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Aika
Paikka
Läsnä

Pöytäkirja

Sunnuntai 1.9.2013, klo 13.00
Kerhotalo, Marjaniemi
76 mökkiläistä

1. Kokouksen avaus
Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Keijo Sillanpää avasi kokouksen ja
toivotti osanottajat tervetulleiksi.
2. Kokoustoimihenkilöiden valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Keijo Sillanpää ja sihteeriksi
yhdistyksen sihteeri Elise Kivimäki. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sari
Haarala ja Minna Mansikkamäki. Puheenjohtaja ehdotti, että ääntenlaskijat
valitaan myöhemmin, jos kokouksessa joudutaan äänestämään. Kokous
hyväksyi ehdotuksen.
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Puheenjohtaja totesi kokouksen sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
4. Kokouksen asialistan hyväksyminen
Kokous hyväksyi kokouskutsussa olleen asialistan kokouksen
työjärjestykseksi.
5. Vuoden 2014 päälinjoista keskustelu ja tarvittavat evästykset hallitukselle
vuosikokousvalmisteluja varten
Kysyttiin, onko hallitus aloittanut tulevien rakennusprojektien suunnittelua
kuten kerhotalon remonttia ja viemäröintiä. Puheenjohtaja kertoi, että
kartoitusta on tehty, mutta suunnitteluun varattu määräraha on vielä
käyttämättä. Talven aikana pyydetään tarjouksia ja vuosikokoukselle
voidaan esitellä valmiita suunnitelmia. Hallitus on tutustunut mm. Pakilan
kerhotalon remonttiin. Ehdotettiin, että kerhotalon keittiön remontin
suunnittelua varten olisi oma ryhmä, jossa olisi myös hallituksen
ulkopuolista asiantuntemusta.
Yympäristöryhmä on ehdottanut että aloitettaisiin omenapuiden yhteiset
kevätruiskutukset. Ruiskutuksessa käytettäisiin täysin luonnonmukaisia
kasviperäisiä öljyruiskutteita. Hinta tulisi olemaan 5000 euron paikkeilla ja
selviää tarkemmin, kun hallitus pyytää tarjoukset. Suoritettiin neuvoa
antava äänestys kättä nostamalla. Tulos oli lähes yksimielinen ruiskutusten
puolesta. Tuotiin esille, että tulisi ruiskuttaa samalla muutkin hedelmäpuut
kuten luumu- ja päärynäpuut.
.
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Keskusteltiin salaojista. Hallitus selvittää kaupungin kanssa, mitä
Tulisuontiellä aiemmin olleelle pumppaamolle on tapahtunut.
Muistutettiin siitä, että kaupungin ohjeen mukaan yhdistyksen pitäisi
niputtaa kaikki rakennustapa-asiat mökkikohtaisesti. Hallitus huolehtii
asiasta talven aikana.
Puheenjohtaja kertoi, että hallituksessa on keskusteltu uudesta
menettelystä sääntöjen noudattamisen hallintaan saamiseksi. Mökkiä
myytäessä olisi esitettävä hallituksen todistus, ikään kuin isännöitsijän
todistus siitä, että tontti, rakennukset ja rakennelmat ovat sääntöjen
edellyttämässä kunnossa. Näin korjausta vaativat asiat kuten liian isot puut
ja luvattomat rakennelmat olisivat uuden omistajan tiedossa. Hallitus
valmistelee asiaa ja esittelee vuosikokouksessa hyväksyttäväksi.
Käytiin vilkas keskustelu sauna-ajoista. Hallitus valmistelee mahdollisen
muutoksen päätettäväksi vuosikokouksessa.
6. Puheenjohtajaehdokkaiden asettaminen
Nykyistä puheenjohtajaa Keijo Sillanpäätä ehdotettiin nimettäväksi
puheenjohtajaehdokkaaksi ja hän ilmoitti suostuvansa siihen. Muita
ehdotuksia ei tehty.
7. Hallituksen jäsen- ja varajäsenehdokkaiden asettaminen erovuoroisten tilalle
Merkittiin tiedoksi erovuoroiset hallituksen jäsenet: Veikko Aaltonen, Jukka
Heinonen, Matti Kuula, Leo Pusa ja Taimi Manninen sekä varajäsenet Timo
Heinonen ja Ari Lehtonen. Ari Lehtonen ilmoitti jäävänsä pois hallituksesta.
Kaikki muut ilmoittivat olevansa halukkaita jatkamaan. Timo Heinoselta
kysytään erikseen, koska hän ei ollut paikalla.
Ehdotettiin hallituksen jäseneksi Sari Jenu mökistä no 8. Sari Jenu toimii
tällä hetkellä ympäristöryhmässä, jonka edustus olisi hyvä olla
hallituksessa.
8. Informaatio ja keskustelukysymykset
Puheenjohtaja kertoi, että myöhästyneiden suoritusten perintä työllistää tosi paljon
ja hallituksen mielestä on kohtuullista, että siitä peritään kuluja. Sen vuoksi hallitus
päättänyt, että suoritusten myöhästyessä muistutuslaskusta peritään 20 euroa
toimisto- ja käsittelykustannuksina. Tilapäisten maksuvaikeuksien vuoksi
eräpäivästä voidaan entiseen tapaan neuvotella. Tiukennetusta käytännöstä tullaan
tiedottamaan Marjalan maininnoissa.
Ympäristöryhmä on suunnitellut yhteistilausta kasvimaamullasta, hiekasta ja
karikkeesta. Asiaan palataan kevätkokouksessa.
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Hallitus selvittää, onko kiinnostusta lipputankojen yhteishankintaan ja tuo
kevätkokoukseen tarkemmat tiedot.
Heikki Valtonen informoi digiasioista.
Puheenjohtaja kertoi, että sähkökaappien laitteistoa joudutaan uusimaan. Tänä
kesänä on mennyt 5600 euroa kahden sähkökaapin laitteiden uusimiseen. Tämä
tulee jatkumaan ja pikkuhiljaa joudutaan uusimaan muutaman kaapin laitteisto
vuosittain. Ensi kesän sähkölaskuihin jouduttaneen lisäämään verkon ylläpitoon
kuuluvaa maksua. Tälle vuodelle näihin kustannuksiin ei ole osattu varautua.
9. Muut mahdolliset jäsenten puheenvuorot
Kirsikkatiellä puistoportin sillalle mennessä on töyräs, joka hankaloittaa pyöräilyä.
Tämä korjataan syystalkoissa.
10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.53.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Keijo Sillanpää
puheenjohtaja

Elise Kivimäki
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty:

Sari Haarala
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