
Syyskokouksen tiivistelmä 
 
Aika  la 17.9.2022 klo 14.00 – 16.00 
Läsnä  51 hlöä 
 
 
Toiminnantarkastajan valinta 
Yhdistyksen uusi toiminnantarkastaja on Minna Renholm. Marjaleena Saarinen on varatoiminnantar-
kastaja. 
 
Valittiin hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle   
Erovuorossa olivat Susanna Ortiz ja Jaana Sävel, jotka äänestyksettä valittiin uudelleen hallitukseen 
(syyskokoukseen 2025 asti). 
 
Toimintasuunnitelma 2023 
Tehtiin lisäykset jättipalsamin hävittämisestä, Asteritien ylittävän vesiputken kaivamisesta syvem-
mälle maahan sekä Asteritien kohdan parkkialueen kunnostamisesta. Keskusteltiin myös Havutien 
kompostialueen kunnostuksesta. 
 
Talousarvio, hinnasto ja investoinnit 
- hyväksyttiin esitetyt muutokset hinnastoon; 

* kaudella 2023 kiinteät viikkosaunat ovat maksuttomia jäsenille perheineen (puoliso/kump-
pani, kotona asuvat lapset); jäsenten vieraat 5 € ja perhesaunavuoro 10 € 
* Kerhomajan vuokra 1-30 hlöä = 50 €, 31-70 hlöä = 100 € (vuokrataan vain jäsenille) 
* Kerhomajan vuokraaja saa veloituksetta tulla tekemään valmisteluja edellisenä iltana ja hoi-
taa majan siivouksen seuraavana aamuna, jos majaa ei ole varattu näinä päivinä muuhun 
käyttöön. Grillikota kuuluu Kerhomajan vuokraukseen eli sitä saa käyttää. 
* varaudutaan alueen vesiputkiston laajaan kunnostustarpeeseen (selvitystyöt 2023) 
* suunnitellaan Havutien kompostialueen mittavampaa kunnostusta 

- keskusteltiin talkootunnin hinnasta; päätettiin siirtää asian käsittely kevätkokoukselle 2023 
- muutoin hinnastoon säilyy ennallaan (sis. jäsenmaksut ja palkkiot) 
 
Tiimit 
Keittiö-, kunnossapito-, sauna- ja vapaa-ajan tiimit jatkavat 2023. 
 
Asukasopas 
Sähköpostitse lähetetty ja yhdistyksen verkkosivuilta löytyvä Asukasopas hyväksyttiin muutoksitta. 
Keskustelua herätti mm. huoltokäytävien käytön esteenä olevat pensasaidat ja kivirakenteet sekä 
hallituksen aluekatselmuksessa antamat muistutukset. Puheenjohtaja muistutti, että alue on kulttuu-
rihistoriallisesti arvokas ja niin yhdistyksen kuin jokaisen jäsenenkin vastuulla on huolehtia koko alu-
een ja oman palstan siisteydestä ja toimivuudesta. 
 
Talkoot 
Sovittiin, että yhdistyksen hallitus käsittelee talvikaudella talkooasiaa ja koostaa talkoista kokonai-
suutena (ikääntyneiden talkoovastuu, hinta, määrä jne.) esityksen kevätkokoukselle 2023. 



Rakennuslupaprosessi 
Keskusteltiin rakentamisesta Luodon Siirtolapuutarhalla, lähinnä päätöksenteosta. Todettiin, että 
siirtolapuutarhalla KKOY tekee kaikki rakentamista koskevat päätökset, mutta yhdistys ottaa kantaa 
siihen, miten rakennus (mukaan lukien purkutyöt, lisäykset, muutokset) sopii ulkoiselta ilmeeltään 
alueelle. Rakennuslupaprosessin kaavio on jaettu jäsenille sähköisesti, ja se laitetaan Kerhomajan il-
moitustaululle. 
 
Mökin kauppakirja 
Mökin mallikauppakirjaan on lisätty maininta ostajan liittymisestä yhdistyksen jäseneksi. Kannattaa 
käyttää kahta kauppakirjaa – toinen mökin myyntiin (mallikauppakirja yhdistyksen verkkosivuilla) ja 
toinen kiinteistöosakeyhtiön osakkeen myyntiin (mallikauppakirja KKOY:n verkkosivuilla). 
 
Kuntovihkokisa 
Kuntovihkot löytyvät myös tulevan talvikauden aikana Luodolta ja Katinkurusta. Talvikaudella vih-
koon nimensä merkinneet osallistuvat palkinnon arvontaan kevätkokouksessa 2023. 
 
Vuoden Piha 2022 – Liljatie 20 
Vuoden Pihan valinnan teki vapaa-aikatiimin Puutarhakerho. Kriteerinä oli löytää kaunis siirtolapuu-
tarhapiha, jolla on monipuolisesti erilaisia istutuksia; hedelmäpuita, perennoja ja kesäkukkia. Sisään-
käynti on viihtyisä ja kaunis. Pihaa ympäröi perinteinen, matala ja hoidettu pensasaita. Piha on ko-
konaisuudessaan siirtolapuutarhan henkeen sopiva ja perinteiseen ympäristöön sointuva. Pintama-
teriaalit on valittu tämän periaatteen mukaisesti. 
 
Puutarhakerhon mielestä Liljatie 20 täyttää hyvin tai erinomaisesti kaikki nämä kriteerit. 
Yhdistys onnittelee Vuoden Pihaa 2022! 
 
________________________________________________________________________________ 
Hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin välittömästi syyskokouksen jälkeen, hallitusjäsenten teh-
tävät säilyvät ennallaan. Kokoonpano löytyy Luodon Siirtolapuutarhan verkkosivuilta välilehdeltä 
Hallitus - www.luotospy.fi . 

http://www.luotospy.fi/366606321

