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Tämä vuosi on meidän juhlavuotemme, kun 
Pakilan siirtolapuutarha täyttää 70 vuotta. 
Juhlimme merkkivuotta elojuhlien yhteydessä. 
Juhlatoimikunta järjestää ohjelmaa.

Talvi antoi odotella itseään ja, kun se su-
vaitsi saapua, lunta tuli runsaasti. Pakkasistakin 
saatiin kunnon maistiaiset. Talvipäivälle saapui 
aika hyvä joukko puutarhureita kirpeästä pak-
kasesta huolimatta. Paistettiin makkaraa ja tu-
ristiin joutavia nuotion lämmössä.

Kylmän huhtikuun jälkeen näytti jo siltä,  
että toukokuu menee samaa rataa. Toisella vii-
kolla alkoi kuitenkin vihdoin lämmetä ja on 
saatu nauttia helteistä. Kesästäkin tulee lämmin, 
sillä Vantaanjoesta on ongittu ahven, jolla on 
erittäin tumma sahalaita selässä. Se tietää läm-
mintä, jopa kuumaa kesää.

Tätä kirjoittaessani parit talkoot on pidet-
ty, sauna- ja yrttientalkoot, väkeä oli mukavasti, 
enemmän kuin vuosiin. Hyvä niin, jos talkoo-
toiminta osoittaa piristymisen merkkejä. Kiitos 
kaikille osallistujille!

Myös palstoilla on aherrettu. Kohta maasta 
nousee kukkia ja juureksia sekä salaattia, pääsen 

niitä harventamaan. Sitten voikin vähän huo-
kaista ennen marjakautta. Minkähänlainen sato 
tänä kesänä saadaan?

Vaikka omilla palstoilla on tekemistä, oli-
si hyvä, jos intoa riittäisi yhdistyksen toimin-
taan. Ei sitä kannata pelätä, sillä jokainen 
meistä on ollut näissä hommissa joskus ekaa 
kertaa, niin minäkin tässä. Rohkeasti mukaan, 
kyllä se siitä lähtee. Toimikunnissa on monen-
laista touhua ja muut jäsenet kyllä neuvovat. 
Varsinkin rakennustoimikunta kärsii pahas-
ti vajauksesta. Jos saataisiin lisää väkeä toimi-
kuntiin, työmäärä jakautuisi useammalle eikä 
kävisi raskaaksi kenellekään.

Uusi huoltorakennus on osoittautunut hy-
väksi investoinniksi, vaikka epäilinkin sen tar-
peellisuutta. Palvelut alkavat olla kohdillaan ja  
käyttäjiä on ollut runsaasti. Pesutupakin on ko-
vassa käytössä. Kun saadaan tänne vielä kauppa, 
niin alueelta ei tarvitsisi poistua koko kesänä!

Istun terassilla kannettava sylissä ja kirjoitan 
tätä. Aurinko on painunut puiden latvojen taa 
ja on mukavan viileää paahteisen päivän jälkeen. 
Hyvää ja satoisaa kesää kaikille!

Hyvät puutarhurit,

PAKILAN HALLITUS 2018

PAKILAN SIIRTOLAPUUTARHAYHDISTYKSEN LEHTI

PUHEENJOHTAJALTA

SISÄLLYS

Kalevi Lehikoinen, hallituksen puheenjohtaja

Päätoimittaja: Kalevi Lehikoinen
Toimitussihteeri: Mikko Vuorinen 
Taitto: Ella Vedenoja
Kannen kuva: Jan Kaila
Toimituskunta: Annu Brotherus, Mikko 
Vuorinen
Painopaikka: Next Print Oy 
Painos: 380 kpl

Painettu ympäristöystävälliselle paperille

Hallitus
Puheenjohtajalta  
Toimikunnat
Isäntä 
Käteiskassa-asioita
Laskutusasioita

Puutarhalaisen ABC
Pakilan 70-vuotisjuhlajulkaisu 
Elomarkkinat  ja kirpputori 
Taimitori
Saunatiedote
Tapahtumakalenteri

NIMI PUHELIN SÄHKÖPOSTI MÖKKIOSOITE

Kalevi Lehikoinen 
puheenjohtaja

050 436 8233 lkalevi@outlook.com Kuusipolku 61

Annu Brotherus
varapuheenjohtaja

050 307 8308 annu.brotherus@helsinki.fi Jalavapolku 213

Susanna Aaltonen 
sihteeri

050 546 7968 susanna.jaaltonen@gmail.com Jasmiinipolku 315

Marketta Eräsaari 
jäsen

044 360 2860 marketta.erasaari@gmail.com Vaahterapolku 59

Malla Haapanen
jäsen

0400 491 004 malla@papustories.com Mäntypolku 186

Jan Kaila
jäsen

040 509 4386 jan.kaila@uniarts.fi Kuusipolku 167

Niklas Koppatz  
jäsen, sähkötoimi- 
kunnan vetäjä

050 360 1698 niklas.koppatz@gmail.com Pajupolku 127

Nipa Nieminen
jäsen, saunatoimi- 
kunnan vetäjä

044 029 0454 nipa.nieminen@edu.hel.fi Vaahterapolku 18

Anne Runsas
jäsen

040 750 3066 runsasanne@gmail.com Jalavapolku 200

Arja-Leena Timonen
taloudenhoitaja

050 619 54 pajuvilla@gmail.com Pajupolku 114
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TOIMIKUNTA VETÄ JÄ YHDYSHENKILÖ HALLITUKSESSA

Kerhotalotoimikunta Heli Ahola Anne Runsas

Rakennustoimikunta Malla Haapanen

Saunatoimikunta Nipa Nieminen Nipa Nieminen

Sähkötoimikunta Niklas Koppatz Niklas Koppatz

Tiedotustoimikunta Annu Brotherus Annu Brotherus

Urheilutoimikunta Rauno Suomalainen Jan Kaila

Ympäristötoimikunta Tiina Parviainen Marketta Eräsaari

Pauli Ojanen 050 540 1071

•  kokonaisvastuu alueen kunnossapidosta
•  alueen yleiset kunnostus- ja huoltotehtävät 
•  vesijärjestelmien ylläpito
•  haketus, jätehuolto, irtolavat
•  hiekan ja sepelin tilaus
•  työvälineiden huolto ja varaston järjestys
•  wc:n tarviketilaukset

PAKILAN ISÄNTÄ 2018

TOIMIKUNNAT 2018 KÄTEISKASSA-ASIOITA

LASKUTUSASIOITA

Kesäkahvilasta, juhlista ym. tapahtumista vastuussa olevat 
talkoolaiset tilittävät kertyneet käteistulot yhdistyksen käteiskassaan, 
josta ne edelleen siirretään yhdistyksen pankkitilille. Tilitys tulee tehdä 
mahdollisimman pian juhlan tai muun tapahtuman jälkeen. Tilityksen 

yhteydessä annetaan myös selvitys tapahtuman kuluista. Tilityksen ajan-
kohdasta sovitaan käteiskassanhoitajan kanssa. Häneltä  

tilataan myös pohjakassat ja ennakot.

Käteiskassasta voidaan maksaa korvaukset mökkiläisten 
tekemistä ostoksista, jotka selvästi liittyvät yhdistyksen toimintaan  

ja joista tarvittaessa pyydetään kyseisen toimikunnan vetäjältä 
varmennus. Ostoksista on esitettävä asianmukainen kuitti. 

Käteiskassanhoitajan yhteystiedot: 
Ritva Tolonen, Jalavapolku 211

ritva.tolonen@kotiposti.net  
puh. 040 759 3743

Sepeli- ja hiekkamaksut yhdistys laskuttaa mökkiläisiltä syksyllä.  
Niitä ei siis pidä mennä tarjoamaan käteisenä esim. kesäkahvilaan. 

Myös pesulamaksut yhdistys laskuttaa mökkiläisiltä syksyllä. 

Laskutustiedot kerätään pesulan varauskirjasta ja hiekkakasojen yhteydessä  
olevista kansioista. Tee merkinnät selvästi, varsinkin mökkinumerosi.  

Jos haet sepeliä/soraa samana päivänä useita kertoja ja merkitset kuormat 
”tukkimiehen kirjanpidolla”, merkitse tolppien väliin + merkki esim. l + l.  
Laskutustietojen kerääminen tekemienne merkintöjen perusteella on  

helpompaa, jos merkinnät ovat selkeitä.
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antaa uudet rakennusohjeet. Rakentajat voivat 
lunastaa mittatarkat mökin, kuistin ja terassin 
piirustukset. Kaikkien rakenteiden rakennuslu-
van hinta on 50 euroa. Uudet rakentamisen jär-
jestyssäännöt on käytössä (katso  
verkkosivuilta).

SORTTIASEMAT
Isot esineet kuten patjat, vaarallinen jä-
te tai rakennusjäte eivät kuulu puutar-

hamme jäteastioihin. Ne viedään itse Sortti-ase-
mille esim. Kivikkoon, Kivikonlaita 5. Yhdistys 
vuokraa peräkärryään mm. jätekuljetuksiin, lisä-
tietoa isännältä. Jos sinulla ei ole mahdollisuut-
ta kuljettaa itse sorttiasemalle, Pentti Pajunen 
(puh. 050 530 3873) on lupautunut tekemään 
sen kohtuullista korvausta vastaan.

SÄHKÖ
Yhdistys laskuttaa sähkömaksut kerran vuo-
dessa, syksyllä. Jos on kaksi aiempaa sähkö-
laskua maksamatta, sähkö katkaistaan. Uu-
delleenkytkentä maksaa 50 euroa. Lisätietoa: 
Niklas Koppatz.

TALKOOT
Puutarha pysyy kunnossa talkoilla. 
Osallistumalla talkootyöhön sääste-

tään kuluissa pitkä penni ja ympäristömme on 
kaunis palstojen ulkopuolellakin. Jos et ehdi tai 
pääse talkoisiin, maksa 50 euron vapaaehtoinen 
talkoomaksu. 

VESI
Pakilassa on kaksi vesijohtoverkkoa. 
Talousvesi on Helsingin kaupungin ve-

sijohtovettä ja aika hintavaa. Kasteluun käytäm-
me Vantaan ravinteikasta jokivettä. Jotta sitä 
riittäisi kaikille, parillisina päivinä kastelevat ne 
mökit, joiden numero on parillinen, ja paritto-
mina päivinä parittomat numerot. 31.7. alkaen 
saavat kastella kaikki kaikkina päivinä. Kastelu 
on hyödyllisintä klo 18:n jälkeen.

VÄLIKÄYTÄVÄT
Mökkipalstojen välillä olevien käytävien kunnos-
ta naapurukset vastaavat yhdessä. Välikäytä-
vän tulee olla vähintään 60 cm leveä.

näille kaikille on omat luukkunsa jätepisteessä. 
Jätepiste sijaitsee Klaukkalanpuiston ryhmäpuu-
tarhan puolella lähellä pääporttiamme. Voimme 
käyttää vain luukkuja, jotka ovat meidän puolel-
la ja joihin käy iLoq-avaimemme. Poltettavaksi 
menevä energiajae on poistunut, sen sijaan se-
kajäte menee poltettavaksi. Jos tapanasi on sol-
mia jätepussi kiinni, painele siitä ilma pois ennen 
sekajäteluukkuun heittämistä. Metalli- ja lasijät-
teelle käy vain Abloy-avain, jonka saa, kun avaat 
paperijätteen luukun.

MATONPESUPAIKKA 
Vantaanjoen toisella rannalla Pukinmä-
essä on mainio kaupungin matonpesu-

paikka, jossa pesualtaat ovat kuivalla maalla ja jä-
tevesiratkaisu on nykylain vaatimusten mukainen. 

ORAPIHLA JA
Orapihlaja-aidat leikataan viimeistään 
juhannukseksi oikeaan korkeuteensa. 

Aita saa olla korkeintaan 140 cm korkea (Vaah-
terapolulla 160 cm). Siisti myös aidan alusta 
rikkakasveista ja kitke mökkisi edustan polulle 
kasvaneet rikkaruohot. Lisätietoja verkkosivuilta. 

PEACE
Anna naapureillesi mökkirauha välttä-
mällä äänekästä melua klo 23:n jälkeen.

PERENNAPENKKI
Kerhotalon edessä ja ympärillä on perenna-
penkki. Seuraa sen kasvua, iloitse siitä ja tule 
mukaan yhteisten alueiden kehittämiseen ja 
pitämään huolta kauniin siirtolapuutarhamme 
yhteisistä alueista. Talkootyöllä ympäristömme 
pysyy kauniina. 

POSTILAATIKKO
Muista laittaa sateenpitävä postilaatikko niin, 
että sinne on helppo jakaa postia. Sanomaleh-
distä Helsingin Sanomien ja Hufvudstadsbla-
detin kesäosoitteeksi voi vaihtaa mökkipolun 
osoitteen. Postinumeromme on 00680. Kirje-
postia ei jaeta puutarhaan. 

RAKENTAMINEN
Uusi rakentamisohje odottaa hyväksyn-
tää. Kun hyväksyntä on saatu, hallitus 

AUTOLLA-AJO JA PYSÄKÖINTI 
Puutarha-alueella on vain välttämä-
tön autolla-ajo sallittu ja ajonopeus on 

korkeintaan 10 km/h. Pysäköinti on sallittu vain 
pysäköintialueilla. Alueellamme liikkuu paljon 
lapsia niin jalan kuin pyörilläkin. Auton maksimi-
pituus on 12 metriä, painoraja 15 000 kg. 

HAI TALLINEN
Helsingin kaupunki hävittää alueeltaan 
haitallisia vieraskasvilajeja. Tarkista, 

ettei pihallasi ole kasveja, jotka syrjäyttävät ko-
toperäisiä lajeja. Haitallisia ovat jättiputki, jätti-
palsami, komealupiini, Japanintatar, jättitatar ja 
näiden risteymä hörtsätatar ja piiskuista Kana-
danpiisku ja muutama muu kookas piisku. 

HAKE TUS
Haketuspaikalle ei saa viedä juurakoita, viher- 
jätettä eikä lautatavaraa. Oksien ja risujen vien-
nissä noudatetaan haketuspaikalla olevaa  
ohjeistusta.

ISÄNTÄ
Kesällä alueen yleiskunnosta vastaa 
Pauli Ojanen. Pirjo Koskinen huolehtii 

huoltorakennuksen ja vessojen siivouksesta.  
Olli Skogberg huolehtii ruohonleikkauksesta ja 
toimii isännän apulaisena.

ILMOITUSTAULUT
Yhdistyksellä on kaksi lukittua ilmoitustau-
lua: kerhotalon ja pääportin luona, joilla halli-
tus tiedottaa yhdistyksen toiminnasta. Alueella 
on ilmoitustaulut mökkiläisten ja ulkopuolisten 
tiedotuksia varten kerhotalon kentän laidalla ja 
pikkuportin luona. Alueella oleville ilmoitustau-
luille mökkiläiset voivat laittaa omia ilmoituk-
siaan. Ulkopuolisten ilmoituksille on varattu ta-
kapuoli. Pidäthän ilmoitustaulut siistinä.

J UHLAT
Kesäisin on pidetty perinteisesti juhan-
nus- ja elojuhlat. Mökit on jaettu kol-

meen lohkoon, jotka ovat vastanneet molempien 

juhlien järjestelyistä vuorotellen eri kesinä. Tänä 
kesänä vuorossa on lohko yksi, johon kuuluvat 
mökit 197–305. Näistä mökeistä kaikki rohkeas-
ti mukaan suunnittelemaan ja tekemään meille 
juhannus- ja elojuhla! Elojuhlat ovat tänä kesänä 
tavallista mittavammat, koska Pakilan siirtola-
puutarhayhdistys täyttää tänä vuonna 70 vuotta. 
Voi olla, että muidenkin lohkojen apua tarvitaan.

JÄTE VESI
Jätevesien käsittelyssä on noudatettava Helsingin  
kaupungin ympäristökeskuksen ohjeita, jotka pe-
rustuvat nykyiseen lainsäädäntöön (542/2003). 
Lisätietoja yhdistyksen verkkosivuilta. 

JÄTEASEM A
Yhdistys vuokraa peräkärryään mm. jätekulje-
tuksiin, lisätietoa isännältä. Jos et itse voi kul-
jettaa jätteitäsi, ota yhteyttä Pentti Pajuseen, 
puh. 050 530 3873. Kuljetus hoituu kohtuul- 
lista korvausta vastaan. 

KIERRÄTYS
Kasvien kierrätykselle on lava miesten 
vessojen edustalla. Hyväkuntoista ta-

varaa varten on kierrätyshylly huoltorakennuksen 
Kielomäen puoleisessa päädyssä. Sinne ei pidä 
viedä rikkinäisiä tavaroita. Ne on vietävä itse sort-
tiasemille tai muihin kaupungin kierrätyspisteisiin. 

KISSAT JA KOIRAT
on pidettävä kytkettynä palstan ulkopuolella lii-
kuttaessa. Omistajan on huolehdittava, etteivät 
kotieläimet häiritse naapureita. 

KOMPOSTI
Siirtolapuutarhan säännöt edellyttävät vähin-
tään lehti- ja viherjätekompostointia jokaisella 
tontilla. Viherjätettä ei saa viedä molokkiin eikä 
haketuspaikalle. Viherjäte haketusrisujen ja ok-
sien seassa rikkoo hakettimen! 

LA JIT TELU
Lajittele roskat oikeisiin paikkoihin. 
Pahvi, metalli, paperi, lasi, sekajäte, 
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Tervetuloa

juhlimaan perjantaina
22.6.2018

Osta arpoja 
alueelta kiertäviltä 
myyjiltä

Terveisin 
1-lohkon 

puutarhurit

Juhannusta

Katso 
tarkempi 
ohjelma 
ilmoitustauluilta

70 -VUOTISJULKAISU

Viime vuoden Papu-lehden ensimmäises-
sä numerossa kerrottiin 70-vuotisjuhla-
kirjasta. Kirjaa valmistellut työryhmä on 
joutunut toteamaan, että tehtävä on tässä 
vaiheessa vapaaehtoisvoimin liian vaativa 
suunnitellussa muodossa.

Sen sijaan Papu-lehden tämän vuoden 
toinen numero on 70-vuotisjulkaisu. Irmeli 
Seipäjärvi kuulutti Papu 1/2017:ssa valoku-
via ja muisteluita menneiltä vuosikymme- 
niltä. Jotain on kerääntynyt. Toistan kuiten-

Terveisin 1-lohkon 
puutarhurit

KESÄKAHVILOIDEN VASTAAVAT 2018

 3.6.  Tiina Hetemaa, Jasmiinipolku 311
 11.6.  Anne Runsas, Jalavapolku 200
 17.6.  Annamari Oksanen, Seljapolku 11
 24.6.  Heli Ahola, Katajapolku 66
 1.7.  Outi Sirkeinen, Poppelipolku 245
 8.7.  Äijäkahvila/Lassi Lager, Vaahterapolku 208
 15.7.  Henna Rajapuro, Mäntypolku 191
 22.7.  Reetta Ristimäki, Vaahterapolku 18
 29.7.  Kukkokahvila / Pauli Ojanen
  Pyökkipolku 288
 5.8.  Maiju Franssila, Seljapolku 15
 12.8.  Varpu Mattlar, Katajapolku 134

Ilmoittaudu kesäkahvilaan talkootyöhön, 
ota yhteyttä kahvilavastaaviin tai 
ilmoittaudu kahvilassa.

KIRJASTO
Kirjasto on auki kahvilan aukioloaikoina. 
Lahjoituksina otetaan vastaan vain 
hyväkuntoisia uutuuskirjoja.
  

HIEROJA KERHOTALOLLA
Osaavan ammattihierojamme palveluita on
tarjolla tänäkin kesänä. Sitovat aikavaraukset
voit tehdä kesäkahvilassa.

kin pyynnön. Aineistoa voi toimittaa säh- 
köpostiosoitteeseen papulehti@gmail.com, 
soittaa numeroon 0400 478 186 tai tulla 
käymään mökissä 211.

Niin, ja ennen kaikkea voit osallistua Pa-
pu-lehden tekemiseen kirjoittamalla kirjoi-
tuksia. Näin juhlavuoden merkeissä kirjoi-
tukset voisivat olla esimerkiksi muisteluita 
siirtolapuutarhaelämästä menneinä vuosi-
kymmeninä.
 Mikko Vuorinen    
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Pakilan Siirtolapuutarhan Sauna 2018 

 
Sauna on avoinna: 
 
 

Lauantaisin    Miehet klo 14:00 – 16:00 
5.5. – 15.9.2018   Naiset  klo 16:30 – 18:30  
 
Sunnuntaisin    Naiset  klo 14:00 – 16:00 
3.6. – 2.9.2018   Miehet klo 16:30 – 18:30 
 
Keskiviikkoisin   Miehet klo 16:30 – 18:30 
6.6. – 27.6. ja 8.8. – 29.8.2018 Naiset  klo 19.00 – 21:00 
 
Tiistaisin    Miehet klo 16:30 – 18:30 
3.7. – 31.7.2018   Naiset  klo 19.00 – 21:00 
 
Torstaisin    Naiset  klo 16:30 – 18:30 
5.7. – 2.8.2018   Miehet klo 19.00 – 21:00 
 
Juhannusaatto   Naiset  klo 12:00 – 14:00 
22.6.2018    Miehet klo 14:30 – 16:30 
 
Juhannuspäivänä ei lämmitetä 
 
Hinnat: Aikuisten kertalippu  7,00 € 
 Lapset 5 – alle 15 v.  2,00 € 
 Alle 5 v.  vapaa  
 Sarjalippu, aikuiset,       11 kertaa 30,00 € 
 Sarjalippu, lapset,          11 kertaa 15,00 € 
Huom!    
 Sarjalippu, ulkopuoliset  11 kertaa  60,00 € 

 
 

 Vuoden 2017 liput ovat voimassa. 
 Saunaan sisäänpääsy päättyy puoli tuntia ennen vuoron päättymistä. Väliaika on 

saunan siivousta varten ja kovin lyhyt, noudatathan saunomisaikoja.  
 Saunaranta on saunailtoina vain saunojien käytössä.  
 Kylmiä virvokkeita on ostettavissa kassalta. 

 
 
 
Tervetuloa saunomaan ja 
 
 

Pakilan siirtolapuutarhayhdistys ry,  
Saunatoimikunta 

 

E LOMARKKINAT JA KIRPPUTORI SU 19.8. KLO 10–14

TAIMITORI SU 12.8. KLO 10 –13

Siirtolapuutarhamme Elomarkkinat ja kirpputori pidetään  
sunnuntaina 19. päivä elokuuta klo 10–14.

Tarkoitus on elvyttää puutarhamme elomarkkinaperinnettä,  
joten tuo kirpputoritavaroiden lisäksi myös käsitöitä, leivonnaisia ja 

puutarhantuotteita: marjoja, omenoita, hilloja, vihanneksia.

Viime kesänä oli elomarkkinoilla ilahduttavan paljon myös muualta  
tulleita ja tänä vuonna pyrimme mainostamaan tapahtumaa mahdolli-

simman laajasti. Elomarkkinoilla on myös buffet herkkuineen.

Pöytämaksu on edelleen 5 euroa. Pöytävarauksia ei tarvitse  
tehdä vaan pöytiä ruvetaan jakamaan klo 9 alkaen.

Tervetuloa iloiseen kesätapahtumaamme!

Siirtolapuutarhamme taimitori pidetään kesän viimeisen  
sunnuntaikahvilan yhteydessä kerhotalon edessä  

sunnuntaina 12. päivä elokuuta klo 10–13.

Tervetuloa ostamaan, myymään ja vaihtamaan monivuotisia  
perennoja. Loppukesä on hyvä aika harventaa perennapenkkejä ja  
istuttaa uusia taimia. Puutarhassamme kasvaneet kasvit lähtevät  

hyvin kasvuun ja taimitorilta löytyy myös vanhoja perennoja.

Perennojen lisäksi taimitorille voi tuoda myytäväksi puutarhan  
tuotteita. Jos et halua itse myydä, mutta sinulla on ylimääräistä, tuo  
yhdistyksen pöytään myytäväksi. Tuotto menee yhdistyksen hyväksi.

Ei pöytämaksua, sateen sattuessa olemme katoksen alla. Tervetuloa!

      Liisa Helin

Pakilan 
siirtola

puutarh<!_� 
-1948�
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Tapahtumakalenteri 2018

KESÄKUU

La 2.6.   Kerhotalolla yksityistilaisuus
Su 3.6.  Pyöräkorjaaja klo 10
Ti 5.6.  Yrttien talkoot klo 17
To 7.6.  Tanssikurssit mökkiläisille klo 18.30
La 9.6.  Siirtolapuutarhaliiton järjestämä ”Tarpeellista vai tavan vuoksi –   
  Puutarhan hoitotyöt ja niiden ajoitus ”-kurssi kerhotalolla klo 13
Ti 12.6.  Kehittämispäivä: ”Oikein korjattu puutalo kestää ikuisesti”  
  klo 18–20 kerhotalolla
To 14.6.  Tanssikurssit mökkiläisille klo 18.30
La 16.6.  Kerhotalolla yksityistilaisuus
Ti 19.6.  Yrttien talkoot klo 17
  Tanssikurssit mökkiläisille klo 18.30
Pe 22.6.  Juhannusjuhlat

HEINÄKUU

Ke 4.7.  Yrttien talkoot klo 17
Su 8.7.  Uusien mökkiläisten tervetulotilaisuus klo 12 kerhotalolla
Ke 18.7.  Yrttien talkoot klo 17

ELOKUU

To 2.8.  Yrttien talkoot klo 17
La 11.8.  Elojuhlat Pakilan Spy:n 70-vuotisjuhlien merkeissä
Su 12.8.  Taimitori klo 10–13
To 16.8.  Yrttien talkoot klo 17
Su 19.8.  Elomarkkinat ja kirpputori klo 10–14

Kesäkahvila kerhotalolla 3.6.–12.8. joka sunnuntai klo 10–14


