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Kesä tuli kohinalla
Kevät ja kesän tulo yllättävät joka kerta meidät pohjoiset puutarhurit. Vaikka
koko pitkän ja ankaran talven ajan muistelemme edellisen kesän lämpöä ja kukkaloistoa, tulee kesä kuitenkin yllättäen ja
uskomattomalla voimalla.
Lämpö ja valo saavat urheat taimet nousemaan mustasta mullasta kylmistä öistä
huolimatta ja hedelmäpuut peittyvät valkoiseen kukkapilveen. Kevät ja alkukesä
ovat mielestäni kauneinta aikaa Pakilassa,
kun omenapuut kukkivat ja sipulikukat,
etenkin narsissit, kukoistavat ja jopa voikukat, nuo kiusankappaleet omalla nurmikolla, ovat kuin pieniä aurinkoja vihreällä nurmella.
Kevään puutarhatoiminta lähti Pakilassa
alkuun perinteisillä talkoilla. Ensimmäisenä pidettiin saunan talkoot lauantaina 7.5.
Innokas talkoolaisten joukko siivosi saunan talven jäljiltä ja laittoi laiturin jokeen
uimareita varten. Koesaunassa totesimme,
että kaikki toimi hyvin ja löylyt olivat vähintään yhtä hyvät kuin edellisenä kesänä.
Seuraavana lauantaina 14.5. oli vuorossa
kerhotalon ja yleisten alueiden siivoustalkoot. Reippaat talkoolaiset siivosivat
kerhotalon, pesivät ikkunat, kuurasivat
keittiön ja järjestivät toimiston uudelleen.
Ulkoalueiden erityiskohteena oli tänä
vuonna Kielomäki, josta raivattiin pois

laajalle levinnyt angervopensaikko sekä
toiselta puolelta poistettiin villivadelmapensaat.
Työt sujuivat hyvin aurinkoisessa säässä, ja
kaikille maistui lopuksi emännän ja hänen
apulaistensa keittämä maukas makkarakeitto ja pullakahvit. Lopuksi kaikki talkoolaiset saivat saunaliput ja hyvissä löylyissä talkoohiki puhdistui.
Seuraavana viikonloppuna olivat pelikentällä jätelavat perinteiseen tapaan. Yhdistys oli tilannut mökkiläisten jätteille
kolme irtolavaa, erikseen puu-, metalli- ja
sekajätelavat. Pakilalaiset käyttivätkin tilaisuutta innokkaasti hyväksi ja kaikki lavat täyttyivät sunnuntaihin mennessä jopa
niin, että puutavaralle tarvittiin vielä ylimääräinen lava. Kottikuormallisen hinta
oli 5 euroa ja kaikkiaan kirjasimme ylös
195 kuormaa.
Siinä jätelavan vastaanotossa yritimme
parhaamme mukaan ottaa erikseen sellaisen tavaran, jolla uskoimme olevan käyttöä
vielä jollekin toiselle, ja niinpä moni mökkiläinen lähtikin jätelavalta paluukuorman
kanssa. Eli kestävä kehitys ja kierrätysaate
olivat tässäkin kunniassaan!
Aurinkoista kesää toivottaen
Puheenjohtajanne Seija

Puhvetissa suolaisia ja
makeita itseleivottuja herkkuja.
Pihalla muurinpohjalettuja ja
makkaranpaistoa.

Klo 17 		
Klo 18 		
Klo 19 		
Klo 19.30
		
Klo 21 		
Klo 23 		

Kenttäpelit. Lapsille oma, uusi peli. Lasten ruletti
Lipunnosto Kielomäellä
Juhlatervehdys, puh.joht. Seija Marteva
Yhteislaulua ja lapset esiintyvät
Tanssi alkaa. Oma hanuristimme Osmo Juutilainen
Jasmiinipolulta + levymusaa
Kenttäpelien palkintojen jako ja arpajaiset
Kokko syttyy sään salliessa

Kaikki riemulla mukaan!				

III-lohkolaiset

esäkalenter

Kesäkuu
22.6. Isäntätoimikunnan talkoot klo 9-15
24.6. Juhannusjuhlat alkaen klo 17 (kokko sään salliessa)
26.6. Kesäkahvila ja kirjasto klo 10-14
29.6. Isäntätoimikunnan talkoot klo 9-15

Heinäkuu
3.7. Kesäkahvila ja kirjasto klo 10-14 & Johtokunta päivystää
kerhotalolla klo 11-12 & Johtokunnan kokous klo 12-14
6.7. Isäntätoimikunnan talkoot klo 9-15
10.7. Kesäkahvila ja kirjasto klo 10-14
13.7. Uusien puutarhureiden infotilaisuus klo 18
17.7. Kesäkahvila ja kirjasto klo 10-14
20.7. Isäntätoimikunnan talkoot klo 9-15
24.7. Aluejärjestön kesäkisat Kumpulan siirtolapuutarhassa
alkaen klo 10 & Kesäkahvila ja kirjasto klo 10-14
27.7. Isäntätoimikunnan talkoot klo 9-15
30.7. Kansainvälinen siirtolapuutarhapäivä
31.7. Kesäkahvila ja kirjasto 10-14

Elokuu
3.8. Isäntätoimikunnan talkoot klo 9-15
6.8. Taimitori & Kirpputori
7.8. Kesäkahvila ja kirjasto klo 10-14 & Johtokunta päivystää
kerhotalolla klo 11-12
8.8. Johtokunnan kokous klo17.30
14.8. Lasten olympialaiset & Kesäkahvila ja kirjasto klo 10-14
17.8. Isäntätoimikunnan talkoot klo 9-15
20.8. Elojuhla klo 18
24.8. Isäntätoimikunnan talkoot klo 9-15
31.8. Isäntätoimikunnan talkoot klo 9-15

Syyskuu
17.9. Saunatalkoot - saunakausi päättyy
25.9. Syyskokous

..
Saunaviikko alkaa lauantaista.
Lauantaisin 17.9. asti
miehet 14-16
naiset 16.30-18.30
Sunnuntaisin 28.8. asti
naiset 14-16
miehet 16.30-18.30
Tiistaisin 5.7.-2.8.
miehet 16.30-18.30
naiset 19-21
Keskiviikkoisin 29.6. asti ja 10.-31.8.
miehet 16.30-18.30
naiset 19-21
Torstaisin 7.7.-4.8.2011
naiset 16.30-18.30
miehet 19-21

Juhannusaatto 24.6.
naiset 12-14
miehet 14.30-16.30
Juhannuspäivänä ei lämmitetä.
Hinnat:
• Kertalippu, aikuiset 5 e
• Kertalippu, lapset (5-9 v.) 2 e
• 11 kerran sarjalippu, aikuiset 30 e
• 11 kerran sarjalippu, lapset 15 e
Sarjaliput myydään vain siirtolapuutarhureille.Vuoden 2010 liput ovat voimassa.
Sisäänpääsy päättyy puoli tuntia ennen
saunavuoron loppumista.
Saunaranta on saunailtoina vain saunojien
käytössä.
Kylmiä virvokkeita on ostettavissa kassalta.

Sata vuotta sitten Tuomarinkylän kartano oli yksi maan suurimmista tiloista.
Lehmiä oli lähes 200 ja hevosia ja 40.

erityisen lähellä hänen sydäntään ja hän mm.
istutti kartanonmäelle käärmekuusen, joka on
nykyään rauhoitettu.

Hehtaareja oli noin 700, joista puolet viljeltyjä
- nykyään peltoa on 250 hehtaaria. Työntekijöitä oli vuoden 1917 manttaalikirjan mukaan
perheenjäsenet mukaan lukien 170. Muonamiehiä oli paljon, mutta lisäksi oli muiden muassa pehtoori, puutarhuri, kuski ja yövartija.

Kavaleff myi kartanon vuonna 1917 Helsingin
kaupungille sopimuksella, jonka mukaan hän
sai jäädä päärakennukseen asumaan. Kaupunki otti rakennuksen haltuunsa vuonna 1957.
Kartanomuseo avattiin 1962.

Tuomarinkylän nosti loistoonsa maanviljelysneuvos Jacob Kavaleff, joka oli opiskellut Saksassa. Hän oli Suomen maanviljelyksen ja metsähoidon suunnannäyttäjiä - ja tunnettu myös
tinakokoelmastaan, joka koristi kartanon salia
mahonkisten empirehuonekalujen kanssa.
Kavaleff kokeili kartanossa monenlaisia lajikkeita: koepuutarhassa oli mm. sataakuntaa
sorttia perunaa. Hän perusti seudun ensimmäisen taimiston ja tuotti siemeniä kaikkialta maailmasta. Eksoottiset havupuut olivat

Maininta jo vuonna 1417
Tuomarinkylän kartano ei ole ollut koskaan
rälssitila, jotka oli vapautettu maaverosta toimitettuaan kuninkaan palvelukseen ratsun.
Kylän nimi Tuomarinkylä esiintyy ensi kerran
asiakirjoissa vuonna 1417, jolloin eräässä tuomiossa mainitaan lautamies ”Jonis Tuomarinkylästä”.
Kylässä asui kirkonkirjojen mukaan 23 talonpoikaa vuonna 1548. Maanviljelyn lisäksi elantoa saatiin laivanrakennuksesta ja talonpoikaispurjehduksesta.

Talon nimeksiTuomarinkylä vakiintui 1700-luvulla. Kahdesta ratsutilasta koostuneen talon
omisti majuri Georg Magnus Brunow. 1781
talon osti sotakamreeri Johannes Weckström,
joka liitti siihen lähes kaikki kylän talot.
Weckströmin peruja on kartanon nykyinenkin
päärakennus, joka lienee valmistunut 1790 ja
jossa näkyy paljon kustavilaisuuden piirteitä.
Alun perin pihalla oli neljä siipirakennusta niistä yksi purettiin 1900-luvun alussa. Entinen Lastenmuseo on toiminut maitokamarina,
satulasepän verstaana ja saunana. Ravintola on
ehtinyt palvella Salonkina eli tanssisalina ja
vierashuoneina ja sittemmin viljamakasiinina.
Purettu siipirakennus oli pehtoorin asuntona.
Weckströmillä oli suuri kokoelma taidetta:
salia lukuun ottamatta kaikissa huoneissa oli
seinillä kymmeniä maalauksia. Kartano oli
muutenkin sisustettu koreasti. Salissa oli 24
nahkatuolia, tammisia pelipöytiä, kullattu pei-

li, tusinan verran kullattuja peililampettejaja
kaksi kristallikrunua. ”Weckströmin hopeat”
tunnettiin laajalti, ja ne - pöytähopeat, kynttilänjalat ja liemikulhot - painoivat yhteensä
peräti 70 kiloa. Sotakamreerilla oli myös yli
sadan kirjan kirjasto.
Johan Weckström ei koskaan purjehtinut avioliiton satamaan, ja kun hän kuoli 1811, kartanon peri hänen veljensä, sotatuomari Jacob
Daniel Weckström. Myös hän kuoli naimattomana, ja sukulaiset myivät kartanon Kavaleffin
suvulle.
Tuomarinkylän kartanon museo on auki vuoden ympäri ke-su 11-17. Museoon on vapaa
pääsy.
RK
Lähde Anna Finnilän artikkeli Tuomarinkylän museon näyttelyluettelossa. Helsingin kaupunginmuseo 1997.

Yhteisöllisyyden tunnusmerkkinä on yhteisessä paikassa oleminen, ihmisten välinen vuorovaikutus, yhteinen ajankäyttö sekä
perinteiden ja yhteisten toimintatapojen omaaminen. Erilaisuuden hyväksyminen on yhteisöllisyyden perusta.
Yhteisö ja yhteisöllisyys
Yhteisö koostuu yksilöistä, joilla on jossakin suhteessa jotakin yhteistä. Yhteisössä
yksilöt toimivat jollakin tavalla keskenään.
Yhteisöt voivat muodostua vapaaehtoisuuden pohjalta,jotakin tarkoitusta varten, kuten esim. viettää kesää puutarhaa
hoitaen.
Jokaisella yhteisöllä on kollektiivinen
identiteetti, joka heijastuu yhteisön kulttuurissa ja toimintatavoissa. Yhteisö voi
miettiä päämäärät, tavoitteet, arvot ja
normit. Yhteisöllisyys on näiden asioiden
tiedostamista, jäsentämistä ja näkyväksi
tekemistä.

Mistä yhteisöllisyys tulee
Yhteisöllisyys syntyy yhteisön jäsenten
keskinäisestä luottamuksesta, avoimesta
kommunikaatiosta, vuorovaikutuksesta,
osallistumisesta ja oppimisesta.Yhteisöllisyyden kehittymiseen tarvitaan siten läsnäoloa, yhteistä aikaa ja paikkaa, yhteisiä
rutiineja, pysyvyyttä, perinteitä ja kasvokkain tapahtuvaa kohtaamista. Yhteisöllisyys on osallisuutta ja yhteenkuuluvuutta ja tunnetta siitä, että kokee voivansa
vaikuttaa.
Yhteisöllisyyden kehittymiseksi ovat yksilöiden tunteet tärkeässä asemassa. Yksilön täytyy voida tuntea, että hän kuuluu yhteisöön, hänen tulee voida tuntea
itsensä tarpeelliseksi, hyväksytyksi ja arvokkaaksi. Tunne yhteisöön kuulumisesta
edellyttää toimintakulttuuria, joka suosii
vuorovaikutteisuutta, sallii erilaisuuden
ja tunnustaa erilaisen asiantuntemuksen
merkityksen, ei vain puheissa, vaan myös
käytännön toiminnassa.

Yhteisöllisyyttä kutsutaan myös sosiaaliseksi pääomaksi. Sillä tarkoitetaan
ihmisten keskinäistä hyvää tahtoa sekä
sosiaalista vuorovaikutusta. Siksi huomio kiinnittyy ihmisten välisiin suhteisiin, kommunikaatioon, tiedonkulkuun,
toimintakulttuuriin sekä kykyyn ratkoa
ongelmia. Sosiaalinen pääoma on sekä
koko yhteisön että yksilön voimavara. Se
tehostaa tavoitteiden saavuttamista ja se
on kumulatiivinen: se kasvaa, kun sitä käytetään.
Sosiaalisella pääomalla voi olla myös kielteisiä vaikutuksia. Jos yhteisöllisyys ei siedä erilaisuutta, se voi olla myös sulkevaa
ja kapeuttavaa. Tiiviit sosiaaliset suhteet
voivat aikaansaada ei toivottuja ilmiöitä
kuten kateutta ja kuppikuntaisuutta.
Kielellä on monia merkityksiä. Se muokkaa vuorovaikutusta ja sen avulla luodaan
ja ylläpidetään sosiaalisia suhteita. Se on
ajattelun ja tunteiden ilmaisun väline. Kielen avulla synnytetään ja välitetään tietoa.
Se on myös vaikuttamisen ja vallan väline.

Sillä miten toisillemme puhumme on todellakin merkitystä.
Luottamus edellyttää avoimuutta ja avoimuus luottamusta. Luottamuksen lähtökohtana on positiivinen odotus toisesta
ihmisestä. Luottamuksen syntymisen
peruspilarit ovat uskomus yhdessäolon
hyödyllisyydestä, yhteisten etujen merkittävyydestä sekä avun ja tuen saamisen
varmuudesta.
Yhteisöllisyys kannustaa aktiiviset ja ajattelevat ihmiset toimimaan kohti yhteistä
päämäärää. Yhteisöllinen toimintatapa ja
yhteisöllisyyden kasvu vaativat jämäkkyyttä ja kykyä ilmaista itseään, tunteitaan,
toiveitaan ja ajatuksiaan. Yhteisöllisyys on
meille mahdollisuus ja voimavara.
Ihan jokaiselle rentouttavaa ja
aurinkoista kesää!

MM

Anni ei saanut unta. Hän käänteli kylkeään
tuskaisena, hikisenä ja muisteli.
Päivä oli ollut suurenmoinen, Anni oli leikkinyt kavereiden kanssa, käynyt uimassa ja
ruokakin oli ollut Annin lempiruokaa, hernerokkaa ja pannukakkua vattuhillolla. Illalla
vielä radiosta oli tullut jännä kuunnelma, joka
kertoi Mestaritontusta. Mutta kun tuli nukkumaanmenon aika, oli Annille tullut outo olo
jo heti hampaidenpesun jälkeen. Vasta pitkän
valvomisen jälkeen hän nukahti.

väärään kurkkuun.”
”Mutta kuka sinä, tarkoitan miten sinä…siis
osaat puhua? Ja kuka sinut on nostanut kuistille, tänne, pois puutarhasta?”
”Anni, Anni, sinäpä et taidakaan tietää, että me
puutarhatontut olemme vain päivisin paikoillamme. Öisin olemme liikkeellä ja hoidamme
puutarhan eläimiä ja vartioimme omenapuita.”
”Mutta tehän olette kipsiä ja …”

Keskellä yötä Anni heräsi. Puutarhat olivat
hiljentyneet ja vanhemmatkin olivat jo nukkumassa. Annin oli kuuma. Ja hänellä oli myös
pissahätä. Hiljaa, haluamatta herättää isää ja
äitiä Anni nousi ja hiipi ulko-ovelle. Hän raotti
ovea ja hiipi terassille.
Ulkona oli ihanan vilpoista. Kuu paistoi öisellä
taivaalla, ja jos tarkkaan katsoi marjapensaiden
alle, näki siellä siilin tuhisemassa ja iltapalaa etsimässä. Hetken Anni katseli lempeään yöhön
ennen kuin livahti omenapuun alle pissalle.
Tullessaan takaisin talolle Anni säikähti. Kuistin sohvalla istui jokin olento.
”Oh!” karkasi Annin suusta, niin lujaa, että hän
samassa pelästyi myös omaa ääntään. Mutta
tuo olento ehti rauhoittamaan.
”Shh, Anni, shhh…! Älähän nyt herätä ketään,
äläkä pelästytä siiliä, siltä menee vielä etana

”Nyt Anni rauhoitu, sillä minulla on sinulle salaisuus kerrottavana ja tehtävä, jossa vain sinä
voit meitä auttaa.”
”Auttaa missä?”
”Pelastamaan puutarhat. Kerron lisää huomenna, sillä nyt minun on mentävä naapuripihaan
ja sinun on saatava unta.”
Samassa tonttu oli kadonnut niin nopeasti,
että Anni jäi hölmistyneenä seisomaan kuistille
ja luuli jo hetken kuluttua nähneensä unta.
Aamuauringon luodessa ensimmäisiä säteitään siirtolapuutarhan minigolfkentän ratoihin
saattoi tarkkakatseinen ohikulkija huomata
jotain tapahtuneen yön aikana. Suurimman
radan päätyyn oli kiinnitetty punainen postilaatikko. Kun tämä samainen ohikulkija, joka
viime yönä oli kokenut kummia, uskaltautui

Lue Papun jatkosatu.
Vaihtaako koko
siirtolapuutarha väriä?
katsomaan postilaatikon sisään, näki hän siellä kirjeen ja pienen rasian.
Hänen ottaessaan tämän kirjeen käteensä ja avatessaan sen perhosin koristeltua
kuorta,alkoi yhtäkkiä tyypillinen, nopea kesäinen sadekuuro. Ohikulkijan oli juostava
nopeasti kentän laidalla olevan suuren puun
suojaan lukemaan, mitä kirjeeseen oli kirjoitettu.
Taitellessaan kirjettä auki hän kuuli viereltään köhimistä ja hiljaista hihitystä. Aluksi
hän ei nähnyt, mikä äänet aiheutti, mutta tajutessaan katsoa alas jalkojensa juureen hän
huomasi vierellään puutarhatontun hihittelemässä ja silittämässä selvästi vilustuneen,
vihreän sammakon päätä.
”No mitäpä Annille nyt kuuluu? Saitkos nukuttua hyvin?” kysyi tonttu.
”Sinäkö! Olet siis sittenkin totta. Olin aivan
varma, että näin viime yönä unta.”
”Köh…” sanoi sammakko ja heti istahti tonttu kannonnokkaan, veti povestaan pienen
pullon ja antoi lusikalla sammakolle lääkettä.
Anni ei samaan aikaan malttanut olla katsomatta kirjeeseen. Se oli kokonaan sinistä
paperia. Kirjeessä oli vain yksi lause: Anna
kruunu sammakolle.
”Mikä ihmeen kruunu? Mille sammakolle?
Ymmärrätkös, tonttu, tätä?”

Nipa

Mutta jälleen oli tonttu, ja nyt myös sammakko, kadonnut. Anni hätkähti niin, että
pudotti pienen postilaatikossa olleen rasian.
Siitä vieri esiin pieni kultainen kruunu.
Samaan aikaan ympäri siirtolapuutarhaa alettiin tehdä outoja havaintoja. Tuskin oltiin
puolessapäivässä kun puutarhan pitäjät tajusivat omenapuiden kukissa jotain outoa.
Nämä ennen niin kauniin valkoisen ja punaisenkirjavat kukat olivat muuttuneet sinisiksi.
Kaikkien omenapuiden kukat olivat sinisiä.
Siis koko siirtolapuutarha-alueella! Sen lisäksi myös syreenit, kielot ja päivänkakkarat
olivat saaneet sinisen sävyn.
Syntyi tietenkin valtava hämmennys. Toiset
syyttelivät saasteita, toiset luulivat olevansa
sairaita, ja olivatpa jotkut täysin varmoja avaruusolioiden laskeutumisesta maan kamaralle ja aloittaneen maan muuttamisen muuksi
(muu maa mustikka, lat. huom.).
Miten nyt kävisi omenasadon? Olisivatko
omenatkin syksyllä sinisiä? Pärjäisikö Pakila enää kukkakisoissa? Sumentaisiko sininen
petankkijoukkueen silmät? Muuttuisiko pian
koko Vantaajoki siniseksi? Olisivatko seuraavaksi vuorossa salaatit, retiisit, kurkut? Alettaisiinko punajuuria pian kutsua sini…?
Vain pieni tyttö tiesi että asialle voidaan tehdä jotain. Jos hän vain löytäisi vihreän sammakon…
Jatkuu

0:25

Pullonpalautus marketissa. Haa, saimme melkein riittävästi bussilippuihin, mutta koska
lainarahaa on, piffaan tytöille 39 sentin tarjousjäätelöt. - Käytiin jäätelöllä, he iloitsevat
isälleen mökillä.
Sääli niitä, jotka tuskastelevat kuumassa autossa kilometrien letkassa jossain
kolmostiellä ja haaveilevat seisoneesta
kahvista seuraavalla tusinahuoltamolla!

0:00

Mökkimatka alkoi huonosti. Roskapussit käteen eteisessä, tyhjien pullojen kassi myös,
mökkitavarat toiselle olalle, lapset ulos ovesta ja ovi lukkoon - ja kauhistus, käsilaukku jäi
oven sisäpuolelle. Rahat, avaimet, bussilippu,
kännykkä, ja mies on jo mökillä. Ei auta kuin
ruveta pummaamaan rappuun osuneelta naapurilta, vaikka en edes tunnista häntä. Onneksi mökki on niin lähellä, ettei tarvitse lainata
kuin 5 euroa bussiin.

0:07

Vaikka lähtö alkoi huonosti, onnetar palkitsee
jo seuraavalla kadulla. Joku shoppaaja on pudottanut keskelle katua muovipussin, jossa on
selvästikin juuri ostettu huppari - kuopuksen
kokoa. Kuikuilen ympärilleni, mutta kukaan ei
näytä kassin pudottajalta. Päätän olla viemättä
löytötavaratoimistoon, koska hintalappu on
sen verran pieni.

0:15

Kuljemme kauppakeskuksen läpi. Kiharatukkainen konsulentti haluaisi kokeilla piippirautaa tukkaani. Kieltäydyn, jolloin hän hyökkää
tytärten kimppuun, vaikka selitän, etten voi
ostaa vaikka haluaisinkin. Tytöt ovat onnessaan
kiharoistaan. - Käytiin kampaajalla, he kertovat isälleen mökillä.

0:35

Bussimatka. Tytöt ovat huolissaan, kestävätkö
kiharat iltaan asti. Matka sujuu leppoisasti.
Saan lukea kirjaa.

1:15
Kävely 64:n päätepysäkiltä Lystimäen metsikön halki virittää minut aina vapaalle. Kaunis lehtometsä, jonne auringonvalo siintää
pellolta, kaukana paha kaupunki. Tällä kertaa
tapaamme tummaihoisen pyöräilijän, joka
suomen ja englannin välimuodolla kysyy, missä mahtaa olla. Paljastuu, että hän Himalajalla
syntynyt joogaopettaja Maunulasta, eikä koskaan ollut näillä nurkin. Houkuttelen hänet
katsomaan siirtolapuutarhaa.
- Täällä on hyvä energia, teidän kannattaa pysyä
täällä, hän sanoo heti alueen nurkalla.
Pihallamme hän paljastaa olevansa myös Feng
Shui -konsultti ja kehottaa tuomaan pihaan
kristallia ja valkoisia luonnonkiviä ja valaisemaan ne niin, että niistä muodostuu kuutamolla valosilta. Myös suihkulähde sopisi, hän
huikkaa lähtiessään pyörällään syvemmälle
siirtolapuutarhaan.

1:30

Loppu hyvin, kaikki hyvin. Miehellä on puhelin, rahaa ja avain kotiin. Lapset kaikkoavat
etsimään kavereita toisilta mökeiltä.
Aika mielenkiintoinen puolitoistatuntinen. Ei
käy kateeksi niitä, jotka hikoilevat Puumalaan.
Riika Kuuskoski
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Su as, aito ja
maukan rouhea.
sopiv

LANTMÄNNEN ilmoitus, teen huomenna!!
Saamme heiltä ilmaiseksi leivonnaisia ja sämpylöitä
juhannusjuhlille!!

S

UUTUU

JÄTÄ
TILAA
SÄHKÖKAAPILLE!
Mökkien sähkönsyöttöä varten on
palstojen rajalle asennettu vihreät
”katujakokaapit”.
Näitä sähkökaappeja varten on
alueen sähkösuunnitelmassa tehty
tilavaraus, jossa kaappi on sijoitettu
toiselle palstalle ja ovet aukeavat
vastakkaisen palstan puolelle.
Sähkötoimikunta jatkaa taas tänä
kesänä sähkökaappien
paikkamaalausta, joten pyydämme,
että mökkiläiset jättävät kaappien
ympäristöt vapaaksi.

Johtokunta 2011
Seija Marteva 		
marteva@elisanet.fi
Puheenjohtaja

040 7084563

Heli Ahola		
Varapuheenjohtaja

050 3771307

Annu Brotherus		
annu.brotherus@helsinki.fi
Sihteeri

050 3078308

Kalevi Lehikoinen		
kaanle@suomi24.fi
Jäsen

050 4368233

Jorma Manninen		
Jäsen

0400 508123

Tero Lintanen, Jäsen
Sirpa Kaltiainen, Jäsen
Nipa Nieminen, Varajäsen
Lassi Lager, Varajäsen
Heli Ahola		
050 3771307
Vuokraoikeuden siirrot,
Jäsenrekisteri,Osoitteenmuutokset

Toimikuntien vetäjät
Isäntätoimikunta		

050 4033440

Kerhotalotoimikunta
0400 790246
Outi Sirkeinen, Poppelipolku 245
Sähkötoimikunta		
Jorma Manninen		

0400 508123

Saunatoimikunta			
Timo Mäkinen, Mäntypolku 191
Puutarhatoimikunta
Seija Marteva

040 7084563

Kaappiin kiinni ei saa laittaa
mitään rakennelmaa, puita, multaa
tai muuta maa-ainesta.

Urheilutoimikunta
Jorma Lahtinen

040 7126270

Sähkötoimikunta kiittää
huomaavaisuudestanne etukäteen.

Tiedotustoimikunta
Sirpa Kaltiainen
Katajapolku 158

050 5187301

Rakennustoimikunta
Kalevi Lehikoinen
Kuusipolku 61

050 4368233

Lasten ja nuorten toimikunta
Risto Asikainen		
040 5694440
Tytti Asikainen		
040 5602344

KUKKATALOSTA kasvit ja tarvikkeet
luonnonmukaiseen viljelyyn
Avoinna ympäri vuoden
- myös juhannuksena aattona 9-15
juhannuspäivänä 11-18
sunnuntaina 9-18

Panostamme Kukkatalossa laadukkaaseen tuotantoon,
joka on keskitetty Tuusulaan.
Oma tuotantomme koostuu eri sesonkien ryhmäkasveista ja sipulikukista sekä leikkotulppaanista.
Pajuiset KÖYNNÖSKEHIKOT
alkaen 3,50 €

YRTTIEN TAIMET
- oman tuotannon 0,95 €
- 11 cm ruukussa 3,50 €
- 14 cm ruukussa 4,90 €
MARJAPENSASTUKI 8,90 €
OLKIKATE - seulottua
kotimaista viljan olkea
13,20 € /100 litran säkki
LUONNONMUKAINEN
PUUTARHALANNOITE
10 litraa 18,30 €
KASVIMAALANNOITE
6 kg 15,90 €

Nelson Gardenin HANSKAT
- kovaankin käyttöön
- myös talvimalli

LUONNONLANNOITE
kanankakka + merilevä
10 litraa 12,90 €

VILJELYLAATIKKO 29 €

MANSIKAN TAIMET
- oman tuotannon
0,80 € /kpl, 6,90 € / 10 kpl
paljon lajikkeita
Muista myös katekangas!
BIOTORJUNTAAN
EI Ötököitä Puutarhassa
bioruiskute S 100 ml 16,90 €
Neko Biotorjunta
500 ml 8,90 €

KUKKATALO
Pirilän
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Papu
PAKILAN SIIRTOLAPUUTARHAYHDISTYKSEN
NETTISIVUT LÖYTYVÄT OSOITTEESTA:
http://www.siirtolapuutarhat.net/pakila

