
Klaukkalanpuiston Ryhmäpuutarha ry   PÖYTÄKIRJA 

Pakilan rantatie 1 

00680  HELSINKI     31.3.2019  

     

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 

Aika Sunnuntai 31.03.2019 klo 14.00 – 14.24 

Paikka  Kerhotupa, Pakilan rantatie 1, 00680 HELSINKI 

Läsnä  32 jäsentä ja 7 perhejäsentä ja 3 muuta osallistujaa (Liite 1) 

 

1. Kokouksen avaus 

Yhdistyksen puheenjohtaja Sini Marttinen avasi kokouksen ja toivotti jäsenet tervetulleiksi. Avauksen 

jälkeen pidettiin hiljainen hetki Unto Vainion poismenon johdosta.  

 

2. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 

Todettiin kokous yhdistyksen sääntöjen edellyttämällä tavalla koolle kutsutuksi ja 

päätösvaltaiseksi. 

 

3. Kokousvirkailijoiden valinta 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Sini Marttinen, sihteeriksi Minna Pellikka, pöytäkirjan 

tarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Sirkku Pietilä ja Kaisa Mannermaa.  

 

4. Esityslistan hyväksyminen (liite 2) 

Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.  

 

5. Toimintakertomuksen hyväksyminen vuodelle 2018 (liite 3) 

Kokouksen sihteeri esitteli toimintakertomuksen, joka oli lähetetty jäsenille kokouskutsun yhteydessä. 

Toimintakertomus hyväksyttiin sellaisenaan.  

 

6. Vuoden 2018 tilinpäätös ja kuullaan toiminnantarkastajien lausunto (liite 4) 

Taloudenhoitaja Erja Mononen esitteli tilinpäätöksen. Sihteeri luki toiminnantarkastajien lausunnon, 

jossa ei löytynyt huomautettavaa.  

 

7. Vahvistetaan tilinpäätös 

Vahvistettiin tilinpäätös, joka osoitti 2621,92€ ylijäämää. 

 

8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille 

Myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille.  

 

9. Päätetään vuosituloksen käyttämisestä 

Päätettiin siirtää ylijäämä 2621,92€ edellisten tilikausien ylijäämätilille.  

 

10. Palstojen vuokrat 

Jäsensihteeri Esko Hellsten kertoi, että vuokra on sidottu elinkustannusindeksiin. Indeksin korotus on 

noin 1% (oman palstan neliön voi kertoa 1,41eurolla ja saa palstavuokran suuruuden). 

 

11. Hallituksen tiedotteet  

Mahdolliset sääntömuutokset ovat työn alla (esim. mahdollisestaan kokousvaltakirjat). 

Siirtolapuutarhaliitto on julkaisemassa mallisääntöjä, joista voimme katsoa mallia. Myös Kumpulan 

siirtolapuutarha on julkaissut uudet säännöt, joista voimme ottaa mallia.  

 

Nettiyhteyttä ei enää oteta kesälle 2019, koska tarvetta ei ole.  

 

Klaukkalanpuisto on lupautunut pitämään Aluejärjestön kesäkisat tänä vuonna. Innokkaita talkoolaisia 

tarvitaan sekä toimitsijoiksi että muihin tehtäviin. Lisää tietoa kesän aikana ilmoitustauluilla, Veli 

Immoselle voi ilmoittautua vapaaehtoiseksi.  



 

12. Kokouksen käsiteltäväksi jätetyt asiat  

Kokoukselle ei ollut jätetty käsiteltäviä asioita.  

 

13. Muut asiat 

Kesävedet pyritään avaamaan vapuksi, jos yöpakkasia ei ole enää odotettavissa.  

 

Jäteasema avataan pääsiäiseksi.  

 

Haketuspaikalle saa viedä vain oksajätettä, ei viherjätettä. Mietimme yhdessä Pakilan kanssa keinoja 

vähentää haketuskustannuksia. 

 

Naisten vessa on ollut käytössä läpi talven. Miesten vessa ei vielä käytössä, koska kaupunki tekee 

sinne remonttia. Valmistunee huhtikuun puolessa välissä. Siihen asti myös miehet saavat käyttää 

naisen vessaa ja pesutiloja. Lämmin vesi on jo päällä huoltorakennuksessa. 

 

14. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.24.  

 

 

Vakuudeksi 

 

_________________________   _________________________ 

puheenjohtaja Sini Marttinen    sihteeri Minna Pellikka 

 

 

 

 

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

 

Helsingissä ____/_____2019   Helsingissä ____/_____2019 

 

 

_____________________________  ____________________________________ 

pöytäkirjan tarkastaja Kaisa Mannermaa  pöytäkirjan tarkastaja Sirkku Pietilä 


