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1 Yhteisten ulkoalueiden hoito
1.1

Kerhotalo








1.2

Ruohon leikkaus ruohoalueelta
Rikkaruohojen kitkeminen hiekka- alueelta
Pihan haravointi, roskat ja tippuneet oksat pois
Kukkapenkin hoito, pensaiden leikkaus tarvittaessa
Parkkipaikan hoito, rikkaruohot, roskat pois!
Roska-astioiden ympäristön ja kompostien hoito
Kerhotalon kesäkukka- amppelien kastelu ja hoito

Takkatupa








1.3

Sisääntulotien ja sen reunojen kitkeminen rikkaruohoista
Sisääntulotien reunakasvillisuuden niitto ja matalana pito (niitto viimeistään ennen pujon
kukkimista!)
Piha-alueen kukkaistutusten hoito
Piha- alueen ja sisääntulotien haravointi kerran viikossa
Kesäkukkaistutukset, kastelu ja hoito
Takkatuvan sisääntulon ja kuistin reunusalueen kitkeminen rikkaruohoista
Kuistin viherköynnöksen hoito

Uuden puolen ulkoalueiden hoito

1.3.1


1.3.2



1.3.3


1.3.4





Roska-astia alue
Ympäristö siistiksi, kasvillisuus matalaksi, kannet kiinni, ulkopuolelle jätetyt roskat laatikoihin,
tiedottaminen hallitukselle erityistoimenpiteitä vaativista tilanteista
Kompostialue
Ruohon leikkuu
Seinustan siistiminen
Ojan reunuksen niitto
Parkkipaikka
Reunukset ja raja-alueet siistiksi
Rikkaruohot ja roskat pois
Lasten leikkikenttä
Leikkimökin ja leikkivälineiden kunnossapito ja huoltaminen, korjauskelvottomien lelujen poisto
Hiekkalaatikon hoito ja hiekan vaihto tarvittaessa
Ruohon leikkuu, tien reunustojen siistiminen
Hiekka-alueen siistiminen.
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1.3.5



1.3.6



1.3.7


1.4
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Ruohon leikkaus
Kriikunatie, Tekunkadun suuntainen osuus
Kriikuntatie, Kauppi
Kriikunatie, Petsamo
Aukioiden ja niiden reunuston hoito
”Tekun aukio”
”Kaupin aukio”
Pallokenttä
Muut työt
Ratikkasillan orapihlaja-aidan vuosileikkaus ja leikkuujätteen pois korjaaminen

Vanhan puolen ulkoalueiden hoito

1.4.1


1.4.2




1.4.3





1.4.4




Roska-astia alue
Ympäristö siistiksi, kasvillisuus matalaksi, kannet kiinni, ulkopuolelle jätetyt roskat laatikoihin,
tiedottaminen hallitukselle erityistoimenpiteitä vaativista tilanteista
Lasten leikkikenttä
Leikkimökin ja leikkivälineiden kunnossapito ja huoltaminen, korjauskelvottomien lelujen poisto
Hiekkalaatikon hoito ja hiekan vaihto tarvittaessa
Ruohon leikkuu, tien reunustojen siistiminen
Hiekka-alueen siistiminen.
Ruohon leikkaus
Ahomansikkatie
WC:n ympäristö
Puolikkaan palstan 22 hoito
Litukankadun ja orpihlaja-aidan välinen alue
Kerhotalolle menevän tien ja orapihlaja-aidan välinen alue
Muu työt
WC:n takan olevien kukkaistusten hoito
Litukankadun orapihlaja-aidan vuosileikkaus ja leikkuujätteen pois korjaaminen
Kerhotalolle menevän tien orapihlaja-aidan vuosileikkaus ja leikkuujätteen pois korjaaminen
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2 Siivoukset
2.1

Kerhotalo



2.2

Kevät siivous
Viikkosiivous

Takkatupa



2.3

Suursiivous keväällä ja syksyllä
Viikkosiivous

Saunatila



2.4

Suursiivous toimintakauden aikana ja kauden loputtua
Viikko siivous

Takkatuvan päädyn WC- ja suihkutilat



2.5

Suursiivous keväällä
Viikottainen/päivittäinen siivous

Vanhan puolen WC



2.6

Suursiivous keväällä
Viikottainen/päivittäinen siivous

Uuden puolen Eko-WC



Suursiivous keväällä ja syksyllä
Viikottainen/päivittäinen siivous

3 Tekniset työt
3.1

Vesiryhmä







3.2

Ryhmä olemassa( Vesihuolto vastaava ) Lisää ” oppipoikia ” hommaa opettelemaan!
Keväällä: veden aukaisu alueelle
Syksyllä: veden sulkeminen alueelta
Keväällä Kerhotalon astianpesukoneen siirto takkatuvalta kerhotalolle ja liittäminen vesijohtoon /
viemäriin Syksyllä: siirto kerhotalolta takkatuvalle
Vuotavien hanojen huolto/ vaihto
Osallistuminen mahdollisten vuotojen selvittelyyn

Sähköryhmä


3.3

Ryhmä olemassa (sähkövastaava)

Yhdistyksen kaluston hoito



Kalustovajan hoito, järjestys
Välineiden tarkistus, kunnostus, korjaus, korjauttaminen, uusimisesitykset, poistot
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Grillin ja lättypannujen huolto, kaasupullojen säilytys ja vaihto
Maitokärryjen huolto

Korjaus- / rakennusryhmä, pienet korjaukset ohjeen mukaan







Takkatuvan pienet korjaukset ohjeen mukaan
Aitojen ja porttien huoltaminen, kunnostaminen ja maalaus ohjeen mukaan
Kerhotalon parkkipaikkojen merkintä
Alueen tienviitat Ja opastusviitat, huolto ja uusiminen tarvittaessa
Yhteisten tilojen ja muiden kohteiden siistimismaalaukset ohjeen mukaan
Tarvittavien muiden rakennelmien rakentaminen/ korjaaminen/ kokoaminen ohjeen muk.

4 Emäntätiimi



Tarjoilu yhdistyksen tilaisuuksissa ( talkoot, juhlat, vierailut, tapahtumat)
Emäntä + yhteisötyöntekijöitä tarpeen mukaan

5 Tapahtumat







Erilaisiin yhdistyksen tapahtumiin, teemapäiviin ja viljelijöiden omaehtoisesti kehittämiä,
yhteisöllisyyttä lisääviä tapahtumia ja koulutuksia. Kaikkea mahdollista yhteisön jäseniä ja yhdistystä
tukevaa toimintaa!
o esim. taimimyynti, lätty- ja makkaranpaisto, Syysbrunssi, sadonkorjuumyyjäiset, yhdistyksen
o kirpparit tai muunlaiset myyjäiset tai arpajaiset alueella yhdistyksen hyväksi,
o Päivä puutarhassa- tapahtuma,
o opastusta yrttien käyttöön, polkupyörän huoltokurssi , ensiapu siirtolapuutarhassa,
muurinpohjalätynpaistokurssi, opastusta some-maailmaan (instagram, facebook, valokuvaalbumin teko) ……. yms…...
o Kaikkea mahdollista yhteisön jäseniä ja yhdistystä tukevaa toimintaa!
Em. tapahtumien ilmoitukset, ilmoitusten suunnittelu ja toteutus
Taimimyynti
Lastentapahtumat
Risukeräyksen loppusiivous
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6 Kartta/uuden puolen hoidettavista alueista

Pelikentän alue

Kriikunatie/Petsamo

Kriikunatie/Kauppi

”Kaupin aukio”

”Tekun aukio”

