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Klaukkalanpuiston Ryhmäpuutarha ry PÖYTÄKIRJA 
Pakilan rantatie 1 
00680  HELSINKI   25.10.2015 
 
 
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 
 
Aika Sunnuntai 25.10.2015 klo 14.00 - 15.12 
 
Paikka  Kerhotupa, Pakilan rantatie 1, 00680 HELSINKI 
 
Läsnä  33 henkilöä (Liite 1) 

 
1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Veli Immonen avasi kokouksen ja toivotti yhdistyksen jäsenet 
tervetulleiksi. Kokouksen aluksi pidettiin hiljainen hetki Aili Spakin poismenon 
johdosta. 
 

2. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 
Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi 3.10.2015 lähetetyllä kutsulla ja 
päätösvaltaiseksi. 
 

3.  Kokousvirkailijoiden valinta 
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Erkki Karulinna ja sihteeriksi Riitta Somero. 
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Reino Vähäpeltomäki ja Anneli 
Haapalainen. 
 

3. Esityslistan hyväksyminen 
Hyväksyttiin kokouskutsun yhteydessä jäsenille lähetetty esityslista (Liite 2). 
 

4. Käsitellään ja päätetään toimintasuunnitelma vuodelle 2016 
Todettiin, että toimintasuunnitelma vuodelle 2016 oli lähetetty yhdistyksen jäsenille 
kokouskutsun yhteydessä. Keskusteltiin kohdasta 4. talous ja sovittiin, että sisätilojen 
maalauksesta luovutaan toistaiseksi.  Muutoin toimintasuunnitelma hyväksyttiin 
(Liite 3).  
 

6.  Päätetään toimihenkilöiden ja toiminnantarkastajien kulukorvauksista 
Päätettiin toimihenkilöiden ja toiminnantarkastajien matka- ja puhelinkorvauksista 
vuodelle 2016 seuraavaa:  

puheenjohtaja 300 € 
  sihteeri 300 € 
  taloudenhoitaja 300 € 
  käteiskassanhoitaja 150 € 
  isäntä 300 € 
  varaisäntä 150 € 
  keittiötiimi max 3 henkeä, 150€/henkilö 
  jäsenrekisterinpitäjä 300 € 
  toiminnantarkastajille laskun mukaan noin 50 euroa/tarkastaja 
 
7.  Päätetään jäsen sekä muiden tarpeellisten maksujen suuruudesta: 

Päätettiin jäsen ja muiden maksujen suuruudesta vuodelle 2016 seuraavaa: 
  liittymismaksu 500€ 
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  jäsenmaksu 200€/jäsen 
  perhe- ja kannattajajäsenmaksu 15€ 
  yhdistykseen kuulumattomilta peritään kaikki maksut kolminkertaisena 
  talkoomaksu 4h/mökki tai 20€/talkootunti 
  rakentamislupamaksut yhdistykselle:  

- uuden mökin rakentaminen tai mökin laajennus 100 € 
- kasvihuone, leikkimökki, huvimaja, tiskikato, katettu terassi 50 € 
- mökin värimuutos, julkisivumuutos, kattamaton patio, 

puurakenteinen aita, muu vähäinen rakenne 25 € 
 

8.  Käsitellään ja päätetään hallituksen talousarvioesitys vuodelle 2016  
 Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2016. 
 
9.  Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja vuodelle 2016 
 Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Veli Immonen.  
 
10.  Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet (3) erovuoroisten tilalle kahdeksi 

vuodeksi.  
Hallitukseen valittiin Heikki Suuronen, Soile Sjöblom ja Virpi Uusitalo. 

 
11.  Valitaan hallituksen varajäsenet (3) vuodeksi.   
 Hallituksen varajäseniksi valittiin Tuulikki Soisalo, Tuula Laakso ja Raija Mäkelä. 
 
12.  Valitaan alueen emäntä ja varaemäntä tai keittiötoimikunta ja isäntä sekä 

varaisäntä 
 Keittiötoimikuntaan valittiin Sirkka Pellikka, Siru Tikkala ja Soile Sjöblom.  

Isännän ja varaisännän tehtävät annettiin isäntätoimikunnalle, johon valittiin Ismo 
Kopra, Erkki Karulinna ja Heikki Virta. 

 Sovittiin, että aina joku keittiö- ja isäntätoimikunnan jäsenistä voi osallistua 
hallituksen kokouksiin.  

 
13.  Valitaan 1-2 varsinaista ja 1-2 varatoiminnantarkastajaa  
 Varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi valittiin Anneli Haapalainen ja Irja Mäki. 

Varatoiminnantarkastajiksi valittiin Riitta Somero ja Sirkku Säilä-Pietilä. 
  
14.  Valitaan ehdokkaat Aluejärjestön johtokuntaan (varsinainen ja varajäsen) sekä 

2 vuosikokousedustajaa  
 Johtokuntaan esitetään Veli Immosta varsinaiseksi jäseneksi ja Esko Hellsteniä 

varajäseneksi. 
Aluejärjetön vuosikokousedustajiksi valittiin Seija Nygård ja Erkki Karulinna. 

  
15.  Valitaan toimikunnat: rakennustoimikunta (3), huvitoimikunta (4) 
  Rakennustoimikuntaan valittiin Antti Pietilä, Ismo Kopra ja Jouko Hardén.  
 Huvitoimikuntaan valittiin Siru Tikkala ja Sirkka Pellikka. Loput kaksi 

huvitoimikunnan jäsentä valitaan kevätkokouksessa. 
 
16.  Hallituksen tiedotteet 

Kaupungille esitetään, että nimetön polku nimetään Ärtin poluksi. 
Hidastetöyssyt poluille: hallituksen esityksen mukaisesti kokeillaan hidasteiden 
asentamista hallituksen katsomiin paikkoihin Anispolulle, Kyntelipolulle ja 
Timjamipolulle. 
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17.  Kokoukselle käsiteltäväksi jätetyt asiat 
 Kokoukselle ei ollut määräaikaan mennessä jätetty käsiteltäviä asioita. 
 
18.  Muut asiat 

Siirtolapuutarhaliiton Lepaan kurssille 2016 osallistumisesta kiinnostuneet voivat 
ilmoittautua puheenjohtajalle ja lisäksi asiasta tiedotetaan yhdistyksen nettisivuilla. 
Tarkemmat tiedot ja ajankohta ilmoitetaan Siirtolapuutarhalehdessä. 
 
Kaupunki tulee järjestämään Klaukkalanpuiston alueella kanikannan vähentämiseen 
liittyviä toimenpiteitä.  
 

19.  Kokouksen päättäminen 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.12. 

 
 
 
Vakuudeksi 

 
 
__________________________ _____________________________ 
puheenjohtaja Erkki Karulinna sihteeri Riitta Somero 
 
 
 
Olemme tänään tarkistaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun 
mukaiseksi. Helsingissä ___/___2015: 
 
 
___________________________ ______________________________ 
Reino Vähäpeltomäki  Anneli Haapalainen 
pöytäkirjantarkistaja   pöytäkirjantarkistaja 
 

 


