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Lassilan palstavijelijät ry:n vuosikokoustiivistelmä 19.2.2015

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mika Lehtonen ja sihteeriksi kutsuttiin Eva Kammiovirta
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sirkka-Liisa Koskinen sekä  jotka toimivat tarvittaessa äänten laskijoina.
Mika Lehtonen esitteli vuosikertomuksen ,tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon. Tilinpäätös 
vahvistettiin ja hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus.
Mika Lehtonen esitteli toimintasuunnitelman ja budjettiehdotuksen kaudelle 2015.
Vahvistettiin hallituksen esittämä toimintasuunnitelma.
Vahvistettiin tulo ja menoarvio :€ 6226
Vahvistettiin liittymis- ja huomautusmaksumaksu: :€ 10
Vahvistettiin jäsenmaksu kaudelle 2015  € 30
Jäseneksi hyväksytty saa käyttöönsä viljelypalstan.
Vahvistettiin vapaajäsenet: yli 10 v puheenjohtajana toimineet, varsinaiset toiminnantarkastajat, hallituksen 
jäsenet ja puheenjohtaja.
Valittiin hallituksen puheenjohtajaksi Mika Lehtonen palsta 107 ja jäseniksi Ingalill Mäkeä palsta 75, 
 Milla Piirainen palsta 27, Satu Hämäläinen palsta 3A,  Osmo Perkamo palsta 161, Eva 
Kammiovirta palsta 160,
Toiminnantarkastajiksi valittiin Riitta Perttunen ja  Ilkka  Kudjoi
sekä varatoiminnantarkastajiksi Sirkka-Liisa Koskinen ja Helinä Välimaa.

Toimintasuunnitelma kaudelle 2015

1 Järjestetään keväällä Viljelystartti jossa neuvotaan uusia ja entisiä viljelijöitä palstaviljelyn 
nikseihin  ja .kuinka palstavilljelyharrastuksesta saa iloa ja terveyttä monessa muodossa. 

2 Kiinnitetään huomiota tiedottamiseen ja viljelyneuvontaan.
3 Kannustetaan palstaviljelijöitä yhteisölliseen toimintaan. (mm. tehdään taimien, siementen, 

siemenperunoiden ym. vaihto-ohjeet sekä autetaan yhteistilauksissa jne.)
4 Järjestetään käytävien, nurmikoiden ja ympäristön hoitoviikonloppuja joiden aikana voidaa 

yhtesölliseti tehdä palsta-alueesta entistä kauniimpi.
5 Hankitaan keväällä sekajätelava tai jäte suursäkkejä sekajätteen keräämiseksi
6 Järjestetään elojuhlat elokuun puolivälissä.
7 Jatketaan palstarajojen näkyvyyden lisäämistä avaamalla palstojen rajalle 30+30 cm kasveista 

vapaa vyöhyke. Samalla jatketaan rajatolppien uusimista. Varmistetaan kaikille palstoille kulkuväylä
tekemällä uusi tie.

8 Palautetaan alueen ulkonäköä viljely-ystävällisemmksi purkamalla ja siivoamalla palstat 
rakennusmateriaaleista ja muista varastoidusta tavaroista.

9 Isojen palstojen vapautuessa  harkitaan ko. palstan jakoa kahdeksi pienemmäksi palstaksi, 
mikäli se on koon ja näin syntyvän uuden palstan kulkuyhteyksien kannalta mahdollista. Myös 
kahden pienen palstan yhdistäminen on harkittavissa.

10 Ylläpidetään suhdetta Helsingin pusto-osaston kanssa jolloin on mahdollista saada alueelle 
apua alueen hoidossa.

Yhdistyksen hallitus
 puheenjohtaja Mika Lehtonen mika.lehtonen@helsinki.fi    044 530 55 20
sihteeri Eva Kammiovirta   eva.kammiovirta@thl.fi 045 672 68 08 
varapuhennjohtaja, palstojen jako Milla Piirainen piirainenmilla@hotmail.com  046 5578193
jäsenrekisterin ylläpito IngaLill Mäkelä  ingalill.makela@pp.inet.fi 040 516 49 29
taloudenhoitaja Osmo Perkamo osmo.perkamo@ymail.com 040 063 69 80
tapahtumien järjestelyt Satu Hämäläinen satu.h.h@netti.fi 041 430 34 30

Lassilan palstaviljeljiät   Verkossa   https://lapavi.wordpress.com/category/ajankohtaista/

Lassilan palstaviljelijät Facebookissa  : https://www.facebook.com/LassilanPalstaviljelijat?ref=bookmarks
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