TIEDOTE 9 / 2012
PAKILAN SIIRTOLAPUUTARHAYHDISTYKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS
AIKA:
LÄSNÄ:

28.08.2012 klo 19.01-22.37
Heli Ahola, pj.
Nipa Nieminen, varapj.
Jorma Bergholm, jäsen
Vesa Jurvanen, jäsen
Kalevi Lehikoinen, jäsen
Jorma Manninen, jäsen
Benny Eriksson, varajäsen
Heikki J. Koskinen, varajäsen
Maarit Louekari, varajäsen
Seija Marteva, taloudenhoitaja
Annu Brotherus, siht.

KESKEISET ASIAT:
TALOUSASIAT
Taloudenhoitaja Seija Marteva esitteli yhdistyksen taloudellisen tilanteen ja
kertoi, että yhdistys selviää yhdistyksen remonttimenoista myös 2013
alkuvuoden.
Johtokunta hyväksyi Pakilan Spy:n palkkiot vuodelle 2012.
YHDISTYKSEN SYYSKOKOUS
Johtokunta päätti ehdotuksen syyskokouksen asialistaksi, ehdotuksen
talousarvioksi 2013 ja ehdotuksen toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2013.
Lisäksi johtokunta hyväksyi syystiedotteen 2012.
Johtokunnan varsinaisista jäsenistä ovat erovuorossa Annu Brotherus, Kalevi
Lehikoinen ja Nipa Nieminen. Kaikki varajäsenet ovat erovuorossa. Jorma
Manninen ilmoitti eroavansa johtokunnan varsinaisesta jäsenyydestä kesken
kauden, hänen tilalleen tulee valita yksi varsinainen jäsen vuodeksi 2013.
Lisäksi Jorma Manninen ilmoitti jättävänsä sähkötoimikunnan.
KERHOTALON REMONTTI JA LAAJENNUSSUUNNITELMAN ETENEMINEN
Maanantaina 03.09 alkaa keittiöpäädyn purkaminen. Lauantaina 08.09
järjestetään yleiset keittiöpäädyn ja nurmikon istutustalkoot. Sunnuntaina
02.09 järjestetään toimiston ja keittiön pakkaustalkoot.
Kerhotalon remonttiryhmä on kokoontunut useampia kertoja. Arkkitehti Simo
Freesen ja keittiösuunnittelija Anu Halmeen keittiösuunnitelmasta on pyydetty

kommentteja uudelta keittiöryhmältä. Johtokunta tutustui suunnitelmaan ja piti
sitä hyvänä. Keittiökalusteiden hankinta kilpailutetaan.
PALVELUJEN TARVEKYSELY JA NYKYTILANTEEN KARTOITUS
Palvelujen tarvekyselyä ja nykytilanteen kartoitusta koskevan kyselyyn vastasi
mökkiläisistä yli 70 %, 161 kannattaa ja 70 ei kannata lisäpalveluita. Alle 5
vastaajaa kannatti kyselyn tekemistä nimettömänä. Maarit Louekarin tekemä
selvitys kyselystä ilmestyy seuraavassa PaPu-lehdessä. Maarit Louekari ja
Heikki Koskinen esittelevät lyhyesti kyselyn tulokset syyskokouksessa.
MUUT ASIAT
Talkoolaisten ja aktiivien juhlaan on ilmoittautunut 101 henkeä määräaikaan
mennessä. Ohjelma, tarjoilut ja järjestelyt ovat hoidossa.
Sähkölaskut ajetaan 01.09.
Johtokunta päätti tilata Siirtolapuutarhaliiton julkaisemaa kalenteria 150 kpl (7
€/kpl) ja ne jaetaan syyskokouksen osallistujille ilmoittautumisjärjestyksessä.
Seija Ahlbäck sekä 59 yhdistyksen jäsentä ja 10 muuta allekirjoittanutta ovat
esittäneet syyskokoukselle aloitteen. Johtokunta vastaa siihen kirjallisesti
syyskokouksessa.
Johtokunta päätti, että saunan vuokraamisesta yhdistyksen jäsenille tehdään
selkeät ohjeet ja säännöt kerhotalon vuokrausohjeistuksen tavoin.
Johtokunta päätti tarjota Kallion Kirkkaan ja Pakilan Spy:n petankijoukkueille
saunan ja makkarat yhteensä 170 € perjantaina 31.08.
Syyskokouksen materiaalin postitus tapahtuu 5.9. sihteerin luona. Maarit
Louekari ja Heli Ahola lupautuivat sihteerin lisäksi hoitamaan postituksen.
Seuraava kokous pidetään 09.10 klo 17 Suomen Siirtolapuutarhaliiton tiloissa.

