunkisuunnittelulautakunnan
kokoukseen syksyllä.
Johtokunnan jäsenet ovat saaneet 23.04.2013 s-postitse Antti Henttosen
toimittaman kirjeen ”Esitys Pakilan siirtolapuutarhayhdistyksen johtokunnalle
kirjallisen jäsenkyselyn järjestämiseksi siirtolapuutarhan lisärakentamis- ja
laajentamissuunnitelmista”. Johtokunta keskusteli kirjeestä ja päätti olla
toistaiseksi tekemättä pyydettyä kyselyä. Lisäksi johtokunta päätti lähettää
kirjallisen vastauksen ko. kirjeeseen.
Johtokunta korosti, että yhdistyksen kanta muodostetaan yhdistyksen
kokouksessa, sillä yhdistyksen kannanotto vaatii kaavaluonnoksen tarkempaa
esittelyä, keskustelua ja erilaisten näkemysten esille tuontia. Johtokunta päätti
järjestää ylimääräisen jäsenkokouksen sunnuntaina 16.06 klo 15 kerhotalolla.
Virallinen kokouskutsu ilmoitetaan sääntöjen mukaisesti viimeistään 7 päivää
ennen kokousta johtokunnan lukituilla ilmoitustauluilla ja kotisivuilla.
Ylimääräisestä kokouksesta ilmoitetaan myös kesän alussa ilmestyvässä Papulehdessä.
KERHOTALON KEITTIÖPÄÄDYN REMONTTI
Kerhotalon keittiön katto, seinät ja ikkunat on jo maalattu. Seuraavaksi
maalataan toimiston seinät, katto ja ikkunat sekä tehdään lattiat valmiiksi.
Kalusteet tulevat viikolla 19. Talkootöitä on tehty noin 300 tuntia. Talkoolaisia on
ollut päivittäin 8-9.
VIEMÄRÖINTISUUNNITTELU
Johtokunta päätti pyytää Lvis -toimisto Kaj Karvesta selvittämään alueen
viemäröinnin kustannukset pitäen sisällään kaikki eri vaihtoehdot. Lisäksi
johtokunta päätti pyytää Huussi ry:ltä selvityksen kuivakäymälä- ja
imeytysjärjestelmistä.
TALOUSASIAT
Johtokunta päätti järjestää aktiiveille ja talkoolaisille juhlat lauantaina 07.09.2013.
Juhlien järjestämiseen osallistuvat toimikuntien vetäjät.
Johtokunta vahvisti päätöksensä koskien maksamattomien laskujen
perintäkäytäntöä seuraavasti: jollei jäsen maksa yhden karhukirjeen jälkeen
maksamatonta laskuaan, ko. maksu laitetaan perintään. Maksuvelvolliselle
varataan aikaa hoitaa maksamaton laskunsa kaksi viikkoa ennen perinnän
aloittamista.
Tästä
pyritään
ilmoittamaan
mahdollisuuksien
mukaan
maksuvelvolliselle myös henkilökohtaisesti puhelimitse tai kasvokkain.

TOIMIKUNNAT
Kerhotalotoimikunta järjestää 12 kesäkahvilaa 03.06-18.08 klo 10-14.
Vastuuhenkilöille järjestetään koulutus kerhotalon keittiön käytöstä. Kerhotalolla
järjestetään runsaasti erilaista toimintaa kuten esimerkiksi askartelukursseja,
Kesä-Kinon esityksiä, joogaa sekä hierontaa.
Rakennustoimikunnan uudeksi vetäjäksi on valittu
Rakennushakemukset toimitetaan Mauri Kymäläiselle
yhdistyksen postilaatikkoon.

Paavo Heikkilä.
sekä kesäaikana

Saunatoimikunta järjestää 62 vakiosaunavuoroa. Saunan lauteet ja kiuaskivet
ovat uudet. Saunavuorot alkavat suunnitelmien mukaan 04.05.2013
kevättalkoiden jälkeen. Liisa Helin hoitaa kesän suihkuvuorot. Naisten vuorot
ovat klo 19-20 ja miesten klo 20-21 toukokuun lopusta elokuun loppuun kahdesti
viikossa. Vuorot järjestetään ma ja to tai ma ja ke riippuen saunavuoroista.
Kertamaksu suihkuissa on 1 € ja 7 kerran lippuvihko 5 €. Suihku- ja
saunavuoroista ilmoitetaan yhteisellä postilaatikkoihin jaettavalla ilmoituksella.
Suihkuvuoroista tiedotetaan myös PaPu-lehdessä.
Sähkötoimikunnan vetäjänä toimii Niklas Koppatz.
toukokuun ja kesäkuun vaihteessa.

Sähkölaskut jaetaan

Tiedotustoimikunta on parhaillaan hankkimassa PaPu-lehteen ilmoituksia.
Tiedotustoimikunta miettii seuraavassa kokouksessaan, miten se huolehtii
kotisivujen ajankohtaisuudesta.
KEVÄTTYÖT
Roskalavat tulevat perjantaina 10.05.2013 ja ne ovat auki 11.-12.05.2013.
Lisäksi on mahdollisuus laittaa yhdistyksen peräkärryyn pienimuotoista
ongelmajätettä, ei kuitenkaan kodinkoneita tms. Kottikärryllisen hinta on 5 €.
Johtokunta päivystää roskalavoilla seuraavasti:
La 11.05:
klo 9-11: Benny ja Vesa
klo 11-13: Annu ja Nipa
klo 13-15: Seija ja Risto
klo 15-17: Heli ja Maarit
Su 12.05:

klo 09-11: Heli ja Maarit
klo 11-13: Heikki ja Jorma
klo 13-15: Seija
klo 15-17: Timppa.

18.05.2013 klo 10-14 puutarhatoimikunta organisoi koko alueen puutarhatalkoot.
Talkoolaisille tarjotaan kahvia, mehua ja voileipiä. Benny Eriksson lupasi
organisoida pienoisgolf-kentän purkamisen.
Vedet pyritään saamaan aukaistuksi vapuksi. Haketuspaikka on auki 26.04.2013
lähtien. Yhdistyksen lipunnoston Kielomäellä ovat lupautuneet hoitamaan
yhteisesti Pentti Pajunen ja Rauno Suomalainen.
Lauantaina 18.05.2013 ja 25.05.2013 tulee Hornbor tulee myymään turvetta,
multaa ja lannoitteita. Rinteen Luomutila myy taimia ja kukkia sunnuntaina
26.05.2013.
19.05.2013 klo 12 pidetään lohko II ja johtokunnan kesän juhlien järjestämisestä
kokous kerhotalolla.
ALUEEN SISÄINEN LIIKENNE
Yhdistys on ollut yhteydessä Pakilan liikennejärjestelyistä vastaavaan
virkamieheen, Kari Tenkaseen koskien luoteisportin saamista auki
huoltoliikennettä varten. Tenkanen kertoi, että niin kauan kuin luoteisportin
yläalue on kaavoitettu puistoalueeksi, ko. porttia ei voida avata liikenteelle.
Luoteisportin käyttö olisi helpottanut nyt Vaahterapolkua rasittavaa
huoltoliikennettä.
Johtokunta on huolestunut puutarha-alueen sisällä tapahtuvasta pysäköinnistä.
Johtokunta päätti selvittää kaupungilta, voiko yhdistys sakottaa alueella väärin
pysäköinnistä.
12 MUUT ASIAT
Johtokunta päätti, että yhdistyksen postilaatikko ei ole käytössä talvisaikaan.
Rakennustoimikunnan
anomukset
talvikaudella
kehotetaan
vastedes
lähettämään Mauri Kymäläiselle. Sihteerin ja Mauri Kymäläisen talvikauden
yhteystiedot lisätään kotisivuille.
Sihteeri on saanut kysymyksen mahdollisuudesta vuokrata yhdistykseltä
työkaluja, esim. moottorisahaa. Johtokunta päätti, että se ei aloita työkalujen
vuokraustoimintaa.
Johtokunta päätti, että se ei ota kantaa alueella tapahtuvien kauppojen
määrittelyssä vuokraoikeuden hintaan, kuten ei myöskään rakennuksen,
irtaimiston ja istutusten hintaan.
Seuraava kokous päätettiin pitää 20.05 klo 17.30 Siirtolapuutarhaliiton tiloissa.
ILMOITUSASIAT
Aluejärjestön kokouksessa 23.04.2013 on valittu aluejärjestön uudeksi
puheenjohtajaksi Maarit Louekari. Monissa puutarhoissa on yleisten tilojen

remontointia ja salaojien putsausta. Herttoniemessä ja Kumpulassa on uudet
puheenjohtajat.
Oulunkylän siirtolapuutarhan kerhotalolla 27.04.2013 klo 17 järjestetään
infotilaisuus kosteus- ja homeongelmista.

