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Kuva Heli Ahola

Kevään kiireiset toimet puutarhassa alkaa olla hoi-
dettu. Vattuaidan vuohenputket ja voikukat hävi-
tetty ja orapihlaja-aidan aluskasvillisuus nujerrettu, 
kuka mattotekniikalla tai kuka ihan perinteisesti 
kitkemällä.

Kevään suosikkipuheenaihe saunanlauteilla ja po- 
luilla on ollut runsas kotilosato. Mikä olisi paras 
tapa päästä niistä eroon? Etikka, kuumavesi, tolu-
vesi, vai etanamyrkky. Kukaan ei vielä ollut laittanut 
ruuaksi, vaikka ohjeitakin on ollut tarjolla. Ja vielä 
huolestuminen  joko espanjan siruetanat ovat ylit-
täneet joen? 

Kevät on ollut myös innokasta rakentamisen ai-
kaa palstoilla. On pystytetty uutta varastoa, pergo-
laa, terassia, maalattu mökkiä ja puunattu kattoa. 
Siinäkin naapurin apu  ja kokemus on ollut tärkeä, 
täällä ei pelätä kysyä neuvoa.

Kaikkien puutarhalaisten hyödyksi on talkootyöl-
lä  tänä keväänä  rakennettu saunaan uudet lauteet, 
kerhotalon keittiö ja toimisto remontoitu ja talon 
takana oleva rinne siistitty. Kerhotalon 40 vuotis-
juhlien kunniaksi kelpaa siellä yhdessä tanssia ja 
laulaa ja maistella kesäkahvilan herkkuja. Keskike-
sän hemmottelu ja siesta voi alkaa.

Siirtolapuutarhassa oleminen voi olla yhtäällä yk- 
silöllistä oman perheen kanssa vietettävää aikaa 
ja puutarhanhoitoa mutta yhtälailla yhteisöllistä 
osallistumista ja muiden kanssa toimimista. Ja mikä 
parasta yhdessä toimiminen on  myös terveyden ja 
hyvinvoinnin  kannalta tärkeää ja lisää elinvuosia.

Pakilan puutarhassa on iso aktiivinen talkoo-
porukka, joka remontoi, hoitaa yhteisiä puutarha- 
alueita, pitää kesäkahvilaa, lämmittää saunaa, jär-
jestää juhlia, ideoi ja vetää erilaista harrastustoi-
mintaa. Iso kiitos jo etukäteen kaikille talkoolaisille 
ja samalla toivotan uudet tervetulleeksi mukaan  
iloiseen porukkaamme!  

Lämmintä yhteisöllistä kesää toivottaa

Sisällys

Hauskaa kesän viettoa 
Siirtolapuutarhassa

PUHEENJOHTAJALTA
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Työväenasuntomuseon pihapiiri Kirstinkuja 4 
on Helsingin harvoja säilyneitä puutalopihoja. 
Helsingin kaupunginmuseon järjestämän ta-
pahtuman teemana ovat tällä kertaa puutar-
hurin kädentaidot. 

• Pihatorilla Maatiainen ja Hyötykasvi-
yhdistys myyvät perinnekasvien  
taimia ja siemeniä. 

• Siirtolapuutarhalaisiakin on paikalla. 

Työväenasuntomuseossa 
PuuTarHajuHla pe 14.6. klo 14  – 18

Vapaa pääsy!

Kerhotalon juttu

EkologinEn, sosiaalinEn ja taloudEllinEn kEstävyys

Ympäristöillan
Siirtolapuutarhaliitto ja Pakilan Spy järjestää

Keskiviikkona 26.6.2013 klo 16–19.30 
Pakilan siirtolapuutarhan kerhotalolla

• RuokatuRvasta ekologiseen elämäntapaan
• mitä ekologiseen siiRtolapuutaRhaan kuuluu?

• peRinteisten puutaRhakasvien ylläpito
• yhteinen uRakka: pakilan keRhotalon Remonttitalkoot

kahvila auki 
koko illan!

Sydämellisesti tervetuloa kuulemaan!

Helsingissä yleisimpiä vieraskasvilajeja ovat 
jättiputket, jättipalsami, komealupiini ja kurt-
turuusu.

Jättipalsami on yksivuotinen ja leviää jopa seit-
semän metrin päähän sinkoutuvien siemen- 
ten  avulla. Myös luontoon viedyt puutarha-
jätteet ovat edesauttaneet sen leviämistä. Se 
viihtyy erityisesti rantalehdoissa ja puron- ja 
ojien varsilla. Kasviin voi koskea paljain käsin 
ja se irtoaa maasta kitkemällä. 

Torjunnassa tärkeintä on estää  kasvin siemen- 
täminen. Pienen kasvuston hävittäminen saat-
taa onnistua jopa yhdellä kitkentä- tai niittoker-
ralla. Laajojen esiintymien hävittämisessä niit- 
täminen kolme kertaa kesässä muutaman  vuo-
den ajan on todennäköisesti tehokkain keino.  

Luettelo vieraslajeiksi luokitelluista lajeista 

Vieraskasvilajit ja niiden hävittäminen
ja niiden hävittämisestä löytyy ympäristömi-
nisteriön sivuilta: www.ymparisto.fi/vieraslajit

Lähde: Kaupunkiluonto monimuotoiseksi – 
miten voin edistää luonnon monimuotoisuutta 
Helsingissä? Julkasija Helsingin kaupungin ym-
päristökeskus

Helsingin kaupungin aineistopankki / Pira Cousin
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Kuva V. S. Salokangas / Helsingin kaupunginmuseo
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Helsingin siirtolapuutarhoilla on mo-
nivaiheinen ja värikäs lähihistoria. 
Kaupungin nuivasta, jopa kielteises-

tä asennoitumisesta on tultu vaiheeseen, 
jossa kaikkia nykyiset siirtolapuutarhat 
voivat tuntea jatkonsa turvatuksi. Lisäksi 
Helsinkiin suunnitellaan uusia alueita ja 
uusia palstoja.

Enemmistöä puutarhoista uhkasi häätö
Helsingin kaupunki suhtautui pitkään var-
sin nuivasti siirtolapuutarhoihin. 1980-lu-
vulla Helsingin yhdeksästä puutarhasta 
peräti viisi – Ruskeasuo, Tali, Kumpula, 
Vallila ja Marjaniemi – olivat lopetusuhan 
alla. Kovan kamppailun tuloksena kaikki 
puutarhat pelastettiin erilaisten tehora-
kentamissuunnitelmien kynsistä. Vuonna 
1997 saatiin siirtolapuutarhoille vuoteen 
2026 ulottuva sopimus. Samassa yhteydes-
sä siirryttiin itsehallintoon eli mökkiläinen 
on nyt yhdistyksen vuokramies ja vastaa-
vasti yhdistys on koko alueesta kaupungin 
vuokramies. Samalla yhdistysten vastuita 
oman alueensa hoidossa kasvatettiin ja 
maanvuokraa korotettiin.

Helsingin kurssi kääntyy
2000-luvun puolivälissä Helsingin kau-
punginvaltuusto hyväksyi aloitteen, jonka 
mukaan kaupunkiin tulee saada lisää pals-
toja. Kysymys oli olennaisesta muutokses-
ta aiempaan nihkeyteen. Kaupunkisuun-
nitteluvirasto kartoitti perusteellisesti eri 
vaihtoehtoja. Päätökseksi tuli – tässä vai-
heessa – pyrkimys kahden kokonaan uuden 
puutarhan (Siltamäkeen ja Mellunmäkeen) 
perustamiseksi ja kahden nykyisen puutar-

han (Pakilan ja Klaukkalanpuiston) laajen-
tamiseksi. Yhteensä näin saataisiin jopa yli 
300 uutta palstaa.

Itä-Pakilan asemakaavamuutos
Kaupunkisuunnitteluvirasto käynnisti Itä-
Pakilan asemakaavan muutosprosessin 
vuonna 2011. Alueen asukkaita, siirtola-
puutarhureita ja muita asiasta kiinnostu-
neita kuultiin useampaan kertaan vuoden 
2012 aikana. Vuoden 2013 keväällä virasto 
laati Itä-Pakilaan ehdotuksen asemakaa-
vaksi, joka mahdollistaisi sekä Klaukkalan-
puiston Ryhmäpuutarhan että Pakilan Siir-
tolapuutarhan yhteyteen runsaasti uusia 
palstoja.

Pakilan Siirtolapuutarhayhdistyksen joh-
tokunta lausui syksyllä 2012 kantanaan, 
että Jasmiinipolun jatkeeksi on tietyin 
ehdoin mahdollista kaavoittaa 32 uutta 
palstaa. Edellytimme mm. pysäköintiolo-
suhteiden kohentamista ja kapean ajopo-
lun saamista alueemme pohjoisreunaan 
ajoneuvoliikenteen vähentämiseksi puu-
tarhan sisällä. Emme hyväksy Mäntypolun 
pohjoispuolisten palstojen puolittamista 
emmekä alueen sisälle pieniin puistikoihin 
suunniteltuja lisäpalstoja.

Siirtolapuutarhoja lisää 
Helsinkiin 
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Viraston laatima kaavaluonnos ei saanut 
Kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväk-
syntää sellaisenaan, vaan se palautettiin 
uuteen valmisteluun. Lautakunnassa oli 
kolme äänestystä, jotka kaikki päättyivät 
5-4. Lautakunnassa hyväksytyn palautus-
ehdotuksen mukaan asemakaavaa tulee 
kehittää niin, että alueen sisälle viraston 
suunnittelemat kahdeksan palstaa jätetään 
toteuttamatta, mutta muilta osin viraston 
suunnitelma sai tuen. Neljä lautakunnan 
jäsentä yhdeksästä oli ollut sitä mieltä, että 
myöskään Mäntypolun palstoja ei saa puo-
littaa. Asia on siis kesken ja matka kaupun-
ginvaltuuston päätökseen tulee olemaan 
vaiherikas. Ja lopputulosta on mahdoton 
ennustaa.

Puutarhapalstoja tarvitaan lisää
Viime vuosikymmenen lopulla Marjanie-
meen saatiin 15 uutta palstaa. Niitä haki yli 
2000 helsinkiläistä. Arpaonni ei suosinut 
edes joka sadatta. Tarve on siis suuri. Myös 
puutarhamökkien (ja vuokraoikeuden siir-

ron) hinnat ovat nousseet taantumasta 
huolimatta. Voidaan kysyä, ovatko hinnat 
enää pienituloisen helsinkiläisen ulottu-
villa. Mökkien määrää lisäämällä voidaan 
osaltaan hillitä hintojen nousua.

Pakilan siirtolapuutarhayhdistys toteutti 
vuosina 2004-2006 sähköistyksen uudis-
tuksen alueellaan. Tuolloin varauduttiin 
Jasmiinipolulle 32 uuden palstan tuloon. 
Johtokunta, yhdistyksen kokouksen tuella, 
katsoi, että on syytä mahdollistaa kohtuul-
linen määrä uusia palstoja Pakilaan, vaikka 
olemmekin jo nyt Suomen suurin (ja kau-
nein) siirtolapuutarha. Näin johtokunta 
ajattelee edelleen. Sellainen asenne, että ”ei 
tänne yhtäkään uutta palstaa, mutta muu-
alle kyllä vaikka kuinka paljon” kalskahtaa 
itsekkyydeltä. 

Tällaisen itsekkyyden seuraukset voivat 
olla myös vaarallisia. Olemme Helsingin 
kaupungin omistamalla maalla vuokralai-
sina. Asuntopulan ja monenlaisten mui-
den maankäytön tarpeiden keskellä ei pidä 
asettua täydelliseen vastarintaan Helsingin 

kaupungin muuttunutta – ja kaikkien siir-
tolapuutarhalaisten periaatteessa kannat-
tamaa – linjaa kohtaan, joka pyrkii löytä-
mään uusia palstoja tarvitsijoille.

Jäsenistö päättää yhdistyksen kannan, 
mutta maanomistaja on kaupunki
Pakilan siirtolapuutarhayhdistyksen ylin 
päättävä elin, yhdistyksen kokous, on kut-
suttu koolle ottamaan kannan Itä-Pakilan 
kaava-asiaan. Yhdistyslain ja sääntöjemme 
mukaan kanta muodostetaan joko yksimie-
lisesti tai sitten äänestetään. Johtokunta 
on laatinut oman ehdotuksensa yhdistyk-
sen kokouksen kannaksi. Yhdistyksen ko-
kouksen kanta, oli se mikä tahansa, toimii 
luonnollisesti ohjenuorana johtokunnan 
toimille jatkossa.

Sellaista harhakuvaa ei kuitenkaan pidä 
elätellä, että me pakilalaiset päättäisimme 
tämän asian. Kaupunki omistaa maan ja 
kaupungilla on kaavoitusoikeus. Viime kä-
dessä asian ratkaisee kaupunginvaltuusto.
Jorma Bergholm

Tultaessa kuusiaidan kohdalle ja käännyttäessä 
takaisin tulosuuntaan voidaan havainnollisesti 
nähdä oikealla olevan ojan ja vasemmalla kulkevan 
Tykkitien väliin jäävää kasvustoa, jonka reunan 
karsiminen tulisi uuden polun rakentamisen myötä 
kyseeseen.

Lystikukkulan eteläreunaan tulevan polun reitti pääsiäisenä. Pajupolku 
oikealla ja vasemmalla peltoalue, jolle uusia mökkejä on kaavoitettu. 
Jasmiinipolun alku taustalla.

Mäntypolun mökkien takana 
näkyy puustoa, jota tien vuoksi 
joudutaan kaatamaan. Tie on 
suunniteltu  kuvassa näkyvän 

Mentäessä metsän reunasta kohti pikkuporttia, on vasemmalla oja, 
jonka tilalle polku tulisi, aivan mökkien nykyisen rajan tuntumaan. 
Ojan siirtämisestä oikealle seuraisi vähäistä metsän reunan karsintaa. 
Suojeltava Tykkitie kulkee ojan suuntaisesti kuvassa ylempänä oikealla. 

ojan (vas.) päälle ja uusi oja kaive-
taan polun Lystikukkulan puolelle. 
Suojeltu Tykkitie näkyy oikealla.

Kuvat ja kuvatekstit Heikki J. Koskinen
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Viiksisiippa – naapurimme 
Lystikukkulalla

Maarit Louekari
Kuvalähde: ©Helsingin kaupungin ympäristökeskus / 
Yrjö Siivonen

Pakilan siirtolapuutarhayhdistyksen johto-
kunta esittää ehdotuksenaan ylimääräiselle 
yhdistyskokoukselle Itä-Pakilan siirtolapuu-
tarha-alueiden asemakaavan muutosehdo-
tuksesta seuraavaa kantaa: 

Siirtolapuutarhan suojelu
Siirtolapuutarhayhdistys on tyytyväinen 
siihen, että kaavalla suojellaan olemassa 
olevaa siirtolapuutarhamiljöötämme. Siir-
tolapuutarhamme arvo kulttuurihistorial-
lisesti ja maisemakulttuurin kannalta tun-
nustetaan esittämällä sille suojelua (RP/s), 
joka merkitsee ympäristömme säilyttämis-
tä. Tämä takaa mahdollisuuden kehittää 
aluettamme sen perinteisessä hengessä ja 
säilyttää puutarhamme omaleimaisuus. 

Huoltorakennuksille osoitetut paikat  
ja saunan laajennusmahdollisuus
Yhteisten huoltorakennusten ja saunan 
rakennusoikeudet tyydyttävät yhdistys-
tä nykyisessä kaavamuutosehdotuksessa. 
Puutarha-alueen laajentaminen lisää enti-
sestään palveluiden tarpeita, joita ei nykyi-
sellään pystytä tyydyttämään.  Muutoseh-
dotus antaa yhdistykselle mahdollisuuden 
suunnitella kestävää ja kustannuksiltaan 
kohtuullista ratkaisua.

Uudisrakentaminen, huoltopolku ja 
kääntöpaikka
Pakilan Siirtolapuutarhayhdistys haluaa 
omalta osaltaan luoda edellytyksiä sille, et-
tä Helsinkiin saadaan lisää siirtolapuutar-
hapalstoja suurta kysyntää tyydyttämään. 

Yhdistys kannattaa lisäpalstoja kaavoitet-
tavaksi 32 mökille Jasmiinipolun jatkeeksi 

Johtokunnan esitys yhdistyksen 
kannaksi kaava-asiassa

sillä edellytyksellä, että huoltopolku (kaava-
muutosehdotuksessa raitti) uusille mökeille 
rakennetaan Lystikukkulan reunaa noudatta-
vana polkuna alueen pohjoispuolelle. Puiden 
mahdollisimman laaja säästäminen koituu 
Lystikukkulan eläinpopulaation hyväksi. Jos 
polku valaistaan, se on tehtävä vain alaspäin 
suunnatuilla valoilla Lystikukkulan lepakko-
yhdyskuntien suojelemiseksi. 

Polulla tulee sallia vain välttämätön huolto-
ajo ja saattaa 10 km nopeusrajoitus voimaan. 

Yhdistys on tyytyväinen suunniteltui-
hin parkkipaikkoihin.
Yhdistys esittää, että uuden polun itäpää-
hän suunnitellaan kääntöpaikka. Tämä 
ohjaisi edestakaisen liikenteen alueen reu-
nalle sen sijaan, että nykyisen luonnoksen 
mukaan liikenne ohjautuisi aina toiseen 
suuntaan alueen sisälle ja vaarantaisi lasten 
liikkumista alueella.

Kun polku on kapea ja ohituspaikkarat-
kaisuin suunniteltu, ei sen uskota muo-
dostuvan pysyväksi liikennehaitaksi niille 
palstoille, jotka rajautuvat Lystikukkulaan. 
Liikenne on suurinta rakentamisaikana ja 
asettuu sen päätyttyä huomattavasti alhai-
semmalle tasolle.

 
16 mökkipalstan puolittaminen ja täy-
dennysrakentaminen alueen sisälle
Yhdistys vastustaa suurien mökkipalstojen 
puolittamista sekä alueen sisälle tyhjille 
tonteille suunniteltujen mökkipalstojen 
kaavoittamista. Siirtolapuutarhan polku-
jen lomaan on näiden aukkojen myötä syn-
tynyt hengähdyspaikkoja muuten tiiviisti 
rakennetun puutarhamme sisälle. 

• Lähtö Saunabaarin edestä, Männikkö-
tien ja Metsäpurontien risteyksestä. 

• Paluu samaan paikkaan. 
• Pääkohteena on Maunulan majan ym-

päristö, mutta matkalla on useampia 
oivallisia lepakoiden saalistuspaikkoja. 

• Oiva tilaisuus nähdä myös nisäkkäitä 
yöllisillä retkillään. 

• Paikalle pääsee busseilla 63 ja 66. 

Tuomarinkylän  kartanon välittömän pihapii-
rin  ja Lystikukkulan alueella elää kolme lepak-
kolajia.  Naapureitamme ovat pohjanlepakko, 
viiksisiippa, ja korvayökkö. Pohjanlepakko ja 
korvayökkö löytyvät kartanon pihapiiristä, 
jossa ratsastustallien ympäristö on mieluinen 
korvayökölle. Suomessa on kaksi lajia viiksisii-
poja – viiksisiippa ja isoviiksisiippa.  Lyhyyden 
vuoksi puhutaan vain viiksisiipoista, kun tar-
koitetaan molempia lajeja.

Lepakoiden kannalta on hyvä, että alueella 
on vanhan metsän lisäksi kartanon pihapiiri 
vanhoine puineen ja kotieläimiä. Tuomarinky-
län kartanon alueen kaavassa kartanomiljöö 
onkin suojeltu rakennuksineen. Yrjö Siivosen 
lepakko-selvityksessä vuodelta 2003 suosite-
taan, että kartanon piha-alueiden ja Lystikuk-
kulan välille voisi lisätä lentoyhteyksiä puita 
istuttamalla, jolloin Vantaanjoelle syntyisi le-
pakoille soveltuva lentoreitti. 

Tavoitin Helsingin luonnonsuojeluyhdistyk-
sen lepakkokerhon vetäjän Sari Hartosen, 
jonka kanssa selvitin lepakoiden elintapoja. 
Hän ei ole itse retkeillyt juuri Tuomarinkylän 
kartanon seuduilla, vaan enemmän Helsin- 
gissä Lystikukkulaa tärkeämmillä lepakkoalu-
eilla kuten Kivinokkassa ja Vartiosaaressa, jois-
sa suojelu kaavoituksessa on hänen mielestään 
kipeästi tarpeen.

”Rannat ovat lepakoiden suosiossa niin joen 
varret kuin meren tai järvien rannat, kunhan 
paikka on suojainen. Siellä lentää paljon hyön-
teisiä, joita lepakot saalistavat isot määrät joka 
yö. Rannoilla viihtyvät mm. vesisiipat ja poh-
janlepakot.” kertoo Sari ja jatkaa ”Viiksisiipoille 
mieluisia saalistusalueita ja lentoreittejä ovat 
puiden reunustamat valaisemattomat ulkoilu-
tiet. Ne eivät mielellään lennä avoimilla alueilla 

kuten peltoaukeilla. Liian tiheää ei parane puus-
ton myöskään olla. Lepakot käyttävät saalistuk-
seensa ja myös suunnistukseen kaikuluotausta, 
joten avonaisella alueella se on hankalaa.”

Sari myös kertoo, että viiksisiipat karttavat 
valoa. 

”Pohjanlepakot eivät ole niin herkkiä valolle 
ja niitä lenteleekin hyvin erityyppisillä alueilla. 
Siirtolapuutarha-alueet sopivat pohjanlepa-
koille. Ne valitsevat pimeämpiä alueita ja jät-
tävät kirkkaitten valaistut alueet väliin.”

  ”Jos ulkoiluteille suunnitellaan valaistusta, 
se pitää suunnata niin, ettei  valo suuntaudu  
metsään, vaan suunnataan teihin.  Kävelijöille 
ja pyöräilijöille sopii paremmin valo, joka tulee 
aika matalalla olevista lampuista ja sellainen 
olisi lepakoillekin parempi vaihtoehto”, koros-
taa Sari lopuksi.

Lepakkoretki Maunulaan 
su 30.6. klo 22.00–01.00

Järjestäjä: Helsingin luonnonsuojeluyhdistys
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Siili viihtyy alueellamme hyvin ja ilahduttaa läs-
näolollaan meitä kaikkia. Hyödyllinenkin siili on, 
sillä sen ruokalistalle kuuluvat niin etanat kuin 
kotilotkin, joten sen apu on puutarhurille enem- 
män kuin mieluista tuholaisten torjunnassa.

 
Eri asia on sitten kuinka innokkaasti siili jaksaa 
ei-toivottuja nilviäisiä metsästää, kun tarjolla 
on yllin kyllin helppoa ruokaa lautaselta tarjoil-
tuna… Kun ystävällinen siilinnaama kurkistaa 
pensaikosta, herää itse kussakin vieraanvaraisia 
ajatuksia. Ennen tositoimia on kuitenkin hyvä 
tietää muutamia asioita siilien ruokinnasta. 
 
Kesäruokinta ei  ole  siileille  hyväksi  vaan on  
haitallista. Siili saa suoraan luonnosta itselleen 
paremmin sopivat ravintoaineet kuin mistään 
ihmisen tarjoamasta ruuasta. Pehmeä ruoka 
aiheuttaa siilille ajan oloon hampaiden löysty-
mistä ja irtoamista. Kun alueellamme on siilien 
ruokkijoita paljon, siileistä tulee suuria ja ylen-

syöneitä – mutta ei silti terveitä. Siilit myös tu-
levat riippuvaisiksi ihmisen ruokinnasta. Kuten 
jokainen siilejä ruokkinut tietää, ne ilmaantu-
vat aina samaan aikaan odottamaan iltaruo-
kaansa ja ovat uskollisia ruokintapaikoilleen. 
Jos ruokinta loppuu, siili nälkiintyy, koska ei 
osaa lähteä etsimään ruokaa muualta. Siilin 
ruokintaa ei siis saisi yhtäkkisesti lopettaa.

 

Siilien ruokinnasta ja hyvinvoinnista

Ellen Karhulampi

Kerhotalon viides aktiivikesä

LäHteet ja LiSää tietoa: 
Kirja: Tuula Nyström & Tiina Kinnunen: 
eurooppalaisen siilin suojelu ja hoito. 
Kustannusosakeyhtiö Sammakko, 2009.  
2. p. 160 s., ISBN 9789524831031
Verkkosivustot: Siili kiikarissa -verkkosivusto:  
http://www.siilikiikarissa.fi
Suomen luonnonsuojeluliiton verkkosivusto: 
Muista pihan pikkuasukkaat 
http://www.sll.fi/mita-sina-voit-tehda/ 
omalla-pihalla/asukkaat

Outi Sirkeinen

Kesäkahvila sunnuntaisin 2.6. –18.8. 
klo10.00 –14.00
Kahvilassa voit 
• nauttia aamiaisen, johon kuuluu usein 

puuro
• valita maittavia, tuoreita leivonnaisia 

kahvin, teen tai mehun kera 
• herkutella lähes joka sunnuntai myös 

lounaskeitolla
• ostaa makeisia, jäätelöä ja juomia

Karaoke
Annika vetää taas suositut karaokelaulajaiset 
ja -tanssiaiset heinäkuussa.

KesäKino 
Pakilan oma elokuvakerho jatkaa viime kesän 
tapaan. Tekijänoikeudellisista syistä emme saa 
myydä yksittäisiä elokuvalippuja. Kesäkinon 
jäsenkortin omistaja voi lainata korttinsa toi-
selle mökkiläiselle, jos jokin elokuva-aika ei so-
vi hänelle.. Tarkemmat tiedot elokuvista s. 14.

Kahvilavastaavat:
2.6.  Riikka Airaksinen, Lehmuspolku 248
9.6. Seija Salovaara, Pajupolku 93, 
 puh. 040 861 4947
16.6. Varpu Mattlar, Katajapolku 134, 
 puh. 040 831 2957
23.6. Heli Ahola, Katajapolku 66, 
 puh. 044 534 4238
30.6. Taru Välimaa, Pyökkipolku 282, 
 puh. 045 118 4966
7.7.  Kukkokahvila, Pauli Ojanen, 
 Pyökkipolku 288, puh. 050 5401071
14.7. Annamari Dahlberg, Pajupolku 29, 
 puh. 050 359 5198
21.7. Gunilla Ståhls, Mäntypolku 146, 
 puh. 040 531 4076
28.7. Äijäkahvila Lassi Lager, 
 Vaahterapolku 208, puh. 041 516 5688
4.8. Outi Sirkeinen, Poppelipolku 245, 
 puh. 0400 790 246
11.8. Marjo Matala, Katajapolku 71, 
 puh. 040 750 1108
18.8. Liisa Helin, Mäntypolku 174. 
 puh. 040 536 4860

Tule mukaan iloiseen kesäkahvilan talkooporuk- 
kaan! Näin se käy: 
Ota itse yhteyttä niiden sunnuntaiden kah-
vilavastaaviin, jolloin voit olla mukana. Sovi 
vastuuhenkilön kanssa, miten voit osallistua. 
Myös sinuun voidaan olla yhteydessä, jos olet 
antanut yhteystietosi talkoolistaan. Tarvitsem-
me leipureita, kylmäkköjä, siivoojia, tiskaajia 
ja myyjiä vaikka vain osaksikin päivää. Tämän 
jutun lopusta ja mökkiläisten ilmoitustaululta 
löydät niiden kahvilavastaavien yhteystiedot, 
joiden kanssa voit sopia osallistumisestasi.

Kirjasto
Kirjasto on auki kahvilan aukioloaikoina. Kat-
sohan hyllyistäsi, olisiko siellä Pakilan kirjoja 
palauttamatta. Lahjoituksina otetaan vastaan 
hyväkuntoisia uutuuskirjoja.

Hieroja kerhotalolla
Viime kesien tapaan voimme nauttia ammat-
timaisesta hieronnasta: La 15.6., Su 16.6, To 
20.6, Lisäksi vielä ma–su 24.6.–30.6., jos tulee 
tarpeeksi varauksia. Päivittäiset hieronta-ajat 
ovat klo 9–12 ja 12.30–17. Sitovat aikavarauk-
set tehdään kesäkahvilassa.  
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Puutarhan oma elokuvakerho esittää:

Juhannuspäivänä 22.6. klo 19
Matti Kassila: Hilman päivät 

Koko perheen elokuva su 30.6.  klo 18
Kaisa Rastimo: Myrsky

pe 12.7.  klo 19
Fred Zinneman: Sheriffi

ke 31.7. klo 19
Robert Guédiguian: Kilimanjaron lumet

la 17.8. espanjalainen ilta klo 19
musiikkia, sangriaa, pientä suolaista 
Pedro Almodóvarin elokuva: 
Kaikki äidistäni

KesäKino
KESÄN 2013 
OHJELMISTO

Kaikki 5 elokuvaa pääsee näkemään ostamalla 
KesäKinon 10 euron kausikortin.
Lisäinfoa kerhosta ja elokuvista saa kesäkahvi-
lasta jossa myydään myös kortteja.

BUFFETTI

TERVETULOA LEFFAAN !

Lauantaisin Miehet 14:00 – 16:00
4.5. – 21.9. Naiset 16:30 – 18:30 

Sunnuntaisin Naiset 14:00 – 16:00
2.6.– 8.9. Miehet 16:30 – 18:30

Keskiviikkoisin Miehet 16:30 – 18:30
15.5. – 19.6.  Naiset 19.00 – 21:00
ja 14.8. – 18.9. 

Tiistaisin Miehet 16:30 – 18:30
25.6. – 6.8. Naiset 19.00 – 21:00

Torstaisin Naiset 16:30 – 18:30
27.6. – 8.8. Miehet 19.00 – 21:00

Juhannusaatto Naiset 12:00 – 14:00
21.6. Miehet 14:30 – 16:30

Juhannuspäivänä ei lämmitetä

Hinnat
aikuiset kertalippu  5€
lapset 5 – alle 15v.  2€
alle 5v.    vapaa 
Sarjalippu, aikuiset 11 krt/30€
Sarjalippu, lapset 11krt/15€

• Sarjaliput myydään vain siirtola-
puutarhureille.  

• Vuoden 2012 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!

Suihkuvuoroja saunalla

Maanantaisin  
27.5. sekä 3.6. – 26.8.  

Keskiviikkoisin  
26.6. – 7.8.  

Torstaisin 
30.5. ja 6.6. – 13.6. 
sekä 15.8. – 29.8. 

Hinnat
aikuiset, kertalippu 1€
aikuiset, sarjalippu 7krt/5€
Sarjaliput myydään vain 
siirtolapuutarhureille.  

Naisten vuoro
klo 19:00 – 20:00

Miesten vuoro
klo 20:00 – 21:00

Pakilan Siirtolapuutarhan
Sauna 2013

Pakilan Siirtolapuutarhan
Suihku 2013

Saunalla on taas tarjolla suihku kahdesti viikossa 
saunattomina päivinä. Kesän alussa päivät ovat ma 
ja to; 24.6. alkaen ma ja ke.
Elokuun 12. päivästä alkaen suihkupäivät  ovat ma 
ja to. Kesän viimeinen vuoro on torstaina 29.8.
Kellonaikoja on muutettu: naisten vuoro on edelleen 
klo 19–20, mutta miesten vuoro on nyt klo 20–21.
Tällä muutoksella toivotaan miesten ehtivän pa-
remmin suihkuun.
Kertakäynti  on edelleen euron ja uutuutena on vii-
den euron hintainen seitsemän kerran sarjalippu.  
Lapset pääsevät ilmaiseksi vanhemman seurassa.
Ota mukaan tasaraha, vaihtokassa on suihkuvuo-
roilla hyvin pieni.
Suihkuvuoron aikana ehtii hyvin käydä uimassakin.  
Saunaranta on suihkuaikoina myös muiden mökki-
läisten käytössä, joten uimapuku mukaan.

Tervetuloa nauttimaan virkistävästä suihkusta!
Liisa Helin
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Rakennustoimikunta kokoontuu kesän 
aikana muutamaa päivää ennen johto-
kunnan kokousta. Toimikunta käsittelee 
kokoukseen mennessä tulleet rakenta-
mishakemukset ja tekee niistä esityksen 
johtokunnalle. Kesän aikana hakemukset 
jätetään kerhotalon seinässä olevaan yh-
distyksen postilaatikkoon ja talvikautena 
ne toimitetaan postitse toimikunnan sih-

Rakennusrekisteri 
päivitetään kesällä

Verohallinto on muuttanut verotuskäytän-
töään siten, että siirtolapuutarhamökkejä 
luovutettaessa varainsiirtovero maksetaan 
rakennuksen arvosta. Tätä kantaa sovelle-
taan takautuvasti ratkaisun KHO:2010:57 
antopäivästä eli 4.10.2010 lähtien.

Rakennuksen arvon määrittämisen 
lähtökohdat
Kaupan kohteena siirtolapuutarhamökki- 
kaupassa ovat oikeus tietyn palstan vuok-
raukseen ja palstalla oleva rakennus. Ra-
kennus arvostetaan sen myyntihetken käy-
pään arvoon. Käyvällä arvolla tarkoitetaan 
omaisuuden todennäköistä luovutushin-
taa. Jos rakennuksesta maksetaan ns. yli-
hintaa, kuuluu se myös varainsiirtoveron 
laskentaperusteeseen.

Kaupan osapuolten on eriteltävä kauppa-
kirjassa erikseen rakennuksen arvo. Vero-

hallinto tarkistaa asiakkaan rakennukselle 
esittämän arvon Verohallinnon noudatta-
mien arvostusperusteiden mukaisesti. 

Rakennuksen arvon määrittämisessä 
huomioidaan mm. rakennuksen ikä, koko, 
kunto ja varustelutaso. Jos kauppahintaa 
kohdennetaan irtaimistolle, on myös sen 
määrä ja laatu eriteltävä kuten vero.fi-si-
vuilla olevassa varainsiirtoverotuksen yh-
tenäistämisohjeessa on irtaimiston osalta 
ohjattu. Mökkien arvosta ei voida antaa 
yhteisiä ohjeita, koska ne ovat yksilöllisiä 
rakentamistavaltaan, maateriaaleiltaan ja 
kunnoltaan. Kannattaa ottaa kuvia mökis-
tä arvion tueksi.

Lisätietoja Pakilan mökin myynnistä ja 
ostosta Pakilan nettisivuilla 
http://siirtolapuutarhat.net/pakila/ josta 
löytää myös kauppakirjan mallin. 

Mökin ostaja maksaa varainsiirtoveroa 
vain rakennuksen arvosta

Rakennustoimikunta tiedottaa: 

teerille. Rakentamishakemukset tehdään 
yhdistyksen hakemuskaavakkeelle.

Lupahakemusten lisäksi rakennustoimi-
kunta pitää yllä rakennusrekisteriä ja val-
voo, että mökkien korjaus- ja uudisrakenta-
misissa noudatetaan Helsingin kaupungin 
Pakilan Siirtolapuutarhayhdistykselle laati-
mia tyyppipiirustuksia. 

Rakennusrekisterin ylläpitäminen vaatii 
valvontatarkastusten tekemistä tonteille. 
Valvontakäynnit kaikille tonteille tehdään 
tulevan kesän aikana. Niiden ajankohdista 
ilmoitetaan yhdistyksen ilmoitustauluilla.

Pakilan siirtola-
puutarha-alue on 
jaettu kuuteen 
valvontalohkoon 
rakennustoimi-
kunnan jäsenten 
kesken. Vieressä 
on lueteltu toimi-
kunnan jäsenet, 
jäsenen mökin 
numero, puhelin-
numero ja valvot-
tavien mökkien 
numerot. 

nimi	 mökki	 puhelin			 vastuualueen	mökit

Vetäjä		
Paavo Heikkilä	 316	 050	3211559	 53-108

Sihteeri	
Mauri Kymäläinen	 245	 0400	776093	 197-236	ja	291-305

Marjo Matala	 	71	 040	750	1108	 109-147	ja	308-320	

Risto Runsas		 200	 040	7705077	 237-290	

Martti Sandström	 	70	 050	4014636	 1-52

Rolf Österholm	 	87	 0400	431941	 148-196	ja	306-307

Nykyinen rakennustoimikunta

Mökin myyjälle vinkkejä

Mökin	 myyjän	 kannattaa	 kertoa	 osta-
jalle	 siirtolapuutarhayhdistyksen	 sään-
nöistä,	 jotta	 ne	 eivät	 tule	 yllätyksenä	
uudelle	mökkiläiselle.	Etenkin	on	syytä	
mainita	 rakennustoimikunnasta	 ja	 ra-
kentamisen	luvanvaraisuudesta.

Mökin	 ja	 vuokraoikeuden	 kaupasta	
tehdään	 kauppakirja	 kolmena	 kappa-
leena:	kummallekin	osapuolelle	oman-
sa	ja	siirtolapuutarhayhdistykselle	yksi.	
Kauppaan	 liittyy	 myyjälle	 myyntivoi-
tonvero	28	%.	Sen	maksamisesta	myyjä	
huolehtii	itse.	

Kuva Heli Ahola

Kuvat Heli Ahola
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Elokuu 
Su	 4.8.		Kesäkahvila	ja	kirjasto	klo	10–14.		
	 	 Johtokunnan	päivystys	klo	11–12.
Ma	 5.8.		Kerhotalolla	naisten	jumppa	klo	18–19.
Ti	 6.8.		Joogaa	kerhotalolla.
To	 8.8.		Joogaa	kerhotalolla.
La	 10.8.		Elojuhlat.
Su	 11.8.		Kesäkahvila	ja	kirjasto	klo	10–14.
La	 17.8.		KesäKinossa	Pedro	Almodóvarin	elokuva:	Kaikki	äidistäni
Su	 18.8.		Kesäkahvila	ja	kirjasto	klo	10–14.
La	 31.8.		Kerhotalolla	yksityistilaisuus. 

Syksy 2013 
Su	 29.9.	 Syyskokous	klo	14.

Kesäkuu 
La	 15.6.	 Kerhotalolla	yksityistilaisuus.
Su	 16.6.	 Kesäkahvila	ja	kirjasto	klo	10–14.	
	 	 Ylimääräinen	jäsenkokous	klo	15	kerhotalolla.
Ma	17.6.		Kerhotalolla	naisten	jumppa	klo	18–19.
Pe	 21.6.		Juhannusjuhlat.
La	 22.6.		Kesäkinossa	Matti	Kassilan	elokuva	Hilman	päivät
Su	 23.6.		Kesäkahvila	ja	kirjasto	klo	10–14.
Ma	24.6.		Kerhotalolla	naisten	jumppa	klo	18–19.
Ke	 26.6.		Suomen	Siirtolapuutarhaliiton	järjestämä	
	 	 ympäristöpäivän	tilaisuus	kerhotalolla.
Su	 30.6.		Kesäkahvila	ja	kirjasto	klo	10–14.		
	 	 Kesäkinossa	Kaisa	Rastimon	elokuva	Myrsky 

Heinäkuu 
Ma	 1.7.		Kerhotalolla	naisten	jumppa	klo	18–19.
La	 6.7.		Kerhotalolla	“Lauantaitanssit”	levymusiikin	tahdissa		
	 	 klo	20–24,	järjestäjänä	Kannat	kattoon	club.
Su	 7.7.		Kesäkahvila	ja	kirjasto	klo	10–14.		
	 	 Johtokunnan	päivystys	klo	11–12.    
Ma	 8.7.		Kerhotalolla	naisten	jumppa	klo	18–19.
Ke	 10.7.		Uusien	mökkiläisten	tervetulotilaisuus	kerhotalolla	klo	18.
Pe	 12.7.		Kesäkinossa	Fred	Zinnemanin	elokuva	Sheriffi
Su	 14.7.		Kesäkahvila	ja	kirjasto	klo	10–14.
Ma	15.7.		Kerhotalolla	naisten	jumppa	klo	18–19.
Pe	 19.7.	 Karaokeilta
Su	 21.7.		Kesäkahvila	ja	kirjasto	klo	10–14.
Ma	22.7.		Kerhotalolla	naisten	jumppa	klo	18–19.
La	 27.7.		Kerhotalolla	yksityistilaisuus.
Su	 28.7.		Kesäkahvila	ja	kirjasto	klo	10–14.
Ma	29.7.		Kerhotalolla	naisten	jumppa	klo	18–19.
Ke	 31.7.		KesäKinossa	Robert	Guédiguianin	elokuva		
	 	 Kilimanjaron	lumet 

Tapahtumakalenteri
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Snadi on heitetty – Pallo on ilmassa 

Siirtolapuutarhapalstan sain hankittua vuon-
na 1977 Klaukkalanpuiston palsta-arvonnassa. 
Seuraavana vuonna alkoi sitten kova urakka; 
saviselle pellolle (josta pintamulta oli poisvie-
ty) oman siirtolapuutarhamökin rakentami-
nen. Sain itselleni ”valvojan oikeudet” ja on-
neksi oli kansio rakennuspiirustuksia joiden 
mukaan piti rakentaa, ainoa itse päätettävä 
asia oli, minkä värin valitsi mökilleen neljästä 
vaihtoehdosta. Rakennusaikaa taisi olla viisi 
vuotta. Katselmustarkastuksia oli jokunen, tär-
keimpinä varmaan pohjan korkeuden eli yh-
deksän perustuspilarin korkeuden mittaus se-
kä sitten mökin lopputarkastus. 

Siitä alkoi uurastukseni siirtolapuutarha-
elämässä, välillä vähemmän onnellista aikaa ja 
välillä taas lupauksen mukaista onnellista ai-
kaa. Näinhän se elämä monia heittelee, mut-
ta aina on ollut turvallisena tukena ja mielek-
käänä harrastuksena siirtolapuutarha ja elämä 
ja kesäystävät siellä.

Siirtolapuutarha-alueen  vaihtaminen Pa-
kilan puolelle tuli ajankohtaiseksi vuosina 
1992–93, eikä vuottakaan kun toisella mö-
killä alkoi ensin viisivuotissuunnitelman mu-
kainen  remontti ja sen jälkeen sitten joka 
kesäiset ”pikkuremontit”. Johtokuntatyösken-
tely tuli tutuksi neljän puheenjohtajan aikana 
vuosina 1997–2012. On ollut mielenkiintoista 
osallistua yhdistystoimintaan ja monesti myös 

Jäähdyttelijän 
puheenvuoro:                                                                                                                                    
Jorma Manninen

melkoisen haastavaa  ”vetää ja kehittää” toi-
mikuntien työskentelyä johtokunnassa. Niin 
kauan kun saamme toimikunnat pysymään 
aktiivisina ja mökkiläisten innostuksen ja ta-
voitteet samansuuntaisina,  meillä on hauskaa 
toimia yhdessä. Mielestäni on hyvä järjestely, 
että johtokunnan vastuuhenkilöt on nimetty 
toimikuntiin. Minulle tutuiksi on johtokunta-
aikana tullut ensin lasten urheilutapahtumat, 
rakennustoimikunta 10 v, sähkötoimikunta 10 v 
ja myös  kerhotalon ulkovuoriremontti 2002, 
sisäremontti 2008, sekä nyt menossa oleva 
2012–2013 kerhotalon lattiaremontti.  Suurim- 
pana haasteena kuitenkin pj Jorma Bergholmin 
aikana ja johdattelemana tehty alueen säh-
köistyksen uusinta vuosina 2002–2006 sekä 
siihen liittyen sähköpääkeskuksen rakentami-
nen talkoilla.

Viime syksynä hakeuduin puutarhatoimi-
kuntaan tekemään ”miesten töitä?” kuten rai-
vaussahan käyttöä, rakentamisasioita sekä 
muita toimikunnan korjaustöitä.

Suosittelen kovasti, että uhraatte aikaanne 
oman palstan lisäksi myös toimikuntien ve-
tämiin töihin sekä yleisiin talkoisiin. Yhdessä 
tekemisellä, mökki-urheiluharrastuksilla sekä 
yhteisillä juhlilla sekä muilla tilaisuuksilla 
saamme paljon erilaisia ystäviä, jopa eri puu-
tarhoista ympäri Suomea. 
Hauskaa kesää 2013 kaikille mökkiläisille!

rauno Suomalainen, urheilutoimikunnan vetäjä

Mummoista tullut Pakilan mummoja
moja”. liittyminen ei velvoita mihinkään, 
mutta juttua on sivulla riittänyt. On 
vaihdettu taimia, keskusteltu mökkikis-
soista ja vaikka mistä, joskus kiivaas-
tikin. Ennen muuta on jaettu puutarhan 
pieniä iloja. Palsta on täysin vapaamuo-
toinen ja epävirallinen. 

Tervetuloa mukaan!             Terhi raitala 

Siirtolapuutarhamummot 
ovat täsmentäneet nimeään 
Pakilan siirtolapuutarha-
mummoiksi, jotta keskustelu 

olisi pakilalaisten keskeistä kuten alun-
perinkin oli tarkoitus.
 jos sinulla on Facebook-tili, liity paki-
lalaisten keskusteluryhmään. Mukana 
on myös monia miehiä ja nuoria ”mum-

Tutustu Iyengarjoogaan elokuussa
ti 6.8.2013 ja to 8.8.2013 klo 18-19.30 kerhotalolla

Iyengarjoogassa keskitytään hyvään 
kehonlinjaukseen. Huolellinen jooga-
asanoiden rakentaminen auttaa suun-
taamaan venytystä ja lihastyötä turval-
lisesti. aluksi asanoita voidaan toistaa 
useampia kertoja. Mukaan voi tulla 
vaikka ei olisi joogannut aikaisemmin. 
Sopii naisille ja miehille.

Harjoitukset tehdään paljain jaloin luis-
tamattomalla joogamatolla ja joogavä-

lineitä (vyö, tuoli) voidaan käyttää apuna. 
Tarkkaan ohjeistetulla tunnilla on helppo 
keskittyä harjoitukseen ja antaa mielen-
kin rauhoittua. 

Opettajana Helena Mörsky KM,  
Iyengarjoogan opettaja

Ilmoittautumiset ja 12€ maksu kesäkah-
vilassa kesäkuussa Maarit louekarille. 
Mukaan voidaan ottaa 12 osallistujaa. 

Kiinalainen sananlasku
”Jos haluat olla onnellinen yhden päivän, 
ota humala.
Jos kolme päivää, mene naimisiin. 
Jos kahdeksan päivää, teurasta sika ja syö se. 
Jos haluat olla ikuisesti onnellinen, 
ryhdy puutarhuriksi.”

Kuva Heikki J. Koskinen

Petanque 
Klaukkalanpuiston 
ryhmäpuutarhan kentällä 
ma klo 18.00 

Pakilan kentällä 
Ke klo 19.00, la klo 17.00 
ja su klo 12.00

Lentopalloa urheilukentällä 
su klo 10:00 ja to klo 17.00

Kaikki kynnelle kykenevät paikalle nuoret,  
vaarit ja mummot. ryppyotsaisia emme kaipaa 
vaan tarkoitus on leikkimielisellä otteella viet-
tää mukavaa yhdessäoloa jalon lentopallon pa-
rissa. Sasimmeko kultamitallit takaisin Pakilaan 
traditioidemme kunniaksi tällä treenauksella.
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Kaupunki etsi  viisi vuotta sitten  hiljaisia alu-
eita, joilla melutaso jää päivällä alle 50dB. Yk-
si 34:stä löydetystä alueesta on Paloheinä ja 
Haltiala. Hiljaista aluetta siellä on 91 % pinta-
alasta.  Lentoliikennemelua saattaa kuulua ja 
tieliikenteen äänet Tuusulanväylältä kantau-
tuvat peltoalueiden yli. Haltialan tilan ympä-
ristössä kuultavissa on maatalouskoneiden ja 
kotieläinten ääniä.

Luontoarvoiltaan Haltiala on mainion moni- 
puolinen, hyvä marjastus- ja sienestysalue. 
Puiston keskiosiin on muutaman kilometrin 
kävelymatka  ja puutarhastamme sinne pääsee 
kätevästi myös pyöräillen.

Haltialassa hiljaisuutta ja ääntä
Karitsoita katsomaan
Haltialan tilalla on monia kotieläimiä: lehmiä, 
lampaita, sikoja ja kanoja. Ne ovat kesällä – 
yleensä kesäkuun alusta lokakuun puoliväliin 
– ulkona, jolloin niitä pääsee piha-alueella kat-
somaan aamusta iltaan. 

tulleista vieraista monille käynti täällä oli ai-
nutkertainen tapahtuma. Tavoitteenamme oli 
myös madaltaa kuusiaitaa ja tarjota mahdol-
lisuus tutustua puutarhaelämään pop-up-ra-
vintolan avulla. Tämä onnistui ja asiakkaam-
me olivat aidosti kiinnostuneita puutarhasta. 
Eräskin parsikunta oli muuttanut pyöräilyreit-
tisuunnitelmaansa tutustuakseen siirtolapuu-
tarhaan löydettyään ravintolapäivien sivustol-
ta kahvilamme ilmoituksen. Pari perhettä tuli  
läheisellä leikkipaikalla olleen ilmoituksemme 
innoittamina vieraaksemme. 

Mielestämme tämmöiset päivät ovat vaivan 
arvoisia. Niillä saamme annettua edes pikkui-
sen tietoa puurahaelämästä tai tarjottua on-
nellisen nautintohetken puutarhamme vehre-
ydessä. Haaveissa on tulevaisuudessa kenties 
osallistua uudestaan ravintolapäivään ehkä  
toisenlaisilla antimilla -  vaikkapa puutarham-
me sadosta valmistetuilla herkuilla elokuussa. 
Portti on kerran avattu ja seuraava kerta on 
entistä houkuttelevampi!

Kiitos asiakkaillemme kun kävitte ja kiitos 
perheenjäsenillemme kun olitte auttamassa ja 
mahdollistamassa ravintolamme onnistumisen. 

Ravintolapäivää vietetään ympäri maailmaa
Monipuolista ruokakulttuuria levittävä Ravin-
tolapäivä järjestettiin lauantaina yhdeksättä 
kertaa. Yli 1 500 päivän pop-up -ravintolaa 
tarjoili herkkuja ympäri Suomea ja myös ul-
komailla. Eniten yhden päivän ravintoloita on 
Helsingissä, jossa yli 450 ravintolaa avautuu 
asiakkaille. Pietarissa ravintoloita pulpahtaa n. 
130, ja esimerkiksi Budapestissä tapahtumasta 
on innostunut lähes 30 yhden päivän ravinto-
loitsijaa.

Ravintolapäivän ajatuksena onkin ravintola-
kokemusten jakaminen, hauskanpito sekä yh-
teisestä elinympäristöstä nauttiminen. Tietoa 
ravintolapäivän ravintoloiden tarjoamista ru-
oista ja juomista sekä ravintoloiden sijainnista 
löytyy tapahtuman Facebook-sivuilta.

Ravintolapäivänä kuka tahansa voi perustaa 
ravintolan, kahvilan tai baarin yhden päivän 
ajaksi. Myynnissä on  itse valmistettuja ruoka-
lajeja ja juomia niin puistoissa, kadunkulmis-
sa, sisäpihoilla kuin kotodeissakin. Noin kolmen 
kuukauden välein tapahtuva Ravintolapäivä on 
kaupunkikulttuuria parhaimmillaan ja niinpä 
mekin innostuimme avaamaan oman pop-up 
ravintolan Lehmuspolulle!

Miksi päästää vieraita ihmisiä omalle tontil-
le, on meille reviiritietoisille ihmisille varmaan 
haastavain kompastuskivi, mutta me emme 
antaneet sen olla esteenä. Jaoimme ilmoituksia 
puutarhalla, ympäristöön ja tiedotimme ravin-
tolapäivän sivustolla sekä facen kautta toivo-
en myös ei-puutarhalaisia vieraita nauttimaan 

Pakilan ensimmäinen 
POP-UP ravintola 

ympäristöstämme, ravintolastamme ja sen an-
timista. 

Ravintolapäivän aamuna kun 10.00 olimme 
saaneet kaiken puurtamisen jälkeen tarjottavat 
valmiiksi, pöydät ja tuolit ympäri pihaa sekä ra-
vintolan auki. Yhtään asiakasta ei käynyt  11.00 
mennessä ja epätoivo alkoi hiipiä selkäpiitä pit-
kin:  pullat, leivonnaiset ja iso padallinen keit-
toa tehty turhaan! Miksi teimme koko 10 litran 
ämpärillisen lettutaikinaa, kun ketään ei näy. 
Pikkuinen Henni tyttäremmekin kysyi huolis-
saan, miksei ketään tule.

Onneksemme sää oli mitä mainioin ja pik-
ku hiljaa asiakkaita hakeutui Lehmuspolun ra-
vintolaamme. Iloinen puheensorina ja seurus-
telu toi helpotuksen. Puutarhan  ulkopuolelta 

Tytti Ja Risto Asikainen Lehmuspolku 297

Vastapainoa Haltiala Hayridesta pe 9.8. 
Haltiala Hayride, perinteiset countrybileet

järjestetään tänä vuonna kaksipäiväisinä, joten 
päivää ennen elojuhlaa sinnekin ehtii rivitanssi-
maan. Juhlat järjestetään hevoslaitumella. Juh-
lissa soittaa kumpanakin iltana 2–3 eri bändiä, 
rodeohärällä voi ratsastaa omalla vastuulla sekä 
ammattiopettajat opettavat rivitanssia kertoo 
Wanhan Pehtoorin väki.

Kuva Heli Ahola
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Heinäkuun alun kauniina aamuna viime kesä- 
nä lähdin majapaikastani Hotelli Pohjanhovis-
ta, jossa Nätti-Jussikin aikanaan vietti useam-
paakin vauhdikasta iltaansa, pyörällä ylittä-
mään Jätkänkynttilän siltaa. Määränpäänä oli 
Napapiirin ryhmäpuutarha, joka sijaitsee seit-
semän kilometrin päässä Rovaniemen keskus-
tasta Kemijoen Itäpuolentien varressa. 

Valoisa kasvukausi on huima
Perillä Marjatta aalto jo odottelikin etelän-
vierasta. Hyvästit olimme jättäneet edellisen 
kerran keväällä Lepaalla puutarhakurssin päät-
teeksi. Vierailu venähti puolen päivän mittai-
seksi, minä aikana ryhmäpuutarhan koko alue 
oli katsastettu ja useisiin puutarhoihin ja puu-
tarhureihin oli päästy tutustumaan lähemmin.

Vaikka heinäkuun alun vierailupäivämme oli 
helteinen, oli lämpötila ollut samana aamuna 
vain +4 astetta. Haasteena pohjoisen puutar-
hassa on lyhyt kasvukausi, joka kuitenkin on 
jatkuvan valon ansiosta hyvin intensiivinen. 
Lyhyttä kasvikautta kompensoitiin kasvihuo-
neilla ja lavoilla, joita löytyi useista puutar-
hoista. Marjatankin kasvihuoneessa tomaatit 

Napapiirin Marjatan 
puutarhassa 

Tuulikki Laurila

kypsyivät kovaa vauhtia. Jos meillä Pakilassa 
kasvimaidemme herkkuja kärkkyvät supikoirat 
ja citykanit, ovat etenkin myyrät Rovaniemen 
puutarhureiden vaivoina. Napapiirin puutar-
hassa oli edellisenä kesänä jo epäilty vorojen 
käyneen satoa rokottamassa, mutta sitten pui-
kulat löytyivätkin sievästi pinottuina myyrien 
kätköistä. Puutarha on kokonaisuudessaan po-
roaidattu, joten sarvipäät eivät uhkaa napapii-
rin viljelyä.

Ryhmäpuutarhan yleisilmeessä huomiota 
herätti useiden tonttien isot ja näyttävät ki-
vikkopuutarhat. Marjatan naapurin puutar-
hassa ei ollut lainkaan nurmikkoa, vaan puu-
tarha perustui suurimmalta osin kiville. Myös 
maan muotoja hyödynnettiin runsaasti, ja eri-
laiset kumpareet ja tasot elävöittivät puutar-
hamaisemaa. Puutarha on perustettu suope-
räiselle maalle, joten jos savimaa upottaa, niin 
ei suonsilmä ainakaan sen helpompi ole. 

Pajua suositaan kekseliäästi
Orapihlajan sijaan Rovaniemen aidoituksissa ja 
porteissa näkyi pajua, jota hyödynnettiin kek-
seliäästi. Eräästä puutarhasta löytyi upea koo-

kas pajukomposti ja hienoja pajusta rakennet-
tuja koristelinnunpesiä. Puutarhurit järjestivät 
yhdessä pajutyökursseja ja kesän yhteisiin akti-
viteetteihin kuului myös betonityökurssi. Juhla-
perinteisiin kuuluu juhannusjuhla ja sadonkor-
juujuhla, joita vietetään yhteisellä grillipaikalla. 
Naapuriapu on pohjoisessakin kunniassaan. 
Taimi- ja puutarhatarviketilauksia tehdään ja 
aviomiespalvelua hyödynnetään yhdessä. 

Koska puutarha on perustettu vasta vuosi-
tuhannen vaihteessa, näyttivät mökit pakila-
laisen silmissä isoilta ja nykyaikaisilta. Mökkien 
väreinä toistuivat keltainen, punainen ja sini-
nen. Sähköt, vesi- ja jätevesiputket on vedetty 
mökkiläisten kustannuksella kaikille tonteille, 
ja pakilalaisia saattaa paraikaa käytävän vie-
märöintikeskustelun valossa kiinnostaa, että 
tämän kunnallistekniikan hinta mökkiä kohden 
on ollut nelisen tuhatta euroa. Palstojen ko-
ko on 308 m2 ja palstalle rakennettavan mökin 
koko on 25 tai 30 m2. Alueella on tällä hetkellä 
24 palstaa ja yksi on vielä vapaana. Suunnitel-
missa on myös laajentaa mökkialuetta 25 mö-
killä. Napapiirin mökillä saa asua helmikuusta 
aina marraskuulle asti. Vastaavasti kuin Paki-
lassa, on puutarhan välittömässä yhteydessä 
viljelypalstoja.

Pyörän sangassa mukanani kohti Pohjanho-
via ja Nätti-Jussin suosimia kulmia, ja myö-
hemmin kohti etelää lähti myös muutama 
taimi, mm. voittolaukka ja konnantatar. Paljas-
tettakoon
Papun lukijoille tiedoksi, että kokemattomien 
puutarhureiden työtapaturmina taimeni tu-
houtuivat kahdesti ruohoa leikatessa. Mut-
ta ei hätä tämän näköinen! Kaikeksi onneksi 
olin jättänyt matkan varrelle Simoon samoja 
taimia talteen ja hain uudet taimet tilalle. Ja 
nyt taimet löytyvät merkattuina puutarhas-
tamme. Tulkaapa ja tarkistakaa!

Yksi yllätys löytyi napapiirin ryhmäpuutar-
hasta viljeltynä, nimittäin usean pakilalaisen 
ykkösvihollisiin kuuluva vuohenputki! Se kas-

Papun reportteri vierailee voi useammassa puutarhassa niin kasvimaalla 
kuin ruukussa ja sen talvisuojausta mietittiin. 
Sekä kauneus että rikkaruohous ovat katsojan 
silmässä!

Ja mikä Napapiirin Marjatan mielestä on siir- 
tolapuutarhassa parasta? Se että siellä saa 
lömpsötellä puutarha-asussa kaikessa rauhassa, 
poissa kaupungin vilinästä. Pakilan Kuusipolun 
puutarhakollega on asiasta täysin samaa mieltä.

Ryhmäpuutarhan kukkaloistoa keinun ympärillä. 
Täällä rauhaa riittää ja poroaita pitää porot loitolla.

Pajukurssit ovat suosittuja ja pajusta Rovaniemel-
lä saadaan aikaan mitä vain!

kuva Marjatta Aalto

Kuvat Marjukka Metsola
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PAKILAN PUTKI OY
p. 09-7206070, www.pakilanputki.fi, päivystys: 0400803492

Meiltä saat kaikki putkityöt:
– Huolto- ja korjaustyöt.

– kaukolämpö- ja ilmalämpöpumppu asennukset.
– lVi-urakointi ja kaasuputkistojen asennukset.

Olemme panostaneet hyvään laatuun, toimitusvarmuuteen  
ja lyhyeen toimitusaikaan. lisätietoja kotisivuillamme.

www.pakilanputki.fi
Osaamista vuodesta 1954

85

 
Tuotteet 
RakMk tason rakentamiseen u = 1,0 W/m2K
Matalaenergiarakentamiseen u = 0,86 W/m2K
Passiivirakentamiseen  u = 0,66 W/m2K 
Malliston huipulla innovatiivinen palkittu Watti Eko.

Laaja valikoima ja osaava henkilöstö mah-
dollistavat yksilölliset Lammin ikkuna- ja 
oviratkaisut jokaiseen kotiin; sellaiset, jot-
ka vastaavat tämän päivän rakentamisen 
ja remontoinnin vaatimuksia ja sopivat ra-
kennuksen henkeen ja tyyliin. Samalla ne 
nostavat asumisen viihtyisyyden uudelle 
tasolle, heijastaen omalta osaltaan kodin 
persoonallisuutta.

Lammin ikkunat ja ovet luovat jäljittelemä-
töntä tunnelmaa, jonka kokee omakseen ja
jonka parissa viihtyy pitkään. 

Espoon myyntinäyttely
Vallikallionkatu 1, 02650 Espoo
Puh. 010 8411 702, fax 09-221 2401
myynti.espoo@lammin.fi  

Toimitamme tuotteet työmaalle tismalleen 
sovittuna ajankohtana ja tarvittaessa hoi-
damme myös asennuksen puolestasi.

Ota yhteyttä tai tule tutustumaan 
myyntinäyttelyymme! 

Lämpöä, joka tuntuu kehossa ja mielessä

 Arjen luksusta. www.lammin.fi 

Kajakki / kanootti vuokraamo
Vantaanjoella 5.6. – 11.8.

aukioloajat
ke – pe 14 – 20
la – su 12 – 18

Malmin uimaranta /
Uimarannantie 30
p. 0400 – 670 744

• vuokrausta
• kursseja
• kuljetukset
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Pysäköinti on sallittu vain pysäköintialueilla. 
Pizza- tai muu ruokapalvelu tilataan joko pää-
portille Pakilan Rantatie 2 tai Klaukkalantielle 
pikkuportille, josta ruoat voi itse noutaa. 

 Vesi, saunat ja suihkut
Pakilassa on kaksi vesijohtoverkkoa. Talousvesi 
on Helsingin kaupungin vesijohtovettä ja ai-
ka hintavaa. Kasteluun käytämme Vantaan ra-
vinteikasta jokivettä. Jotta se riittäisi kaikille, 
parillisina päivinä kastelevat ne mökit, joiden 
numero on parillinen, ja parittomina päivinä 
parittomat numerot ja 31.7. saavat kastella 
kaikki. Kastelu on hyödyllisintä klo18:n jälkeen. 

Jätevesien käsittelyssä on noudatettava Hel-
singin kaupungin ympäristökeskuksen ohjei-
ta jotka perustuvat nykyseen lainsäädäntöön 
(542/2003). Useimmilla mökeillä jätevettä on 
niin vähäisiä määriä, ettei niille tarvitse raken-
taa varsinaista imeytysjärjestelmää, jolloin ei 
myöskään tarvita  ohjeen edellyttämää käyt-
tö- ja hoito-ohjetta. Jos paineellisen sisään tu-
levan veden määrät ovat runsaita, on tehtä-
vä selvitys jätevesijärjestelmästä. Ota yhteyttä 
rakennustoimikuntaan, jos et ole varma oman 
mökkisi tilanteesta. Selvitystä säilytetään mö-
killä, ja se on esitettävä ympäristönsuojeluvi-
ranomaiselle sitä erikseen pyydettäessä. Lisäksi 
mökillä on oltava jätevesijärjestelmän käyttö- 
ja hoito-ohjeet. Selvityslomakkeen saa Pakilan 

 juhliva puutarha
Kesän juhlien järjestelystä vastaa lohko kaksi,  
johon kuuluvat  mökit 1-108. Näistä mökeistä 
kaikki kynnelle kykenevät  mukaan suunnitte-
lemaan ja tekemään meille juhannus- ja elo-
juhla!

 Mökki, aidat ja puut
Mökkipalstojen välillä olevat 60 cm leveät huol-
tokujat on pidettävä avoimina. Palstojen välinen 
raja kulkee huoltokujan keskellä ja naapurukset 
vastaavat huoltokäytävän kunnosta yhdessä. 

Palsta on rajattava polkua vastaan leikatulla 
pensasaidalla, joka on korkeintaan 140 sent-
tiä korkea, tai 90-senttisellä puuaidalla. Vaah-
terapolulla portilta kerhotalolle aidat saavat 
olla korkeampia mm. roska-autojen liikenteen 
vuoksi.

Puiden enimmäiskorkeus on 4,5 metriä ja 
pensaiden 2,5. Ylikorkeat puut ja pensaat voi 
lyhentää 3–4 vuoden kuluessa. Luonnonpuita 
ei palstoilla saa olla.

 Mökkirauha
Naapureille annetaan välttämällä äänekästä 
melua (rakentaminen, äänekäs musiikki jne.) 
klo 23:n jälkeen ja etenkin viikonloppuisin aa-
muisin ennen klo 9:ää.  Kissat ja koirat on pi-
dettävä kytkettynä kuljettaessa oman palstan 
ulkopuolella.  Älä anna koirasi häiritä naapu-
reita haukunnallaan.

 autolla ja muilla moottoriajoneuvoilla  
 ajo ja kuljetukset
Puutarha-alueella vain välttämätön huoltoajo 
on sallittu. Ajonopeus on korkeintaan 10 km/h. 
Varo alueella pyöräileviä lapsia, jotka luotta-
vat autottomuuteen. Jos mökille vie rakennus-  
tms. tavaraa, on auto vietävä välittömästi las-
tin purkamisen jälkeen pois puutarha-alueelta. 

siirtolapuutarhan kotisivulta www.siirtolapuu-
tarhat. net/pakila tai rakennustoimikunnalta. 

Muistathan, että Vantaanjoen toisella puo-
lella Pukinmäessä on mainio matonpesupaik-
ka, jossa pesualtaat ovat kuivalla maalla ja jä-
tevesiratkaisu nykylain vaatimusten mukainen. 

 Posti ja osoitteet
Kotiosoitteen muutokset ilmoitetaan yhdis-
tykselle kuukauden sisällä muutosta. Muutok-
set mökkien omistussuhteissa (kauppa, perintö 
tms.) on ilmoitettava kolmen kuukauden kulu-
essa yhdistykselle. 

Sanomalehdistä Helsingin Sanomien ja Huf-
vudstadsbladetin kesäosoitteeksi voi vaihtaa 
mökkipolun osoitteen. Postinumeromme on 
00680.

 Puutarhajäte ja muu jäte
Puutarhajätteen lahoaminen on tehokkain-
ta ilmavassa, kosteassa ja sopivasti tuoretta 
ja karkeaa kasvijätettä sisältävässä kompos-
torissa. Seosainetta puutarhajätekomposti ei 
tarvitse. Pääosin lakastuneita lehtiä ja risuja 
sisältävä lehtikomposti tarvitsee typpeä, jo-
ta saadaan esimerkiksi nokkosvedestä tai ka-
nankakkarakeista. Myös jälkikompostoitumis-
ta vaativa ruokajäte on typpipitoista ja hyvä 
lisä puutarhajätteen joukkoon. Suuret ja pak-
sut  lehdet  maatuvat nopeasti, kun ne  silpu-
taan ennen kompostointia. Ennen siemennys-
vaihetta kompostoitu rikkakasvi on haitaton. 
Juurakoista leviävien kasvien juuret voi kuivat-
taa auringossa ennen kompostiin laittoa.  Siir-
tolapuutarhan säännöt edellyttävät vähintään 
lehti- ja viherjätekompostointia jokaisella ton-
tilla.

 Haketus 
Oksat viedään haketuspaikalle, jonka käyttö-

ajoista ilmoitetaan ilmoitustauluilla. Haketus- 
paikkaa koskevat ajantasaiset ohjeet ovat 
myös  ilmoitustauluilla.

 jätehuolto 
Kerhotalon viereisessä jätepisteessä on jäteas-
tioita sekajätteelle, kartongille, paperille, lasille 
ja metallille. Noudata lajitteluohjeita!  Jos ta-
panasi on solmia jätepussi kiinni, painele siitä 
ilma pois  ennen Molokiin heittämistä. 

Puutarhalaisen muistilistaa Papu 1/2013 

 Vessan avain
Kerhotalon viereiseen vessaan voi lunastaa 
avaimen panttimaksua 20 €  vastaan  Ulla Jur-
vaselta (Leppäpolku 42). Vessan käytöstä mak-
setaan vuotuinen käyttömaksu 25 € ryhmä-
maksun yhteydessä. 

 Sähkö
Kesän sähkölasku jaetaan postilaatikoihin ja 
syksyn sähkölaskut postitetaan kotiin. Sähkö-
maksut 2013 ovat perusmaksu 20 € ja kulutus-
maksu 0,13 €/kwh. 

Mökkien sähkönsyöttöä varten on palstojen 
rajalle asennettu vihreitä sähkönjakokaappeja. 
Kaappi on yhdellä palstalla ja ovet aukeavat 
vastakkaiselle palstalle. Kaappien ympäristöt  
on jätettävä vapaaksi, jotta huoltotyöt saa-
daan tehdyksi.

 
Johtokunta

 S. 28 kuva Heikki J. Koskinen, s. 29 kuva Heli Ahola
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Huussi ry:n ohjeita virtsan käyttöön 
Virtsa on lähes steriiliä. Siksi sitä voidaan käyt-
tää sellaisenaan ilman erityistä käsittelyä. Ylei-
sökäymälöissä suositellaan vain yhden kuu-
kauden varoaika ennen käyttöä, sillä virtsassa 
mahdollisesti olevat mikrobit kuolevat pian., 
kerrotaan Huussi ry:stä.

Lannoitus virtsalla
Virtsaa voidaan käyttää  lannoittamiseen sel-
laisenaan tai laimennettuna. Laimennus pois-
taa liikalannoituksen riskin, mutta lisää lan-
noituksen tarvetta, työtä ja typen haihtumista. 
Käytettyjä laimennussuhteita ovat esimerkiksi 
3:1 tai 10:1 eli lisätään litra virtsaa kolmen tai 
kymmenen litran kasteluastiaan. Jos lannoittaa 
laimentamattomalla virtsalla, lannoituksen jäl-
keen on hyvä kastella maa vielä vedellä.

Kotipuutarhassa virtsan voi levittää kaste-
lukannulla. Virtsa kaadetaan suoraan maahan. 
Jos virtsaa menee runsaasti kasvien lehdille, on 
se hyvä huuhtoa pois puhtaalla vedellä. Muu-
tama tippa ei haittaa.

Suurille pensaille ja puille lannoite levitetään 
suunnilleen oksien uloimpien kärkien kohdalle. 
Perennoille ja vihanneksille suositeltava levi-
tysetäisyys on noin 10 cm kasvin tyvestä.

älä lannoita virtsalla enää elokuussa
Virtsaa voidaan käyttää lannoitteena Suomen 
oloissa keväästä aina elokuun alkuun saakka. 
Hyötykasvien lannoitus virtsalla lopetetaan noin 
kuukausi ennen sadonkorjuuta. Koristekasveille 
riittää yleensä muutama lannoituskerta. Virt-
sa tulisi levittää aikaisin aamulla tai myöhään 
illalla, mieluiten pilvisellä säällä. Elokuun jäl-
keen virtsan voi kaataa kompostiin. Nurmea  voi 
syyslannoittaa tavanomaisella laimennuksella. 

Perusohje 1-1,5 litraa neliölle
Virtsaa käytetään lannoitteena sen typpiarvon 
mukaisesti. Kotipuutarhassa soveltuu perus-
ohjeeksi 1–1,5 litraa laimentamatonta virtsaa 
/ 1m2 kasvukauden aikana. Liikalannoitukseen 
tarvittaisiin useimmilla kasveilla vähintään 
nelinkertainen määrää virtsaa. Kuten lannoi-
tettaessa yleensäkin, myös virtsalla lannoi-
tettaessa, jätetään noin 15–20 metrin suoja-
vyöhyke kaivojen ja vesistöjen ympärille.
Lisätietoa löytää Huussi ry:n sivuilta 
http://www.huussi.net/vanhat/Leader/
kaymalajateohjeet.html

Kerhotalolle
perjantaina 

21.6.2013!
Katso tarkempi ohjelma 

ilmoitustauluilta!

Osta arpoja alueella 
kiertäviltä myyjiltä!

Terveisin  
2.lohkon puutarhurit

Tervetuloa

juhlimaanJuhannusta

Lippulaulu

Kuva Heli Ahola

4.	Sun	on	kunnias	kunniamme,	
sinun	voimasi	voimamme	on.	
Sinun	kanssasi	onnemme	jaamme	
ja	iskut	kohtalon.	 		

5.	Siniristilippumme,	
sulle	valan	vannomme	kallihin:	
sinun	puolestas	elää	ja	kuolla	
on	halumme	korkehin.	 		

Sanat	V.A.	Koskenniemi,	sävel	Yrjö	Kilpinen

1.	Siniristilippumme,	
sulle	käsin	vannomme,	sydämin:	
sinun	puolestas	elää	ja	kuolla	
on	halumme	korkehin.	 		

2.	Kuin	taivas	ja	hanki	Suomen	
ovat	värisi	puhtahat.	
Sinä	hulmullas	mielemme	nostat	
ja	kotimme	korotat.	 		

3.	Isät,	veljet	verellään	
vihki	sinut	viiriksi	vapaan	maan.	
Ilomiellä	sun	jäljessäs	käymme	
teit’	isäin	astumaan.	 		
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Aika Sunnuntaina 16.06.2013 klo 15.00 

Paikka Pakilan Siirtolapuutarhayhdistyksen kerhotalo, 
 Pakilan rantatie 2 

Käsiteltävä asia Yhdistyksen mielipide Itä-Pakilan siirtolapuutarha-
 alueiden asemakaavan muutosluonnokseen

Äänivalta kokouksessa on vain yhdistyksen jäseneksi merkityllä 
henkilöllä ja jäseneksi merkityllä perheenjäsenellä

KOKOUKSEN ASIALISTA

1 Kokouksen avaus
2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3 Kokouksen järjestäytyminen
 - puheenjohtaja
 - sihteeri
 - pöytäkirjan tarkistajat (2)
 - ääntenlaskijat (2)
4 Esityslistan hyväksyminen
5 Ilmoitusasiat
6 Itä-Pakilan siirtolapuutarha-alueiden asemakaavan muutosluonnos,
 yhdistyksen mielipiteestä päättäminen
7 Muut esille tulevat asiat
6 Kokouksen päättäminen

Tervetuloa! 
Johtokunta

Kutsu ylimääräiseen 
jäsenkokoukseen


