PAKILAN SIIRTOLAPUUTARHAYHDISTYKSEN VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2019
Pakilan Siirtolapuutarhayhdistys on peruste3u vuonna 1948 ja se on kirja3u
yhdistysrekisteriin 25.4.1958 numerolla 73.602. Yhdistyksen Y-tunnus on 0930331-5.
Yhdistys on vuokrannut Helsingin kaupungilta Itä-Pakilassa olevan maa-alueen, joka
on kooltaan 207.894 m2, mistä alueesta 14.730 m2 on nurmikkoa ja 62.076 m2
muuta yhteisalue3a. Varsinainen viljelypalsta-alue on 131.088 m2 jakaantuen 320
mökin kesken, jolloin keskimääräinen palstakoko on 410 m2.
JÄSENISTÖ
Yhdistyksen varsinaisia jäseniä oli vuoden vaihteessa 320 ja perhejäseniä 74.
KOKOUKSET
Sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset pideKin 31.3.2019 ja 29.9.2019.
Kevätkokouksessa oli 79 varsinaista jäsentä, 23 perheenjäsentä ja 3 muuta jäsenten
läheisiin kuluvaa henkilöä. Syyskokouksessa oli 92 osallistujaa, joista 72 varsinaista
jäsentä, 19 rekisteröityä perhejäsentä ja 1 muu kokoukseen osallistuja.
HALLITUS JA SEN KESKEINEN TOIMINTA
Hallitukseen kuuluivat Kalevi Lehikoinen (puheenjohtaja), Annu Brotherus
(varapuheenjohtaja), Malla Haapanen (jäsen), Jan Kaila (jäsen), Niklas Koppatz
(jäsen), Nipa Nieminen (jäsen), Anne Runsas (jäsen) ja Juha Saukkonen (jäsen).
Hallituksen ulkopuolisena sihteerinä toimi Iina Alanko ja hallituksen ulkopuolisena
taloudenhoitajana Arja-Leena Timonen.
Hallitus kokoontui vuoden aikana 9 kertaa.
Hallituksessa pääteKin toimikunXen toiminnan organisoinnista ja toiminnan
sisällöistä sekä yleisistä puutarhalaisten hyvinvoinXa ylläpitävistä huoltotoimista
kuten jätehuollosta, vesihuollosta ja liikenteestä puutarhan alueella. Alueella toimii
kaupungin pysäköinnin valvonta, jolle anneKin valtakirja valvoa pysäköinXä alueella.
Lisäksi huolehdiKin virkistystoiminnasta, kuten juhlista ja tapahtumista. Kuhunkin
toimikuntaan nimeKin hallituksesta yhteyshenkilöt.
Hallitus pyrki toiminnassaan avoimuuteen ja XedoK niin koXsivuilla kuin
kesäkaudella pääporXn ilmoitustaululla.
Hallitus järjesX talvipäivän sunnuntaina 3.3.2019 klo 11-13. Tarjolla oli grillimakkaraa
ja kuumaa mehua.

Hallitus päivysX 19.-20.5.2019 jätelavoja, joiden kustannukset saaXin suurimmalta
osaltaan kate3ua kerätyillä maksuilla. Lisäksi Pakilassa oli omenalava syyskuussa.
Puutarha-alueen palstakatselmukset tehXin 1.-14.7. 2019 ja uusintakierrokset
5-18.8. 2019. Huomautuksia tuli 110.
Yhdistyksen lipunnostosta liputuspäivinä huolehX PenK Pajunen.
TALOUS
Vuonna 2019 kirjanpidon, maksuliikenteen, laskutuksen ja palkanmaksun hoiX
Tiliverkko Oy. Taloudenhoitajana toimi Arja-Leena Timonen ja käteiskassan hoitajana
Ritva Tolonen. Avainvastaavana toimi Kalevi Lehikoinen. Huoltorakennusten wc- ja
suihkuXlojen siivouksesta vastasi Sivex Oy. Tilintarkastajana vuonna 2019 toimi
Mikael Hedlund, HTM ja toiminnantarkastajana Sari Porkka.
Tilinpäätös osoi3aa vuoden 2019 lopussa voi3oa 16 070,76 €. Kassavarat olivat
rii3ävät toimintavuonna. Yhdistyksellä oli lainaa vuoden 2019 lopussa 125 263,15 €,
lainaa makseKin vuoden 2019 aikana takaisin 17 894,74 €.
Maksut vuonna 2019 olivat seuraavat:
lii3ymismaksu
550 €
ryhmämaksu
250 €
perhejäsenmaksu
20 €
vapaaehtoinen tukimaksu 50 €
sähkömaksun perusmaksu 50 € ja kulutusmaksu 14 snt/kWh,
wc:n käy3ömaksu
30 €
Suihkumaksu
50 €
avainpanK
25 €
irtolavoille vietävä jäte
10 € koKkärryltä.
VUOKRASOPIMUKSET
Mökkien omistusmuutosten uudet vuokrasopimukset ja jäsenrekisterin ylläpidon
hoiX Malla Haapanen. Mökin omistuksissa tapahtui 18 vaihdosta, joista kaksi siirtyi
perintönä tai lahjana. Keskimääräinen mökkihinta oli 57 625 € (edellisvuonna
51 500 €) ja keskimääräinen vuokraoikeuden osuus myynXhinnasta 28 181 €
(edellisvuonna 26 955 €).
ISÄNTÄ

Isännän tehtävänä oli huolehXa yleisten alueiden kunnossapidosta sekä huolto- ja
korjaustoiminnasta. Isäntänä toimi Pauli Ojanen. Puutarha-alueen yleisten
nurmialueiden leikkaus hoideKin urakkatyönä. Pauli Ojanen huolehX mm. talous- ja
kasteluveden avauksesta keväällä ja vesijärjestelmien tyhjentämisessä syksyllä sekä
jätehuollon ja muiden Xlausten organisoinnista.

TOIMIKUNTIEN KERTOMUKSET 2019
KERHOTALOTOIMIKUNTA
Kerhotalotoimikunnan tehtävänä oli huolehXa ja järjestää puutarhureille virkistävää
ja yhteisöllisyy3ä lisäävää kesätoimintaa sekä kannustaa omatoimiseen
harrastustoimintaan kerhotalolla. Kerhotalotoimikuntaan kuuluivat Heli Ahola
vetäjänä ja jäseninä Tiina Hetemaa, Riikka Ke3unen, Varpu Ma3lar (kirjastovastaava),
Annamari Oksanen, Anne Runsas, OuX Sirkeinen ja Taru Välimaa (keiKön
perustarvikkeiden hankinta). Keväällä toimikunta siivosi talon kesäkuntoon ja kauden
pääty3yä syyskuussa talvikuntoon.
Tärkein toimintamuoto on ollut edellisten vuosien tapaan kesäkahvilatoiminnan
ylläpitäminen. Vuonna 2019 kesäkahvila oli auki kaksitoista kertaa sunnuntaisin 2.6–
18.8. klo 10–14 ja sen pyöri3ämiseen osallistui toimikunnan jäsenten ohella noin 100
kahvilatalkoolaista. Kesän 2019 kahvilavastaavat olivat Annamari Oksanen, Anne
Runsas, Ree3a RisXmäki, Heli Ahola, OuX Sirkeinen, Henna Rajapuro, Lassi Lager,
Pauli Ojanen, Tiina Hetemaa, Tiina Bollström, Armi Ojanen ja Varpu Ma3lar.
Sunnuntaiset kävijämäärät vaihtelivat samoin kuin kahvilan myynX, mu3a pysyi
kokonaisuudessaan viime vuoden tasolla. Jokainen kahvilaporukka sai itse ideoida
omat tarjoilut. KorXlla maksaminen vakiintui ja yleistyi niin e3ä noin puolet ostoista
makseKin korXlla. Joka kahvilassa oli oma kassavastaava sekä hygieniapassin omaava
henkilö.
Satu Linnermo-Niinikoski laaX kahvilalle omat hygieniaohjeet, jotka ovat pysyväsX
keiKössä ja ne päivitetään tarvi3aessa.
Keväällä Metos-asXanpesukone perushuolleKin. KeiKön kompostorin pitämisestä
luovuKin sen toimima3omuuden takia. Sen sijaan hankiKin keiKöön monipuoliset
jäteasXat. Kesän aikana kerhotalon terassin portaat saivat uudet kaiteet sekä terassi
markiisin.
Kahvilan yhteydessä toimi edellisen vuosien tapaan pieni käsityöpuoX, jonka
myynXpöyXen jakamisesta vastasi Ritva Vahessuo. Kirjasto oli auki kahvilan kanssa
samaan aikaan. Kerhotalon pihalla sai korjau3aa ja huolla3aa pyöränsä 16.6,
yhteyshenkilönä korjaajaan toimi Saara Sainmaa.
Toukokuun 19. päivänä oli mahdollisuus ostaa kukkia ja taimia Rinteen luomuXlan
puutarhamyynnistä. Jorma ja Anu Manninen piXvät tanssikurssia kerhotalolla neljänä
iltana kesäkuussa.
Aikaisempien kesien tapaan kerhotalolla jatkuivat ammaKhierojan palvelut, joiden
järjestelyistä vastasi Pirjo Ruotsalainen. Liisa Helinin organisoima pop up -kirpputori
järjesteKin alueella 8. kesäkuuta. Siihen osallistui yhteensä 27 mökkiä pitämällä
kirpputoria omalla pihallaan.
Kerhotalolla katsoKin 1. heinäkuuta Ojasta puroksi-dokumenK Longinojan
kunnostamisesta. Vieraaksemme saimme puroakXvisX Juha Salosen isänsä,
puroisäntä MaK Salosen kanssa. He kertoivat puron historiasta ja kunnostamisesta.

Heinäkuussa 4.-5.7. järjesteKin akvarellimaalauskurssi, jota veX kuvataiteilija Leena
Rantanen puutarhaltamme. Maalauskurssin työt olivat seuraavana sunnuntaina esillä
kahvilassa. Osallistujat kokoontuivat omatoimisesX myös elokuussa maalaamaan
kerhotalolle.
Heinäkuun helteisenä lauantaina 27. heinäkuuta oli perinteinen karaokeilta, jota veX
Annika Malinen.
Elokuussa 18.8 järjesteKin SPR:n hätäensiapukurssi. Jani Viljasen vetämälle kurssille
osallistui 15 mökkiläistä. Yhteyshenkilönä toimi Annamari Oksanen.
19. heinäkuuta vieteKin Kesäkahvilan 10-vuoXsta taivalta juhlamaXneassa. Illassa
esiintyi puutarhan omien poikien bändi Cabin Blues Project sekä bluegrass trio Uncle
Ruby. Juhla keräsi runsaasX puutarhalaisia juhlimaan kesäkahvilaa ja nauKmaan
hyvästä musiikista ja tarjoiluista lämpimässä kesäillassa.
Kerhotalotoimikunnan vetäjä Heli Ahola hoiX kerhotalon vuokrausta mökkiläisille.
Heinäkuu oli enXseen tapaan vara3u yleiseen käy3öön. Kerhotaloa vuokraKin kesän
aikana 7 kertaa.
RAKENNUSTOIMIKUNTA
Rakennustoimikunta valvoo alueen rakentamista ja yhdessä sovi3ujen
rakennusohjeiden nouda3amista. Vuoden 2019 aikana rakennuslautakunta käsi3eli
28 rakennushakemusta.
SAUNATOIMIKUNTA
Saunatoimikunnan tehtävänä oli yhdistyksen saunan hoito järjestämällä saunavuorot
puutarhureiden ja heidän ystäviensä onneksi. Lisäksi saunatoimikunta huolehX
saunan kunnosta ja saunan ympäristön viihtyvyydestä. Saunatoimikuntaan
kuuluivat Nipa Nieminen ja Riikka Airaksinen vetäjinä ja jäseninä Tapio Kujanpää,
Pauli Ojanen, Mikko Paakkanen, Tomi Friman ja Damir Korkiakoski.
Vuosi 2019 saunoKin edellisen kesän tapaan, vuoroja oli yhteensä 54.
Kesän saunavuorot aloiteKin 11.5.2019, jota ennen sauna oli jo koelämmite3y
talkoolaisten ja lämmi3äjien toimesta. Saunakausi jatkui 14.9.2019 asX. Saunassa oli
kävijöitä hieman enemmän kuin edellisenä vuonna. Valtaosa kävijöistä oli Pakilan
siirtolapuutarhalaisia tai heidän vieraitaan, mu3a myös Klaukkalanpuiston
ryhmäpuutarhalaisia ja muutamia ulkopuolisia oli joukossa. Kevät- ja syystalkoiden
lisäksi järjesteKin muutamia pienempiä kunnostamisia ja saunan pesutalkoot.
Nelisenkymmentä lämmi3äjää vastasi lämpöisistä löylyistä. Pakilan
siirtolapuutarhalaisten lisäksi heidän joukossaan oli myös Klaukkalanpuiston
ryhmäpuutarhalaisia ja Pakilan ystäviä. Saunan talous on hyvässä kunnossa, sillä
menot ja tulot vastasivat vuonna 2019 odotuksia, eikä yllä3äviä menoja ilmennyt.

Syksyllä uusiKin kiuas ja pitkin kesää uusiKin lauteita, joita päästään kokeilemaan
kesällä 2020. Kesän aikana on myös tarkoitus rakentaa saunan taakse uusi
puuvarasto. Saunatalkoot pideKin lauantaina 4.5.2019 sekä 14.9.2019.

SÄHKÖTOIMIKUNTA
Sähkötoimikunnan tehtävänä on ylläpitää siirtolapuutarha-alueen sähkö-ja
antennijärjestelmiä. Tämä käsi3ää sähkön kulutusseurannan ja laskutuksen sekä
valaistuksen toimimisesta huolehXmisen. Toimikuntaan kuuluivat vuonna 2019 Niklas
Koppatz vetäjänä sekä jäseninä Markku Lehikoinen, Janne Lohvansuu, Juha Lundell,
Björn Wiemers ja Ari-Pekka Kujala.
Vuonna 2016 aloiteKin nykyisen ukkosherkän mi3ausjärjestelmän vaihei3ainen
uusiminen. Katujakokaappien vanhat mi3arit korvataan vaihei3ain uusilla,
manuaalisesX lue3avilla mi3areilla. Uusimista on jatke3u vuosi3ain suunnitelman
mukaisesX, ja työ valmistuu vuonna 2020. Tämä näkyy mm. siinä, e3ä sähkön
laskutuksessa ei ole enää ollut epäselvyyksiä.
Toinen kehityskohde on valaistuksen uusiminen. Toimikunta on kehi3änyt alueen
valaistusta ekologisempaan suuntaan. Katulamppuina ei ole enää ainu3akaan
valtavasX sähköä kulu3avaa elohopeahöyrylamppua. Ne on muute3u energiapiheiksi
LED-lampuiksi. Vielä on parikymmentä monimetallilamppua, jotka on tarkoitus uusia
LED-lampuiksi kesällä 2020.
Vastuullisen energiankulutuksen nimissä toimikunta pyrkii omalta osaltaan
edistämään uusiutuvien energiamuotojen käy3öä puutarha-alueella ja vähentämään
energian käy3öä. Keskitetystä aurinkosähköjärjestelmästä on tehty suunnitelmia,
mu3a muut hankkeet ovat olleet etusijalla. Kun ne ovat valmiita, on aurinkosähkön
vuoro. Näillä energiainvestoinneilla toimikunta pyrkii ympäristövastuullisuuden ohella
puoli3amaan yhdistyksen sähkön kulutuksen ja sitä kau3a sähkölaskut.
TIEDOTUSTOIMIKUNTA
Tiedotustoimikunta toimi3aa yhdistyksen Papu-lehteä ja tukee yhdistyksen toimintaa
Xedo3amalla siitä koXsivuilla, ilmoitustauluilla, yhdistyksen kokouksissa ja muissa
jäsenXlaisuuksissa. Tiedotustoimikuntaan kuuluivat Annu Brotherus (vetäjä, PapulehX ja ilmoitustaulut), Iina Alanko (Papu-lehX), Leila Timonen (Papu-lehden
toimitussihteeri), Mikko Vuorinen (Papu-lehX) sekä Lassi Lager (koXsivut).
Papu-lehX (painos 340 kpl) ilmestyi kesä- ja elokuussa. Kesäkuun lehden sisältönä oli
mökkikauteen lii3yvä Xedo3aminen: tapahtumakalenteri, isännän yhteysXedot,
toimikunXen jäsenet, kerhotalon ja saunan toiminta, puutarhan aakkoset sekä kaksi
arXkkelia. Toisessa käsitelXin talkookul3uurin elvy3ämistä ja toisessa kerroKin
puutarhan toimintatavoista. Papu 2:ssa oli arXkkelit kesäkahvilan kymmenvuoXsesta
toiminnasta, juhannusjuhlista, mehiläistarhauksesta, alueella tehtävistä
puutarhakatselmuksista sekä Longinojan purosta. Lisäksi lehdessä anneKin ohjeita
valmistautumisesta talvikauteen sekä XedoteKin syyskokouksesta 2019.

Molemmat Papu-lehdet jaeKin posXlaaXkkoihin ja julkaisXin koXsivuilla.
Papu-lehdet tai3oi Ella Vedenoja.
Yhdistyksen koXsivujen ylläpitoa jatkeKin. SähköposXosoi3eensa jäsensivuille
ilmoi3aneet varsinaiset ja perhejäsenet liitetään koXsivujen sähköiseen
jäsenrekisteriin, joihin kuuluvat voivat itse päivi3ää myös muut jäsenrekisterissä
olevat yhteysXetonsa kirjautumalla suljetuille jäsensivuille. Jäsensivuilla voidaan
myös jakaa mm. yhdistyksen kokousmateriaaleja, mu3a jäsenille viesXtään kuitenkin
pääasiassa yhdistyksen avoimilla koXsivuilla. Niille, jotka ovat ilmoi3aneet
sähköposXosoi3eensa, on viesX3y puutarhan tapahtumista nopeaa Xedo3amista
vaaXvissa Xlanteissa.
Hallituksen työskentelyä varten on oma sivusto, myös saunatoimikunnalla on oma
sivustonsa. Tiedotustoimikunnan vastuulla oli kesäkautena myös hallituksen lukituista
ilmoitustauluista huolehXminen. Hallituksen kokousten jälkeen yhdistyksen sihteeri
laaX kokouksista Xedo3eet, joissa kerrotaan kokousten keskeisistä käsitellyistä
asioista. Nämä kokousXedo3eet olivat lue3avissa koXsivuilla ja kesäkautena myös
kerhotalon lukitulla ilmoitustaululla. Vaahterapolun ja pikkuporXn ilmoitustaulut ovat
tarkoite3u jäsenten ja ulkopuolisten omille ilmoituksille.
URHEILUTOIMIKUNTA
Urheilutoimikunnalla oli vilkas kesä. Pelien ja liikunnan tuoma ilo oli
käsinkosketeltavaa.
Petanquen SM-kilpailujen järjestämisestä tuli paljon kiitosta niin petanqueliitosta
kuin kyläläisiltä. Lisäksi toimikunta järjesX jo klassikoksi muodostuneen Pakilan
avoimet -kilpailun, jossa myös oman kylän pojat pääsivät näy3ämään taitojaan ja
yleisö nauKmaan Malla’s bufeen anXmia. Kylänmestarikin leivoKin ja py3y muuK
asumaan Jasmiinipolulle. Urheilutoimikunta osallistui myös Klaukkalanpuiston
järjestämiin aluejärjestön kisoihin, tosin valite3avan pienellä porukalla.
Urheilukentän ison tammen alle hankiKin jalkapallomaali, joka osoi3autui
tarpeelliseksi. Lisäksi hankiKin uusi kori ja pallo, ja hei3äjiäkin löytyi yllä3ävän
paljon. Kerhotalolla järjesteKin urheiluiltoja screeniä katsellen.
Mölkkymammat kokoontuivat kentällä ja jumppadonnat kerhotalolla viikoi3ain.
Urheilutoimikunta myi myös multaa yhdistyksen hyväksi.
YMPÄRISTÖTOIMIKUNTA
Ympäristötoimikunnan tehtävänä on ollut huolehXa yhteisten alueiden istutuksista.
Kausi alkoi komeasX ja runsaan osano3ajankunnan voimin yleisinä talkoina, kun
alueen perennojen ja istutuksien kohennuksen lisäksi siisXKin puistoja ja kuljeteKin
oksakuormia haketuspaikkaan.
Kesäkaudeksi 2019 Seni Seikkula oli palka3u hoitamaan yhteisiä alueita. Hän teki
työnsä vastuullisesX ja hyvin, mu3a työmäärä oli selkeäsX liian suuri eikä työhön ollut
ohjaajaa. Neuvojia toki aina riiK.

Senin lisäksi istutuksia ja perennoja hoiXvat jotkut enXset toimikunnan jäsenet ja
muutamat muut mökkiläiset. Kesäkukkia hankiKin jälleen ja Lo3a Härön
suunni3elemat istutukset saivat kiitosta.
Varsinaista vetäjää ei toimikunnalla vuonna 2019 ollut. Tämä aiheuK sen, e3ei
säännöllisiä tapaamisia järjestynyt ja toiminta lopahX organisoinnin puu3eeseen ja
huonoon viesXntään. Tapaamiset – satunnaisinakin – olivat kumminkin iloisen
virkistäviä ja aina koeKin jotain saaduksi aikaan.
Toiminta voisi parhaimmillaan toteutua säännöllisesX pide3yinä ja kaikille
mökkiläisille avoimina talkoina, joista ilmoitetaan ajoissa ilmoitustauluilla ja lisäksi
yhdistyksen koXsivuilla. Jollakin pitäisi lisäksi aina olla näpeissään ajatus siitä mitä
kulloinkin tehdään, ja siksikin ympäristötoimikunnalle olisi hyvä löytää vetäjä.
Talkoolipuilla palkitseminenkin saa3aisi kannustaa.
Perennojen kierrätyslava oli edelleen mökkiläisten hyödynne3ävissä, mu3a vetäjän
puu3uessa myös käytännöt ontuivat. Myös yhteiset komposXt olisivat vaaXneet
vastuullisuu3a.
ALUEEN HUOLTOTOIMINTA
VESI

Talousvesi avaKin vapuksi ja suljeKin syyskokouksen jälkeen. Talvivesipiste oli
käytössä koko talvikauden. Vesihuollosta vastasi isäntä Pauli Ojanen. Pauli Ojasen
hiljaisen Xedon siirtämiseksi eteenpäin on nyt dokumentoitu se, kuinka vesien sulut,
putkien avaamiset ja tyhjentämiset hoidetaan. Myös ohjeistus vesien avaamisesta ja
putkien tyhjentämisestä on laadi3u.

HUOLTORAKENNUKSEN VESSOJEN HOITO
Huoltorakennuksen vessojen siivouksesta huolehX Sivex Oy.
JÄTEHUOLTO
Alueella oli talkoopäivinä toukokuussa kolme jätelavaa erikseen puu, metalli- ja
sekajä3eille. Lisäksi ongelmajä3eitä varten oli yhdistyksen peräkärry.
Haketuspaikka saunan vieressä oli auki koko kesän. Hakkeen poiskuljetuksen keväällä
ja syksyllä hoiX kaupungin rakentamispalvelu Stara.
TARVIKEMYYNTI
Kerhotalon luona oli sunnuntaina 4.5.2019 hake-, lannoite-, kuivike-, multa-, turve- ja
puutarhavälinemyynXä. Kukka- ja taimimyynXä oli 19.5.2019. Multaa myyXin
yhdistyksen hyväksi koko kesän.
YHTEYDET KAUPUNKIIN
Kaupungin kanssa pidetään vuosi3ain yhteyksiä yhteisesX Aluejärjestön kanssa.
Kaupungin organisaaXon muutoksen vuoksi Aluejärjestö on esi3änyt
toimenpidepyynnön, jonka aiheena oli siirtolapuutarhojen kehi3äminen ja ohjeistus
sekä pyyntö, e3ä vuosi3ain järjeste3ävään yhteistyökokoukseen paikalle saapuisivat
kaikki virkamiehet, joiden tehtäviin siirtolapuutarhojen asioiden hoito kuuluu

KESÄN PERINTEISET JUHLAT
Juhannusta vieteKin perinteisesX kerhotalolla ja juhannuskokon ympärillä.
Elojuhlien järjestelyistä vastasi lohko II, johon kuuluivat mökit 1-108.
ALUEJÄRJESTÖ ja SIIRTOLAPUUTARHALIITTO
Helsingin siirtolapuutarhojen aluejärjestö on Helsingin siirtolapuutarhojen
yhteistyöelin ja koordinoi näkemyksiä, joita eri siirtolapuutarhoilla on. Se väli3ää
Xetoa, antaa lausuntoja ja keskustelee kaupungin kanssa siirtolapuutarha-asioista.
Aluejärjestön puheenjohtajana toimii Maarit Louekari Pakilan siirtolapuutarhasta ja
sihteerinä Annu Brotherus. Yhdistyksen edustajina Aluejärjestön johtokunnassa olivat
varsinaisena jäsenenä Kalevi Lehikoinen, varajäsenenä Annu Brotherus ja
vuosikokousedustajana Kalevi Lehikoinen. Säännölliset tapaamiset ja kokemusten
vaihto eri puutarhojen puheenjohtajien kanssa on monesX antanut ratkaisuja ja
malleja oman puutarhan asioiden hoidolle.
Suomen Siirtolapuutarhaliiton hallituksessa on ollut pää3yneellä kaudella
varsinaisena jäsenenä ja varapuheenjohtajana Maarit Louekari ja hallituksen
varajäsenenä Annu Brotherus.
SSPL:n alueellinen koulutus ”Kaikki hyötykäy3öön - kierrätys puutarhanhoidossa”
järjesteKin Marjaniemessä 15.6.2019.

