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Aikaistimme viime vuonna Papu I:n teke-
mistä ja saamamme palautteen ansioista 
saat Papu-lehden viime vuoden tapaan jo 
toukokuussa. Lehteen on koottu tärkeää 
tietoa puutarha-alueen toiminnasta ja ta-
pahtumista, palveluista ja maksuista sekä 
tärkeitä yhteystietoja eri tilanteisiin. Li-
säksi saat ajankohtaista tietoa niin espan-
jan siruetanoiden torjunnasta, kompos-
toinnista kuin aurinkosähköstäkin. 

Ilokseni tiedotustoimikunta on saanut 
uusia jäseniä ja kahden numeron Papu-lehti 
ei ole enää vaakalaudalla. Huolimatta siitä, 
että tiedotustoimikunnan toiminta tehos-
tuu, niin ennen kuin tiedottamista kohtaan 
esitettäneen moitteita, haluan muistuttaa: 
viime vuosina digiloikan myötä tiedotta-
misen sujumiseen on kiinnitetty paljon 
huomiota yhdistyksen hallituksessa ja toi-
mikunnissa. Tämäkään työ ei koskaan val-
mistu, vaan aina on mahdollisuus kehittää ja 
kehittyä edelleen. Monikanavaisessa viestin-
täympäristössä on myös tehtävä valintoja.

”Paperinen” tiedottaminen tapahtuu 
kesäkautena vain tämän lehden kautta ja 
hallituksen ilmoitustauluilla. Papu-lehti ja 
ilmoitustaulut eivät tiedotuskanavina vas-
taa nopeisiin tiedotustarpeisiin. Ilmoitus-
tauluilla on lähinnä pysyviä, mutta toki 
ajankohtaisia tiedotteita. 

Miten tiedotusta voidaan vielä kehittää 
ja varmistaa lähettäjän ja vastaanottajan 
kohtaaminen ja peräti vuorovaikutus? Ai-
ka ajoin esitetään vahvojakin kannanottoja 
sekä puolesta että vastaan Facebook-ryh-
mä Pakilan siirtolapuutarhamummojen 
eli ”mummojen” roolista yhdistyksen tie-
dotustoimissa. Kaikki mökkiläiset eivät ole 
sosiaalisessa mediassa, vaikka ryhmän jä-
senmäärä onkin yli kolmesataa.

Mummot ei edelleenkään ole yhdistyk-
sen virallinen tiedotuskanava, vaikka se 
onkin nopeudessa, keskustelujen herättä-
misessä sekä kokemusten ja vinkkien jaka-
misessa osoittautunut oivalliseksi. Tätäkin 
paremmin vuorovaikutus, ymmärrys ja yh-
teistyö versoo kasvokkain naapurien, mui-
den mökkiläisten ja toki myös yhdistyksen 
toimihenkilöiden välillä. Kannustan kaikkia 
kuulumisten vaihtoon ja osallistumaan yh-
teisiin tapahtumiin ja talkoisiin.

Tänä vuonna siirryimme kokonaan säh-
köiseen viestintään ekologisista ja talou-
dellisista syistä. Vielä kuitenkin 108:lle yh-
distyksen jäsenelle kevätkokousmateriaali 
meni maapostissa. Ilmoittamalla sähköpos-
tiosoitteesi varmistat, että saat talvikauden 
kuukausitiedotteet, kokouskutsut ja laskut 
ekologisesti sähköisinä. Kun nykyistä suu-
rempi osa jäsenistöstä on sähköpostilistalla, 
voimme tehokkaammin hyödyntää sähköi-
siä kanavia myös pikaiseen tiedottamiseen.

Monesti unohtuu, että kaikki olennai-
nen tieto puutarhastamme, myös ajankoh-
taiset tiedotukset, uutiset ja tapahtumat, 
löytyvät aina yhdistyksen kotisivuilta. Pis-
tä sivun osoite selaimen kirjanmerkkeihin 
ja ota tavaksi tarkistaa viimeisimmät kuu-
lumiset myös sieltä. Kotisivuja pääsevät 
lukemaan kaikki – kirjas-
toissa myös he, jotka ei-
vät tietokonetta omis-
ta tai tuo mökille. 

Riemullista  
kesää kaikille  
mökkiläisille,
Annu

PAKILAN SIIRTOLAPUUTARHAYHDISTYKSEN JULKAISU 1/2022 PUHEENJOHTAJALTA

Päätoimittaja: Annu Brotherus
Toimitussihteeri: Leila Timonen 
Toimitus 1/22:  Ritva Tolonen, Sakari Sarho
Kansikuva: Timo Mäkinen
Taitto: Ella Vedenoja
Painopaikka: Tikkurilan Paino Oy 
Painos: 340 kpl
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NIMI & TEHTÄVÄT PUHELIN SÄHKÖPOSTI MÖKIN NRO

Annu Brotherus
Puheenjohtaja

050 307 8308 puheenjohtaja@ 
pakilansiirtolapuutarha.fi

213

Riikka Kettunen
Kerhotalotoimikunta

040 194 7300 riikkah.kettunen@gmail.com 190

Niklas Koppatz 
Varapuheenjohtaja
Rakennustoimikunta

050 360 1698 niklas.koppatz@gmail.com 127

Aura Loikkanen 
Sihteeri
Ympäristötoimikunta

040 508 5006 sihteeri@ 
pakilansiirtolapuutarha.fi 

155

Nipa Nieminen
Saunatoimikunta
Saunan vuokraus

044 029 0454 nipa.nieminen@edu.hel.fi 18

Anne Runsas
Kerhotalotoimikunta
Kerhotalon vuokraus

040 750 3066 runsasanne@gmail.com 200

Juha Saukkonen
Urheilutoimikunta
Isäntä

050 529 0299 isanta@ 
pakilansiirtolapuutarha.fi

320

Päivi Seikkula
Lastentoimikunta, yhteys-
henkilö

050 428 0516 paivi.seikkula@gmail.com 208

Leila Timonen
Tiedotustoimikunta

040 544 5992 leilatimonen@gmail.com 90

PAKILAN HALLITUS 2022 HYVÄ MÖKKILÄINEN!

PAPUN TOIMITUS
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PAKILAN TOIMIKUNNAT 2022

TOIMIKUNTA VETÄJÄ YHDYSHENKILÖ HALLITUKSESSA

Kerhotalotoimikunta Riikka Kettunen, 
Annamari Oksanen 
ja Anne Runsas

Anne Runsas

Lastentoimikunta Marja Laukkanen Päivi Seikkula

Rakennustoimikunta Niklas Koppatz Niklas Koppatz

Saunatoimikunta Nipa Nieminen Nipa Nieminen

Sähkötoimikunta Juha Lundell Niklas Koppatz

Tiedotustoimikunta Leila Timonen Leila Timonen

Urheilutoimikunta Zacce Saukkonen Zacce Saukkonen 

Ympäristötoimikunta Aura Loikkanen Aura Loikkanen

PUUTARHAN ISÄNNÖINTI 2022

MÖKKILÄISEN MAKSUT 2022
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Puutarhan toimikunnat kutsuvat mukaan mukavaan yhdessä tekemiseen ja samalla  
osallistumaan puutarhan viihtyisyyttä, sosiaalisuutta ja toimintaa edistävään puuhailuun. 

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/ 

Ryhmämaksu, maanvuokra ja liittymismaksu
Kaikki yhdistykseltä tulevat laskut lähetetään 
sähköpostitse ilmoittamaasi sähköpostiosoit-
teeseen. Maaliskuussa on lähetetty ryhmä- ja 
maanvuokramaksut. Jos laskua ei näy sähkö-
postissasi, tarkista roskaposti. Lähettäjä on 
services.europe@liaision.com. Laskutuksiin 
liittyvissä ongelmissa voit olla yhteydessä talou-
denhoitaja Sari Porkkaan (taloudenhoitaja 
@pakilansiirtolapuutarha.fi).

• Ryhmämaksu 300 € (+perhejäsenmaksu  
20 €) sekä käyttömaksut, eräpäivä 29.4.2022

• Maanvuokra erääntyy 30.6.2022 ja määräytyy 
neliömetriperusteisesti vuokrasopimuksessa 
ilmoitetun tontin koon mukaan. Maksu tilite-
tään lyhentämättömänä Helsingin kaupungille.

• Uuden mökkiläisen liittymismaksu on 550 €

Avaimet & maksut
Roskiksiin, wc:hen, suihkuun ja pesutupaan on 
käytössä yksi ohjelmoitava avain. Avain akti-
voidaan luovutuksen yhteydessä ja tarvittaes-
sa ohjelmoidaan uudelleen, mikäli muutat sii-
hen liitettyjä käyttöoikeuksia.

Edellisinä vuosina valitsemasi wc:n ja suihkun 
käyttöoikeudet jatkuvat ennallaan. Ne on las-
kutettu ryhmämaksun yhteydessä keväällä ko-
ko kaudelle. Voit ryhtyä wc:n ja suihkun käyt-
täjäksi myös kesken kauden – ole yhteydessä 
avainvastaavaan. 

Irtisanominen: Mikäli haluat irtisanoa wc:n tai 
suihkun ja wc:n käyttöoikeuden, ilmoita siitä 
avainvastaavalle toimintavuoden alussa ja vii-
meistään helmikuun loppuun mennessä, jotta 
vältyt tarpeettomalta maksulta. Käyttöoikeus 
poistuu, kun käytät avaimen uudelleen ohjel-
moitavana avainvastaavalla. 

Nestemäistä käymäläjätettä voi kaataa maksut-
ta pesutuvan/suihkun päädyssä olevaan viemä-
riputkeen. Lukko avautuu samalla avaimella  
kuin roskikset.

Hallinnollisena isäntänä toimii Juha  
(Zacce) Saukkonen. Zaccen tavoittaa  
puhelimitse 050 529 0299 ja usein  
myös kerhotalolta kesäkahvilan aikaan. 

Huoltotyöt: 
isäntä Tom Friman, puh. 045 854 0566

Ruohon leikkaus: 
Benny Eriksson, puh. 040 039 4470

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

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

WC- ja huoltotilojen siivous: Skyrider Beauty 
/ Riitta Saukkonen, puh. 050 530 4305

TOIMIKUNNISSA TAPAHTUU - TULE MUKAAN! Hinnat
• WC:n käyttömaksu  30 €/vuosi
• WC + suihku 50 €/vuosi

Katosiko avain? Jos sähköinen avaimesi katoaa, 
ole yhteydessä avainvastaaviin (Timo Mäkinen, 
040 164 8005 tai Zakke Saukkonen, 050 529 
0299). Kesän mittaan avaimia (ja muitakin ta-
varoita) ilmoitetaan kadotetuiksi ja löydetyksi 
niin ilmoitustaululla kuin puutarhureiden Face-
book-ryhmässäkin (Pakilan siirtolapuutarha-
mummot). 

Erikseen laskutettavat palvelut 
Syksyllä lähetetään lasku sähköpostiin kulu-
neen kesäkauden palveluista ja käyttöoikeuk-
sista. Osa maksuista voidaan laskuttaa seuraa-
vana keväänä, mikäli laskutuskausi on laskujen 
lähetyksen aikaan vielä kesken. Käteismaksu 
ei ole mahdollinen.

Sähkö: Sähkön perusmaksu on 50 €/vuosi ja ku-
lutettu sähköenergia 14 snt/kWh. Sähkömittarit 
luetaan syksyllä ja laskutusjakso on noin 12 kk.

Pesutupa, hiekka ja sepeli: Pyykkikoneen ja kui-
vausrummun käytöstä laskutetaan pesutuvassa 
olevan varausvuorokirjan mukaisesti. Hiekan ja 
sepelin hakijat merkitsevät ottamansa kottikär-
rylliset vihkoon, joka sijoitetaan kasojen lähei-
syyteen.

Hinnat
• Pyykinpesukone 2 €/0,5 h ja 4 €/1 h
• Kuivausrumpu 4 €/h
• Hiekka ja sora 5 €/kottikärryllinen
• Peräkärryn vuokraus 5 €/3 h, 10 €/päivä

Muita maksuja
• Vapaaehtoinen tukimaksu 50 €
• Rakennuslupamaksu  50 €
• Sopimussakko  

rakennusmääräysten 
noudattamattomuudesta 100 € 
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Sunnuntaikahvila ja kirjasto 
Kesäkahvila kesä-, heinä- ja elokuussa sun-
nuntaisin. Kirjasto on avoinna kahvilan au-
kioloaikana.

Kerhotalo
Kerhotalolla voi järjestää puutarhureille 
avoimia tapahtumia – aiempina kesinä siellä 
on tanssittu, jumpattu, katsottu leffoja, eu-
roviisuja ja urheilutapahtumia sekä laulet-
tu karaokea. Tapahtumista ilmoitetaan il-
moitustauluilla. Mitä sinä haluaisit järjestää 
yhteiseksi iloksi? Yhteistapahtumia varten 
kerhotalo on maksutta käytössäsi.

Kerhotalon voi vuokrata myös omaa yksi-
tyistilaisuutta varten mökkikaudella heinä-
kuuta lukuun ottamatta. Vuokrauksen hinta 
alkaen 150 €. Lisätietoa vuokrauksesta ja 
hinnoittelusta: https://pakila.siirtolapuutar-
haliitto.fi/palvelut/

Ole ajoissa yhteydessä vuokrauksesta: 
Anne Runsas, runsasanne@gmail.com, puh. 
040 750 3066.

Jätehuolto ja irtolavat
Jäteasema Pakilan rantatien varrella on tar-
koitettu vain kotitalousjätteelle. Lajittele se-
ka- ja muovijäte, paperi, kartonki sekä lasi- 
ja metalliromut omiin astioihinsa. Jos roskis 
on täynnä, älä jätä roskia maahan. Roskisten 
tyhjennystarvetta seurataan ja muutetaan 
tarpeen mukaan. Remonttijätteet, huoneka-
lut ja muu suurikokoinen jäte on toimitettava 
itse Sortti-asemalle.

PUUTARHAN PALVELUJA KEVÄÄN JA ALKUKESÄN  
TAPAHTUMIA PAKILAN  
PUUTARHUREILLE KERHOTALOLLA  
JA SEN LÄHEISYYDESSÄ   

Juhannusta juhlitaan perjantaina 24.6. ja elojuhlat järjestetään lauantaina 13.8. 
Järjestelyissä huomioidaan mahdollisia koronasuosituksia ja rajoituksia.

Tänä vuonna juhlien järjestelyvastuu on lohkolla II (mökit 1–108) – ilmoittaudu 
 mukaan juhlatoimikuntaan! Kesäkuussa ilmoitustaululla lisäinfoa.

JUHANNUS JA ELOJUHLAT 2022

Irtolavat metallille, puulle, sekajätteelle 
sekä ongelmajätteelle ovat pelikentällä 14.–
15.5. ja kuormia saa tuoda vain valvottuun ai-
kaan klo 10–16. Yhden kuorman hinta on 10 €. 

Tarvikemyynti
Yhdistys myy Kekkilän puutarhamultaa vii-
konloppuisin vapusta alkaen. Yksi säkki 
maksaa 5 € (40 l) ja viisi säkkiä saa 20 €:lla. 
Mullan kuljetus mökille 5 €. 

Sepeliä ja hiekkaa myydään itsepalvelu-
na kottikärryittäin, hinta 5 €/kärry. Merkitse 
ottamasi kuormat vihkoihin. 

Rinteen luomutilan kukka- ja taimimyyn-
ti 22.5. (katso mm. ennakkotilausohjeet  il-
moituksesta sivulta 15). 

Sauna
Sauna lämpiää sesongista (ja koronatilan-
teesta) riippuen 2–4 kertaa viikossa. Katso 
saunavuorot ja hinnat lehden takakannesta.

Saunan voi varata myös yksityiskäyttöön 
muuna kuin yleisen saunavuoron aikana. Li-
sätietoja kotisivuilta https://pakila.siirtola-
puutarhaliitto.fi/ohjeita/ tai saunatoimikun-
nan vetäjältä Nipa Niemiseltä.

Haketuspaikka
Saunan lähellä oleva haketuspaikka on 
avoinna ympäri vuoden – muista täyttää pe-
rältä. Poikkeuksena on juhannusta edeltä-
vä viikko, jolloin sinne rakennetaan kokko. 
Mikäli haketuspaikka täyttyy, se suljetaan 
muutamiksi päiviksi tyhjentämistä varten. 

7.5. lauantaina lintukävely klo 7.00, kesto noin  
2 tuntia, kävellään noin 5 km. Ilmoittautumiset  
Timo Mäkiselle timotmakinen@gmail.com. Huom! 
Vain ensimmäiset 10 hlöä mahtuvat mukaan. 

13.5. perjantaina klo 17.30–19 HSY:n kompos-
tointikurssi kerhotalolla.

14.–15.5. klo 10.00–16.00 Irtolavat kentäl-
lä metallille, puulle, seka- ja ongelmajätteelle. 
Kottikärryllinen 10 €.  Jätettä voi tuoda vain klo 
10.00–16.00. Huom! Suuria sähkölaitteita, kuten 
jääkaappeja, pakastimia ja liesiä ei oteta vastaan.

16.5., 30.5., 13.6. ja 27.6. maanantaisin kasvi-
värjäystä paperille kerhotalon terassilla/kirjas-
tossa klo 17.00–19.00. Ilmoittautumiset henna.
rajapuro@gmail.com.

17.5–16.8. tiistaisin kerhotalolla klo 16.00–19.00 
maalausta kaikille maalauksesta kiinnostuneille 
puutarhureille. Aura Loikkanen ja Henna Rajapuro 
mukana omien menojensa mukaan. Omat värit, si-
veltimet ja paperit mukaan. Tervetuloa niin aloit-
telijat kuin kaikki maalauksen harrastajatkin!

22.5. sunnuntaina klo 10.30–14.00 Rinteen luo-
mutilan myynti kerhotalon edustalla. Tilaukset 
riikkah.kettunen@gmail.com viimeistään 12.5. 
tai postilaatikkoon Mäntypolku 190. 

Kesäkahvilat ja kirjasto auki sunnuntaisin ke-
sä–elokuussa klo 11.00–14.00, mikäli talkoovä-
keä riittää. Kahvilavastaavia ja muita talkoolaisia 
kaivataan – kaikki halukkaat voivat ilmoittautua 
Kaisa Urpolalle tekstiviestillä 040 532 1815.

Kerhotalolla hierontaa, intialaista päähierontaa 
ja perinteistä jäsenkorjausta sopimuksen mu-
kaan. Varaukset Kati Ollgren, puh. 050 585 5197.  

11.6. lauantaina hygieniapassikurssi klo 10.30–
12.00 ja testi klo 13.00–14.00 kerhotalolla. Hin-
ta 35€/hlö, summa maksetaan käteisellä paikan 
päällä. Edellyttää min 8 osallistujaa.  Jokaisella 
oltava henkilöllisyystodistus tai passi mukana. Il-
moittautumiset tekstiviestillä Annamari Oksaselle 
050 359 5198 31.5. mennessä.

11.6. lauantaina klo 22.30 lintukävely (yölaula-
jat), kesto noin 2 tuntia, kävellään noin 6 km. Il-
moittautumiset Timo Mäkiselle timotmakinen 
@gmail.com. Huom! Vain ensimmäiset 10 hlöä 
mahtuvat mukaan. 

13.6–15.8. maanantaisin klo 18.00 jumppaa 
kerhotalolla/sen edustalla, Harriet vetää.

30.6. klo 18–20 Suomen siirtolapuutarhaliit-
to järjestää puutarhakävelyn Pakilan puutarhalla. 
Biologi Leena Luoto kertoo puutarhan tuholaisten 
torjunnasta. Kokoontuminen kerhotalon edessä.

18.6. lauantaina klo 10.00–14.00 kirppis  kerho-
talon edustalla ulkona (sateessa kerhohuoneen 
salissa) 5 €/pöytä.Tule myymään kirppistavaraa 
tai käsintehtyjä tuotteita! Kokoontuminen klo 
9.00 kerhotalolla. Jokainen laittaa itse pöydät 
paikoilleen ja päätteeksi korjaa pöydät pois taka-
varastoon. Kaisa Urpola ja Varpu Mattlar mukana 
kirppiksen alussa klo 9.00 alkaen ja lopussa.

Tulossa lisäksi mm: pyöräkorjaaja, kukka-amp-
pelintekokurssi ja muuta mukavaa!

 Kaikista näistä ja muista tulevista ta-
pahtumista ilmoitetaan tarkemmin ilmoi-
tustauluilla (kerhotalon edusta ja yläpark-
kis), yhdistyksen nettisivuilla ja mummojen 
Facebook-sivuilla. Seuraa ilmoittelua!

 Jos Sinulla on ajatuksia tapahtumista, 
jotka haluaisit organisoida, niin ilmoittau-
tukaa Annamarille, Annelle tai Riikalle! 

 Huom! Muutokset mahdollisia!



Lohkon I mökit saivat viime kesänä vuo-
rollaan järjestää juhannusjuhlat. Suunnit-

telupalaveri kutsuttiin kokoon. Olin ensi-
kertalaisena uutena mökkiläisenä mukana. 
Ensimmäisessä tapaamisessamme ottivat 
vanhat mökkiläiset homman haltuun. Palave-
ri kerhotalon terassilla käynnistyi ja juhlien 
suunnittelu lähti vauhdilla käyntiin. 

OHJELMAA HAHMOTELLAAN 
Juhannusjuhlat kun olivat kyseessä, jotkut 
perinteiset ohjelmat olivat itsestään selviä, 
niihin täytyi vain saada jokaiseen vetäjät. 
Vastuuhenkilöt sovittiin perinteisiin juhan-
nusjuhlien ohjelmiin: lipunnostoon, mak-
karan- ja letunpaistoon, kahvilan pyörittä-
miseen, keittiötöihin ja loppusiivoukseen.  
Eteen tuli myös haastavampi tehtävä, uu-
sien ohjelmanumeroiden keksiminen.

IDEAT KYPSYVÄT 
Kun seuraavalla kerralla kokoonnuttiin, oli-
kin mielessä muhinut vanhojen hyväksi koet-
tujen ohjelmien lisäksi uusia ohjelmanume-

roita. Ensikertalainen oli ihmeissään, millaisia 
hauskoja yhteishenkeä luovia ohjelmia löytyi 
mökkiyhteisön kollektiivisesta muistista. Pa-
rin suunnittelukerran jälkeen oli ilo aloittaa 
juhannusjuhlien vietto.

JUHLAT KÄYNNISTYVÄT 
Kun juhannusjuhlat alkoivat, saatiin nähdä, 
millaisen vastaanoton ideapalaverien tuumai-
lut saisivat. Jännitys meillä kaikilla oli yhteistä. 
Väkeä alkoi tulla juhlapaikalle kerhotalolle ja 
ohjelmien toimivuus testattiin. Lasten ongin-
ta oli suosittua. Sen lisäksi lapsille oli kehitetty 
mainio lastenteatteri, johon jokainen paikalla 
ollut lapsi sai osallistua. Se innosti lapset mu-
kaan tekemään omaa teatterinäytöstään. Las-
ten ohjelmat toimivat siis ainakin hyvin. 

MUSIIKKIA, TANSSIA JA MUUTA  
OHJELMAA 
Mökkiläisillä näytti olevan laaja verkosto kult-
tuuripiireihin. Nyt se oli poikinut uskomatto-
man korkeatasoisen kahden miehen bändin 
esiintymään. Englantilainen The Animals-yhty-
een kitaristi-laulaja ja hänen suomalainen ba-

TALKOOHENKI ELÄÄ JA VOI HYVIN 
MÖKKIKYLÄSSÄMME

sisti kollegansa nousivat lavalle. Konsertti sai 
jo juhlakansan tanssijalan vipattamaan. Kun 
letunpaisto, makkaran myynti sekä kahvien, 
virvokkeiden sekä itse leivottujen kahvileipien 
nauttiminen alkoi, oli tunnelma jo kotoinen ja 
viihtyisä. Hyväksi havaitut hevos- ja poniajelut 
olivat lapsiperheiden suosiossa. Pitkin mökki-
kylän polkuja ajeltiin hevosvaunuissa ja ratsas-
tettiin ponilla. Mikä kokemus hienossa kesäi-
sessä puutarhamaisemassa!

RUNOSUONI SYKKIMÄÄN
Uusi ohjelmanumero oli kehitelty mukaan otet-
tavaksi: runokilpailu. Runokilpailu oli erääl-
lä suunnitteluryhmän jäsenellä onnistuneesti 
ollut omissa juhlissaan ohjelmanumerona. Nyt 
sitä kokeiltiin täällä Pakilassa. Kilpailumonis-
teissa oli valikoituja sanoja, joiden pohjalta oli 
kirjoitettava lyhyt runo. Kilpailu sai mökkiläis-
ten runosuonet sykkimään. Useat tekivät runo-
jaan yhteistyössä kumppaniensa kanssa.  Kun 
runoraati oli arvioinut syntyneet hengentuot-

teet ja voittajat julkistettiin runoista erottui 
yhteinen teema, kesä ja juhannustunnelma 
Vantaanjoen varren mökkikylässä.

ARPOJEN MYYNTI 
Juhannusjuhlissa on aina myyty arpoja, niin 
nytkin. Arpojen tuotto on mennyt siirtola-
puutarhamme hyväksi. Tänä kesänä tulos oli 
erinomainen. Niin olivat myöskin arpajais-
palkinnot. Voittajat saivat käytännöllisiä vä-
lineitä palstojen hoitoon.

YÖTTÖMÄN YÖN JUHLIJAT
Bändin soittaessa oli tanssiväki lämmennyt. 
Sen jälkeen oli hyvä hetki aloittaa perinteiset 
Pakilan Neulatanssit. Tanssit jatkuivat vielä il-
lan hämärtyessä yöttömään yöhön. Juhlakansa 
viipyi juhlapaikalla pitkälle pikkutunneille.

YHTEINEN HENKI ELÄÄ
Ensikertalainen saattoi vain ihmetellä, miten 
onnistunut hyvää mieltä tuova perinteinen 
kansanjuhla syntyy kuin itsestään, kun kaikki 
osaset ovat paikoillaan. Kun päivällä kello 18 
Suomen lippu nostettiin Kielomäellä, juhla-
henki heräsi mökkikylässä. Suunnittelupala-
verissa talkoohenki heräsi jo pari viikkoa ai-
kaisemmin. Ilman sitä onnistuneiden juhlien 
onnistuminen olisi vaikeaa. 

JUHANNUS 
SYNTYY TALKOILLA

TEKSTI JA KUVAT SAKARI SARHO
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Etanoiden torjunnan tärkeitä, toisiaan täy-
dentäviä keinoja ovat kemiallinen torjun-

ta ja käsin poiminta. PSPY:n toimesta espan-
jansiruetanoiden kemiallista torjuntaa on 
tehty viime vuosina levittämällä Ferramol-ra-
keita palstaviljelyalueen ja siirtolapuutarhan 
raja-alueille. 

Käsin espanjansiruetanoita kannattaa poi-
mia erityisesti touko–kesäkuussa ennen kuin 
uusi muninta pääsee vauhtiin. Kylmähorros 
päättyy, kun maan lämpötila on neljä astetta. 
Yleensä menee kuitenkin jonkin aikaa, ennen 
kuin nuoria etanoita näkee liikkeellä. Talveh-
tineista munista kuoriutuneet etanat tuotta-
vat uuden sukupolven olosuhteista riippuen 
6–10 viikon kuluttua, keskenkasvuisina tal-
vehtineet etanat munivat tietysti tätä aiem-
min. Leuto talvi, sateinen kevät ja myöhästy-
nyt kesän tulo ovat etanoille eduksi.

Torjunnan lähtölaukaus on yleensä silloin, 
kun ilman lämpötila on 8–10 astetta. Silloin 
ruoho alkaa kasvaa ja valkovuokot kukkia. 

Etsi pieniä etanoita. Jos ne ovat ruskeita ja 
juovallisia, ne ovat todennäköisesti nuoria es-
panjansiruetanoita. Niillä on kova nälkä ja nii-
den ruokahalu on valtava. Tarkkaile kasveja, 
näkyykö syöntijälkiä ja limaa. Toki täysikas-
vuisiakin espanjansiruetanoita saattaa löytyä. 
Opettele tuntomerkit. Jokainen näkemäsi 
haittaetana kannattaa nyt poimia! 

Espanjansiruetanoiden poiminta on järke-
vää tehdä aamulla, illalla ja/tai sateella. Etanat 
eivät pidä auringonpaisteesta ja kuivuudesta, 
joten silloin niitä harvemmin löytää. Etanoiden 
limassa on tutkitusti listeria- ja kolibakteereita, 
joten poimiessa kädet kannattaa suojata bak-
teeri-infektion välttämiseksi.

Kerätyt etanat voi tuhota kiehuvan kuu-
malla vedellä, jolloin ne menehtyvät välit-
tömästi. Raadot voi haudata maakuoppaan, 
jonka syvyys on vähintään 30 cm. Jos raadot 
jättää maan pinnalle, lajitoverit popsivat ne 
suihinsa ja saavat näin tehokkaan proteiinian-
noksen uusien munien tuottamiseen. Raadot 
voi myös hävittää muovipussiin suljettuna se-
kajätteen mukana. Tosin kovin suuret etanajä-
temäärät voivat aiheuttaa hajuhaittoja sekajä-
tesäiliössä.

Kerätyt espanjansiruetanat voi tuhota myös 
leikkaamalla otuksen päähän sarvien väliin pit-
kittäin noin sentin pituisen halkeaman. Tällöin 
pään alueella oleva hermorengas vaurioituu ja 
etana kuolee pikaisesti.

Kun uutta munintaa on jo ehtinyt tapahtua, 
ehdottomasti on järkevää kerätä munarykel-
mät. Espanjansiruetana munii esimerkiksi maa-
onkaloihin, karikekasoihin sekä kasvien ty-
velle 3–4 millimetrin kokoisia vaaleita munia 
ryppäänä. Kannattaa katsoa esimerkiksi voi-
kukan ja isotähtiputken lehtiruusukkeiden al-

TEKSTI JA KUVA RITVA TOLONEN

POIMI JA HÄVITÄ 
ESPANJANSIRUETANAT

le. Munat voidaan kerätä vaikka lusikan avulla 
ja upottaa kiehuvan kuumaan veteen.

VARO LEVITTÄMÄSTÄ 
ESPANJANSIRUETANOITA! 
Espanjansiruetana on kotoisin Länsi-Euroo-
pasta. Se on levinnyt ympäri Eurooppaa ta-
hattomasti kauppapuutarhatuotteiden mu-
kana. Suomessa espanjansiruetana havaittiin 
ensi kerran vuonna 1994.

Etana on sittemmin levinnyt ihmisen kul-
jettamana pistemäisiksi esiintymiksi eri puo-
lille Suomea. Vantaanjoen varrella Pukinmäen 
puolella on ollut jo pidemmän aikaa vahvoja 
espanjansiruetanan esiintymisalueita. Vii-
me vuosina espanjansiruetanoita on havaittu 
myös Pakilan puolella Vantaanjokivarressa.

Espanjansiruetanan leviäminen on aina 
mahdollista, kun multaa tai muuta maa-aines-
ta siirretään paikasta toiseen isoja tai pieniä 
määriä. Munat tai pikkuetanat voivat piileksiä 
esimerkiksi kauppapuutarhasta ostamasi tai-
men juuripaakussa. Sen vuoksi - jaksa tarkas-
taa ostoksesi! Sen vuoksi maakasoja, lehti-
kasoja, kompostia tai kasveja ei saa kuljettaa 
espanjansiruetanan esiintymisalueilta muual-

le! Tähän velvoittavat haitallisista vierasla-
jeista annetut säädöksetkin. Espanjansirue-
tana on määritelty kansallisesti haitalliseksi 
vieraslajiksi.

Kukaan ei taida tietää, millainen espanjan-
siruetanan leviämisalue on Pakilan rannan 
alueella tällä hetkellä. Varmoja havaintoja on 
kuitenkin jokivarren kevyenliikenteen väy-
lältä, joka on palstaviljelijöiden naapurissa. 
Tämän perusteella voinee todeta, että pals-
taviljelmiltä tai muualta ranta-alueilta ei saa 
siirtää maakasoja, lehtikasoja, kompostia tai 
kasveja siirtolapuutarhan alueelle, jotta es-
panjansiruetanan leviämistä ei edistettäisi.

Etanaturvallisin tapa lisätä kasveja on kas-
vattaa ne siemenistä. Kun kasveista annetaan 
jakopaloja muiden pihoille, turvallisinta on 
siirtää jakopalat paljasjuurisina. Samalla es-
tyy myös rikkakasvien leviäminen. 

Lisätietoa: 
 www.vieraslajit.fi/ 
 www.hel.fi/static/hkr/viheralueet 
 www.otokkatieto.fi
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Talven jälkeen on hyvä tarkastaa, että palstan 
rakennukset, rakennelmat ja kasvillisuus voivat 
hyvin. Muista viimeistään nyt pistää myös pos-
tilaatikko portin pieleen!

Vilkaise vintille: näkyykö talvella pesiytynei-
den eläinten jätöksiä tai onko katosta vuotanut 
kosteutta sisään? Parhaiten kattovauriot toki 
havaitsee, kun kiipeää katolle katsomaan. Jos 
mökissä on tulisija, on sekä piipun että tulisijan 
kunto hyvä tarkistaa sekä seurata ensimmäis-
ten pesällisten palamista tavallista tarkemmin.

Seuraa tulvakevään jälkeen, että mökin helmat, 
rakenteet ja kellari kuivuvat. Esimerkiksi terassin 

MÖKKI KESÄKUNTOON tukitolpat saattavat vuosien saatossa lahota ala-
päästä. Poista ränneistä lehdet ja muut roskat, 
puhdista sadevesiastiat. Tarkkaile myös vesijoh-
toja ja hanoja. Pienikin vesivuoto valuttaa ajan 
saatossa satoja litroja vettä hukkaan – ja hanka-
lassa paikassa aiheuttaa kosteusvahingon.

Katsasta, että pihan puut ja pensaat ovat kun-
nossa. Kova lumikuorma on voinut katkoa iso-
jakin oksia.

Tarkista sähköjohdot kaiken varalta, sillä näl-
käinen jyrsijä on saattanut maistella johtoa. 
Myös kaasugrillin kaasuletku tulisi vuosittain 
tarkistaa. Asenna uusi paristo palohälyttimeen 
ja testaa sen toiminta. Varmista, että ensiapu-
kaapissa on hätävara.
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Omilla aurinkopaneeleilla on mahdollista 
tuottaa puhdasta energiaa yhdistyksen 

käyttöön. Kerhotalon tai huoltorakennusten 
katolla on sopivaa ja varjostamatonta tilaa, joil-
le paneelit on mahdollista asentaa ja tuottoa 
voidaan ohjata esimerkiksi kerhotalon keittiö-
laitteille ja vedenlämmitykseen sekä saunalla 
vedenlämmitykseen. 

Alueen oma sähköjärjestelmä soveltuisi 
myös niin sanotun energiayhteisön perusta-
miseen, jolloin tuottoa voi laskennallisesti hy-
vittää myös mökkien sähkönkulutusta katta-
maan. Rajoitteeksi voi tulla paitsi investoinnin 
hinta, myös soveltuvan asennustilan koko. Näi-
tä asioita ratkotaan suunnitteluvaiheessa.

– Yhdistys lähtee nyt selvittämään, millai-
sia vaihtoehtoja on ja miten ne sopivat meidän 
käyttöön ja mitä ne maksavat, rakennustoimi-
kunnan vetäjä Niklas Koppatz sanoo. 

Joka tapauksessa aurinkosähköllä voidaan 
korvata ostoenergiaa ja siitä hyötyvät kaikki 
yhdistyksen jäsenet. 

KANNATTAAKO PANEELIEN  
ASENNUS OMALLE MÖKILLE? 
Toistaiseksi mökkiläiset eivät ole lähteneet mu-
kaan aurinkopaneelibuumiin. Rakentamisoh-
jeiden mukaan se olisi tapauskohtaisesti mah-
dollista, tietyin reunaehdoin. Lähtökohta on, 
että paneelit eivät saisi näkyä polulle. Ohje vai-
kuttaa hankalasti toteutettavalta.

– Sitä ei ole vielä kertaakaan sovellettu käy-
tännössä. Tulkinta tehdään, jos ensimmäinen 
rakennuslupahakemus tulee käsittelyyn. Siitä 
on kuitenkin tehty keväällä päätös, että mah-
dollisesta yhdistyksen sähköverkkoon johdet-
tavasta ylijäämäsähköstä ei tällä hetkellä mak-
seta korvausta, Koppatz toteaa.

Mökkikohtaisia aurinkopaneeleita harkitse-
van kannattaa ennakkoon selvittää omaan tar-
peeseen sopivan järjestelmän koko eli käytän-
nössä päivä- ja tuntikohtainen sähkönkulutus, 
katon kantavuus talviaikainen lumikuorma 
huomioiden sekä mahdollinen kunnostustar-
ve ja edetä sitten rakennusluvan jättämiseen. 

– Itse arvioin, että mökkiläisen ei tällä tie-
toa kannata paneeleita asentaa. On kannatta-
vampaa ja ekologisestikin tehokkaampaa ra-
kentaa isompia yksiköitä, Koppatz pohtii. 

TEKSTI LEILA TIMONEN

AURINKO- 
SÄHKÖÄ  
PUUTARHAAN

Aurinkosähkö sopii puhtaana ener-
giamuotona loistavasti siirtolapuu-
tarhalle. Yhdistyksessä käynnistyy 
aurinkopaneelien hankinnan suun-
nittelu, ja myös mökkiläiset ovat 
aktivoituneet kyselemään omien 
paneelien asentamisesta. 
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PALSTAT KUNTOON ENNEN 
KATSELMUSTA
Helsingin kaupunki eli vuokranantajamme on velvoittanut yhdistyksen  
suorittamaan alueella vuosittain palstakatselmuksen, jossa kiinnitetään 
huomiota seuraaviin asioihin:  

• Palstan yleinen kunto – myös rakennukset
• Puiden korkeus (korkeintaan 4,5 m) – huom! syreeni on puu
• Kaikki luonnon puut ovat kiellettyjä 
• Pensasmainen kasvillisuus (enimmäiskorkeus muualla  

kuin käytäväreunalla 170 cm) 
• Yksittäiset pensaat (enimmäiskorkeus 250 cm)  
• Puut ja pensaat eivät saa varjostaa naapuripalstoja 
• Nurmikon korkeus 4–12 cm  
• Aidan korkeus (enintään 140 cm, Vaahterapolku 160 cm)  

ja leveys (enintään 60 cm) 
• Polku rikkaruohoista ja muusta kasvillisuudesta puhdas  

polun keskikohtaan asti 
• Esteettömät huoltokäytävät (vähintään 60 cm) – sovi naapurisi  

kanssa huoltokäytävän esteettömyyden hoidosta 

Tänä vuonna palstakatselmukset tehdään 27.6.–10.7,  
tarkistuskatselmus pidetään elokuun alussa.
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Tiesitkö tätä? Huoltorakennuksen pesutuvan ja suihkun kul-
malla törröttää putken pää, jonka tulpan saat avattua samal-
la avaimella kuin roskiksen kannet. Putkesta voit käydä kaata-
massa kuivakäymälän nestemäisen suotonesteen viemäriin. 
Suosittelemme, että alueella ei käytetä kemiallisia käymälöitä!



LAUANTAINA 11.6.2022 KLO 22:30

Kävellään Pakilan siirtolapuutarhan ja Vantaanjoki-
varren maisemissa ja ja kuunnellaan saapuneita  
kesän laulavia lintuja. Reitti kulkee kävelyteitä pit-
kin. Sään mukainen vaatetus. Reitin pituus noin 6 
kilometriä. Lähtöpaikka Siirtolapuutarhan kerhota-
lo. Aikaa menee arviolta 2 tuntia. Oppaana siirtola-
puutarhuri Timo Mäkinen.

Ilmoittautuminen: timotmakinen@gmail.com, 
kymmenen ensimmäistä mahtuu mukaan.  
Ilmoita nimi/nimet ja kännykkänumero.

PAKILAN SIIRTOLAPUUTARHAN 
YÖLAULAJALINTUKÄVELY 
PAKILAN PUUTARHUREILLE

KOMPOSTOINTI-ILMOITUKSET KUNTOON

KUVAT TIMO MÄKINEN

 Kompostointi-ilmoituksen voi tehdä  
internetissä osoitteessa https://lomakkeet.
hsy.fi/lomake/fi/kompostointi-ilmoitus 
 
 HSY:n asiantuntijan kompostointikurs-
si kerhotalolla perjantaina 13.5. klo 17.30–
19.00. Tervetuloa!

PUUTARHAMYYNTIÄ
KERHOTALOLLA
su 22.5. KLO 10.30–14

ENNAKKOTILAUKSET VIIMEISTÄÄN 12.5.
Pyydämme, että mahdollisimman moni tekisi  
tilauksen ennakkoon Riikka Kettuselle  
12.5. mennessä: 
• riikkah.kettunen@gmail.com tai 
• Riikan postilaatikkoon Mäntypolku 190

Mainitse tilauksessa selkeästi:  
• etu- ja sukunimesi 
• mökin osoite ja numero 
• puhelinnumerosi  
• tilattavien kukkien/taimien nimi, kappalemäärä ja väritoive.

Maksu mieluiten pankkikortilla, mutta käteinenkin käy.  
Noudatetaan voimassaolevia koronasuosituksia/määräyksiä.

Rinteen luomutilalta kauniit, laadukkaat kukat, näyttävät kukka-amppelit ja 
laaja valikoima vihannesten ja yrttien taimia mm. suosittu supermakea  
Favorita-tomaatti ja allergikoille sopiva keltainen tomaatti.  
Huom! parsajuurrakot ja maissin taimet tilattava ennakkoon!

Tiedustelut s-postilla: obergjalonen@gmail.com
facebook.com/rinteenluomutila
@rinteenluomutila 

Jätteiden kierrättämistä vauhditetaan uudel-
la jätelailla. Sen myötä biojätteiden kompos-

toinnista on ilmoitettava kunnan viranomai-
selle, Helsingissä HSY:lle. Tämä koskee myös 
vapaa-ajan asuntoja. Tarkempaa tietoa on HSY:n 
mukaan luvassa syksyn aikana. Jo nyt kiinteistö-
jen on ilmoitettava käymäläjätteen kompostoin-
nista. Ilmoituksen voi tehdä internetissä osoit-
teessa https://lomakkeet.hsy.fi/lomake/fi/
kompostointi-ilmoitus. Viher- ja puutarhajättei-
den kompostointia ei tarvitse ilmoittaa.
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KOMPOSTOINTI 
SIIRTOLAPUUTARHALLA
1. Viherjätekompostointi  

Edellytetään jokaisella palstal-
la, voi olla avokompostointia 
puu- tai ”häkki”kehikossa.

2. Ruokajätekompostointi 
Edellyttää lämpökompostoria, 
EU:n säädösten mukaan tulee 
edellyttämään ilmoittamista.

3. Käymäläjätekompostointi 
Noudatetaan kolmen vuoden 
kiertoa, jos sitä käytetään  
viljelyksille (tee kompostointi- 
ilmoitus).



Pakilan 
siirtola

puutarh<!_� 
-1948�

SAUNA ON AVOINNA:

Lauantaisin 7.5.–17.9. Miehet klo 14.00–16.00 
   Naiset klo 16.30–18.30

Tiistaisin 31.5.–23.8. Miehet klo 16.30–18.30  
   Naiset klo 19.00–21.00

Torstaisin 2.6.–25.8. Naiset klo 16.30–18.30 
   Miehet klo 19.00–21.00

Keskiviikko 22.6.  Miehet klo 16.30–18.30  
   Naiset klo 19.00–21.00

Juhannusaatto 24.6. Naiset klo 12.00–14.00  
   Miehet klo 14.30–16.30

Sunnuntai 26.6.  Naiset klo 16.30–18.30  
   Miehet klo 19.00–21.00

• Juhannuspäivänä ei lämmitetä.
• Saunan 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 voi ostaa kassalta.

HINNAT

Kertaliput
Aikuiset   7,00 €
Lapset 5–15 v.   2,00 €
Alle 5 v.    vapaa

Sarjaliput
Aikuiset  11 krt   30,00 €
Lapset 11 krt      15,00 €
Ulkopuoliset 11 krt   60,00 €

Saunojia pyydetään noudattamaan viranomaisten  
poikkeusoloihin liittyviä rajoituksia ja suosituksia. Ethän tule  
kylpemään, jos sinulla on flunssan oireita.

Tervetuloa saunomaan ja Vantaan aaltoihin. 
Pakilan siirtolapuutarhayhdistys ry, saunatoimikunta

PAKILAN SIIRTOLAPUUTARHAN 
SAUNA KESÄLLÄ 2022


