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Viileä ja sateinen kesä on tätä kirjoitetta-
essa ehtinyt jo yli puolenvälin. Jos eivät 

ihmiset ole pitäneet, ovat kasvit sen sijaan kiit-
täneet. Sadot  ovat aikataulusta myöhässä, mutta 
kasvu on ollut hyvää ja satoisaa.

Tämä kesä on se, jolloin puutarhamme pal-
velut paranivat: suihkut ja uudet vessat keräävät 
kiitosta, samoin pesula ja uusi jäteasema. Palve-
lut ovat nyt toivottavasti sellaisessa kunnossa, et-
tä vähään aikaan ei tarvitse tehdä mitään suu-
rempia investointeja. Voimme jatkossa keskittyä 
nauttimaan uusista mahdollisuuksista ja huoleh-
tia lainan takaisin maksusta. Puheenjohtajakau-
della käynnistetyistä hankkeista vain tyyppipii-
rustuksien hyväksyminen on vielä kesken, mutta 
sekin valmistunee pian, pian.

Ensi vuosi on yhdistyksen 70. toimintavuosi. 
Tätä tullaan varmasti juhlistamaan asiaankuulu-
valla ja perinteisellä juhlalla, jonka tulemme yh-
dessä järjestämään. Mikäli kymmenen vuotta 
sitten tapahtuneesta voi jotain päätellä, odotet-
tavissa on unohtumaton spektaakkeli.

Kun rakentamisen ja muiden hankkeiden 
kiireet nyt hellittävät voi yhdistys välillä keskit-
tyä perustoimintaansa ja sen kehittämiseen tä-
män ajan vaatimuksiin sopivaksi. Yhdistyksemme 
pyörii vapaaehtoisten talkootyöllä. Työtä ollaan 
valmiit tekemään, mutta turhaa työtä ei. Pyöri-
tämme monia turhan monimutkaisia ja vanhen-
tuneita käytäntöjä, jotka pitäisi uudistaa. Digi-
talous tarjoaa mahdollisuuksia rutiiniluonteisten 
arkistointi- ja rekisteritehtävien helpottamiseen 
ja tekemiseen paikasta ja ajasta riippumattomik-
si. Käsittelemme edelleen käteistä rahaa monessa 
yhteydessä, mikä aiheuttaa käteiskassan hoitami-
seen ja talouden pitoon paljon turhaa, ylimää-
räistä työtä. On aika luoda kunnolliset valmiu-
det netin ja sen mahdollisuuksien täysimääräiseen 
hyödyntämiseen. Pankkikortit ja suorat tilisiirrot 
pitää saada täysimääräiseen käyttöön, jotta näi-
den asioiden hoito helpottuu. Toki pitää huo-
lehtia siitä, että ne, joilla näitä välineitä ei kerta 
kaikkiaan ole, voivat hoitaa maksunsa, jos ei muu 
auta, vaikka sitten kerran kesässä käteisellä. Myös 
yhdistyksen yhteisten tilojen ja rakennusten huol-

lossa ja käytössä on varmasti paljon järkeistämi-
sen sijaa. Sähkö- ja vesijohtoverkostojen kunnon 
kohentamisessa ja huoltokäytäntöjen kehittämi-
sessä on myös paljon mahdollisuuksia.

Yhdistyksen toiminta onnistuu, ja mukana oli-
joilla on hauskaa, kun aina pidetään silmällä ennen 
kaikkea sitä, että talkootyö on mukavaa yhdessä-
oloa ja vapaaehtoinen hallinnon hoito helpotetaan 
ja tehdään selkeäksi ja toimivaksi sitä hoitavien 
kannalta. Tämä tarkoittaa sitä, esim. maksujen 
hoitamisessa, että tavallisten jäsenten tulee jatkossa 
ehkä nähdä hieman enemmän vaivaa. Niin talkois-
sa kuin yhdistyksen toimissa pitää olla hauskaa, ei-
kä ketään saa juoksuttaa turhaan!

Alueemme tulee asemakaavan mukaisesti tu-
levaisuudessa laajentumaan muutamilla kymme-
nillä mökeillä. Tämä antaa mahdollisuuksia, Mar-
janiemen esimerkin mukaisesti, kehittää esim. 
kesävesivessaverkkoa myös muualle alueellemme 
kuin keskelle kerhotalon viereen. Jotta uudet mö-
kit voisivat toteutua, pitäisi kaupungin budjetista 
löytyä tätä varten määrärahaa Jasmiinipolun jat-
keen rakentamiseen. Saatujen viestien mukaan tä-
hän menee nykytilanteessa vielä vuosia.

PAKILAN SIIRTOLAPUUTARHA- 
YHDISTYKSEN LEHTI

PUHEENJOHTAJALTA

SISÄLLYS

OIKAISU

Näillä sanoilla ja toiveilla toivotan hyvää ja 
satoisaa loppukesää ja aurinkoista syksyä  
kaikille kanssapuutarhureille!

Timo Mäkinen, hallituksen puheenjohtaja

Päätoimittaja:  Timo Mäkinen 
Toimitussihteeri:  Mikko Vuorinen 
Taitto:  Ella Vedenoja
Kannen kuva:  Heli Ahola
Toimituskunta:  Annu Brotherus
Painopaikka:  Next Print Oy 
Painos:  380 kpl

Painettu ympäristöystävälliselle paperille

Varaudu talveen
Puheenjohtajalta
Huoltorakennus
Kesän tapahtumia
Siirtolapuutarhamökkini
Juhannusjuhla 
Elojuhla
Kajaanin siirtolapuutarha
Syyskokous
Yhteystietoja talven varalle

Sulje omat talous- ja kasteluvesi-
sulkusi polun laidalta. Kaikki pals-

tan vesijohdot ja niihin liittyvät laitteet 
päähanasta alkaen ovat kunkin palsta-
laisen omalla vastuulla. Ole siis huolelli-
nen, jotta vältyt vesivahingoilta! 

Irrota palstallesi menevä letku 
päähanasta, irrota tyhjennystulpat 

ja tyhjennä putket huolellisesti. Puhal-
lus hanaan auttaa tyhjentämään putket. 
Puhaltamisen jälkeen ja varmistettua-
si putken tyhjeneminen, laita tulpat ke-
vyesti takaisin paikoilleen. 

Tyhjennä ja suojaa palstallesi 
asentamasi johdot, letkut, säiliöt, 

varaajat yms. tarpeen mukaan jäätymi-
sen estämiseksi. 

Jätä omalla palstallasi hanat auki 
talveksi. Muista varmistaa, ettei si-

sätiloihin voi enää tulla vettä. Lopulliseen 
talviasentoon poluilla olevat kahvat asen-
taa Pauli Ojanen, joka muutenkin huoleh-
tii yhdistyksemme talous- ja kasteluvesi-
järjestelmistä palstasi kulmalle asti.

Keväällä muista tulla sulkemaan 
vesijohtojesi hanat ennen vesien 

avaamista vapun tienoilla. Verkosto 
voidaan avata, kun jäätymisvaaraa ei 
enää ole. Avaamisesta ilmoitetaan il-
moitustaululla. 

Ilmoita havaitsemistasi vuodois-
ta ja vaurioista välittömästi vesi-

johtoverkoston hoitajalle. Pidä palstasi 
päähana kesäkaudella aina suljettuna, 
kun palstallasi ei ole ketään paikalla. 
Tällöin ei pääse syntymään suuria va-
hinkoja letkuvuodoista tai muiden vesi-
laitteiden vaurioitumisesta.
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Timo Mäkinen Tampereella Suomen Siirtola-
puutarhaliiton liittokokouksessa 5.–6.8.
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VESIJOHDOT TYHJENNETÄÄN  
TALVEKSI 

Papu-lehdessä 01/17 on otsikon Pakilan 
hallitus alla virheellinen tieto, että hallituk-
sen jäsen Anne Runsas olisi myös talou-
denhoitaja. Yhdistyksen taloudenhoita-
ja on Arja-Leena Timonen. Käteiskassaa 
hoitaa Ritva Tolonen.

Myös Anne Runsaan sähköpostiosoite oli 
väärin. Oikea on runsasanne@gmail.com.
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Uusi huoltorakennus
Uusi huoltorakennus on ollut käytössä jo 
noin kaksi kuukautta. Useat puutarhurit 
ovat tutustuneet jo huoltorakennuksen pal-
veluihin. Siltä varalta kuitenkin, että huolto-
rakennus olisi jollekin jäänyt vielä vieraaksi, 
ohessa esittely kuvien kera. Tarkoitus on roh-
kaista palveluiden käyttöön. Tämä ei sovi yk-
sityiskohtaiseksi käyttöohjeeksi, vaan tietoa 

Pesukone tuntuu olevan pesulaluokkaa. 
Koneen päällä on kuivausrumpu.

Pesulavuoro varataan kirjoittamalla tiedot varauskirjaan.

Suihkutilojen ovet ovat tien puoleisella sivulla. Vas. 
puoleisesta pääsee miesten suihkuun, oik. puolei-
sesta naisten suihkuun. Jotta suihkutilat pysyisivät 
siisteinä, on ulkokengät jätettävä oven ulkopuolelle.

Uuden huoltorakennuksen vessat sijaitsevat 
vanhan huoltorakennuksen puoleisessa pää-
dyssä. Kaikki kolme vessaa on tarkoitettu sekä 
naisille että miehille, oik. puolisin on invavessa. 
Vanhan huoltorakennuksen kohdalla nouda-
tetaan entistä käytäntöä: uuden huoltoraken-
nuksen puoleiset kaksi vessaa ovat naisten 
vessoja ja rakennuksen toisella puolella sijait-
sevat kaksi vessaa ovat miesten vessoja. 

Näkymä WCstä. (Pieni vika pöntön kannessa 
lienee korjattu pian.)

Pesulan ovi on huoltorakennuksen 
kerhotalon päädyssä. 

PAKILAN SIIRTOLAPUUTARHA HELSINGIN SANOMISSA

Helsingin Sanomissa 18.6. oli juttu Pakilan 
siirtolapuutarhasta. Jutussa esiintyvät 
Marketta Eräsaari, Timo Mäkinen ja Nipa 
Nieminen. Jos ei ole tullut laitettua ko. 
lehteä talteen, niin sen voi löytää Helsingin 
yliopiston kirjastosta tai internetistä 
näköislehtenä.

joutuu täydentämään muilla perehtymällä 
käyttöohjeisiin tai rohkeasti kysymällä.

Palveluiden käyttämiseen tarvitaan iLOQ- 
avain. Avaimeen on ostettavissa erilaisia pal-
veluita kuten WC ja suihkut. Tarkempaa tie-
toa avaimista ja palveluista saa avainvastaa-
vilta. Kaikki avaimet sopivat jäteaseman ja 
pesulan lukkoihin.

Mikko Vuorinen

Suihkun pukuhuone. 

Uuden huoltorakennuksen nurkalla on mah-
dollisuus päästä eroon nestemäisestä, mök-
kikohtaisesta WC-jätteestä. Putken aukaise-
minen onnistuu iLOQ-avaimella.

Suihkuhuoneessa on neljä suihkua.
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Kesän tapahtumia

K I R P P UTO R I  oli sunnuntaina 20.8. kerho-

talon edustalla.

Mikko Vuorinen

Kuvat: Heli Ahola,  
Annu Brotherus  
ja Mikko Vuorinen

K E S Ä K A HV I L A A  pidettiin kesän aikana 12 kertaa. Kuvassa ensimmäisen kesäkahvilan talkoolaiset.

” R O S K A P O L I IS I ”  piti 20.7. esityksensä kerhotalolla. Hän lajitteli koko esimerk-kiroskapussin sisällön. Ennen esitystä puheenjohtaja Timo Mäkinen kertoi tämän hetken jätehuollon tilanteesta Pakilan  siirtolapuutarhassa.

L I I D A  J A  L I L J A  ovat siivonneet leikkimökin ja muotoilleet leikkimökin käytölle hyvät säännöt.

S U O M E N  S I I RTO L A P U UTA R H A L I ITO N 
”Luonnonmukainen tuholaistorjunta”
-kurssi pidettiin lauantaina 10.6.

A R VOV I E R AS  K E S Ä K A HV I L ASS A :  rouva Tellervo Koivisto vieraili ensimmäistä kertaa siirtolapuutarhas-samme kauniina ja lämpimänä kesäsunnuntaina puu-tarhalaisemme Annamari Oksasen kutsumana.

K A R A O K E I LTA A  29.7. kerhotalolla viet-
tämässä Annu Brotherus, Anu Linnermo ja 
Annamari Oksanen.
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SE OLI RAKKAUTTA ensisilmäyksel-
lä, siis minun ja mökkini! Olin jo pit-

kään haaveillut omasta pikku siirtolapuutar-
hamökistä, mutta se oli vain ollut haaveilua, 
kunnes eräänä kauniina aurinkoisena heinä-
kuun päivänä seisoin Seljapolulla ja katselin 
orapihlaja-aidan takaa ”tulevan” mökkini pi-
haa. Ja se ihana punainen mökki sekä pihan 
huumaava kauneus valtasivat mieleni ja olin 
aivan myyty, se oli siinä!

ELOKUUSSA 2016 toteutin haaveeni ja mi-
nusta tuli Seljapolku 1:n onnellinen omistaja. 

Tiina Posti on luonut pihalleen 
kauniin kahvittelupaikan.

Tiina Posti 
mökkinsä 
keinussa.

Toivottavasti puutarha antaa sen verran satoa, 
että voisi järjestää ystäville sadonkorjuujuhlat!

OLEN SAANUT JAKAA tätä mökkinautin-
toa ja siirtolapuutarhakulttuuria perheelleni ja 
ystävilleni. Kaikki luonani vierailleet ovat ty-
kästyneet kovasti. Yksi vieraista päättikin jää-
dä koko kesäksi: tyttäreni perheen kilpikon-
na Möhkö. Päästyään jääkaapista talviuniltaan 
hän on viettänyt koko kesän kanssani omas-
sa aitauksessaan välillä tepastellen nurmikol-
la maan antimista nauttien, välillä kaivautuen 
turpeen sisälle lämmittelemään ja nukkumaan.

KAIKKINENSA TÄMÄ PAIKKA on antanut 
minulle sitä, mitä halusinkin: rauhallisuut-
ta, yhteisöllisyyttä, pihalla puuhastelua sekä 
oman ja muiden kauniiden puutarhojen ihas-
telua. Nautin suuresti saadessani olla yksi tä-
män kylän mökkiläisistä!

Tiina Posti
Kuvat: Annu Brotherus

En ole kummoinen hortonomi, mutta ajattelin, 
että enköhän pysty pitämään kasvit, pensaat ja 
puut yhtä kauniina kuin ne olivat mökin siir-
tyessä minulle. Mökkini oli hyvässä kunnossa, 
joten minun ei tarvinnut muuta kuin laittaa se 
sisältä omannäköisekseni. Viime kesän loppu 
meni ihmetellessä, mitä kaikkea piha tarjoaa, 
ja pääsin nauttimaan edellisen omistajan kyl-
vämästä sadosta: kesäkurpitsaa, punajuurta, re-
tiisiä, porkkanoita... Omenoita tuli aivan valta-
vasti ja jaoin niitä kaikille halukkaille, hilloakin 
tein monta purkillista. Vadelmia tuli mukavas-
ti ja karviaisia riitti pakastettavaksi asti. 

SYYSKUUSSA tyttäreni vietti mökilläni 40- 
vuotisjuhliaan ystävättäriensä kanssa. He vuok-
rasivat saunan ja nauttivat siellä ihanista löy-
lyistä ja joessa uimisesta. Saunaa on kehuttu 
yli rajojen! Noviisimökkiläisen ensimmäinen 
kesä lähestyi loppuaan ja illat alkoivat hämär-
tyä ja lehdet kellastua. Puutarhan kukkaloisto 
vaihtui kynttilälyhtyihin ja vesijohtovesi kan-
toveteen. Huomasin edelleen viihtyväni pu-
naisessa tuvassani monien muiden mökkien jo 
hiljentyessä. Ensilumikin tuli ja uusivuosi vaih-
tui mökillä. Talvella lunta tuprutteli joskus pal-
jonkin ja sai tehdä polkua, että pääsi mökille. 
Välillä lämpömittari näytti ulkona -22 astetta, 
mutta mökissä tarkeni hyvin villasukat jalassa 
kamiinan hohkaessa lämpöä.

JA TULIPAS MÖKILLÄ koettua pieni jännitys-
näytelmäkin! Yhtenä rauhallisena talvi-iltana kat-
sellessani televisiota näin ulkona parkkipaikalla 
olevan vaahteran luona valtavan ”valoshow’n”. 
Sammutin mökistä valot ja sydän pamppaillen 
menin ikkunan luo kontalleni katselemaan, mitä 
tuolla ulkona tapahtuu. Valoilmiöt jatkuivat aika 
pitkään ja välillä näin liikettä puun ympärillä. En 
edes uskaltanut lähteä ulos, kun en tiennyt, mitä 
siellä tapahtui. Ulkovalojen sammuttua menin 
pelonsekaisin tuntein nukkumaan, uni ei heti 
ottanut tullakseen… Muutaman päivän kulut-
tua selvisi, että siellä oli oltu pupujahdissa! Laser-
valojen arvoitus ratkesi ja huokaisin helpotukses-
ta. Tällainen tapahtuma sattui toisenkin kerran, 
mutta silloin osasin jo ottaa rauhallisemmin. 

TALVI KÄÄNTYI KEVÄÄKSI ja mieli alkoi 
odottaa jo uutta kesää. Kesän vihdoin koittaessa 
pääsin harjoittelemaan puutarhanhoitoa ja vilje-
lyä. Istutettiin perunaa, salaattia, lanttuja, naurii-
ta, retiisejä ja sipuleita. Kaikki tietysti kylvettiin 
ihan liian tiheään ja harvennushommat jäi teke-
mättä, mutta vihreä penkkikin on kaunis, vaik-
kei siellä mullassa paljon muuta kasvaisikaan. Ja 
maistuvathan ne lehdet hyviltä vaikka salaatissa. 

Siirtolapuutarhamökkini
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JUHANNUSAATTONA 23.6.2017 pidet-
tiin kerhotalolla perinteiset juhannus-
juhlat. Juhlien teemana olivat erilaiset 
vuosijuhlat. Pakila on mainittu ensim-
mäisen kerran asiakirjoissa 600 vuotta sit-
ten. Suomi täyttää tänä vuonna 100 vuot-
ta. Pakilan siirtolapuutarha täyttää ensi 
vuonna 70 vuotta.

Pakilan vuosijuhlateemaan liittyi Pa-
kila-seuran Urpo Oksasen esitelmä Paki-
lan historiasta.

Suomi 100 vuotta -teemaan liittyi se, 
että osallistuimme Yleisradion tempauk-
seen ”Hulahula Suomi”, jossa tavoiteltiin 
maailmanennätystä yhtäaikaisten tanssijoi-
den määrässä. Juhannusjuhlassamme tans-
siin osallistujia oli 191.  Pakilalle myönnet-
tiin tempaukseen osallistumisesta diplomi. 

Mikko Vuorinen

Juhannusjuhla

J U H L AT  päättyivät juhannuskokon polttamiseen.Vuokko Hovatta, Mikko Paakkanen ja Reetta Ristimäki laulattivat ja lauloivat.

TA L K O O L A IS E T  tekivät suuren työn ruokkies-
saan yleisöä makkaroilla, letuilla ja voileivillä.

K O R E O G R A F IT  Anu ja Jorma Manninen  
aputanssijoineen vetivät ennätystanssijoita.

PA K I L A -S E U R A N  puheenjohtaja Urpo Oksanen esitelmöi Pakilan 600-vuotisesta historiasta.

V I RTA L A N  P E R H E  lapsineen ja 
ystävineen esitti musiikkishown.

 E N N ÄT YSTA NSS I I N  osallistui Pakilan  
siirtolapuutarhassa yhteensä 191 tanssijaa.

Kuvat: Annu Brotherus, 
Mikko Vuorinen
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PERINTEISET ELOJUHLAT 
järjestettiin tänä vuonna 
teemalla Maailma Pakilassa. 
Illan ohjelmassa oli ennen 
kaikkea monipuolista mu-
siikkitarjontaa.

Mikko Vuorinen

E L O J U H L AT

R I IT TA  Saukkonen ja ”kynsistudio”.

S I R PA  J A  T I M O  K A LT I A I N E N 
 makkaran myyjinä.

A R PA J A IST E N  palkintojenjako oli jännittävä.

U N IVA J E

S I R U  &  K A R IS E T

T R I O  F O R R Ó Z A R  esitti brasilialaisia rytmejä. 

P U UTA R H A N  P E R H E O R K E ST E R I  laulatti ja tanssitti.
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Vierailulla  
Kajaanin siirtolapuutarhassa

siis vuokrata kaupungilta. 
Eräs rouva luonnehtikin Ka-
jaanin siirtolapuutarhaa ai-
noaksi ”kapitalistiseksi” siir-
tolapuutarhaksi Suomessa.

Mitä tonttimaan omis-
tus vaikuttaa esimerkiksi ra-
kennusmääräyksiin? Aivan 
vapaata rakentaminen ei ole 
Kajaanissakaan. Kaupungilla 
on kaavamääräykset. Mökki 
saa olla pinta-alaltaan 30 neliömetriä. Aluksi 
tuohon pinta-alaan oli luettu myös veranta, 
mutta uudemman tulkinnan mukaan veran-
taa ei luettu mukaan. Lentokentän läheisyy-
destä johtuu, että katon pitää olla musta tai 
harmaa huopakatto. Rakennusoikeus laske-
taan siten, että alueelle on määritelty raken-
nusoikeuden summa. Laudoituksen pitää ol-
la vaakalaudoitus.

Tonttien koot ovat 360-595 neliömetriä. 
(Pakilassa 331-850 neliömetriä.) Kustannus-
puolesta sen verran, että Kajaanissa tontin 
vuokra on 50 senttiä/neliömetri eli koko-
naisvuokra on keskimääräisesti noin 200 eu-
ron tienoilla. Lisäksi yhdistyksen jäsenmaksu 
on 15 euroa. Mitä on sitten hintataso? Yk-
si mökki oli sillä hetkellä myytävänä. Hin-
tapyyntö asettui niihin rajoihin, mitä olen 
nähnyt Pakilassakin pyydettävän.

Miten ympäristö sitten poikkeaa Pakilas-
ta? Rakennukset ovat poikkeuksetta uudehkoja. 
Kasvillisuus oli mielestäni niin rehevää, ettei se 
mielestäni jäänyt jälkeen Pakilasta. Kyselimme 
tuhohyönteisistä. Suuri osa meillä tunnetuista 
ei kuulemma esiintynyt Kajaanissa.

Yksi vihjekin tarttui mukaan. Eräs mök-
kiläinen oli maalannut lavakaulukset tervan 
ja pellavaöljyn sekoituksella. Kannattaa ko-
keilla kuitenkin omalla vastuulla.

Mikko Vuorinen

Kajaanin siirtolapuutarhayhdistyksen 
puheenjohtaja Eeva Meriläinen.

Vaikka ollaankin satoja kilometrejä 
Pakilan pohjoispuolella, näyttää 
kasvullisuus olevan aika rehevää.

Muunnelma polkupyöräteemasta.

Siirtolapuutarhan sauna.

Kerhotalona toimii kota.

Kävin vaimoni kanssa viikon kesälo-
mareissulla Kajaanin Paltaniemessä  

Eino Leinon maisemissa. Siirtolapuutar-
hassa sattui olemaan avoimien ovien päivät 
15.7.2017. Käytimme tilaisuutta hyväksemme. 

Pääsimme haastattelemaan puutarhurei-
ta, muun muassa Eeva Meriläistä, joka toi-
mii tällä hetkellä siirtolapuutarhayhdistyk-
sen puheenjohtajana.

Kajaanin siirtolapuutarha on monella ta-
paa hyvin erilainen kuin Pakilan siirtolapuu-
tarhamme. Mökkejä on vain 20 kappaletta, 
kun niitä Pakilassa on 320. Pakila on Mar-
janiemen siirtolapuutarhan kanssa Suomen 
suurin. Kajaanin siirtolapuutarha on sensi-
jaan Suomen pienimpiä.

Siirtolapuutarhayhdistys omistaa maa-
alueen, jolla siirtolapuutarha sijaitsee. Sitä ei 
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• Kokouskutsu asiapapereineen lähetetään kotiosoitteeseen, jonka mökkiläinen 
on ilmoittanut hallitukselle. Jos olet muuttanut hiljattain, varmista, että yhdis-
tyksellä on oikea osoitetietosi.  

• Kokouksessa käsitellään mm. ensi vuoden toimintasuunnitelma sekä mökki- 
läisten maksut ja valitaan yhdistyksen toimihenkilöt ensi vuodelle. 

• Syyskokousmateriaalin yhteydessä jäsenet saavat myös jäsenkirje 2:n, jossa  
on tärkeää tietoa (mm. vesien, portin ja MOLOKin sulkemisajankohdat). 

O S O IT T E E N M U UTO KS E T  J A  M U UTO KS E T  O M IST USS U HT E ISS A  (kauppa, perintö tms.) 
on ilmoitettava 3 kk:n kuluessa: Timo Mäkinen, 040 164 8005, timotmakinen@gmail.com, 
Välimerenkatu 13 A 30, 00180 Helsinki. 

Y H D IST Y KS E N  P O ST I :  Kerhotalon seinällä oleva postilaatikko ei ole käytössä talvikaute-
na. Syyskokouksen jälkeen hallitukselle tarkoitettu posti toimitetaan mieluiten sähköpostit-
se sihteerille: Susanna Aaltonen, susanna.jaaltonen@gmail.com, puh. 050 546 7968.

P O RT T I  S U L J E TA A N  TA L V E KS I  M A R R AS K U U N  A L USS A .  Mikäli tarvitset portin aukai-
sua, ota yhteyttä Pauli Ojaseen, puh. 050 5401 071. Portin avausmaksu on 20 €. 

L O M A K K E E T  J A  O H J E E T  ovat yhdistyksen kotisivuilla  
http://siirtolapuutarhat.net/pakila/sivut/ rakennustoimikunta.html 

V E S I AS I O ISS A :  Pauli Ojanen, puh. 050 5401 071

S Ä H K Ö AS I O ISS A :  Niklas Koppatz, puh. 050 3601 698, niklas.koppatz@alumni.helsinki.fi 

J ÄT T E I D E N  K E R ÄYS  K E S K E Y T Y Y  TA L V I K A U D E KS I .  Jäteasema suljetaan talvikaudeksi. 
Tarkka sulkemisajankohta ilmoitetaan syksyn jäsenkirjeessä, yhdistyksen kotisivuilla, Paki-
lan siirtolapuutarhamummojen Facebook-sivuilla sekä sähköpostitse heille, jotka ovat re-
kisteröityneet jäseneksi yhdistyksen verkkosivujen kautta. Sulkemisajan jälkeen roskat  
on kuljetettava itse pois puutarha-alueelta.

S A U N A  J A  S U I H K UT :  Viimeiset saunavuorot ovat lauantaina 16.9., miehille klo  
14.00-16.00 ja naisille klo 16.30-18.30. 

 H U O LTO R A K E N N U KS E T  (vessat, suihkut ja pesula) suljetaan talvikaudeksi.

SYYSKOKOUS PIDETÄÄN 24.9. KLO 14 KERHOTALOLLA 

Yhteystietoja talven varalle  


