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LÄSNÄ:

Yhteensä kokouksessa oli 172 osallistujaa, joista 136 varsinaista jäsentä, 18
rekisteröityä perheenjäsentä ja 18 muuta kokoukseen osallistujaa.
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KOKOUKSEN AVAUS
Yhdistyksen puheenjohtaja Seija Marteva avasi sääntömääräisen
syyskokouksen klo 14.00. Kokous hiljentyi hetkeksi kevätkokouksen 2011
jälkeen poisnukkuneen Pauli Pentin muistolle.
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Seija Marteva ja sihteeriksi Annu
Brotherus. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Outi Sirkeinen ja Carola Tiitinen
sekä ääntenlaskijoiksi Riikka Airaksinen, Pirjo Koskinen ja Anu Linnermo.
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ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN
Kokouksen asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5

TIEDOTUS- JA ILMOITUSASIAT
Pääkaupunkiseudun verovirastossa on edellisellä viikolla tehty päätös siitä,
mikä
osa
siirtolapuutarhamökkien
kauppahinnasta
katsotaan
varainsiirtoveron
perusteeksi.
Päätöksenä
on,
että
kauppahinta
kokonaisuudessaan lukuun ottamatta lueteltua ja hinnoiteltua irtaimistoa on
varainsiirtoveron peruste.
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IKÄJÄSENTEN LUKUMÄÄRÄN TOTEAMINEN
Pakilan Siirtolapuutarhayhdistyksellä on yksi ikäjäsen.
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TOIMINTASUUNNITELMA 2012
Mauri Kymäläinen ehdotti, että johtokunta jäsenille tehtävän puutarha-alueen
palveluja koskevan kehittämiskyselyn yhteydessä kartoittaisi mökkiläisten
erityisosaamista, jota jäsenet haluaisivat antaa yhdistyksen käyttöön

talkoohengessä. Lisäksi Mauri Kymäläinen toivoi, että rakennustoimikunta
täydentäisi rakennusohjeitaan (mm. lisäämällä tyyppipiirustuksiin puuttuvat
mitat mökin räystäskorkeudesta, harjakorkeudesta ja räystäsleveydestä) ja
hyväksyisi lisää sallittuja mökkien maalisävyjä ja että saunatoimikunta
kehittäisi keinoja, joilla motivoitaisiin saunojia noudattamaan paremmin
saunomisen aikatauluja. Tämä koskee erityisesti miesten vuorojen
päättymisaikoja, jotka säännönmukaisesti ylittyvät. Mauri Kymäläinen toivoi
myös, että sähkötoimikunta pitää huolta siitä, että toimikunnan
asiantuntemus siirtyisi mahdollisille uusille toimikunnan jäsenille.
Tarja Mattila toivoi, että rakennustoimikunta toimittaa riittävän ajoissa tiedon
rakennusluvasta.
Kokous hyväksyi toimintasuunnitelman vuodelle 2012 edellä esitetyin
evästyksin.
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RYHMÄMAKSUN,
LIITTYMISMAKSUN,
PERHEENJÄSENMAKSUN
IKÄJÄSENEN ALENNUSMAKSUN JA SÄHKÖMAKSUN SUURUUS
Kokous hyväksyi ryhmämaksun (200 €), perheenjäsenmaksun (15 €) ,
ikäjäsenen alennusmaksun (3 €) ja sähkömaksun (20 € perusmaksu, kulutus
0,13 € KWH) suuruuden pysymisestä ennallaan. Liittymismaksu nostettiin
550 €:oon.
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KERHOTALON REMONTTIMAKSU
Kalevi Lehikoinen esitteli kerhotalon remonttiprosessia sekä jo menneitä
kustannuksia että tulevia kustannusarvioita. Kokous keskusteli kerhotalon
remonttimaksun keräämisestä ja päätti, että kerhotalon remonttimaksuna
kerätään 100 € / mökki. Maksu lähetetään kaikille kotiin ja sen eräpäiväksi
päätettiin 30.11.2011. Mikäli mökkiläisellä on vaikeuksia maksaa lasku
marraskuun loppuun mennessä, sen voi maksaa vielä viimeistään
29.02.2012 ilman korkoa. Maksu päätettiin kerätä hyvissä ajoin ennen
kevättä, jotta silloin yhdistyksellä on riittävästi kassavarantoja aloittaa talven
jälkeen mm. kerhotalon remonttiin liittyvä maansiirto. Lisäksi perusteena
maksun keräämisen ajankohdalle oli se, että näin halutaan välttää, ettei
mökkiläisille kasaannu enempää maksettavaa touko- ja kesäkuulle, jolloin
yhdistys laskuttaa mökkiläisiltä vuosittaiset ryhmä- ja maanvuokramaksut.
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TALOUSARVIO 2012
Kokous hyväksyi talousarvion vuodelle 2012.
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PUHEENJOHTAJAN VALINTA
Puheenjohtajaksi ehdotettiin ja kannatettiin Heli Aholaa ja Jorma Bergholmia.
Jorma
Bergholm
vetäytyi
ehdokkuudesta.
Yhdistyksen
uudeksi
puheenjohtajaksi valittiin Heli Ahola.
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JOHTOKUNNAN JÄSENTEN VALINTA
Puheenjohtaja kertoi, että Tero Lintanen oli pyytänyt eroa johtokunnan
jäsenyydestä 2012 alusta alkaen. Hänen tilalleen varsinaiseksi jäseneksi
vuodeksi 2012 valittiin Nipa Nieminen.
Kokous valitsi johtokuntaan 3 varsinaista jäsentä erovuoroisten tilalle vuosiksi
2012 – 2013 ja kolme varajäsentä vuodeksi 2012. Varsinaisiksi jäseniksi
vuosille 2012-2013 valittiin Jorma Bergholm, Vesa Jurvanen, ja Jorma
Manninen. Varajäseniksi vuodelle 2012 valittiin Benny Eriksson, Heikki
Koskinen ja Maarit Louekari.
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TILINTARKASTAJAN JA TOIMINNANTARKASTAJAN VALINTA
Pakilan Siirtolapuutarhayhdistyksen tilintarkastajaksi valittiin HTM Ilkka
Merimaa, varalle HTM Jukka Hämäläinen ja toiminnantarkastajaksi Mia
Rissanen ja varalle Mauri Kymäläinen.
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ALUEJÄRJESTÖN
VUOSIKOKOUKSEEN
EDUSTAJIEN VALINTA VUODELLE 2012

JA

JOHTOKUNTAAN

Yhdistyksen edustajiksi aluejärjestön vuosikokoukseen valittiin Heli Ahola ja
Kalevi Lehikoinen ja aluejärjestön johtokunnan jäseneksi Heli Ahola.
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YHDISTYKSEN TOIMIKUNNAT
Kokous valitsi toimikuntiin vuodeksi 2012 jäsenet:
- Isäntätoimikuntaan valittiin Vesa Jurvanen, Paavo Heikkilä, Jorma Manninen,
Timo Nurkka, Pauli Ojanen ja Rauno Suomalainen sekä ulkopuoliset auttajat
Kalevi And, Kauko Jauhiainen ja Pentti Pajunen.
- Juhlatoimikuntaan valittiin Annu Brotherus, Annamari Dahlberg, Lassi Lager
ja Nipa Nieminen.
- Kerhotalotoimikuntaan valittiin Outi Sirkeinen, Heli Ahola, Jyrki Levä, Varpu
Mattlar ja Seija Salovaara.
- Puutarhatoimikuntaan valittiin Seija Marteva, Lotta Härö ja Anja Riikonen.
- Rakennustoimikuntaan valittiin Kalevi Lehikoinen, Timo Kaltiainen, Risto
Runsas ja Martti Sandström.
- Saunatoimikuntaan valittiin Timo Mäkinen, Riikka Airaksinen, Pirjo Koskinen,
Kalevi Lehikoinen ja Pauli Ojanen.
- Sähkötoimikuntaan valittiin Jorma Manninen, Vesa Jurvanen, Juha Lundell
jaTimo Nurkka sekä ulkopuolinen auttaja Markku Rautiainen.
- Tiedotustoimikuntaan valittiin Maarit Louekari, Lassi Lager ja Terhi Raitala.
- Urheilutoimikuntaan valittiin Jorma Lahtinen, Risto ja Tytti Asikainen sekä
Rauno Suomalainen.
Valittujen lisäksi toimikuntiin toivotaan lisää tekijöitä.
Kokous totesi, että kerhotalon remonttiryhmän on valinnut johtokunta ja
siihen kuuluvat Kalevi Lehikoinen (pj), Heli Ahola, Jorma Bergholm, Seija
Marteva, Jorma Manninen, Mikko Paakkanen ja Risto Runsas.
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JÄSENTEN S-POSTIOSOITTEET
Lassi Lager kertoi johtokunnan ehdotuksesta kerätä yhdistyksen jäseniltä
heidän s-postiosoitteensa tiedottamisen helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi.
S-postituslistan ansiosta jatkossa jäsenet voisivat saada halutessaan esim.
kokousmateriaalin s-postitse. Tämä myös vähentäisi yhdistyksen
postituskuluja. Lassi Lager korosti, että kyse on yksisuuntaisesta
tiedotuslistasta, eikä se näin ollen ole keskustelufoorumi.
Kokous päätti s-postiosoitteiden keräämisestä. Lassi Lager kertoi, että hän
laittaa kotisivuille linkin lomakkeeseen, jonka voi käydä täyttämässä ne
jäsenet, joilla on ja jotka haluavat antaa s-postiosoitteensa yhdistyksen
tiedottamista varten.
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ILMOITUSTAULUT ja MÖKKILISTAT
Tietosuojavaltuutetun toimistosta on tullut virallinen kirje koskien nimilistan
pitämistä siirtolapuutarhassa. Kirjallinen vastaus vahvistaa kevään
kokouksen päätökset.
Sihteeri Annu Brotherus kertoi, että ilmoitustauluja uudistetaan siten, että
pääportin
lukittavalle
ilmoitustaululle
laitetaan
mökkiläisten
lista
aakkosjärjestyksessä ja pysyviä ilmoituksia. Kerhotalon läheisyyteen tulee
uusi lukittava johtokunnan ilmoitustaulu, johon laitetaan mökkiläisten lista
numerojärjestyksessä, johtokunnan kokoustiedotteet, puutarhassa tapahtuu
ilmoitukset ja muut ajankohtaiset tiedotteet. Lukitsemattomat ilmoitustaulut
kerhotalon ja pikku portin luona ovat tarkoitetut mökkiläisten omille ja
ulkopuolisten ilmoituksille. Sihteeri kehotti mökkiläisiä laittamaan
päivämäärän omiin ilmoituksiinsa.

18

PORTIN SULKEMINEN
Pakilan siirtolapuutarhan portti päätettiin sulkea 01.11.2011.
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JÄSENTEN JOHTOKUNNALLE ESITTÄMÄT ALOITTEET
Johtokunnalle ei ole esitetty aloitteita.
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MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
Johtokunta kiitti kukkasin Seija Martevaa kuluneesta kahdesta vuodesta
puheenjohtajana.
Nipa Nieminen kiitti talkoolaisia ja ehdotti, että kokouspaikan tuolit laitetaan
talkoovoimin paikoilleen.
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KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.40.

Vakuudeksi:

______________________

_______________________

Seija Marteva,
kokouksen puheenjohtaja

Annu Brotherus,
kokouksen sihteeri

Tarkistettu pvm:
______________________

________________________
Outi Sirkeinen,
pöytäkirjan tarkastaja

Tarkistettu pvm:
____________________

_______________________
Carola Tiitinen,
pöytäkirjan tarkastaja

