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Kesä on taas täällä! Sekä uusi Papu-lehti, jonka uusi 
toimittaja on Jaana Kymäläinen. Perinteemme mu-
kaisesti lehteen on koottu tarpeellinen tietoannos 
mökkiläisten tarpeisiin.

Toimintamme painopisteenä on tänä vuonna ra-
kentaminen, eli palvelujen kehittäminen. Painevie-
märin rakentamisen kustannusarvio ja aikataulu pi-
tivät ja työn laatukin oli hyvä. WC:t ja kerhotalo on 
nyt liitetty toimivaan viemäriin. Uuden jätepisteen 
rakentaminen Pakilan rantatielle aloitetaan, kun lu-
vat on saatu kaupungilta. Uuden huoltorakennuksen 
(WC:t, suihkut, pyykinpesu) suunnitelmat hyväksy-
tään syyskokouksessa, jonka jälkeen haetaan raken-
nuslupa. Ukkosen rikkomat sähkömittarit on jälleen 
korjattu. Työ on vienyt talven aikana kolme kertaa 
sähkön perusmaksun korotuksella kerätyn summan. 
Toivotaan, että rahaa jäisi jatkossa myös peruskorja-
ukseen salamavahinkojen estämiseksi. Mökkien uu-
det tyyppipiirustukset odottavat rakennusvalvonnan 
hyväksyntää, jonka jälkeen tulevien laajennusalu-
eemme mökkiläisten on helppo rakentaa. 

Meidän ja Klaukkalanpuiston alueita koskevalla 
lohkomistoimituksella lainvoimaiseksi tulleen asema-
kaavan alue on jaettu katu-, virkistys- ja puistoaluei-
siin. Kuusiaidan kulmasta muutaman vuoden päästä 
lohkaistava kolmio on jo katualuetta. Lohkotussa 18 
hehtaarin alueessa on mukana alueemme laajennus. 
Aikataulu alueen käyttöönotolle ja uusille mökeille 
on vielä avoinna.

Kesän tapahtumat löytyvät ilmoitustauluilta, joita 
tätä kirjoitettaessa ollaan kunnostamassa ja hoitoa 
parantamassa viime vuodesta. Tapahtumakalente-
rista ja yhdistyksen nettisivuilta löytyvät samat tie-
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PUHEENJOHTAJALTA

dot. Yhdistyksen sivujen kautta jäseneksi on ilmoit-
tautunut tähän mennessä 90 mökkiläistä, jotka ovat 
saaneet jo lyhyitä sähköpostitiedotteita. Jäsensivuil-
la on esim. kevätkokouksessa käsiteltyä aineistoa ja 
saunatiedote. Sähköistä tiedotusta voidaan lisätä ja 
tehostaa, kun e-jäsenten määrä vähintään kaksinker-
taistuu. Toimiva ja aktiivinen nettitiedotus kannustaa 
loputkin jäsenet mukaan, jolloin kalliista paperipos-
tituksesta päästään suurimmalta osaltaan eroon. 
Facebookin siirtolapuutarhamummoissa on Pakilan 
mökkiläisiä suunnilleen sama määrä kuin nyt on net-
tijäsenyyksiä. Tämä mummoryhmä ei kuitenkaan ole 
rajattu vain Pakilan jäseniin, eikä ole ”virallisesti luo-
tettava tietolähde”.

Hyvää, aurinkoista ja mullan tuoksuista kesää 
kaikille!
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Heli Ahola 
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Pauli Ojanen 
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Pakilan siirtolapuutarhayhdistyksen lehti 
Päätoimittaja: Timo Mäkinen 
Toimitussihteeri: Jaana Kymäläinen 
Taitto: Eira Rantanen
Kannen kuva: Nea Barman

Toimituskunta: Annu Brotherus, Nea Barman 
Tuulikki Laurila 
Painopaikka: Next Print Oy
Painos: 360 kpl 
Painettu ympäristöystävälliselle paperille
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Rakennuskuvat tuovat 
helpotuksen mökinrakentajan 
arkeen
Pakilan rakennustoimikunta on ahkeroinut 
koko talven ja kevään saadakseen uudet 
rakennusohjeet ja piirustukset valmiiksi. 
Monenlaisten vaiheiden jälkeen päivitetyt 
kuvat ja rakenneratkaisut alkavat olla koh-
dillaan. Nyt odotamme kärsimättöminä 
kaupungin rakennusvalvonnan hyväksyn-
tää uusille työpiirustuksille. 

Vanhoista työkuvista puuttui tyystin mitoi-
tukset ja rakennekuvat. Uusien kuvien mu-
kaan on vaivatonta rakentaa ja näin ollen 

voi olla varma, että talosta tulee rakenteel-
lisesti toimiva, kaunis ja turvallinen mökki. 

Myös tulevaa huoltorakennusta on suunni-
telmien tasolla viety eteenpäin. Moni asia 
on mennyt harppauksin eteenpäin ja paljon 
on vielä tehtävää. Yhteistyöllä saamme alu-
eemme kukoistamaan entistä komeampana.

Pspy:n rakennustoimikunnan vetäjä Mikko 
Paakkanen

Mökin julkisivu edestäUudet jäsenet ovat tervetulleita mukaan! 
Ota yhteyttä toimikunnan jäseniin ja 
seuraa talkooilmoituksia ilmoitustaululta 
kesäkaudella.

KERHOTALOTOIMIKUNTA:

Heli Ahola (vetäjä), Annamari Oksanen,
Varpu Mattlar, Anne Runsas (yhteyshen-
kilö hallituksessa), Outi Sirkeinen ja Taru 
Välimaa.  
Kerhotalotoimikunta järjestää kerhotalolle 
toimintaa.

YMPÄRISTÖTOIMIKUNTA: 

Tiina Parviainen (vetäjä), Marketta Eräsaari 
(yhteyshenkilö hallituksessa), Minna Hyvä-
rinen, Henna Rajapuro ja Marja Sirkeinen.
Ympäristötoimikunta (Yrtit) huolehtii 
pääportin ja kerhotalon kukkaistutuksista 
kesäkauden ajan.
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TOIMIKUNNAT 2016

RAKENNUSTOIMIKUNTA:   
Mikko Paakkanen (vetäjä),  
Tomi Friman, Marjo Matala (yhteyshenkilö 
hallituksessa) ja Markku Lehikoinen (sih-
teeri) ja Jari Porkka. 
Lisää jäseniä tarvitaan, jos olet kiinnostu-
nut liittymään mukaan niin ota yhteyttä.

SAUNATOIMIKUNTA:  
Nipa Nieminen (vetäjä, yhteyshenkilö  
hallituksessa), Riikka Airaksinen, Heikki 
Nyman, Pauli Ojanen ja Anu Paakkanen. 
Toimikunnan tehtävä on organisoida sau-
nan toiminta.

SÄHKÖTOIMIKUNTA: 

Niklas Koppatz (vetäjä, yhteyshenkilö hal-
lituksessa), Janne Lohvansuu, Juha Lun-
dell ja Jesse Järvi.  
Yhdistyksen sähkötoimikunta toimii asian-
tuntijana alueen sähköasioissa.

TIEDOTUSTOIMIKUNTA: 

Annu Brotherus (vetäjä, yhteyshenkilö hal-
lituksessa), Nea Barman (kuvatoimittaja), 
Jaana Kymäläinen (Papun toimitussihtee-
ri),  Lassi Lager (kotisivut), Tuulikki Lauri-
la (Papu-lehti) ja Jesse Järvi. 
Tiedotustoimikunta huolehtii Papu-lehden 
julkaisemisesta ja vastaa siirtolapuutarhan 
nettisivuista. 

URHEILUTOIMIKUNTA:

Rauno Suomalainen (vetäjä, p. 045 326 7775), 
Kalevi Lehikoinen, Nalle Lindroos, Riitta 
Prusti (yhteyshenkilö hallituksessa) ja Ju-
ha Saukkonen.  
Toimikunnan suurin rutistus on aluejärjes-
tön kesäkisa lauantaina 23.7.

Pauli Ojanen  050 5401071
• kokonaisvastuu alueen kunnossapidosta

• alueen yleiset kunnostus- ja huoltotehtävät
• vesijärjestelmien ylläpito

• haketus, jätehuolto, irtolavat
• hiekan ja sepelin tilaus

• työvälineiden huolto ja varaston järjestys
• wc:n tarviketilaukset

PAKILAN  ISÄNTÄ 2016
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Mökin vasen sivu

PAKILAN PUTKI OY
P. 09–7206070    www.pakilanputki.fi    Päivystys 0400803492

Meiltä saat kaikki putkityöt:

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

www.pakilanputki.fi
Osaamista vuodesta 1954

– Huolto- ja korjaustyöt.
– Kaukolämpö- ja ilmalämpöpumppu asennukset.
– LVI-urakointi ja kaasuputkistojen  asennukset.

Muista postilaatikko!

Postitse jaetaan tiedotteita ja Papu-lehti. Jos sinulla ei ole  
portinpielessä postilaatikkoa, hankithan sen sinne välittömästi.

Kesäaikaan mökille voi tilata myös Helsingin Sanomat  
ja Hufvudstadsbladetin.

Mökki oikea sivu

Mökin julkisivu takaapäin katsottuna
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Pakilan Siirtolapuutarhan

la 11.6. klo 19
Joonas Berghäll: Äidin toive
Dokumentti kertoo kymmenen naisen tarinaa äitiydestä ja 
naiseudesta ympäri maailmaa.

Juhannuspäivänä 25.6. klo 19
Ville Salminen: Kaunis Veera eli ballaadi Saimaalta

ke 6.7. klo 18 Koko perheen animaatioelokuva
Byron Howard, Rich Moore, Jared Bush: (Disney tuotantoa) 
Zootropolis- Eläinten kaupunki

su 17.7.  klo 19
Andrew Haigh: 45 vuotta
Draama pitkästä avioliitosta

pe 12.8. klo 19
Wes Andersson: The Grand Hotel Budapest
Komedia kertoo sotienvälisen Euroopan kuuluisasta hotellista ja 
sen legendaarisesta vastaanottovirkailijasta. 

Kaikki 5 elokuvaa pääsee näkemään ostamalla 
KesäKinon 10 euron kausikortin.
Kortteja myydään ennen elokuvan alkua kerhotalolla.

KesäKino
KESÄN 2016
OHJELMISTO

BUFFETTI

TERVETULOA LEFFAAN !

Aluejärjestön kesäkisat 
lauantaina 23.7.2016  
Pakilan Siirtolapuutarhassa

9:00–9:45 Ilmoittautuminen ja kahvi
10:00 Tikanheitto Rastikisa
 Kuulakikka
 Kroketti
11:30 Runonlausunta
11:30 Lounas
12:00 Palkintojenjako  
 (aamupäivän kisat)
13:30 Viestit
 Mölkky
 Petankki
15:30 Kahvi
15:30 Lausunta
16:00 Palkintojenjako

LENTOPALLON mahdolliset karsinnat tors-
taina 21.7. klo 17:00 alkaen. Finaali pelataan 
perjantaina 22.7. klo 18:00.

MÖLKYN ja PETANKIN karsinnat pelataan 
keskiviikkona 20.7. klo 17:00–21:00 Pakilassa.

Tervetuloa talkoisiin kaikki mökkiläiset!
Apu on tervetullutta.  

Voit osallistua mahdollisuuksiesi mukaan vaikka vain yhden kerran.  
Kokoontuminen kerhohuoneen keittiön päädyssä olevan harmaan laatikon luona.

Tiina ja muut yrtit Henna, Marja ja Minna

Talkoopalkkiona joko sauna- tai kahvilalippu 
valintasi mukaan.

Mukaan kannattaa ottaa omiakin työkaluja!

AJANKOHDAT
La 21.5. klo 10
Ti 7.6. klo 17
Ti 21.6. klo 17

Ke 6.7. klo 17
Ke 20.7. klo 17
Ti 2.8. klo 17
Ti 16.8. klo 17

KESÄKAHVILAN KAHVILAVASTAAVAT:
29.5.  Annamari Oksanen,  
 Seljapolku 11, puh. 050 359 5198
5.6.  Risto Asikainen, Lehmuspolku 297
12.6.  Anne Runsas,  
 Jalavapolku 200, puh. 040 750 3066
19.6.  Reetta Ristimäki, Vaahterapolku 18
26.6. Heli Ahola,  
 Katajapolku 66, puh. 044 534 4238
3.7.  Outi Sirkeinen,  
 Poppelipolku 245, puh.  0400 790 246
10.7.  Taru Välimaa,  
 Pyökkipolku 282, puh. 045 118 4966
17.7.  Henna Rajapuro,  
 Mäntypolku 191, puh. 050 544 2013
24.7.  Äijäkahvila / Lassi Lager,  
 Vaahterapolku 208, puh. 041 516 5688
31.7.  Kukkokahvila / Pauli Ojanen,  
 Pyökkipolku 288, puh. 050 540 1071
7.8.  Tiina Hetemaa,  
 Jasmiinipolku 311, puh. 050 540 1071
14.8.  Varpu Mattlar,  
 Katajapolku 134, puh. 040 831 2957

Ilmoittaudu kesäkahvilaan talkootyöhön, ota 
itse yhteyttä kahvilavastaaviin.

Kerhotalon kesä 2016
KESÄKAHVILA  
sunnuntaisin 29.5.–14.8. klo 10.00–14.00
•  aamiainen
•  suolaisia ja makeita leivonnaisia, kahvia,
 teetä ja mehua
•  lounas (usein herkullista keittoa)
•  makeisia, jäätelöä ja virvoitusjuomia

Pieni käsityöpuoti, jossa myydään mökki-
läisten omia käsitöitä, puodinpitäjä 
Ritva Vahessuo vastaa järjestelyistä.

KIRJASTO
Kirjasto on auki kahvilan aukioloaikoina. 
Lahjoituksina otetaan vastaan vain hyväkuntoi-
sia uutuuskirjoja.

KESÄKINO
Pakilan oma 
elokuvakerho jatkaa kolmatta kesää. Tekijänoi-
keudellisista syistä emme saa myydä yksittäisiä 
elokuvalippuja. 

KARAOKEA
Perinteinen karaoke ilta Annikan vetämänä 
perjantaina 1.7. kerhotalolla.

KANNAT KATTOON
Tanssin ystävien perinteiset disco-tanssit  
kerhotalolla lauantaina 23.7.

HIEROJA KERHOTALOLLA
Osaavan ammattihierojamme palveluita on tar-
jolla tänäkin kesänä. Sitovat aikavaraukset voit 
tehdä kesäkahvilassa.

JUMPPAA MAANANTAISIN
Harrietin vetämää jumppaa maanantaisin  
klo 18.  Ajalla 6.6.–25.7

PAKILAN SEURAKUNTA LAULATTAA
Sunnuntaina 17.7. klo 13 yhteislaulua kesäkah-
vilassa

Heli Ahola

Kuva: Jaana Kymäläinen
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K-RAUDASTA PUUTARHUREILLE  
ALENNUSTA!

Pakilan siirtolapuutarhurit saavat 
Oulunkylän K-raudan ostoksista alennusta. 

Alennus on tuotekohtainen, määrältään 3–10%. 
Saatalennuksen, kun kerrot kassalla, 
että olet Pakilan siirtolapuutarhuri.

Seuraa ilmoitustauluja  
ja verkkosivuja. 

Niistä löydät ajankohtaiset  
tiedot Pakilan siirtolapuutarha- 
yhdistyksen tapahtumista  
ja ajankohtaisista asioista. 

Hei käsityöihmiset,  

tulkaa opettelemaan 

lankojen värjäystä  

luonnon aineilla! 

Nyt voit tehdä ensi talveksi vaikka sukka- 
tai tumppulangat. Luonnon värit ovat so-
pusoinnussa keskenään. Luonnon antimilla 
värjätyt langatkin sävyttyvät kauniisti toi-
siinsa.

Tavataan ensin ja sovitaan luonnonmate-
riaalin keräämisestä ja lankojen hankin-
nasta ym. 

Kurssi olisi kerhotalolla yhdessä sovittuna 
ajankohtana.
Ota yhteyttä ensimmäisen tapaamisen 
sopimiseksi tai lähetä yhteystietosi, jotta 
voin ilmoittaa tarvittavat tiedot kurssista.

Terveisin Henna Rajapuro
henna.rajapuro@gmail.com tai  
050 5442013.

Kierrätäthän oikein!
Meillä on erinomaiset mahdollisuudet  
lajitella ja kierrättää jätteemme.  
Noudatathan siisteyttä ja järjestystä!

omalta osaltasi jätepisteen siististä kunnosta: 
jäteastioiden ollessa täynnä, älä jätä jäteastioi-
den viereen jätepussiasi tai mitään jäteastioihin 
kuuluvaa. 
Isommat jätteet, kuten esim. patjat, ruohon-
leikkurit jne. mökkiläisen kuuluu itse toimittaa 
Kivikkoon. Yhdistys vuokraa peräkärryä tai tar-
vittaessa kuljetuksesta voi sopia Pentti Pajusen 
kanssa (Seljapolku 15, puh. 050 530 3873).

KIERRÄTYSHYLLY:
Huoltorakennuksen Kielomäen puoleisessa 
päässä on kierrätyshylly, jonne mökkiläiset voi-
vat tuoda vain kierrätykseen kelpaavaa tavaraa.  
Rikkinäiset viedään itse sorttiasemalle tai mui-
hin kaupungin kierrätyspisteisiin.
Kasvien kierrätykseen on lava miesten wc:n 
edustalla.

JÄTEPISTE:
Uuden jätelain vuoksi sekajätettä ja energiajä-
tettä ei enää erotella toisistaan. Huolehdithan 

SEURAA!

Verkkosivujen osoite:  
http://pakila.siirtolapuutarhaliitto.fi
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solmia jätepussi kiinni, painele siitä ilma pois ennen 
molokkiin heittämistä.

m  MATONPESUPAIKKA 
Vantaanjoen toisella rannalla Pukinmäessä on mai-
nio kaupungin matonpesupaikka, jossa pesualtaat 
ovat kuivalla maalla ja jätevesiratkaisu on nykylain 
vaatimusten mukainen. 

O   ORAPIHLAJA 
Orapihlaja-aidat leikataan viimeistään juhannuk-
seksi oikeaan korkeuteensa. Aita saa olla korkein-
taan 140 cm korkea (Vaahterapolulla 160 cm). Siis-
ti myös aidan alusta rikkakasveista ja kitke mökkisi 
edustan polulle kasvaneet rikkaruohot. Lisätietoja 
verkkosivuilta. 

p   PEACE   

Anna mökkinaapureillesi mökkirauha välttämällä 
äänekästä melua klo 23:n jälkeen.

p   PERENNAPENKKI  

Kerhotalon edessä ja ympärillä on perennapenkki. 
Seuraa sen kasvua, iloitse siitä ja tule mukaan yh-
teisten alueiden kehittämiseen ja pitämään huol-
ta kauniin siirtolapuutarhamme yhteisistä alueista. 
Talkootyöllä ympäristömme pysyy kauniina. 

p   POSTILAATIKKO 

Muista laittaa sateenpitävä postilaatikko niin, että 
sinne on helppo jakaa postia. Sanomalehdistä Hel-
singin Sanomien ja Hufvudstadsbladetin kesäosoit-
teeksi voi vaihtaa mökkipolun osoitteen. Postinume-
romme on 00680.  Kirjepostia ei jaeta puutarhaan.

 R   RAKENTAMINEN

Uusi rakentamisohje odottaa hyväksyntää. Kun 
hyväksyntä on saatu, hallitus antaa uudet raken-
nusohjeet. Rakentajat voivat lunastaa mittatarkat 
mökin, kuistin ja terassin piirustukset. Kaikkien ra-
kenteiden rakennusluvan hinta on 50 euroa.  Uudet 

rakentamisen järjestyssäännöt on käytössä (katso 
verkkosivuilta).

s   SORTTIASEMAT 
Isot esineet kuten patjat, vaarallinen jäte tai raken- 
nusjäte eivät kuulu puutarhamme jäteastioihin. 
Ne viedään itse Sortti-asemille esim. Kivikkoon, Ki-
vikonlaita 5. Yhdistys vuokraa peräkärryään mm. 
jätekuljetuksiin, lisätietoa isännältä. Jos sinulla ei 
ole mahdollisuutta kuljettaa itse sorttiasemalle, 
Pentti Pajunen on lupautunut tekemään sen kohtuul-
lista korvausta vastaan. Pentin puh. 050 530 3873.

   s   SÄHKÖ 
Yhdistys laskuttaa sähkömaksut kerran vuodessa, 
syksyllä. Jos on kaksi aiempaa sähkölaskua maksa-
matta, sähkö katkaistaan. Uudelleenkytkentä mak-
saa 50 euroa. Lisätietoa: Niklas Koppatz.

  t   TALKOOT 

Puutarha pysyy kunnossa talkoilla. Osallistumal-
la talkootyöhön säästetään kuluissa pitkä penni ja 
ympäristömme on kaunis palstojen ulkopuolellakin. 
Jos et ehdi tai pääse talkoisiin, maksa 50 euron va-
paaehtoinen talkoomaksu.

v   VESI 
Pakilassa on kaksi vesijohtoverkkoa. Talousvesi on 
Helsingin kaupungin vesijohtovettä ja aika hinta-
vaa. Kasteluun käytämme Vantaan ravinteikasta jo-
kivettä. Jotta sitä riittäisi kaikille, parillisina päivinä 
kastelevat ne mökit, joiden numero on parillinen, ja 
parittomina päivinä parittomat numerot. 31.7. alka-
en saavat kastella kaikki kaikkina päivinä. Kastelu on 
hyödyllisintä klo 18:n jälkeen. 

  v   VÄLIKÄYTÄVÄT 
Mökkipalstojen välillä olevien käytävien kunnosta 
naapurukset vastaavat yhdessä. Välikäytävän tulee 
olla vähintään 60 cm leveä.

a   AUTOLLA-AJO JA PYSÄKÖINTI 
Puutarha-alueella on vain välttämätön autolla-ajo 
sallittu ja ajonopeus on korkeintaan 10 km/h. Pysä-
köinti on sallittu vain pysäköintialueilla. Alueellamme 
liikkuu paljon lapsia niin jalan kuin pyörilläkin. Auton 
maksimipituus on 12 metriä, painoraja 15 000 kg.

h   HAITALLINEN 
Helsingin kaupunki hävittää alueeltaan haitallisia vie-
raskasvilajeja. Tarkista, ettei pihallasi ole kasveja, jotka 
syrjäyttävät kotoperäisiä lajeja. Haitallisia ovat jätti-
putki, jättipalsami, komealupiini, Japanintatar, jättita-
tar ja näiden risteymä hörtsätatar ja piiskuista Kana-
danpiisku ja muutama muu kookas piisku. 

h   HAKETUS 
Haketuspaikalle ei saa viedä juurakoita, viherjätettä 
eikä lautatavaraa. Oksien ja risujen viennissä nou-
datetaan haketuspaikalla olevaa ohjeistusta.

i   ISÄNTÄ

Kesällä alueen yleiskunnosta vastaa Pauli Ojanen. 
Lukiolainen Aron Dahlberg huolehtii ruohonleik-
kauksesta ja koululainen Hilla Paakkanen vessojen 
siivouksesta.

i   ILMOITUSTAULUT 

Yhdistyksellä on kaksi lukittua ilmoitustaulua: ker-
hotalon ja pääportin luona, joilla hallitus tiedottaa 
yhdistyksen toiminnasta. Alueella on ilmoitustaulut 
mökkiläisten ja ulkopuolisten tiedotuksia varten ker-
hotalon kentän laidalla ja pikkuportin luona. Alueel-
la oleville ilmoitustauluille mökkiläiset voivat laittaa 
omia ilmoituksiaan. Ulkopuolisten ilmoituksille on 
varattu takapuoli. Pidäthän ilmoitustaulut siistinä.

j   JUHLAT 
Kesän juhlien järjestelystä vastaa lohko kaksi, johon 
kuuluvat mökit 1-108.  Näistä mökeistä kaikki roh-
keasti mukaan suunnittelemaan ja tekemään meille 
juhannus- ja elojuhla!

j   JÄTEVESI 

Jätevesien käsittelyssä on noudatettava Helsingin 
kaupungin ympäristökeskuksen ohjeita, jotka perus-
tuvat nykyiseen lainsäädäntöön (542/2003). Lisätie-
toja yhdistyksen verkkosivuilta. 

j   JÄTEASEMA

Vanha jätepiste toimii, kunnes uuden jäteaseman 
luvat on saatu ja asema rakennettu. Yhdistys vuok-
raa peräkärryään mm. jätekuljetuksiin, lisätietoa 
isännältä. Jos et itse voi kuljettaa jätteitäsi, ota yh-
teyttä Pentti Pajuseen, puh. 050 530 3873. Kuljetus 
hoituu kohtuullista korvausta vastaan.

k   KIERRÄTYS 

Kasvien kierrätykselle on lava miesten vessojen 
edustalla. Hyväkuntoista tavaraa varten on kierrä-
tyshylly huoltorakennuksen Kielomäen puoleisessa 
päädyssä. Sinne ei pidä viedä rikkinäisiä tavaroita. 
Ne on vietävä itse sorttiasemille tai muihin kaupun-
gin kierrätyspisteisiin.

k   KISSAT JA KOIRAT 

on pidettävä kytkettynä palstan ulkopuolella liikut-
taessa. Omistajan on huolehdittava, etteivät koti-
eläimet häiritse naapureita.

k   KOMPOSTI

Siirtolapuutarhan säännöt edellyttävät vähintään 
lehti- ja viherjätekompostointia jokaisella tontilla. 
Viherjätettä ei saa viedä molokkiin eikä haketuspai-
kalle.  Viherjäte haketusrisujen ja oksien seassa rik-
koo hakettimen!

L   LAJITTELU 
Lajittele roskat oikeisiin paikkoihin. Pahvi, metalli, 
paperi, lasi, sekajäte, näille kaikille on omat laatik-
konsa kerhotalon vieressä olevassa jätepisteessä.
Poltettavaksi menevä energiajae on poistunut, sen 
sijaan sekajäte menee poltettavaksi. Jos tapanasion 

Puutarhalaisen aakkoset 
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TAPAHTUMAKALENTERI 
• Kerhotalolla kesäkahvila 5.6.–14.8. joka sunnuntai klo 10.00–14.00.
• Naisten jumppa maanantaisin klo 18.00–19.00, ajalla 6.6.–25.7.

KESÄKUU
6.6. klo 18.00–19.00 Naisten jumppa kerhotalolla 
7.6. klo 17.00 Yleisten alueiden talkoot,  
  kokoontuminen kerhohuoneen keittiön päädyssä 
11.6. klo 19.00 Kesäkino: Joonas Berghäll: Äidin toive
21.6. klo 17.00 Yleisten alueiden talkoot,  
  kokoontuminen kerhohuoneen keittiön päädyssä
24.6. klo 19.0–24.00 Juhannusjuhlat. Kokko sytytetään klo 24.00.
25.6. klo 19.00 Kesäkino: Ville Salminen: Kaunis Veera eli  
  ballaadi Saimaalta

HEINÄKUU
6.7. klo 17.00 Yleisten alueiden talkoot,  
  kokoontuminen kerhohuoneen keittiön päädyssä
6.7. klo 17.00 Tervetuloa-tilaisuus uusille mökkiläisille kerhotalolla
6.7. klo 18.00 Kesäkino: Zootropolis – eläinten kaupunki  
  (koko perheen animaatioelokuva, K7)
16.7. klo 10.00–14.00 Kirpputori
17.7. klo 19.00 Kesäkino: Andrew Haigh: 45 vuotta.  
   Draama pitkästä avioliitosta.
20.7. klo 17.00-21.00 Aluejärjestökisat: Mölkyn ja petankin karsinnat
20.7. klo 17.00 Yleisten alueiden talkoot,  
   kokoontuminen kerhohuoneen keittiön päädyssä
21.7. klo 17.00 Aluejärjestökisat: Lentopallon karsinnat
22.7. klo 18.00 Aluejärjestökisat: Lentopallon finaali
23.7. klo 9.00–16.30 Aluejärjestön kesäkisat
23.7. klo 20.30 Kannat kattoon –levydisko kerhotalolla

ELOKUU
2.8. klo 17.00 Yleisten alueiden talkoot,  
   kokoontuminen kerhohuoneen keittiön päädyssä
6.8.  Elojuhlat. Tarkista alkamisaika verkkosivuilta tai  
   ilmoitustaululta.
12.8. klo 19.00 Kesäkino: Wes Andersson: The Grand Hotel Budapest
14.8. klo 10.00–13.00 Taimitori
16.8. klo 17.00 Yleisten alueiden talkoot,  
   kokoontuminen kerhohuoneen keittiön päädyssä

Juhannusaattona
 24.6.2016
kerhotalolla

Osta arpOja alueeltakiertäviltä myyjiltäTerveisin 2-lohkon
 puutarhurit

Katso tarKempi ohjelma

ilmoitustaululta Tervetuloa!

Va
l 

njuhla
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Pakilan Siirtolapuutarhan 
Sauna 2016

Lauantaisin Miehet  14:00–16:00
7.5.–17.9.  Naiset 16:30–18:30 

Sunnuntaisin  Naiset 14:00–16:00
5.6.–28.8.   Miehet 16:30–18:30

Keskiviikkoisin  Miehet 16:30–18:30
1.–22.6.  Naiset 19.00–21:00
ja 17.8.

Tiistaisin  Miehet 16:30–18:30
28.6.–9.8.  Naiset 19.00–21:00

Torstaisin  Naiset 16:30–18:30
30.6.–11.8.  Miehet 19.00–21:00

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

Juhannuspäivänä ei lämmitetä

Hinnat 
Aikuisten kertalippu 7€
Lapset 5–alle 15 v. 2€
Lapset alle 5 v.    ilmainen
Sarjalippu, aikuiset 11 krt/30€
Sarjalippu, lapset 11 krt/15€
Sarjalippu, ulkopuoliset 11 krt/60€

• Vuoden 2015 liput ovat voimassa.
• Saunaan sisäänpääsy päättyy  

puoli tuntia ennen vuoron päätty-
mistä. Väliaika on saunan siivousta 
varten ja kovin lyhyt, noudatathan 
saunomisaikoja.

• Saunaranta on sauna-aikoina vain 
saunojien käytössä. 

• Kylmiä virvokkeita on ostettavissa 
kassalta.

Tervetuloa saunomaan,  
suihkuttelemaan ja  
Vantaan aaltoihin!

Maanantaisin  
 16.5.–5.9. 

Keskiviikkoisin  
29.6.–10.8.   

Torstaisin 
19.5.–23.6. ja 18.8.–8.9.

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

Naisten vuoro  
klo 19:00–20:00

Miesten vuoro  
klo 20:00–20:30

Pakilan Siirtolapuutarhan
Suihku 2016

MELONTARANTA
Vuokraamo Vantaanjoella, 

kajakit, kanootit ja SUP-laudat

Uimarannantie 30

Ke – Pe 14 – 20     La – Su 12 – 18

www.melontaranta.fi / 0400-670 744 / Peki

Kuva: Heli Ahola
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