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Kivinokkalaiset ry:n syyskokouksessa 9.9.2012 käsiteltiin seuraavia asioita:
* Saaritoimikunnan puheenjohtaja Katariina Pyysalo avasi kokouksen klo 13.15 ja piti
pienen katsauksen menneen kesän tapahtumista.
* Saaritoimikunnan laatima toimintasuunnitelma vuodelle 2013 hyväksyttiin muutoksitta.
* Liittymismaksu 100€, joka maksetaan mökin oston yhteydessä, pysyi ennallaan.
Jäsenmaksuja ei edelleenkään peritä. Hoitovastiketta päätettiin korottaa 10€, vuonna
2013 hoitomaksu110€, viljelypalstan vuokra 25€ pysyi ennallaan ja kaupungin tontin
vuokra tarkentuu vuoden vaihteessa.
* Isännöitsijä Krister Ilvonen kävi läpi Saaritoimikunnan hyväksymän talousarvion ja se
hyväksyttiin muutoksitta.
*Saaritoimikunnan palkkiot vuodelle 2013 vahvistettiin.
Saaritoimikunnan puheenjohtaja 1000€/vuosi, muiden Saaritoimikunnan jäsenten
palkkio 300€/vuosi. Tämän lisäksi kulttuuritoimikunnan puheenjohtajan palkkio 350€,
kuitenkin niin, ettei kahta palkkiota makseta samalle henkilölle.
*Valittiin nykyisistä jäsenistä jatkamaan Katariina Pyysalo, Kirsi Korhonen, Anja
Salesto ja Leena Sorsa. Valittiin uusina jäseninä Rita Löwenhild ja Hilkka Haapamäki.
Saaritoimikunnan ulkopuolisiksi jäseniksi valittiin rakennusvastaaviksi arkkitehdit
Marja Sopanen ja Sami Heikkinen sekä ulkopuoliseksi tiedottajaksi Katriina
Rosavaara. Toimikunnat saavat täydentää itseään vuoden aikana.
* Kulttuuritoimikunnan jäseniksi valittiin Marjut Kuopus, Pauliina Shilango, Ulla BrusilaRelas, Tuulevi Aaltonen ja Tarja Rantanen.
Toimikunta voi täydentää itseään vuoden aikana.
Lasten nokkatoimikunta yhdistettiin Kulttuuritoimikuntaan.
* Perustettiin huoltotoimikunta, johon nimettiin jäseniksi Kari Taimitarha, Risto Vilja ja Juha
Vilenius. Toimikunta voi vuoden aikana täydentää itseään.
Kari Taimitarha: Venepoletteja on vielä saatavissa. Veneet, jotka todettu hylätyiksi
on ilmoitettu poliisille ja ne joutuvat huutokaupattaviksi.
* Kesäveden sulkemistalkoot ovat 1.10.-12 klo 8.00. Toivotaan mahdollisimman runsasta

osanottoa talkoisiin.
* Mökkimurtoja on ollut. Kaikkia kehotettiin seuraamaan mökkejään ja
naapurustonkin mökkejä. Murron sattuessa ilmoitus tehdään suoraan poliisille.
* Open House Helsinki tulee myös Kivinokkaan 15.9. klo 14.00. Kahdeksan mökkiä
avaa ovensa helsinkiläisille Anu Suorannan ja Katriina Rosavaaran johdolla.
Tilaisuuden organisoinnin on Kivinokkaan järjestänyt Ritva Laitinen.
* Mökkiläisiä kehotettiin levittämään Herttoniemi-seuran ja Kivinokkalaiset ry:n
sekä Kulosaarelaiset ry:n vetoomusta Kivinokan säilyttämisen puolesta yrityksille ja
yhdistyksille.
Allekirjoitetut vetoomukset lähetetään Ritva Laitiselle.
* Beowolf, Kivinokan kesäteatteri on käyttänyt useampana vuonna Kivinokkalaisten
vesipistettä ja tuonut roskansa Kivinokkalaisten jätelaatikoihin. Katariina Pyysalo
kertoi, että asia on selvitetty. Sopimuksen mukaan teatterista tuli kaksi esiintyjää
näyttelemään Rosvopaisti-tilaisuudessa. Sen lisäksi Kivinokkalaisten mökkiläiset
saavat 2€:n alennuksen lipuista kertomalla, että kuuluvat Kivinokkalaiset ry:hyn.
Saamme lisäksi kymmenen pääsylippua kesän arpajaisiin.
*Jättibalsamien kitkentä kuuluu jokaiselle mökkiläiselle koko Kivinokan alueella.
* Lisäksi tiedotettiin, että syyskokouksen jälkeen klo 15.00 alkoi Kulosaaren kartanolla
Vihreiden järjestämä Kivinokkaa puolustava vaalitilaisuus.
* Syyskokouksessa oli läsnä 50 mökkiläistä sekä isännöitsijä Krister Ilvonen

