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Aika:

Sunnuntai 30.3.2014 kello 14.00–15.15

Paikka:
Läsnä:

Pakilan siirtolapuutarha, kerhotalo, Pakilan rantatie 2
Yhteensä kokouksessa oli 146 osallistujaa, joista 116 varsinaista jäsentä, 20
rekisteröityä perheenjäsentä ja 10 muuta osallistujaa.

1.

KOKOUKSEN AVAUS
Yhdistyksen puheenjohtaja Heli Ahola avasi kokouksen.

2.

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3.

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jorma Bergholm.
Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi yhdistyksen sihteerin Annu
Brotheruksen, joka kieltäytyi tehtävästä. Valittiin sihteeriksi Seija Ahlbäck.
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Outi Sirkeinen ja Liisa Vasama.
Puheenjohtaja esitti, että ääntenlaskijat valitaan tarvittaessa.

4.

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.

5.

TIEDOTUS- JA ILMOITUSASIAT
Heli Ahola ilmoitti, että isännän tehtäviä hoitamaan on palkattu kolmen hengen
isäntäryhmä: Pauli Ojanen, Benny Eriksson ja Paavo Heikkilä. Ryhmän
vastuullisena vetäjänä toimii Pauli Ojanen ja hän vastaa myös alueen vesihuollosta.
Isäntien yhteystiedot laitetaan johtokunnan ilmoitustauluille.
Heli Ahola tiedoitti kesän 2014 tapahtumista. Hän korosti, että
toimintasuunnitelman mukaisesti kiinnitetään erityistä huomiota puutarhan hoitoon,
järjestetään yhteisiä tapahtumia kuten kompostointikurssi, puutarhaneuvontatilaisuus ja omenapuupäivä.Tapahtumakalenteri on yhdistyksen nettisivuilla ja tulee
johtokunnan ilmoitustaululle.
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Kerhotalotoimikunnan vetäjä Outi Sirkeinen kertoi tarkemmin 14.6. pidettävän
omenapuupäivän ohjelmasta.Tavoitteenä on laatia Pakilan siirtolapuutarhan
omenapuurekisteri ja lisätä tietoa omenapuista ja puiden hoidosta.
Asiantuntijoina tilaisuudessa ovat tutkimusmestari Hilma Kinnanen Maa- ja
elintarviketalouden tutkimuskeskuksesta ja puutarha- ja ympäristöneuvoja Kirsi
Mäkinen Uudenmaan Martoista.
Annu Brotherus ilmoitti korjaukset jäsenkirjeen 1/2014 tietoihin:
Johtokunnan jäsenten Risto Runsaan puhelinnumero on 040 7705077 ja Lassi
Lagerin 041 5165688.
6.

VUODEN 2013 VUOSIKERTOMUS
Heli Ahola esitteli vuoden 2013 vuosikertomuksen ja mainitsi, että viemäröinnin
tutkimusta ja selvitystä jatketaan tänäkin vuonna.
Annu Brotherus ehdotti, että lisätään vuosikertomukseen 2013 kohtaan ”Johtokunta
ja sen keskeinen toiminta”sivulle 2 kolmanneksi viimeiseksi kappaleeksi asia:
Pakilan Spy:ssä aloitettiin siirtolapuutarhasovittelukokeilu, jonka toteutuksesta
vastasivat vapaaehtoisina toimintaan perehtyneinä sovittelijoina Jonna Kangasoja
ja Lasse Peltonen. Tavoitteena oli tarjota yhteisöllinen sovitttelu erilaisiin
kiistatilanteisiin, joita mökkiyhteisössä voi syntyä.
Ehdotettiin että toimintaa jatketaan tänäkin vuonna.
Yhdistyksen sihteeri lisää ehdotuksen vuoden 2013 vuosikertomukseen.
Hyväksyttiin vuosikertomus 2013 ehdotetulla lisäyksellä.

7.

VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTUSKERTOMUS
Yhdistyksen vuoden 2013 taloudenhoitaja Seija Marteva esitteli 2013 tilinpäätöstä
ja totesi, että yhdistyksen tulos näyttää alijäämää, koska kerhotalon keittiöpäädyn
korjaus tuli odotettua kalliimmaksi. Hän totesi, että yhdistyksen maksuvalmius on
hyvä.
Heli Ahola luki tilintarkastuskertomuksen ja toiminnantarkastuskertomuksen
lausunto-osat.
Merkittiin tilintarkastuskertomus, toiminnantarkastuskertomus ja tilinpäätös
kuulluksi.

8.

TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN
Vahvistettiin vuoden 2013 tilinpäätös.
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VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN JOHTOKUNNALLE
Myönnettiin vastuuvapaus johtokunnalle.

10.

SÄÄNTÖUUDISTUS
Johtokunnan jäsen Maarit Louekari esitteli kokoukutsun mukana tulleen
sääntöuudistusluonnoksen.
Kuultiin jäsenten mielipiteitä mm. äänioikeuden muuttamisesta ääni/mökki
periaatteeksi, puheenjohtajakausien rajaamisesta, johtokunnan jäsenten
lukumäärästä ja siitä, erottaako johtokunta vai yhdistyksen kokous jäsenen.
Maarit Louekari kirjasi ehdotukset, jotka käsitellään sääntötyöryhmässä.
Todettiin, että kirjallisia sääntöehdotuksia voi toimittaa edelleenkin Maarit
Louekarille tai johtokunnalle.
Sääntöuudistuksesta päätetään aikaisintaan syyskokouksessa 2014 ja säännöt
voivat tulla käyttöön aikaisintaan vuonna 2015.
Merkittiin sääntöluonnos tiedoksi.

11.

ITÄ-PAKILAN SIIRTOLAPUUTARHA-ALUEITA KOSKEVAN ASEMAKAAVAN
MUUTOSEHDOTUKSEN TILANNE
Jorma Bergholm selosti Itä-Pakilan asemakaavan muutoksen tilannetta. Kaupunkisuunnittelulautakunta on saanut esitykseensä lausuntoja sekä kaupungin muilta
hallintokunnilta että kansalaisjärjestöiltä. Pakilan Siirtolapuutarhayhdistys ry toimitti
yhdistyksen kokouksen kannanoton saatteella täydennettynä lautakunnalle.
Lautakunta arvioi, onko lausuntojen perusteella syytä muuttaa esitystä. Johtokunta
seuraa tiiviisti asian etenemistä ja informoi jäsenistöä.

12.

JÄSENTEN JOHTOKUNNALLE ESITTÄMÄT ASIAT
Esitettyjä asioita ei ollut.

13.

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
Rakennustoimikunnan sihteeri Mauri Kymäläinen esitti keskeisiä asioita
kaupungin uusista siirtolapuutarhoja koskevista rakentamisohjeista
ja totesi, että Helsingin siirtolapuutarha-alueet on merkitty yleiskaava 2002:een
kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta
arvokkaisi alueiksi, joiden ominaispiirteet tulee säilyttää.Tämä periaate määrittää
rakentamisohjeet myös Pakilan siirtolapuutarhassa. Kaikkeen rakentamiseen
on aina saatava yhdistyksen lupa.

PAKILAN SIIRTOLAPUUTARHAYHDISTYS RY
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

PÖYTÄKIRJA 30.3.2014

4/4

Outi Sirkeinen ilmoitti keräävänsä kokouksen päätyttyä uusia nimiä kesäkahvilan talkoolaislistaan.
Saunatoimikunnan vetäjä Timo Mäkinen ilmoitti, että kokouksen jälkeen voi
varata saunan lämmitysvuoroja.
Lohkon 3 juhlatoimikunnan edustaja Maarit Louekari ilmoitti, että kokouksen
jälkeen voi lunastaa lippuja vappulounaalle.
Heli Ahola tiedusteli kokoukselta, olisiko halukkuutta järjestää 7-5-vuotiaille tytöille
ja pojille Klaukkalanpuiston ryhmäpuutarhan kanssa yheteinen tanssileiri. Asiasta
kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä Heli Aholaan.
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.15.

______________________________
Jorma Bergholm
Puheenjohtaja

_____________________________
Seija Ahlbäck
Sihteeri

Tarkastettu pvm. ______________

_____________________________
Outi Sirkeinen

Tarkastettu pvm. _______________

_____________________________
Liisa Vasama

