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Klaukkalanpuiston ryhmäpuutarha ry  PÖYTÄKIRJA 

 

 

     20.3.2016 

 

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 

 

Aika Sunnuntai 20.3.2016 klo 14:00 - 15.00 

 

Paikka  Kerhotupa, Pakilan rantatie 1, 00680 Helsinki 

 

Läsnä:  36 jäsentä (2 valtakirjaa) ja 5 perhejäsentä sekä 1 muuta (liite1) 

 

1. Kokouksen avaus 

 

Yhdistyksen puheenjohtaja Veli Immonen avasi kokouksen ja toivotti jäsenet tervetulleiksi. 

Avauksen jälkeen pidettiin hiljainen hetki Helmi Leinon poismenon johdosta. 

 

2. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

Puheenjohtaja Veli Immonen totesi, että kutsu kokoukseen on lähetetty jäsenille 27.2.2016, 

vaikka kirjeessä oli virheellisesti 20.3.2016. Todettiin kokous yhdistyksen sääntöjen 

edellyttämällä tavalla koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Kokousvirkailijoiden valinta 

 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Erkki Karulinna, sihteeriksi Riitta Somero ja pöytäkirjan 

tarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Eija Jerjomin ja Tuulikki Soisalo. 

 

4. Esityslistan hyväksyminen (liite 2) 

 

Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan. 

 

5. Käsitellään vuoden 2015 toimintakertomus (liite 3) 

 

Kokouksen puheenjohtaja esitteli toimintakertomuksen, joka oli lähetetty jäsenille 

kokouskutsun yhteydessä. Toimintakertomus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

6. Käsitellään vuoden 2015 tilinpäätös ja kuullaan toiminnantarkastajan lausunto 

(liite 4) 

 

Taloudenhoitaja Erja Mononen esitteli tilinpäätöksen ja luki toiminnantarkastajien lausunnon, 

jossa ei löytynyt huomautettavaa. 

 

7. Vahvistetaan tilinpäätös 

 

Vahvistettiin tilinpäätös, joka osoitti 5,94 € ylijäämää. 
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8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille 

 

Myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille. 

 

9. Päätetään vuosituloksen käyttämisestä 

 

Päätettiin yhdistää ylijäämä 5,94 € edellisten kausien ylijäämiin. 

 

10. Palstojen vuokrat 

 

Jäsensihteeri Esko Hellsten ilmoitti, että kaupunki on vahvistanut vuoden 2016 palstan 

vuokraksi 1,38€/neliömetri eli saman kuin vuonna 2015. 

 

11. Huvitoimikunnan 2 jäsenen valinta (2 on jo olemassa) 

 

Huvitoimikuntaan valittiin syyskokouksessa valittujen Sirkka Pellikan ja Siru Tikkalan lisäksi 

Eija Jerjomin, Virpi Mähönen ja Pentti Friman. Koska halukkaita ilmaantui, huvitoimikuntaan 

valittiin kolme uutta jäsentä. 

 

12. Hallituksen tiedotteet  

 

a) Päätetään jäteaseman rakentamisesta yhdessä Pakilan Siirtolapuutarhan kanssa 

 

Puheenjohtaja Veli Immonen kertoi, että Pakilan siirtolapuutarhayhdistys on lähestynyt 

Klaukkalanpuistoa jäteasioissa. Pakila on hakenut kaupungilta oikeutta siirtää / rakentaa 

Molokit Pakilan rantatien varteen Ärtinpolun päähän, joka on kaupungin omistamaa maata. 

Kustannukset jaettaisiin mökkien määrän mukaan niin, että Klaukkalanpuiston osalle tulisi 

noin 47 euroa/mökki eli yhteensä noin 5000 euroa. Taloudenhoitaja totesi, että kustannukset 

voitaisiin hoitaa yhdistyksen nykyisen talousarvion puitteissa ja mikäli rahat eivät riitä, on 

syytä pitää ylimääräinen kokous. Keskustelussa nousi esille, että Molokkeihin siirtyminen 

vähentää jätemaksuja. Esille tuotiin myös, että jäteaseman paikka Ärtinpolun päässä saattaa 

tuoda ylimääräistä liikennettä ja haittaa lähellä oleville mökeille ja esitettiin niiden 

sijoituspaikaksi Pakilan rantatien päätä. Todettiin, että sijoituspaikan määrää kaupunki.  

Hyväksyttiin Pakilan siirtolapuutarhayhdistyksen esitys ja päätettiin osallistua Molokkien 

rakentamiseen. 

 

b) Uudet rakennuslupapohjat ja hinnat 

 

Syyskokouksen päätöksen mukaan rakennuslupahakemukset on uusittu ja hallitus esittää 

rakentamislupamaksuiksi seuraavaa: 

- uuden mökin rakentaminen tai mökin laajennus 100 € 

- kasvihuone, leikkimökki, huvimaja, tiskikatos, katettu terassi, varasto 50 € 

- mökin värimuutos, julkisivumuutos, kattamaton patio, puurakenteinen aita ja muu 

vähäinen rakenne 25 € 

Keskustelussa todettiin, että vastaavia maksuja peritään myös muissa siirtolapuutarhoissa. 

 

13. Kokouksen käsiteltäväksi jätetyt asiat 

 

Kokoukselle ei oltu jätetty käsiteltäviä asioita. 
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14. Muut asiat  

 

WC:t lämpimine vesineen avataan mökkiläisten käyttöön heti. 

 

15. Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja Erkki Karulinna kiitti osallistujia ja päätti kokouksen kello 15.00. 

 

 

Vakuudeksi 

 

 

 

_________________________  ___________________________ 

puheenjohtaja Erkki Karulinna  sihteeri Riitta Somero 

 

 

 

Olemme tänään tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi. 

 

Helsingissä __/__2016   Helsingissä __/__2016 

 

 

 

_____________________________  ____________________________________ 

pöytäkirjan tarkastaja Eija Jerjomin  pöytäkirjan tarkastaja Tuulikki Soisalo 

 

 


