KUNINKAANTIE-PIHLAJARINNE OKY RY,
KUNGSVÄGEN-RÖNNEBACKA EHF RF.
SYYSKOKOUS 2007 PÖYTÄKIRJA
Aika: 6.11.2007 klo:18:30 aloitettiin kuulemalla kaavoituksesta, alustajana Pertti Maisala
Syyskokous alkoi klo: 20:00
Paikka: Tenavarinteen Päiväkoti, Ollaksentie21 – Pihlajistontien kulma, Pihlajarinne, Espoo
1. Yhdistyksen Puheenjohtaja Oivi Salohonka avasi kokouksen ja asialista hyväksyttiin.
2. Syyskokouksen puheenjohtajaksi valittiin Esko Jokinen, sihteeriksi Minna Lindfors.
Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Irma Jokinen ja Irma Lehtokari, jotka toimivat tarvittaessa myös
ääntenlaskijoina.
3. Todetaan kokouksen osallistujat, syyskokous oli laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen.
4. Oivi Salohonka esitteli yhdistyksen toimintasuunnitelman seuraavalle vuodelle, joka hyväksyttiin
sellaisenaan. Toimintasuunnitelma 2008 on nähtävissä yhdistyksen kotisivulla www.kuninkaantiepihlajarinne.fi
5. Seuraavan vuoden jäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksun suuruus päätettiin seuraavasti:
Jäsenmaksu on 10 euroa/talous. Yhdistyksen jäsen on jäsenmaksunmaksaja eikä muilta saman
talouden henkilöiltä ole peritty lisämaksua. Kannatusjäsenmaksu on ollut 20- 50 euroa/yritys.
6. Päätettiin johtokunnan jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista. Johtokunnan jäsenille ei makseta
palkkioita. Tilintarkastus, tilinpäätös ja kotisivujen palkkioiden maksusta valtuutetaan johtokunta
tekemään päätös maksujen suuruudesta.
7. Oivi Salohonka esitteli talousarvion vuodelle 2008. Juha Turunen pyysi ottamaan huomioon Espoon
kaupungin kannan siivoustalkoiden avustusten maksamiselle. Espoon kaupunki, kun ei enää
jatkossa maksa lava ym. kuluja. Vuoden 2008 talousarvio hyväksyttiin sellaisenaan. Talousarvio
2008 on nähtävissä yhdistyksen kotisivulla.
8. Vuoden 2008, johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin Eero Jaakkola.

9. Valittiin jäsenet johtokuntaan erovuoroisten tilalle 2 kaudeksi: Marion Luoma, Lea Hannola, Kati
Tauriainen ja Kauno Pollari sekä 1 kaudeksi Bo Liljeblad.
10. Vuoden 2008 Tilintarkastajiksi valittiin Elise Hirvonen ja Oivi Salohonka, varatilintarkastajiksi valittiin
Jonita Siivonen ja Ulla Hammar.
11. Päätettiin jatkaa osallistumista seuraavien yhteistyöelinten toimintaan:
KANK (Kanta-Espoon alueneuvottelukunta), EOK (Espoon Omakotiyhdistysten Keskusjärjestö ry),
EKYL (Espoon Kaupunginosayhdistysten Liitto ry) ja Pro Espoonjoki ry (Espoon vesistöjen suojelu)
lähettämällä edustajia joko pysyvinä tai kokousosanottajina eri tilaisuuksiin.
12. Päätettiin yhdistyksen kokousten koollekutsumistavasta
Päätettiin jatkaa entistä käytäntöä, eli Pihlis-info ja K-Market Auroran sisällä olevan ilmoitustaulun.
Lisäksi on käytetty kentän ilmoitustaulua ja kotisivua.

13. Käsitellään muut kokouksen esityslistalle otetut asiat
- vuoden kyläläiseksi valittiin Armas Tulonen, joka toimii kylän ikiomana talomiehenä, huoltaen
lasten leikkipaikat ja jututtaen lapset ja vanhemmat.

- kansalaisaloite meluaidan saamiseksi kehä 3, Johtokunta velvoitettiin huolehtimaan asiasta.
- Pellaksen kaavasta täytyy tehdä asukkaille "painava" info mielellään värikartalla, jotta jokainen
ymmärtää mitä naapuriin on tulossa ja kerätään adressi vastustamaan näin järjetöntä määrä
asuntoja kohtaan. Emme
ole kehitystä vastaan, jos se pysyy tietyissä rajoissa. Alueelta puuttuu koulupalvelut kokonaan ja
tällä hetkellä ei pysty nykyiset koulut vastaanottamaan kaikkia oppilaita. Kuninkaantie ei tule
kestämään, suuria määriä autoja ja rakennusvaiheessa siellä on pääsääntöisesti rekka liikennettä.
Espoon joki on maisemallisesti kulttuuriperinnettä ja alueella asuu uhanalaisia lajeja joita on
suojeltava, ei ranta rakentamista.
- ehdotettiin sähköpostilistan keräämistä nopeaan asioiden tiedottamiseen. Toki ei unohdeta heitä
jolla ei ole sähköpostia.
14. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo: 20.55
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