TIEDOTE 9/ 2013
Aika

13.08.2013 klo 17.06-19.30

Läsnä:

Heli Ahola, pj.
Nipa Nieminen, varapj.
Jorma Bergholm, jäsen
Vesa Jurvanen, jäsen
Timo Mäkinen, jäsen
Risto Runsas, jäsen
Benny Eriksson, varajäsen
Maarit Louekari, varajäsen
Annu Brotherus, siht.

KESKEISET KÄSITELLYT ASIAT:
TALOUSASIAT
Yhdistyksen taloudellinen tilanne on vakaa.
SYYSKOKOUSVALMISTELUT
Johtokunta päätti, että syyskokouksen asialistaan liitetään ilmoitus- ja
tiedotusasioihin viemäröintiselvitys. Muutoin ehdotus ko. asialista koostuu
yhdistyksen sääntöjen § 9:n asioista. Lisäksi päätetään § 6:ssa lueteltujen
maksujen suuruus.
Johtokunta päätti, että toimintasuunnitelman 2014 yleisessä osassa kerrotaan
yhdistyksen sääntöjen uudistamistarpeesta ja sääntöjen uudistamisprosessista,
palvelujen lisäämisestä sekä siitä, että kerhotalon ja keittiön käytön
suunnitelmallisuutta lisätään. Ensi vuonna toimintasuunnitelmassa korostetaan
puutarhan hoitoa.
Johtokunta päätti, että ehdotuksessa talousarvioksi vuodelle 2014 varataan
rahaa kerhotalon ulkomaalaukseen, lukitusjärjestelyjen uudistamiseen,
kerhotalon rännien uusimiseen ja traktorin ostamiseen. Lisäksi johtokunta
keskusteli mahdollisesta isännän palkkaamisesta (osa-aikainen, tuntikorvaus
tms.) ensi toimintakaudelle ja päätti esittää asian huomioimista talousarvion
palkkio-osuuden korottamisena. Johtokunta totesi, että ensi vuodelle on
mahdollista esittää ylijäämäistä budjetti.
Heikki J Koskinen ja Benny Eriksson ovat ilmoittaneet luopuvansa johtokunnan
varajäsenyyksistä. Benny Eriksson lupautui jatkamaan urheilutoimikunnassa.

Jorma Bergholm, Vesa Jurvanen ja Timo Mäkinen ovat erovuorossa.
Taloudenhoitaja Seija Marteva luopuu tehtävästään.
Syyskokouksen yhteydessä tarjotaan kokoukseen osallistujille kakkukahvit
kerhotalon
40-vuotisjuhlien
kunniaksi.
Syyskokouksessa
myydään
Siirtolapuutarhaliiton kalenteria.
SYYSTOIMET
Haketuspaikka on auki vielä syyskuun. Omenalava on tullut 13.08, oletettavasti
omenalavoja ei tarvita tänä vuonna niin montaa kuin viime vuonna. Pauli Ojanen
hoitaa vesijärjestelmän ja tarvittaessa tilaa putkimiehen korjaamaan
talvivesipistettä. Isäntätoimikunta hoitaa kerhotalon ikkunoihin uudet luukut.
TOIMIKUNNAT
Kerhotalotoimikunta: terveiset 17.08 on viimeinen elokuvailta ja sunnuntaina
18.08 viimeinen kesäkahvila.
Puutarhatoimikunta: Toimikuntaan kaivataan lisää toimivia jäseniä.
Rakennustoimikunta: Rakennustoimikunta ehdottaa, että rakennusohjeiden
noudattamisesta kirjattaisiin yhdistyksen sääntöihin. Lisäksi rakennustoimikunta
ehdotti, että kehitettäisiin mökkikansio, jonka osaksi rakennustoimikunta ehdottaa
mökkikorttia. Mökkikortissa olisi mm. mökin rakentamisvuosi, mökin edelliset
omistajat, tehdyt korjaukset jne.
Saunatoimikunta: Heinäkuussa saunojia on ollut 250 vähemmän kuin viime
vuonna.
Tiedotustoimikunta: Papu-lehti tulee painosta 16.08 ja se jaetaan tulevana
viikonloppuna.
Urheilutoimikunta: Aluejärjestön Kesäkisat olivat Vallilassa 28.07. Pakilan Spy
menestyi kisoissa kohtalaisesti ja sai lentopallosta, tikanheitosta ja kuulakikasta
hopeaa.
SIIRTOLAPUUTARHALIITON KOKOUS 10-11.8.2013
Suomen Siirtolapuutarhaliiton kokous oli Forssassa 10-11.08. Pakilan Spy:n
liitokokousedustajat Annu Brotherus, Timo Mäkinen, Tuulikki Laurila, Maarit
Louekari ja Timo Mäkinen osallistuivat aktiivisesti kokoukseen. Liiton uudeksi
puheenjohtajaksi valittiin Pertti Laitila Tampereen Nekalasta. Maarit Louekari
valittiin Siirtolapuutarhaliiton hallituksen ensimmäiseksi varajäseneksi.

MUUT ASIAT
Puheenjohtaja Heli Ahola kutsuu toimikuntien vetäjät su 18.08 klo 12 palaveriin
suunnittelemaan aktiivien ja talkoolaisten juhlaa, joka pidetään 14.09.
Rakennusviraston katu- ja puisto-osaston edustajat Päivi Apajalahti ja Hannele
Mäkelä tulevat 21.08 Pakilan Siirtolapuutarhaan tekemään tarkastuskierrosta.
Pakilan Spy:n pitkäaikaisen jäsenen Linda Virtasen hautajaiset olivat 08.08.2013.
Liisa Vasama vei tilaisuuteen Pakilan Spy:ltä adressin.

