TIEDOTE 10/ 2013
Aika
Läsnä:

09.09.2013 klo 17.28-20.30
Heli Ahola, pj.
Nipa Nieminen, varapj. (osan aikaa)
Jorma Bergholm, jäsen (osan aikaa)
Vesa Jurvanen, jäsen (osan aikaa)
Timo Mäkinen, jäsen
Risto Runsas, jäsen
Maarit Louekari, varajäsen
Seija Marteva, taloudenhoitaja
Annu Brotherus, siht.

.
KESKEISET KÄSITELLYT ASIAT:
TALOUSASIAT
Taloudenhoitaja Seija Marteva esitteli yhdistyksen taloudellisen tilanteen
heinäkuun osalta ja kertoi, että taloudellinen tilanne on kohtuullinen. Lisäksi hän
kertoi, että Elojuhlien tuotto oli vähäisempi kuin aikaisemmin.
Puheenjohtaja kertoi, että vessan siivoojille maksettiin ylimääräistä 50 € likaisen
työn lisän.
SYYSKOKOUS
Johtokunta päätti ehdotuksen syyskokouksen asialistaksi, ehdotuksen
talousarvioksi 2014 ja ehdotuksen toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2014. Lisäksi
johtokunta hyväksyi syystiedotteen 2013
Johtokunnan jäsenistä ovat erovuorossa Jorma Bergholm, Vesa Jurvanen ja
Timo Mäkinen. Kaikki varajäsenet ovat erovuorossa.
Kokousmateriaalin postituksen hoitavat Heli Ahola, Annu Brotherus ja Maarit
Louekari keskiviikkona 11.09 alkaen klo 17 sihteerin kotona.
Syyskokouksessa tarjotaan osallistujille kahvit ja kakut.
KAUPUNGIN PALSTAKATSELMUS
Helsingin kaupungin rakennusviraston
Apajalahti ja Hannele Mäkelä olivat

puisto-osaston virkamiehet Päivi
tekemässä katselmuksen Pakilan

siirtolapuutarha-alueella 21.08. Katselmukseen osallistuivat johtokunnan
puolesta Heli Ahola, Seija Ahola, Maarit Louekari ja Vesa Jurvanen.
Palstan hoitamattomuudesta
huomautuskirjeen.

johtokunta on

lähettänyt 5:lle

mökkiläiselle

SYYSTOIMET
Koska aikaisempi haketusyrittäjä on lopettanut toimintansa, niin Pauli Ojanen
tilaa kaupungin hakemaan risut pois haketuspaikalta. Hän sulkee kasteluveden
21.09 ja talousveden 01.10.2013.
Omenalavoja on ollut kaksi, tilanteen mukaan tilataan kolmas.
Kerhotalon luukuttamisen valmistelut on aloitettu. Teltta ja trampoliini laitetaan
kasaan aktiivien ja talkoolaisten juhlien jälkeen.
TOIMIKUNNAT
Kaupungin rakennustoimikunta on tiedottanut, että se ei ota käsiteltäväkseen
sellaisia anomuksia, joita johtokunta ei ole puoltanut.
Rakennustoimikunta voi johtokunnan määräämän katselmuskäynnin yhteydessä
valokuvata tarvittaessa mökkejä ja tontin muita rakennuksia. Katselmuskäynnistä
ilmoitetaan mökkiläiselle etukäteen. Asiasta tiedotetaan syyskokouksessa.
Lisäksi päätettiin tuoda syyskokouksessa esille, että kuusiaitaan rajoittuvien
tonttien mökkiläisten tulee huolehtia siitä, että aidan välittömässä läheisyydessä
ei ole esteitä, jotka haittaavat kuusiaidan leikkausta.
Sähkötoimikunta on toimittanut uudet sähkölaskut, jotka lähetetään mökkiläisille
syyskokousmateriaalin yhteydessä.
MUUT ASIAT
Aktiivien ja talkoolaisten juhlat 14.09 alkaen klo 19 on ilmoittautunut yhteensä 99
mökkiläistä.

