TIEDOTE 1 / 2012

PAKILAN SPY:n JOHTOKUNNAN KOKOUS: 11.01.2012 klo 17.36-20.01
LÄSNÄ:

Heli Ahola, pj.
Nipa Nieminen, varapj
Jorma Bergholm (§ 1-10)
Vesa Jurvanen, jäsen
Kalevi Lehikoinen, jäsen
Jorma Manninen, jäsen
Benny Eriksson, varajäsen
Heikki J. Koskinen, varajäsen
Maarit Louekari, varajäsen
Annu Brotherus, siht.

KESKEISET KÄSITELLYT ASIAT:
JOHTOKUNNAN JÄRJESTÄYTYMINEN
Johtokunnan toimihenkilöiden toimenkuvia täsmennettiin edellisvuodesta siten,
että rekisteröintiä hoitaa jatkossa puheenjohtaja. Muina puheenjohtajan
vastuutehtävinä on mm. toimia kokousten kokoonkutsujana, huolehtia
kokousvalmisteluista sekä toimia yhdistyksen edustajana että hoitaa suhteet
viranomaisiin.
Varapuheenjohtajan tehtävänä on toimia puheenjohtajan
sijaisena. Sihteerin vastuutehtävinä on toimia johtokunnan kokousten sihteerinä,
avustaa puheenjohtajaa kokousvalmisteluissa sekä huolehtia johtokunnan
tiedottamisesta, arkistoinnista ja jäsenistön yhteydenpidosta. Lisäksi sihteeri
huolehtii kerhotalon varauksista, johtokunnan ilmoitustauluista ja tiedotteiden
tekemisestä. Taloudenhoitajan tehtävänä on laskujen vastaanotto ja
lähettäminen kirjattavaksi sekä maksettavaksi tilitoimistoon.
Varapuheenjohtajaksi valittiin Nipa Nieminen ja sihteeriksi valittiin Annu
Brotherus. Johtokunnan ulkopuolelta taloudenhoitajaksi valittiin Seija Marteva ja
käteiskassan hoitajaksi Ulla Jurvanen,
YHDISTYKSEN TOIMIKUNNAT, NIIDEN VETÄJÄT JA YHTEYSHENKILÖT
Johtokunta vahvisti toimikuntien vetäjät ja johtokunnan yhdyshenkilöt
seuraavasti:
- isäntätoimikunnan vetäjä ja yhdyshenkilö Vesa Jurvanen
- juhlatoimikunnan vetäjä Lassi Lager ja yhdyshenkilö Nipa Nieminen

-

kerhotalotoimikunnan vetäjä Outi Sirkeinen ja yhdyshenkilö Heli Ahola
puutarhatoimikunnan vetäjä Seija Marteva ja yhdyshenkilö Annu
Brotherus
rakennustoimikunnan vetäjä ja yhdyshenkilö Kalevi Lehikoinen
saunatoimikunnan vetäjä Timo Mäkinen ja yhdyshenkilö Kalevi Lehikoinen
sähkötoimikunnan vetäjä ja yhdyshenkilö Jorma Manninen
tiedotustoimikunnan vetäjä ja yhdyshenkilö Maarit Louekari
urheilutoimikunnan vetäjä Jorma Lahtinen ja yhdyshenkilö Benny
Eriksson.

Johtokunta päätti perustaa uutena toimikuntana kaavatoimikunnan, jonka
vetäjäksi valittiin puheenjohtaja Heli Ahola sekä jäseniksi Jorma Bergholm ja
Nipa Nieminen. Toimikunnan tehtävänä on vaikuttaa kaupungin
kaavasuunnitelmiin ja valvoa Pakilan alueen kaavoitusta.
TYÖSEMINAARI
Johtokunta päätti pitää työseminaarin ja johtokunnan kokouksen 11.02.2012 klo
11 Siirtolapuutarhaliiton tiloissa.
KERHOTALON REMONTIN TILANNEKATSAUS
Kerhotalon korjaustyöryhmä on perustettu vuonna 2010 huolehtimaan kerhotalon
remontin suunnittelusta ja sen toteuttamisesta. Kerhotalon korjaus etenee ja on
edennyt kolmivaiheisesti. Aluksi tehtiin kerhotalosta kuntokartoitus, jolta pohjalta
päädyttiin tekemään uusi lattia valettavan betonilaatan päälle. Toinen vaihe eli
varsinainen remontti aloitettiin syksyllä 2011 ja vastaavaksi mestariksi valittiin
Risto Runsas. Korjaus on edennyt pääosin talkoovoimilla: lattiatyöhön on
käytetty 1280 talkootuntia. Tämän lisäksi kerhotalon ympäristön salaojittamiseen
sekä sadevesijärjestelmän tekemiseen on käytetty 320 talkootuntia. Rahaa on
remonttiin käytetty 38122, 14 €, josta salaojitukseen on kulunut rahaa 16043,63
€. Syksyllä 2011 aloitetut juhlasalin ja toimistopäädyn kunnostukset tehdään
loppuun keväällä 2012 ja kerhotalon keittiöpäädyn remontointi on tarkoitus alkaa
syksyllä 2012.
Yhdistyksen syyskokous edellytti tarkempaa etukäteissuunnittelua ja
kustannusarvioita tuleviin hankkeisiin. Johtokunta piti tärkeänä kerhotalon,
mahdollisen lisärakennuksen ja kerhotalon ympäristön yleistä
kokonaissuunnitelmaa ja hyväksyi arkkitehti Simo Freesen tekemän tarjouksen.
Puheenjohtaja Heli Ahola ja kerhotalon korjaustyöryhmän puheenjohtaja Kalevi
Lehikoinen valtuutettiin neuvottelemaan tarjouksen hinta-arviota alemmaksi
vähentämällä nykyisen kerhotalon sisäsuunnittelua.
TALOUSASIAT
Johtokunta päätti, että yhdistyksen kirjanpidon hoitaa edelleen Tiliverkko ja että
johtokunnan kokouksissa käsitellään yhdistyksen talouden hoitoa säännöllisin
väliajoin.

MUUT ASIAT
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään 25.03.2012 klo 14.
Talvipäivät pidetään 04.03.2012 ulkoilmatapahtumana.
Kaupunkisuunnitteluviraston arkkitehti Päivi Sarmajan mukaan Helsingin
kaupunki on tekemässä ympäristöhistoriallista selvitystä Pakilan alueelta.
Keväällä 2012 alueelle esitetään asemakaavaluonnosta ja syksyllä kaavaluonnos
menee lautakunnan käsittelyyn.
Johtokunta päätti osallistua Pamag-matkojen Viroon 25-27.05.2011
suuntautuvan puutarhamatkan järjestämiseen ilmoittamalla asiasta
ilmoitustaululla ja kotisivuilla.
Johtokunta kiitti Heikki J. Koskista Siirtolapuutarhalehden kirjoituksesta.
Johtokunta päätti jatkaa avointa tiedottamiskulttuuria ja laittaa johtokunnan
kokouksista tiedotteet kotisivuille ja ilmoitustaululle.

