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1 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Marja Sario toivotti osallistujat tervetulleiksi syyskokoukseen. Sen
jälkeen hän kiitti Annikki Tallgrénia 17 vuoden työrupeamasta yhdistyksen
taloudenhoitajana.

2 § Kokoustoimihenkilöiden valinta
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi yhdistyksen puheenjohtaja Marja Sario.
Valittiin kokouksen sihteeriksi yhdistyksen sihteeri Arja Pietarinen.
Valittiin pöytäkirjan tarkistajiksi Annikki Tallgrén ja Yrjö Tolvanen.
Tarvittaessa ääntenlaskijoina toimivat pöytäkirjan tarkistajat.

3 § Kokouksen oikea koollekutsuminen ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Puheenjohtaja totesi kokouksen sääntöjen mukaan oikein koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

4 § Kokouksen asialistan hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouksen esityslista muutoksella siten, että esityslistan 7. kohdan
Keskusdigiboksin hankinta ja siitä perittävän maksun käsittely siirretään kohdaksi 5.

5 § Keskusdigiboksin hankinta. Päätetään jäseniltä perittävistä kuluista.
Heikki Valtonen esitteli lyhyesti digiboksiasennus-projektin ja totesi, että asennus oli
sujunut verrattain hyvin. Päätettiin periä digiboksin asennuksesta 20 euroa/mökki.
Laskun eräpäivä on 30.10.2007.

6 § Vuoden 2008 päälinjoista keskustelu ja tarvittavat evästykset hallitukselle
vuosikokousvalmisteluja varten.
- Sääntömuutosehdotuksen esittely sekä keskustelu asiasta


Vuosi 2008 on normaali toimintavuosi. Puheenjohtaja totesi, että taloudellinen
tilanne on hyvä. Maksuja ei todennäköisesti tarvitse korottaa muiden maksujen
kuin ehkä sähkön osalta. Palstavuokrat on sidottu indeksiin ja neliöhinta nousee
sen mukaan.



Taloudenhoitaja Kari Laakso puhui maksukäyttäytymisestä. Monet mökkiläisistä
maksavat maksut hyvin paljon myöhässä. Esim. tonttivuokran eräpäivä oli 31.5.
mutta viimeiset maksoivat laskunsa vasta heinäkuun loppuun mennessä.
Taloudenhoitaja muistutti, että yhdistykselle tulee likviditeettiongelmia kun rahat
eivät ole yhdistyksen käytettävissä. Yhdistyksellä on sopimus perintätoimiston
kanssa. Jatkossa toimiston palveluja myös käytetään, mikäli maksut eivät tule
ajoissa.



Hallitus pyrkii järjestämään vuonna 2008 tavanomaiset tapahtumat kuten
juhannusjuhlat, lastentapahtuman ja sadonkorjuu-/valojuhlan.



Talkookäytäntöä jatketaan vuoden 2007 mukaisesti. Talkootöiden kirjaamiseen
tarvitaan 2-3 talkoovastaavaa.



Vartiointia ei suoriteta myöskään ensi vuonna. Portit lukitaan päivittäin talkootyönä.



Helsingin kaupungin rakennusvirasto on laatinut luonnoksen uusista ohjeista
koskien siirtolapuutarhojen kasvillisuutta. Hallitus toivoo, että mökkiläiset
antaisivat kommentit ko. luonnokseen. Lopulliset ohjeet tultaneen jakamaan
vuosikokousasiakirjojen mukana.
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Vadelmatien pohjoispuolelle tulee 15 uutta palstaa. Kaupunki aloittaa pohjatyöt
syksyllä 2008.



Jätehuolto: Siltaportin jäteasemalle hankitaan myös sininen kartonkikeräyslaatikko.
Kerhotalon wc on käytössä vain silloin kun kerhotalolla on tapahtumia.



Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto on laatimassa uusia ohjeita
siirtolapuutarhoille tulevista rakennelmista. Ohje valmistunee ensi kesänä.



Yhdistys pyrkii järjestämään hakettaville risuille ja oksille haketuspaikan
mahdollisesti Keinukentältä.



Kevätruiskutusta ei suoriteta, koska hinta on korkea mahdolliseen hyötyyn nähden.



Parkkipaikoille asennetaan Yksityisalue–kyltit. Yhdistys voi sopia Helsingin
kaupungin pysäköintivalvonnan kanssa ulkopuolisten autoilijoiden sakottamisesta.
Parkkisakolta välttyvät mökkikorttia käyttävät autoilijat.



Päätettiin, että yhdistyksen ilmoitustaululla olevalta nimilistalta voi halutessaan
saada nimensä pois perustellusta syystä. Mökkiläisen tulee ilmoittaa asiasta
kirjallisesti yhdistyksen sihteerille.



Ilmoitustaulun yleiseen osaan voivat jäsenet ja ulkopuoliset laittaa ilmoituksiaan
joihin tulee merkitä ilmoituksen laittopäivämäärä. Ilmoitukset saavat olla esillä n.
kuukauden ajan jonka jälkeen ne poistetaan. Ilmoitustaulun päivittämisen hoitaa
sihteeri.

Sääntömuutosehdotuksen esittely sekä keskustelu asiasta
Tuula Hämäläinen esitteli hallituksen ehdotuksen sääntömuutokseksi. Muutoksen
pääkohdat ovat: 3 § Jäsenet : Yhdistyksen varsinaisia jäseniä voivat olla henkilöt, jotka
omistavat joko yksin tai yhdessä jonkun muun kanssa mökin Marjaniemen
siirtolapuutarhassa, jotka ovat vuokranneet palstan Marjaniemen ryhmäpuutarha ry:ltä
ja jotka on hyväksytty yhdistyksen jäseniksi. Lisäksi yhdistykseen voi kuulua perhe-,
kannatus-, ja kunniajäseniä. Kannatusjäsenenä voi olla myös erilaiset oikeuskelpoiset
yhteisöt. Perhejäseneksi voidaan hyväksyä varsinaisen jäsenen kanssa samassa
taloudessa asuva henkilö. 4 § Hallitus ja toimihenkilöt: Yhdistyksen hallitukseen
kuuluu vuosittain vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja ja 6-10 kahdeksi vuodeksi
valittua varsinaista jäsentä ja 2 vuodeksi valittua varajäsentä. Hallituksen jäsenten ja
varajäsenten tulee olla yhdistyksen varsinaisia jäseniä. Hallitukseen voidaan valita vain
yksi henkilö yhtä puutarhapalstan vuokrasopimusta kohden. 8 § Yhdistyksen kokoukset:
Jos samalla palstalla on useita omistajia, jakautuu äänioikeus seuraavasti: 1 omistaja =
1 ääni, 2 omistajaa = kullakin ½ ääntä, 3 omistajaa = kullakin 1/3 ääntä jne. Siten, että
yhtä palstaa kohden on käytettävissä yksi ääni. Äänioikeutta voi käyttää joku
puutarhapal0stan omistaja valtakirjalla. Valtakirjaedustus on muissa tapauksissa
kielletty. Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se
mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan
ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan
kannattama mielipide.
Päätettiin, että sääntömuutosehdotus viedään yhdistyksen kotisivuille. Yhdistyksen
jäsenten toivotaan ottavan kantaa luonnosehdotukseen. Sääntömuutoksesta päätetään
vuosikokouksessa.

7 § Puheenjohtajaehdokkaiden nimeäminen
Yhdistyksen puheenjohtajaksi ehdotettiin Jori Svärdiä. Muita ehdokkaita ei ollut.
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8 § Hallituksen erovuoroisten jäsen- ja varajäsenehdokkaiden asettaminen
Merkittiin tiedoksi erovuoroiset varsinaiset jäsenet Toni kari, Maija Rantalainen
(eronnut kesäkuussa 2007), Heidi Halm, Jari Alén ja Ruth Väänänen sekä varajäsenet
Ansu Korhonen ja Minna Mansikkamäki. Kokous asetti seuraavat ehdokkaat
hallituksen varsinaisiksi jäseniksi : Jori Svärd, Heikki Valtonen, Kirsi-Liisa Sjöblom,
Wilma Schlizewski ja Tuula Hämäläinen. Varajäseneksi ehdotettiin Toni Karia.
Ehdotukset eivät ole sitovia ja uusia hallituksen jäsenehdokkaita voidaan asettaa
vuosikokouksessa, jolloin hallituksen jäsenet valitaan.

9 § Informaatio- ja keskustelukysymykset (Ei päätettäviä asioita)


Joulutervehdyksiä siirtolapuutarhalehteen kerää Aili Tenhivaara.



SSPL:n vuoden 2008 seinäkalenterit eivät ehtineet valmistua kokoukseen
mennessä. Kalenterin voi tilata etukäteen hintaan 5 euroa/kpl. Varauksia
vastaanottaa Ansu Korhonen ja kalenterit jaetaan mökin postilaatikkoon heti kun ne
ilmestyvät.



Sadonkorjuujuhlat pidetään kerhotalolla 1.9.2007 klo 18.00 alkaen.



Perinteiseen tapaan järjestetään Jouluomenapolku-tapahtuma 2.12.2007.

10 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.27.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Marja Sario
puheenjohtaja

Arja Pietarinen
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Yrjö Tolvanen

Annikki Tallgrén

