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HYVÄ MÖKKILÄINEN!

PAKILAN HALLITUS 2021
NIMI

PUHELIN

SÄHKÖPOSTI

MÖKKIOSOITE

Annu Brotherus
varapuheenjohtaja

050 307 8308

puheenjohtaja@
pakilansiirtolapuutarha.fi

Jalavapolku 213

Malla Haapanen jäsen

0400 491 004

rekisteri@
pakilansiirtolapuutarha.fi

Mäntypolku 186

Niklas Koppatz jäsen,
sähkötoimikunnan vetäjä

050 360 1698

niklas.koppatz@gmail.com

Pajupolku 127

Aura Loikkanen
jäsen, sihteeri

040 508 5006

sihteeri@
pakilansiirtolapuutarha.fi

Katajapolku 155

Nipa Nieminen jäsen,
saunatoimikunnan vetäjä

044 029 0454

nipa.nieminen@edu.hel.fi

Vaahterapolku 18

Anne Runsas jäsen,
kerhotalon vuokraus

040 750 3066

runsasanne@gmail.com

Jalavapolku 200

Juha Saukkonen jäsen

050 529 0299

isanta@
pakilansiirtolapuutarha.fi

Jasmiinipolku 320

Päivi Seikkula jäsen

050 428 0516

paivi.seikkula@gmail.com

Jalavapolku 208

Sari Porkka
taloudenhoitaja

050 341 8559

taloudenhoitaja@
pakilansiirtolapuutarha.fi

Pajupolku 28

Pakilan
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puutarh<!_�
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PUHEENJOHTAJALTA

PAPUN TOIMITUS
Päätoimittaja: Annu Brotherus
Toimitussihteeri: Leila Timonen
Kansikuva: Jan Kaila
Taitto: Ella Vedenoja
Painopaikka: Tikkurilan Paino Oy
Painos: 340 kpl

Tämä vuosi alkoi murheellisissa merkeissä: arvostettu ja pidetty puheenjohtajamme Kalevi Lehikoinen nukkui pois. Varapuheenjohtajuuteni muuttui yllättäen
puheenjohtajuudeksi, mutta tehtävän
hoidon huoltani vähentää se, että hallituksessa on hyvä yhteishenki ja tahto jatkaa Kalevin jalanjäljillä.
Yhdistyksemme on suuri niin alueeltaan kuin jäsenmäärältäänkin, ja sen
myötä erilaisia tehtäviä on paljon. Vuosia
monia näistä tehtävistä on hoidettu talkoilla. Olemme kuitenkin jo useana vuonna palkanneet työntekijöitä hoitamaan
osan yhteisistä tehtävistä. Mitä enemmän
pystymme vapaaehtoisvoimin hoitamaan
puutarha-aluettamme, sitä kohtuullisempana ryhmämaksumme pysyvät.
Yhteisten asioiden hoitaminen talkoilla ei vaikuta vain ryhmämaksuun, vaan yhtä tärkeää on yhteisöllisyys, pakilalainen
mökkikulttuurimme. Kerhotalo, sauna,
liikuntaharrastaminen, oma lehti ja lasten
toiminta ovat meidän tapamme olla aktiivisia ja osaamistamme jakavia siirtolapuutarhan jäseniä.
Tältä pohjalta on rakennettu hallintomallia, jossa yhdistyksen hallituksen
tueksi ja rinnalle on perustettu toimikuntia. Jo niiden lukumääräkin (8) kertoo, että
alueella on paljon välttämätöntä hoidettavaa ja yhteisön toivomaa tekemistä. Jotta
tekemisen ilo säilyisi vastaisuudessakin,
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vapaaehtoisia tarvitaan lisää toimikuntiin,
talkoisiin ja kesän juhlien järjestämiseen.
Yhdistys ja puutarha elävät vuoden kierron mukana. Tähän lehteen toimitus on
laatinut hallinnoinnin vuosikellon ja Lotta
Härö on pyynnöstäni laatinut mökkiläiselle palstan hoidon vuosikalenterin. Toivottavasti nämä auttavat hahmottamaan niin
oman kuin koko puutarhamme yhteiselämän syklin ja moninaisuuden sekä rohkaisemaan mukaan yhteiseen toimintaan.
Korona leimaa edelleen elämäämme,
myös siirtolapuutarha-alueellamme. Rokotukset kattavat pian varsin suuren osan
väestöstä, ja tätä kirjoittaessani hallitus
ja terveysviranomaiset ovat antaneet toivoa ”normaalimmasta” kesästä. On todennäköistä, että ainakin joitakin rajoituksia
ja suosituksia on vielä voimassa, ja toivon
kaikkien edelleen noudattavan niitä.
Viime kesä osoitti, että oma siirtolapuutarhapalsta ja yhteinen tekeminen toi
iloa monen mökkiläisen elämään. Tehdään tulevastakin
kesästä yhdessä
iloa tuottava!
Annu
Brotherus

Puutarhan palveluja
Puutarhurin vuosikalenteri
Yhteistyö kaupungin kanssa
Juttutoive – Myrkkykasvit
Kesäkahvilat ja kerhotalotoiminta
Vieraslajit kuriin
Saunatiedote
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YHDISTYKSEN
VUOSIKELLO

Hallituksen kokous 1: järjestäytyminen
Toimikunnat: käynnistävät/jatkavat työskentelyä vastuualueillaan

Hallituksen työseminaari: suunnittelu ja kehittäminen
Hallituksen kokous 2: kevätkokousvalmistelut, vuosikertomus, tilinpäätös, jäsenkirje
Toimikunnat toimivat: mm. rakennusluvat, tiedotus

Hallituksen kokous 12: vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen valmistelu
Toimikunnat toimivat: rakennusluvat, kotisivupäivitykset, toimikunnat
toimittavat omalta osaltaan vuosikertomuksen

Hallituksen kokous 3: kevätkokousasioiden viimeistely
YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS: maaliskuun viimeinen sunnuntai

JOULU

Hallituksen kokous 11: talvikauteen valmistautuminen

Toimikunnat toimivat: rakennusluvat, kerhotalotoimikunnan
suunnittelupalaveri, tiedotustoimikunta

TAMMI

Toimikunnat toimivat: rakennusluvat

HELMI

MARRAS
Hallituksen kokous 10:
syyskokousohjeistuksen käsittely
Toimikunnat toimivat:
rakennusluvat, tiedotuksen palautekokous,
portti ja käyttövesi suljetaan

LOKA

MAALIS

SYYS

HUHTI

Hallituksen kokous 9:
syyskokousasiat, talvikauteen valmistautuminen
YHDISTYKSEN SYYSKOKOUS:
syyskuun viimeinen sunnuntai
Toimikunnat toimivat: rakennusluvat ja rakentamishankkeiden ohjeistus ja seuranta, kerhotalon siivous ja talvikuntoon laitto, leikkipaikan sulkeminen,
saunatalkoot ja sauna talviteloille, sähkömittareiden
luenta ja laskutustiedot, ympäristötoimikunnan talkoot, kotisivupäivitykset

Pakilan
siirtola
puutarh<!_�
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TOUKO

ELO
HEINÄ

KESÄ

Hallituksen kokous 4:
kesäkauteen valmistautuminen
Toimikunnat toimivat: rakennusluvat, kesäkahvilavetäjien ja saunanlämmittäjien etsiminen, Papu-lehden toimitus ja kotisivut. Portti
avataan. Käyttövesi avataan säiden salliessa.

Hallituksen kokous 5: kesäkauden käynnistys
Toimikunnat toimivat: rakennusluvat ja rakentamishankkeiden ohjeistus ja seuranta,
kerhotalon siivous ja vuokraus, kesäkahvilan
vetäjät järjestäytyvät, saunatalkoot ja lämmityskausi käynnistyy, Papu nro 1 jaetaan, kotisivujen ylläpito. Kasteluvesi pyritään avaamaan.
Kerhotalolla mm. multa- ja taimimyyntiä.
Isot roskalavat kentällä.

Hallituksen kokous 6 ja 7: kesäkauden asiat puutarhassa, syyskokouksen
valmistelu, toimintasuunnitelman valmistelu seuraavalle vuodelle
Hallituksen kokous 8: kesäkauden asiat, syyskokouksen valmistelu, toimintasuunnitelman
valmistelu seuraavalle vuodelle
Toimikunnat: jatkavat kesäkuukausien mukaista toimintaa, Papu-lehti nro 2 jaetaan. Elojuhlat.

Toimikunnat toimivat: rakennusluvat ja rakentamishankkeiden ohjeistus ja seuranta, kesäkahvila sunnuntaisin, muu kerhotalotoiminta ja vuokraus, lasten leikkipaikan
ylläpito, saunavuorot, ympäristötoimikunnan talkoot joka toinen viikko, urheilutoimikunnan tapahtumat, tiedotustoimikunta vastaa ilmoitustauluista, nettisivupäivityksistä sekä syksyn Papu-lehden toimituksesta. Juhannusjuhlat. Haketuspaikka
suljetaan ennen juhannusta (jos kokko) ja avataan uudelleen heinäkuun alussa.

HUHUU! TULE MUKAAN TOIMINTAAN!

MÖKKILÄISEN MAKSUT 2021

Puutarhan toimikunnat kutsuvat mukaan mukavaan yhdessä tekemiseen ja samalla
osallistumaan puutarhan viihtyisyyttä, sosiaalisuutta ja toimintaa edistävään puuhailuun.

Ryhmämaksu, maanvuokra ja liittymismaksu
Olet saanut laskut kotiosoitteeseesi maaliskuussa jäsenpostin yhteydessä. Ryhmämaksun
(300 €) eräpäivä on 30.4.2021. Samalla laskulla maksat mahdolliset perhejäsenmaksut.

Tekeviä käsiä kaivataan niin yhteisten viheralueiden ja kukkaistutusten
hoitoon, kerhotalolle ja sunnuntaikahvilaan, saunalle, lasten- ja urheilutapahtumien järjestelyyn ja kenttien hoitoon. Tai anna aikaasi ja osaamistasi rakennustoimikunnan tai tiedotustoimikunnan toimintaan.
Tietoa toimikuntien toiminnasta kotisivuilla:
https://pakila.siirtolapuutarhaliitto.fi/yhdistys/toimikunnat/

TOIMIKUNTA

VETÄJÄ

YHDYSHENKILÖ HALLITUKSESSA

Kerhotalotoimikunta

Riikka Kettunen,
Annamari Oksanen
ja Anne Runsas

Anne Runsas

Päivi Seikkula

Rakennustoimikunta

Niklas Koppatz

Niklas Koppatz

Saunatoimikunta

Nipa Nieminen

Nipa Nieminen

Sähkötoimikunta

Juha Lundell

Niklas Koppatz

Tiedotustoimikunta

Annu Brotherus

Annu Brotherus

Urheilutoimikunta

Juha Saukkonen

Juha Saukkonen

Ympäristötoimikunta

Aura Loikkanen

Aura Loikkanen

PUUTARHAN ISÄNNÖINTI 2021
Hallinnollisena isäntänä toimii Juha
(Zacce) Saukkonen. Zaccen tavoittaa
puhelimitse 050 529 0299 ja usein myös
sunnuntaisin kerhotalolta klo 13–14.

Lipun nosto, peräkärryn vuokraus:
Pentti Pajunen, puh. 050 530 38 73

Huoltotyöt:
isäntä Tom Friman, puh. 040 809 9919

Vesihuoltoon liittyvät työt tilataan Suomen
Talotekniikka Oy:stä. Mahdollisissa vika- ja ongelmatilanteissa ota aina yhteys yhdistyksen
omaan isäntään (Zacce tai Tom).

Ruohon leikkaus:
Benny Eriksson, puh 040 039 4470

WC- ja huoltotilojen siivous: Skyrider Beauty
/ Riitta Saukkonen, puh 050 530 4305
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Uuden mökkiläisen liittymismaksu on 550 €.
Avaimet & maksut
Roskiksiin, wc:hen, suihkuun ja pesutupaan on käytössä yksi ohjelmoitava avain.
Avain aktivoidaan luovutuksen yhteydessä ja tarvittaessa ohjelmoidaan uudelleen,
mikäli muutat siihen liitettyjä käyttöoikeuksia.

PAKILAN TOIMIKUNNAT 2021

Lastentoimikunta

Maanvuokramaksu erääntyy 30.6.2021. Sen suuruus määrittyy neliömetriperusteisesti
vuokrasopimuksessa ilmoitetun tontin koon mukaan. Maanvuokra tilitetään lyhentämättömänä Helsingin kaupungille.

Edellisinä vuosina valitsemasi wc:n ja suihkun käyttöoikeudet jatkuvat ennallaan.
Ne on laskutettu ryhmämaksun yhteydessä keväällä koko kaudelle. Voit ryhtyä wc:n
ja suihkun käyttäjäksi myös kesken kauden – ole yhteydessä avainvastaavaan.
Irtisanominen: Mikäli haluat irtisanoa wc:n tai suihkun ja wc:n käyttöoikeuden, ilmoita
siitä avainvastaavalle toimintavuoden alussa ja viimeistän helmikuun loppuun
mennessä, jotta vältyt tarpeettomalta maksulta.
Hinnat:
- WC:n käyttömaksu 30 €/vuosi
- Suihkun käyttömaksu* 50 €/vuosi
*) Suihkun käyttömaksun lisäksi peritään aina myös wc-maksu.
Katosiko avain? Jos sähköinen avaimesi katoaa, ole yhteydessä avainvastaaviin (Timo
Mäkinen, 040 164 8005 tai Zacce Saukkonen, 050 529 0299). Kesän mittaan avaimia
(ja muitakin tavaroita) ilmoitetaan kadotetuiksi ja löydetyksi niin ilmoitustaululla kuin
puutarhureiden Facebook-ryhmässäkin (Pakilan siirtolapuutarhamummot).
Syksyllä laskutettavat palvelut
Syksyllä, syyskokousmateriaalin toimituksen yhteydessä, mökkiläiset saavat laskun
käyttämistään määrään perustuvista palveluista ja käyttöoikeuksista. Käteismaksu
ei ole mahdollinen.
Sähkö: Sähkön perusmaksu on 50 €/vuosi ja kulutettu sähköenergia 14 snt/kWh.
Sähkömittarit luetaan syksyllä ja laskutusjakso on noin 12 kk.
Pesutupa, hiekka ja sepeli: Pyykkikoneen ja kuivausrummun käytöstä laskutetaan pesutuvassa olevan varausvuorokirjan mukaisesti. Hiekan ja sepelin hakijat merkitsevät ottamansa kottikärrylliset vihkoon, joka sijoitetaan kasojen läheisyyteen.
Hinnat:
- Pyykinpesukone 2 €/0,5 h ja 4 €/1 h
- Kuivausrumpu 4 €/krt
- Hiekka ja sora 5 €/kottikärryllinen
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JUHANNUS JA ELOJUHLAT
Juhannusta juhlitaan 25.6. ja elojuhla järjestetään 7.8.
Järjestelyissä huomioidaan mahdollisia koronasuosituksia ja rajoituksia.
Tänä vuonna juhlien järjestelyvastuu on lohkolla I (mökit 197-305)
– ilmoittaudu mukaan juhlatoimikuntaan!

PUUTARHURIN
VUOSIKALENTERI
TEKSTI LOTTA HÄRÖ

TAMMIKUU

PUUTARHAN PALVELUJA
Sunnuntaikahvila ja kirjasto
Kesäkahvila kesä-, heinä- ja elokuussa sunnuntaisin. Kirjasto on avoinna kahvilan aukioloaikana.

Tarvikemyynti
Yhdistys myy Kekkilän puutarhamultaa viikonloppuisin 15.4. alkaen. Yksi säkki maksaa
5 € (40 l) ja viisi säkkiä saa 20 €:lla. Mullan
kuljetus mökille 5 €.
Sepeliä ja hiekkaa myydään itsepalveluna kottikärryittäin, hinta 5 €/kärry. Merkitse
ottamasi kuormat vihkoihin.
Lannoite-, multa-, turve- ja puutarhavälinemyynti kerhotalolla 22.5., ja luomuti-
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Sauna
Sauna lämpiää sesongista (ja koronatilanteesta) riippuen 2-4 kertaa viikossa. Katso
saunavuorot ja hinnat lehden takakannesta.
Saunan voi varata myös yksityiskäyttöön
muuna kuin yleisen saunavuoron aikana. Lisätietoja kotisivuilta tai saunatoimikunnan
vetäjältä Nipa Niemiseltä.
Jätehuolto ja irtolavat
Jäteasema Pakilan rantatien varrella on tarkoitettu vain kotitalousjätteelle. Lajittele seka- ja muovijäte, paperi, kartonki sekä lasija metalliromut omiin astioihinsa. Jos roskis
on täynnä, älä jätä roskia maahan. Roskisten
tyhjennystarvetta seurataan ja muutetaan
tarpeen mukaan. Remonttijätteet, huonekalut ja muu suurikokoinen jäte on toimitettava
itse Sortti-asemalle.
Irtolavat metallille, puulle, sekajätteelle
sekä ongelmajätteelle ovat pelikentällä 15.–
16.5. ja kuormia saa tuoda vain valvottuun aikaan klo 10–16. Yhden kuorman hinta on 10 €.
Haketuspaikka
Saunan lähellä oleva haketuspaikka on
avoinna ympäri vuoden. Poikkeuksena on
juhannusta edeltävä viikko, jolloin sinne
rakennetaan kokko. Mikäli haketuspaikka täyttyy, se suljetaan muutamiksi päiviksi
tyhjentämistä varten.

HELMIKUU

y Ikivihreiden talvisuojaus
MAALISKUU

y
y
y
y

Omenapuiden hoitoleikkaus
Kuusiaidan leikkaus
Kalkitus
Kevätkokous viimeisenä sunnuntaina

HUHTIKUU

y Hedelmä- ja marjakasvien
(mahdollinen) kevätruiskutus
y Talventörröttäjien poisto
y Marjapensaiden hoitoleikkaus
y Vadelmien vanhojen oksien poisto
ja uusien lyhennys
y Useimpien koristepensaiden leikkaus
y Nurmikon rapsutus
y Kevätlannoitus
y Perusteellinen kitkentä alkaa

HEINÄKUU

y Sadonkorjuu
y Omenien vesiversojen poisto
y Kuusiaidan leikkaus
ELOKUU

y Marjapensaiden hoitoleikkaus
y Luumujen ja kirsikoiden leikkaus
(mahd. vähäinen)
SYYSKUU

y Keväällä kukkivien perennoiden jako
y Komposti talvikuntoon
y Syyskokous viimeisenä sunnuntaina
LOKAKUU

y Jyrsijäsuojat pensaille
MARRAS- JA JOULUKUU
Kuva: Pixabay

Kerhotalo
Kerhotalolla voi järjestää puutarhureille
avoimia tapahtumia – aiempina kesinä siellä
on tanssittu, jumpattu, katsottu leffoja, euroviisuja ja urheilutapahtumia sekä laulettu karaokea. Tapahtumista ilmoitetaan ilmoitustauluilla. Mitä sinä haluaisit järjestää
yhteiseksi iloksi? Yhteistapahtumia varten
kerhotalo on maksutta käytössäsi.
Kerhotalon voi vuokrata myös omaa yksityistilaisuutta varten mökkikaudella heinäkuuta lukuun ottamatta. Vuokrauksen hinta
alkaen 150 €. Lisätietoa vuokrauksesta ja hinnoittelusta: https://pakila.siirtolapuutarhaliitto.fi/palvelut/
Ole ajoissa yhteydessä vuokrauksesta:
Anne Runsas, runsasanne@gmail.com, puh.
040 750 3066.

lan kukka- ja taimimyynti 23.5. (vahvistuu
myöhemmin).

y Jos olet innokas, tilaa siemenluettelot
y Jos et, ennakoi mitä toimia puutarhasi
mahdollisesti tulevana kesänä tarvitsee

y Talvisuojat perennoille

TOUKOKUU

y
y
y
y

Perusteellinen kitkentä jatkuu
Nurmikon 1. leikkaus
Syksyllä kukkivien perennojen jako
Uusien pensaiden istutus

KESÄKUU

y
y
y
y

Istutukset maahan ja ruukkuihin
Raparperin pääsato
Orapihlaja-aidan leikkaus
Kesälannoitus
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NOPEAMMIN, TEHOKKAA MMIN
JA TÄSMÄLLISEMMIN – PÄIVITÄ
YHTEYSTIETOSI NYT
Yhdistys haluaa parantaa ja nopeuttaa tiedot
usta siirtymällä mahdollisimman
laajasti sähköiseen viestintään. Kun yhdistyksel
lä on tiedossa sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi, saat vaivattomasti
ja varmasti tiedotteet ja kiireelliset
ilmoitukset esimerkiksi vesi- tai sähkökatko
ista tai muista poikkeustilanteista.
Toimi näin:

1. Vieraile verkkosivuillamme https://pak
ila.siir

YHTEISTYÖ
KAUPUNGIN KANSSA
TEKSTI ANNU BROTHERUS, KUVA TOM FRIMAN

H

elsingin siirtolapuutarhojen ja Helsingin
kaupungin välinen sopimus alueista on
voimassa vuoteen 2026 saakka. Kaupunki perusti vuonna 2019 siirtolapuutarhatyöryhmän
valmistelemaan uutta vuokrasopimusta ja samalla uudistamaan kaupungin ja yhdistysten
välisiä määräyksiä ja sääntöjä.
Työryhmän tehtävä on siirtolapuutarhoja
koskevien ohjeiden kokoaminen ja päivittäminen ajan tasalle. Lisäksi työryhmä laatii uuden
sopimuspohjan, joka otetaan käyttöön seuraavalle vuokrasopimuskaudelle. Työryhmässä
siirtolapuutarhayhdistysten toiveet ja ehdotukset alueiden kehittämisestä ja yhteistyöstä
mm. yhteisten alueiden hoitoon liittyvistä vastuista ja velvoitteista ovat olleet hyvin esillä.
Työryhmän puheenjohtajana toimii Katriina
Arrakoski Helsingin kaupungin kaupunkiympäristöstä, siirtolapuutarhayhdistyksiä edus10 PAPU 1 / 20 21

tavat Arto Härkönen (Aluejärjestön pj), Annu
Brotherus (Pakilan Spy), Olli Salin (Vallilan
Spy) ja Juha Tuhkanen (Kumpulan Spy). Valitettavasti korona on aiheuttanut sen, että työryhmän toiminta on ollut tauolla. Sitä ennen
työskentelyä leimasi se, että siirtolapuutarhayhdistysten toiveita ja ehdotuksia kuunneltiin.
Pakilan kaava uusien mökkipalstojen osalta
on hyväksytty, mutta toimenpiteet eivät etene ainakaan tämän vuokrasopimuksen aikana.
Itä-Pakilaan (Pakilan siirtolapuutarha ja Klaukkalanpuiston ryhmäpuutarha) on kaavoitettu
yhteensä 116 siirtolapuutarhapalstaa, suurin
osa uusista palstoista tulee Klaukkalanpuiston ryhmäpuutarhaan Ärtin alueelle. Pakilan
siirtolapuutarha-alue laajenee etenkin Jasmiinipolun osalta. Sitä jatketaan kohti Lystikukkulaa ja sen molemmin puolin on kaavoitettu
16 palstaa, yhteensä siis 32. 

tolapuutarhaliitto.fi/ ja avaa
Jäsenille-sivu. Heti sivun alussa on linkki suljet
uille jäsensivuille kirjautumiseen.
f Rekisteröidy jäseneksi, mikäli et ole tehny
t sitä aiemmin.
Täydennä jäsentietoihisi sähköpostiosoitte
esi ja puhelinnumerosi.
f Jos sinulla jo on tunnus jäsensivuille, kirjau
du sisään, tarkista
ja tarvittaessa korjaa yhteystietosi.

2. Voit myös ilmoittaa sähköpostiosoitte
esi

ja puhelinnumerosi jäsenrekisterin
pitäjälle sähköpostitse osoitteeseen rekisteri@p
akilansiirtolapuutarha.fi
tai tekstiviestinä numeroon 0400 491 044. Kerro
than lisäksi nimesi ja mökin
numeron, jotta tiedot menevät kerralla oikein
.
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TUNNISTATKO
PUUTARHAN YLEISET
MYRKYLLISET KASVIT?

# L u k ij a n J u tt u to

iv e

Papu-lehti pyysi lukijoilta juttutoiveita, joista yksi oli puutarhan
myrkylliset kasvit. Pakilan puutarhoissakin tutuista kukista ja pensaista
kertyy pitkä lista enemmän tai vähemmän vaarallisia lajeja.

P

uutarhurin on hyvä tunnistaa pihan lajit
itsensä, perheenjäsenten ja vieraidenkin
vuoksi. Jos perheessä on lapsia tai kasvien
maisteluun viehättyneitä lemmikkejä, saattaa
olla tarpeen kitkeä vihulaiset pois.
Keräsimme esimerkinomaisesti tietoa puutarhan myrkyllisistä kasveista Puutarha.net
sekä toimintaohjeet Myrkytystieto.fi -sivustoilta. Voit lukea lisätietoa sivustoilta ja katsoa Puutarha.net-kasvikortista, miltä kasvit
näyttävät, jos ne eivät ole ennalta tuttuja.
Tämä artikkeli ei ole kattava katsaus myrkyllisiin kasveihin, vaan muistuttaa kasvituntemuksen tärkeydestä.

MYRKYLLISIÄ TUTTUJA
PUUTARHASSA
Muun muassa nämä puutarhoissa yleiset kasvit voivat aiheuttaa vakavan myrkytyksen
vähäisinäkin annoksina: näsiä ja etenkin sen
marjat, pasuunakukat, ukonhattu, kielo, sor12 PAPU 1 / 20 21

mustinkukat, syysmyrkkylilja ja etenkin sen
siemenet, tyräkit ja ukonhatut, oleanteri, leinikit, kultasadepensas.
Kannattaa huomata, että esimerkiksi kielojen maljakkovesi voi olla haitallista. Varmista,
ettei lemmikkisikään pääse lipaisemaan vettä
maljakosta.
Puutarhurin riesan, mutta syötäväksikin
kelpaavan vuohenputken, saattaa sekoittaa hyvin myrkylliseen myrkkykeisoon. Myrkkykeiso viihtyy kosteassa ja jopa rantavedessä, kun
vuohenputki menestyy kuivemmalla maalla.
LIEVÄSTI MYRKYLLISIÄ
SULOSTUTTAJIA
Lievästi myrkyllisten kasvien lista on pitkä,
mutta onneksi pieninä määrinä ne eivät juurikaan aiheuta oireita. Edelleen perheen pienimpien puolesta kannattaa olla valppaana,
ja mieluiten rajoittaa kasveja lasten ja lemmikkien lähellä.
Monet pensaat tuottavat marjoja, jotka
voivat eksyä väärään suuhun. Tällaisia ovat
mm. kuusamat, lumimarjapensas, terttuselja,
koristetupakka (myös lehdet) ja happomarjapensas. Lievästi myrkyllisiä siemeniä puolestaan tuottavat esimerkiksi lupiini, ritarinkannus ja hernepensas.
Kukista lievästi myrkyllisiä ovat esimerkiksi
uhkeat pionit, alppiruusun lehdet, hortensiat,
lehtoakileija, villiviini ja muratti, lyhtykukka,
tulppaani, vuokot ja hyasintit.
Myös hyötykasveissa on myrkyllisiä osia.
Raparperin lehdet, tomaatin ja perunan vih-

reät osat sekä useimpien puutarhassamme viihtyvien kivellisten hedelmäpuiden siemenet ovat ainakin
jonkin verran myrkyllisiä.
POLTTAVA IHOREAKTIO
Fytofotodermatiitti on rakkulainen
ihoreaktio, joka aiheutuu kasvien sisältämien kemikaalien (psoraleenien)
ja auringon uv-säteilyn yhteisvaikutuksesta iholla. Nesteessä kemikaaleja
erittäviä kasveja ovat etenkin putkikasvit, kuten jättiläisukonputki ja väinönputki, mooseksenpalavapensas, tuoksuruuta, sitrukset ja selleri. Reaktio
tulee kenelle tahansa, joka on käsitellyt kasveja ja iho altistuu saman päivän
aikana auringonvalolle – ihon herkkyys
tai allergiat eivät vaikuta ilmaantumiseen. Itsehoitoon riittää useimmiten
hydrokortisonivoide ja kosteat kääreet.
(Terveyskirjasto.fi) 

MITEN TOIMIA, JOS LAPSI ON
MAISTELLUT TUNTEMATONTA KASVIA?
 Kasvimyrkytyksen oireita ovat mm. ripuli, oksentelu, huimaus, silmäterien laajentuminen ja
heikentynyt pulssi.
 Soita hätänumeroon 112, jos oireet ovat vakavat, esim. kova rintakipu, hengitysvaikeus, tajuttomuus, halvausoireet tai äkillinen kouristelu.
 Selvitä kasvin myrkyllisyys. Myrkytystietokeskuksen hakupalvelusta voit tarkistaa yli 700 kasvin osalta mahdollisen myrkyllisyyden tai fytofotodermatiitin (auringon ja kasvien kemikaalien
aiheuttama ihottuma).
 Mikäli et tunnista kasvia, jonka epäilet aiheuttavan myrkytys- tai iho-oireita, pyydä ensihätään
tunnistusapua naapurilta tai kokeile kännykkään
ladattavaa kasvintunnistusappia (esim. PlantNet),
johon voit ladata valokuvan kasvista.
 Soita Päivystysavun maksuttomaan numeroon
116117 (24 h päivystys), josta saat ohjeet hoitoon
hakeutumisesta tai itsehoidosta.
 Pidä mökkiapteekissa lääkehiiltä. Se estää monia myrkyllisiä aineita imeytymästä elimistöön.

VIDEOTARINOITA PUUTARHASTA -KURSSI
Tule mukaan opettelemaan videotarinoiden tekemistä siirtolapuutarhastamme. Videot esitetään mökkiläisten yhteisessä tilaisuudessa kerhotalossa loppukesästä. Aiheita on loputtomiin: puutarhojen
asukkaat ja heidän toimiaan puutarhoissaan, alueen historia, vanhempien mökkiläisten haastattelut, omat hyväksi havaitut ratkaisut
rakentamisessa, kukkien valinnoissa jne.
Kurssin tavoitteena on opetella tekemään omasta video- tai muusta kuvamateriaalista
lyhytelokuvia. Opettajana toimii uusi puutarhurimme, Sakari Sarho, joka on toiminut Työväen
Sivistysliitossa graafisena suunnittelijana ja pitänyt kuvankäsittelykursseja.
Kurssi on maksuton, mutta osallistujalla on oltava oma kannettava tietokone, Magix Edit
Pro -editointiohjelma (hinta n. 120 €), ulkoinen kovalevy tallenteita varten sekä riittävät
taidot ja kokemusta erilaisten Windows-ohjelmien käytöstä.
Kurssi käynnistyy Kerhotalolla 20.5., jonka jälkeen ryhmä kokoontuu kerran viikossa kesäkuun loppuun saakka. Kurssi-päivän pituus on 3–4 tuntia kerrallaan. Videoiden tekeminen
jatkuu oma-aloitteisesti heinä-elokuussa. Osallistujamäärä noin 10 henkilöä, kokoontumisissa huomioidaan voimassa olevat koronarajoitukset ja -suositukset.
Lisätietoja ja sitovat ilmoittautumiset 14.5. mennessä: sakari.sarho@gmail.com
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Yhteydenottoja odotellessa:
riikkah.kettunen@gmail.com
Riikka Kettunen, Mäntypolku 190, p. 040 194 7300,
64annami@gmail.com
Annamari Oksanen, Seljapolku 11, p.050 359 5198,
runsasanne@gmail.com
Anne Runsas, Jalavapolku 200, p. 040 750 3066,
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ukkapenkeissä ja suojakasveina sinunkin
tontillasi voi olla liiankin lisääntymiskykyisiä ja voimakkaasti leviäviä vieraslajeja, joilla on
haitallinen vaikutus alkuperäiseen luontoon.
Yleisimpiä haitallisia vieraslajeja ovat jättiputket, jättipalsami, kurtturuusu, komealupiini,
aasialaiset tattaret (japanin, sahalinin ja tarha),
piiskut (mm. kanadan, korkea- ja isopiisku).
Helsingin kaupunki kannustaa palsta- ja
siirtolapuutarhaviljelijöitä luopumaan haitallisten vieraskasvien käytöstä ja ohjeistaa kasvijätteen oikeassa hävitystyössä.
Helsingin kaupunki kannustaa palsta- ja
siirtolapuutarhaviljelijöitä luopumaan haitallisten vieraskasvien käytöstä ja ohjeistaa kasvijätteen oikeassa hävitystyössä.
ÄLÄ KOMPOSTOI KUKINTOJA,
SIEMENIÄ TAI JUURIA
Siirtolapuutarhalta haitallisia vieraslajeja sisältävä puutarhajäte on toimitettava Sort-
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ti-asemalle, josta ne viedään poltettaviksi.
Pakkaa jäte kestäviin jätesäkkeihin.
Puutarhajätettä ei saa viedä luontoon, vaikka se onkin biologisesti hajoavaa. Jätteen seassa kulkeutuvat puutarhakasvien siemenet,
juurakot, juurenkappaleet ja varret jatkavat
elämäänsä ja pystyvät leviämään uusille kasvupaikoille. Monet haitallisista vierasperäisistä
kasvilajeista ovat karanneet puutarhasta juuri
kottikärryillä. Purot ja ojat voivat levittää siemeniä pitkienkin matkojen päähän. 
 Lisätietoa: https://vieraslajit.fi/

 Helsingin kaupungin ohje puutarhureille:
https://www.hel.fi/static/hkr/julkaisut/
ohjeet/vieraskasvien_torjunta.pdf

VUOHENPUTKEA PÖYTÄÄN
Monen puutarhurin inhokkeja on päättymätön taistelu
vuohenputkea vastaan. Voisiko vuohenputkesta pitää
enemmän, jos testaisi kasvin hyödyntämistä keittiössä?
Pienten, vaaleanvihreiden ja vielä suppuisten lehtien maku
on mieto ja suutuntuma murea. Netistä löytyy kymmeniä
reseptejä ja vinkkejä, etsi oma suosikkisi.
Nuoret vuohenputken lehdet sopivat antamaan makua
mm. salaattiin, lettuihin ja keittoon, pestoon, piirakoihin ja sämpylöihin. Lehdet voi
myös kuivattaa ja jauhaa myöhempää käyttöä varten, vaikka vihersmoothiin. Kasvi on
hämmästyttävän proteiinipitoinen ja luonnollisesti sisältää paljon kuitua. Kerää villiyrtit
talteen kuivalla säällä ja puhtaasta maaperästä – kuten omalta puutarhapalstalta!
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Pakilan Siirtolapuutarhan Sauna 2021
Sauna on avoinna:
Lauantaisin
12.6. – 18.9.2021

Miehet
Naiset

klo 14:00 – 16:00
klo 16:30 – 18:30

Keskiviikkona
23.6.2021

Miehet
Naiset

klo 16:30 – 18:30
klo 19.00 – 21.00

Tiistaisin
8.6. – 24.9.2021

Miehet
Naiset

klo 16:30 – 18:30
klo 19.00 – 21:00

Torstaisin
11.6. – 19.8.2021

Naiset
Miehet

klo 16:30 – 18:30
klo 19.00 – 21:00

Juhannusaatto
25.6.2021

Naiset
Miehet

klo 12:00 – 14:00
klo 14:30 – 16:30

Juhannuspäivänä ei lämmitetä

Hinnat:

Huom!

Aikuisten kertalippu
Lapset 5 – alle 15 v.
Alle 5 v.
Sarjalippu, aikuiset
Sarjalippu, lapset

11 kertaa
11 kertaa

7,00 €
2,00 €
vapaa
30,00 €
15,00 €

Sarjalippu, ulkopuoliset

11 kertaa

60,00 €

Saunalla käytämme korttimaksua.

ñ Vuoden 2016 liput ovat voimassa.
ñ Saunaan sisäänpääsy päättyy puoli tuntia ennen vuoron päättymistä.
Väliaika on saunan siivousta varten ja kovin lyhyt, noudatathan saunomisaikoja.
ñ Saunaranta on saunailtoina vain saunojien käytössä.
ñ Kylmiä virvokkeita on ostettavissa kassalta.

Tervetuloa saunomaan ja

Pakilan siirtolapuutarhayhdistys ry,
Saunatoimikunta

