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Pakila kukoistamaan yhdessä!
Johtokunta 2014
Nimi:

Puh:

Email:

Mökkiosoite:

044 5344238

heli.k.ahola@gmail.com

Katajapolku 66

Nipa Nieminen
varapuheenjohtaja

044 0290454

nipa.nieminen@edu.hel.fi

Vaahterapolku 18

Annu Brotherus
sihteeri
kerhotalon vuokraus

050 3078308

annu.brotherus@helsinki.fi

Jalavapolku 213

Jorma Bergholm

050 5252581

jorma.bergholm@ paasitorni.fi

Seljapolku 7

Maarit Louekari

050 4321215

m_loue@hotmail.com

Jasmiinipolku 314

Timo Mäkinen

0400 143054

timo.makinen@rktl.fi

Mäntypolku 199

Risto Runsas

040 7705077

risto.runsas@lemminkainen.com

Jalavapolku 200

Heli Ahola
puheenjohtaja
vuokraoikeudensiirrot
jäsenrekisteri
osoitemuutokset

Jäsenet:

varaa aikaa yhteisiin töihin. Ehdotankin perustettavaksi kummiryhmiä, joihin kuuluu jokainen mökkipalsta. Kummiryhmät ottaisivat hoitaakseen talkoilla oman palstan lähellä olevan yhteisalueen. Jospa
tämä jakaisi yhteisvastuuta yhtä tasaisesti kuin kesäkahvilan vuoroveto. Talkoissa on mukavaa, siellä
tutustuu toisiin nopeasti ja jokaiselle löytyy taitoja
vastaavia tehtäviä.
Mökkiläisten taholta on myös tullut toiveita talkoomaksun palauttamisesta. Näin nekin jotka eivät kykene, usean syyn takia, osallistumaan talkootyöhön, voisivat rahallisesti tukea puutarhan
ylläpitoa. Tätäkin kannattaa harkita, syyskokouksessa on mökkiläisillä mahdollisuus tehdä esityksiä
mm. siitä mitä talkoilla hoidetaan ja mistä työstä
ollaan valmiita maksamaan.
Talvikaudella johtokunta tarttui sääntöuudistukseen, jotta säännöt vastaisivat tämän päivän vaatimuksia. Johtokunta valmistelee uudistusta edelleen kevätkokouksessa saadun palautteen pohjalta
ja tuo esityksensä syyskokoukselle joka päättää asiasta. Aikaisintaan hyväksytyt säännöt astuvat voimaan vuoden 15 syyskokouksessa.
Hyvää ja kaunista kesää toivottaa

Sisällys

Varajäsenet
Vesa Jurvanen

040 5567700

vesa.jurvanen@gmail.com

Leppäpolku 42

Lassi Lager

041 5165688

lassi.lager@gmail.com

Jalavapolku 208

Marja Sirkeinen

040 5658285

marjasirkeinen@hotmaill.com

Seljapolku 10

040 7501108

matalamarjo@gmail.com

Katajapolku 71

Marjo Matala
taloudenhoitaja
käteiskassanhoitaja
vessan avaimet

Tämän vuoden kevät yllätti meidät varhaisella lämmöllään. Vesijuoksijat ja uimarit pääsivät nauttimaan lämpimästä vedestä jo toukokuussa. Lämmön
myötä aloitettiin kerhotalon ympäristön kohentaminen. Uudet puutarhakalusteet ovat paikoillaan
ja keittiö oli käytössä jo Vappujuhlissa. Kerhotalon
ulkoseinien ja ikkunapuitteiden maalausurakka on
menossa ja pian meillä on entistäkin viihtyisämpi yhteinen paikka kaikille mökkiläisille. Kerhotalon maalauksen yhteydessä uudistetaan myös lukitusjärjestelmää joka mm. tarkoittaa, että vessan
avaimet vaihdetaan uusiin. Vaihtamisajankohdasta
tiedotetaan ilmoitustauluilla ja nettisivuilla. Kerhotalon ympäristöä ehostetaan uusilla perennepenkeillä ja nyt on myös saatu uusi taimien kierrätyspiste. Loppukesästä uusiutuu myös puutarhan oma
nettisivusto helpommin päivitettäviksi. Erityiskiitos
näiden asioiden toteuttamisesta kuuluu aktiivisille
toimikuntien jäsenille ja isännille.
Ilolla olen pannut merkille, että tänä kesänä on
tulossa runsaasti omatoimista mökkiläisten harrastamista yhteiseen kerhotaloomme. Yhtä innokkaasti toivoisin mökkiläisten tulevan mukaan talkoisiin,
joiden avulla hoidamme yhteisiä puistoalueitamme.
Ne eivät pysy kunnossa, jos vain pieni osa meistä

PUHEENJOHTAJALTA

Pakilan siirtolapuutarhayhdistyksen lehti
Päätoimittaja: Heli Ahola
toimitussihteeri: Maarit Louekari
Taitto: Eira Rantanen
Kannen kuva: Heli Ahola

Tiedotustoimikunta: Lassi Lager, Tuulikki
Laurila, Leila Timonen
Painos 400 kpl
Painopaikka: Newprint Oy, Vantaa
Painettu ympäristöystävälliselle paperille
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Pop-up Kirppis
sunnuntaina 15.6.
klo 11-14
Pakilan siirtolapuutarhan
mökkipalstoilla.
Osallistu itse laittamalla omaan
pihaasi kirppis tai
poikkea naapureiden palstoilla.
Ilmoitustaululta ja mökkiportilta näät
missä mökissä tapahtuu.

Toimikunnat 2014

PAKILAN ISÄNNÄT 2014

Kaavatoimikunta:
Heli Ahola (vetäjä), Jorma Bergholm,
Nipa Nieminen
Kerhotalotoimikunta:
Outi Sirkeinen (vetäjä), Heli Ahola,  
Annamari Dahlberg, Jyrki Levä, Anne
Runsas, Taru Välimaa ja  Varpu Mattlar.
Rakennustoimikunta: kts. s. 5.
Saunatoimikunta:
Timo Mäkinen (vetäjä), Riikka Airaksinen,
Pirjo Koskinen, Nipa Nieminen, Pauli Ojanen ja Juha Skogberg.
Sähkötoimikunta:
Niklas Koppatz (vetäjä) p. 050 3601698,
Vesa Jurvanen, Markku Lehikoinen,
Janne Lohvansuu ja Juha Lundell.
Tiedotustoimikunta:
Maarit Louekari (vetäjä), Lassi Lager,
Tuulikki Laurila ja Leila Timonen
Urheilutoimikunta:
Rauno Suomalainen (vetäjä), Benny
Eriksson Risto ja Tytti Asikainen
Ympäristötoimikunta:
Henna Rajapuro, Tiina Parviainen ja
Marja Sirkeinen, Tiina Bollström

Pauli Ojanen 050 5401071

• kokonaisvastuu alueen kunnossapidosta
• vesijärjestelmien ylläpito
• haketus, jätehuolto, irtolavat
• työvälineiden huolto
• alueen yleiset kunnostus- ja huoltotehtävät

Benny Eriksson 040 9394470

• nurmikon leikkaus ja polkujen siistiminen
• alueen yleiset kunnostus- ja huoltotehtävät

Paavo Heikkilä 050 3211559

• pienimuotoinen maalaustyö
• hiekan, sepelin ja peräkärryn laskutus
• alueen yleiset kunnostus- ja huoltotehtävät

Kiinteistöverosta
Siirtolapuutarhamökin kiinteistöveron maksaa sen 1.1.2014 omistanut henkilö. Siirtolapuutarhamökin kauppakirjassa myyjä ja
ostaja voivat jakaa veron keskenään, koska
se on heidän välisensä sopimus. Verohallinto ei voi jakaa kiinteistöveroa myyjän ja ostajan kesken.
Kiinteistöveroprosentin päättää kunta.
Verohallinto ei määrää kiinteistöveroa eikä
lähetä kiinteistöverotuspäätöstä, jos veron
määrä on alle 17 euroa.

Uusi rakentamishakemus
Tämän 1/2014 Papu-lehden ilmestymisen
jälkeen on käytössä vain uusi rakentamishakemuslomake. Vanhoille lomakkeille
laadittuja hakemuksia ei enää käsitellä.
Lomakkeita voi tulostaa yhdistyksen kotisivuilta, niitä saa myös rakennustoimikunnan jäseniltä ja kesäkahvilasta. Jokaisesta
rakentamis- ja korjaushankkeesta on tehtävä oma erillinen hakemuksensa. Kesäaikana hakemukset jätetään kerhotalon seinässä olevaan postilaatikkoon.

Rakennustoimikunta
tiedottaa

vojalle, joka suorittaa lopputarkastuksen.
Valvojan nimi on lomakkeen alalaidassa.   
Rakennusrekisteri ja ohjeiden
vastainen rakentaminen
Yhdistys on kirjannut vuosien ajan tiedot
kaikista siirtolapuutarhamme mökeistä sekä
tontilla olevista muista rakennelmista. Rakennustoimikunnan jäsenet suorittivat talven aikana mökkialueella tarkastuskäynnit,
jonka jälkeen rakennusrekisteri päivitettiin
1.4.2014 tilanteen mukaiseksi. Mökkiläiset
ovat noudattaneet yleensä hyvin rakentamisohjeita. Tarkastuksissa havaittiin kuitenkin myös ohjeiden vastaista rakentamista.
Johtokunta otti kantaa asiaan ja päätti
rakennustoimikunnan esityksen mukaisesti, että jälkikäteen ei ryhdytä vaatimaan sääntöjen vastaisten rakennusten
purkamista. Lisäksi johtokunta päätti, että
nykyisten mökkien tyyppipiirustusten vastaiset rakenteet tullaan muuttamaan tyyppipiirustusten mukaisiksi siinä vaiheessa,
kun kyseisiä rakenteita joudutaan remontoimaan.

Lue rakentamishakemus huolella ja täytä
kaikki tarpeelliset kohdat.
Tärkeätä muistaa:
– piirrä lomakkeelle tontin pohjapiirros
nykyisine rakennuksineen ja lisää siihen
hakemuksessa mainittu kohde.
– jos rakentamiskohdetta ei voi määrittää
pelkästään ilmoittamalla sen mitat, liitä
hakemukseen erillinen, selve tävä rakennepiirustus kun rakennat lähelle tontin rajaa,
pyydä rajanaapureiden suostumus ja allekirjoituskun rakennusprojekti on valmis,
iImoita siitä rakennustoimikunnan val-

Nykyinen rakennustoimikunta

Kiitokset siirtolapuutarhamme työmyy-

rille Vesa ja Ulla Jurvaselle antaumuksellisesta
työstä meidän pakilalalaisten hyväksi.
Haikein mielin toivotamme menestystä uudelle
paikkakunnalle asettumisessa ja olemme varmoja siitä, että sielläkin teistä nopeasti tulee kylän
kantavia voimia! Tervetulleita olette aina tänne
tutuille mökkikulmillenne meitä ilahduttamaan!

Lähde: Verohallinnon tiedotteet ja nettisivut
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nimi

mökki

puhelin  

vastuualueen mökit

Vetäjä
Paavo Heikkilä

316

050 3211559

53-108

Sihteeri
Mauri Kymäläinen

245

0400 776093

197-236 ja 291-305

Marjo Matala

71

040 750 1108

109-147 ja 308-320

Risto Runsas

200

040 7705077

237-290

Martti Sandström

70

050 4014636

1-52

Rolf Österholm

87

0400 431941

148-196 ja 306-307
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Pakilan siirtolapuutarha-alue on
jaettu kuuteen
valvontalohkoon
rakennustoimikunnan jäsenten
kesken. Vieressä
on lueteltu toimikunnan jäsenet,
jäsenen mökin
numero, puhelinnumero ja valvottavien mökkien
numerot.

Rakastavaiset puutarhassaan

Laaja valikoima ja osaava henkilöstö mahdollistavat
yksilölliset Lammin ikkuna- ja oviratkaisut jokaiseen
kotiin; sellaiset, jotka vastaavat tämän päivän
rakentamisen ja remontoinnin vaatimuksia ja sopivat
rakennuksen henkeen ja tyyliin. Samalla ne nostavat
asumisen viihtyisyyden uudelle tasolle, heijastaen
omalta osaltaan kodin persoonallisuutta.
Lammin ikkunat ja ovet luovat jäljittelemätöntä
tunnelmaa, jonka kokee omakseen ja jonka parissa
viihtyy pitkään.
Toimitamme tuotteet työmaalle sovittuna ajankohtana
ja tarvittaessa hoidamme myös asennuksen puolestasi.

Tu����e:

.
a
�
�
�
Mi�at�
www.lammin.ﬁ www.ovistudio.ﬁ
www.signal-window.com

RakMk tason rakentamiseen U=1,0 W/m2K
Matalaenergiarakentamiseen U=0,86 W/m2K
Passiivirakentamiseen U=0,66 W/m2K
Malliston huipulla innovatiivinen ja palkittu Watti Eko
sekä vuonna 2014 lanseerattu Signal-Window:
www.signal-window.com.
Ota yhteyttä tai tule tutustumaan
myyntinäyttelyymme!

Espoon myyntinäyttely
Vallikallionkatu 1 02650 Espoo
Puh. +358 10 8411 702
myynti.espoo@lammin.ﬁ

�6 �, �tä ����n.

– fanaattisia ruusuja ja jättikurpitsoja
Ohjaaja-käsikirjoittaja Virpi Suutarin dokumentti Eedenistä pohjoiseen (2014) kertoo rakkaustarinoita suomalaisista puutarhoista. Pariskunnat kertovat oman puutarhansa keskellä rakkaudestaan ja puutarhanhoidostaan. Ja myös suomalainen
mies puhuu.
Useat pariskunnat kertovat rakkautensa alkamisesta. Eräs mies kertoo löytäneensä Railin chatista, jolloin Benjamin kohtasi Estrellan.
Iäkkäämpi pariskunta sen sijaan löysi toisensa
kirjeenvaihtoilmoituksen perusteella; miehen
valinta osui kumppanikandidaattiin numero
98 kaikkiaan 104 ilmoituksen joukosta. Yhdellä
parilla taas on takanaan jo 81 avioliittovuotta.
Monilla puutarhanhoito karkaa käsistä. Yksi
puutarhuri kuvailee puutarhanhoidon olevan
kuin juoksumatto ilman katkaisijaa. Toinen
kertoo luulleensa puutarhan olevan paratiisi,

mutta työleirihän siitä sukeutui. Taimenvaihtokin karkaa käsistä. Kovin tuttua monelle pakilalaisellekin, eikö vain?
Eivät vain puutarhurit ole intomielisiä. Professori Heikki A. Reenpään Lotte-vaimon ruusut kasvavat fanaattisesti. Eräs pariskunta taas
kasvattaa antaumuksella jättikurpitsoja SMkisoihin. Kurpitsoille jutellaan, niitä paijataan
ja hoivataan hellyydellä. Yöksi kurpitsat – Armas, Pullukka ja Mötkäle – saavat peitot ylleen.
Dokumentissa näytetään upeita kuvia rakkaudella hoidetuista – tai tarkoituksella hoitamattomista – puutarhoista. Elokuvassa on
myös hieno äänimaailma. Kovakuoriainen rahisee heinikossa, ja ääntä lähtee myös pienten pupujussien kisailemisesta ja pinkomisesta
nurmella. Naapurin puutarhaan taas nousee
vuosittain uusi tuulimylly, joka jatkuvalla kolinallaan muistuttaa olemassaolostaan. Hiljai7

sempia ovat ekologi Ilkka Hanskin lävistetyt
täpläverkkoperhoset sekä professori Reenpään
täytettyjen metsästyseläinten kokoelma.
Papun reportteri sai mahdollisuuden haastatella dokumentaristia.

garden -tyyppinen rönsyilevä ja runsas puutarha. Ihailen myös toisenlaisia, vaikkapa matemaattisesti rakennettuja geometrisia puutarhoja, jos ne istuvat muuhun miljööseen ja
talon tyyliin. Olipa puutarha millainen tahansa, sitä pitää mielestäni kuitenkin hoitaa ja
huoltaa, sillä puutarha on rakennettua ympäristöä. Muuten sen alkuperäinen muoto ja ajatus katoavat kasvien villiintymisen myötä.

Kymmenen kysymystä Virpi Suutarille:
Millainen oma puutarhasi on?
Oma puutarhani on pieni mutta kompakti
jaettu kaupunkitontti: olen saanut vajaan viidensadan neliön alalle mahtumaan huvimajan,
perennapenkit, kasvihuoneen ja pyykkinarut.
Oma puutarha on rakennettu perinneperennoista ja keskittyy kukkaloistoon: jaloritarinkannuksia, särkynyttä sydäntä, palavaa
rakkautta, pioneja, syysleimuja, vanhanajan
ruusuja. Hyötykasveista mukana on omena- ja
päärynäpuita, maa-artisokkaa ja yrttejä.
Nurmea on vähän, kulkureitit on päällystetty patinoituneilla katukivillä. Perennapenkeissä kasvaa monenlaisia maanpeittokasveja rikkaruohoja estämään.

Mikä on lempipaikka puutarhassasi?
Lempipaikkani on huvimajan leveillä rappusilla
omenapuun alla, jossa voin tarkastella puutarhani maisemia ja imeä siitä esteettistä nautintoa.
Miten Eedenistä pohjoiseen -dokumentin
aihe syntyi?
Elokuvani ovat pohjimmiltaan aina henkilökohtaisia tutkimusmatkoja. Yritin elokuvan
kautta auttaa itseäni kohtaamaan kuoleman
ja luopumisen kysymyksiä. Isäni terveys oli hiipunut jo vuosia ja tiesin, ettei hän eläisi kauan.
Isäni kuolikin viime kesänä, kun elokuva alkoi
olla valmis. Isäni oli intohimoinen puutarhuri,
ja hän opetti minulle kaiken, mitä itse tiedän
puutarhanhoidosta.

Millaista puutarhafilosofiaa kannatat, eli
millainen puutarhuri itse olet?
Puutarhafilosofia riippuu puutarhasta. Omalle tontillemme sopii puolibomeemi cottage
8

Pariskuntia etsittiin elokuvaan lehti-ilmoituksella. Mikä painoi valinnassa, mitkä parit valittiin mukaan?
Halusin karismaattisia ihmisiä, yllättäviä ja
tavattomia tarinoita tavallisuuden kulissien
takaa. Löysin ihmisiä, joista kukin omalla tarinallaan täydentää elokuvan suurempaa kertomusta elämästä, kuolemasta ja rakkaudesta.

jäytymässä olevista helsinkiläisistä nuorista
ja nyt rakkaustarinoista puutarhoissa. Mitä
seuraavaksi?
Sitä itsekin parhaillaan ihmettelen. Minulla on
onneksi viisivuotinen taiteilija-apuraha, joten
välillä on myös lupa ottaa happea ja haaveilla.
Eedenistä Pakilaan.
Tunnetko Pakilan siirtolapuutarhaa tai muita sisarpuutarhojamme?
Kun sain ensimmäisen lapseni 18 vuotta sitten,
työntelimme rattaita ympäri Helsinkiä ja kuljeskelimme miehen kanssa mielellämme usein
siirtolapuutarhoissa, sillä ne olivat niin sadunomaisia pienoismaailmoja.
Virpi Suutarin terveiset Pakilan puutarhureille:
Antakaa kaikkien kukkien kukkia niin parisuhteessa kuin naapurustossa!

Pariskunnat vaikuttavat elokuvassa hyvin
harmonisilta. Tuliko kuvauksissa muitakin
tunteita ilmi?
Kyllä tätä elokuvaa tehtiin hyvin lempeissä ja
euforisissa tunnelmissa.
Mikä yllätti sinut tämän dokumentin teossa?
Ihmisten kyky heittäytyä elokuvanteon leikkiin
niin vapautuneesti ja täysin rinnoin.

Tuulikki Laurila, Kuvat Heikki Färm

Miksi puutarhanhoito vie useat mukanaan,
mutta ei kaikkia?
Jos he eivät ole kokeilleet, niin he eivät tiedä
mitä menettävät! No, ehkä joillekin paratiisista
valtautuu työleiri ja silloin se ei enää tuota iloa.

Virpi Suutarin
Eedenistä pohjoiseen
näytetään Kesäkinossa
su 15.6. klo 16.30.
Dokumentaristi on
myös itse paikalla.
Tervetuloa!

Olet viime vuosina tehnyt dokumenttielokuvia hyvin erilaisista aiheista, mm. saksalaissotilaiden lapsista Suomessa sekä syr9
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Tervetuloa
juhlimaan

perjantaina
20.6.2014

Katso tarkempi ohjelma
ilmoitustaululta

Osta arpoja alueelta
kiertäviltä myyjiltä
Terveisin 3-lohkon
puutarhurit

Kerhotalon kuudes aktiivikesä
:

Puutarhan oma elokuvakerho esittää

KesäKino

Kesäkahvila sunnuntaisin 1.6.–17.8.
klo 10.00–14.00
• aamupuuro
• suolaisia ja makeita leivonnaisia, kahvia,
teetä ja mehua
• usein myös lounaskeitto
• makeisia, jäätelöä ja virvoitusjuomia
UUTTA: pieni käsityöpuoti, jossa myydään
mökkiläisten omia käsitöitä, puodinpitäjä
Ritva Vahessuo vastaa järjestelyistä.

KESÄN 2014
OHJELMISTO

• lauantai 15.6. klo 16.30
Virpi Suutari: Eedenistä pohjoiseen,
Ohjaajavierailu
• Juhannuspäivänä 21.6. klo 19
Ossi Elstelä: Katariina ja Munkkiniemen
kreivi
• torstai 26.6. klo 18 Koko perheen elokuva
Marko Mäkilaakso: Ella ja Kaverit 2
• lauantai 12.7. klo 19
Guillaume Canet: Pieniä valkoisia valheita
• sunnuntai 17.8. klo 19
Mika Ronkainen: Laulu koti-ikävästä

Tule mukaan kesäkahvilatalkoisiin vaikka vain
osaksi päivää!
Ota itse yhteyttä kahvilavastaaviin. Sovi vastuuhenkilön kanssa, miten voit osallistua. Tämän jutun lopusta ja mökkiläisten ilmoitustaululta löydät kahvilavastaavien yhteystiedot.

Kesäkahvilan kahvilavastaavat:
1.6.
8.6.

Riikka Airaksinen, Lehmuspolku 248
Seija Salovaara, Pajupolku 93
puh 040 861 4947
15.6. Taru Välimaa, Pyökkipolku 282
puh. 045 118 4966
22.6. Annamari Dahlberg, Pajupolku 29
puh. 050 359 5198
29.6. Kukkokahvila / Pauli Ojanen
Pyökkipolku 288, puh. 050 5401071
6.7. 	Äijäkahvila / Lassi Lager
Vaahterapolku 208, puh. 041 516 5688
13.7. Marjo Matala, Katajapolku 71
puh. 040 750 1108
20.7. Outi Sirkeinen, Poppelipolku 245
0400 790 246, yhteislaulua klo 13
27.7. Anne Runsas, Jalavapolku 200
puh. 040 750 3066
3.8. Henna Rajapuro, Mäntypolku 191
puh. 050 544 2013
10.8. Varpu Mattlar, Katajapolku 134
puh. 040 831 2957
17.8. Kerhotalotoimikunta

Kirjasto
Kirjasto on auki kahvilan aukioloaikoina. Lahjoituksina otetaan vastaan vain hyväkuntoisia
uutuuskirjoja.
Hieroja kerhotalolla
Osaavan ammattihierojamme palveluita on
tarjolla tänäkin kesänä. Sitovat aikavaraukset
voit tehdä kesäkahvilassa.
KesäKino
Pakilan oma elokuvakerho jatkaa kolmatta kesää. Ostamalla 10 euron KesäKinon kausikortin
saat katsoa kaikki kesän viisi elokuvaa. Tekijänoikeudellisista syistä emme saa myydä yksittäisiä elokuvalippuja. Jos jokin elokuva-aika ei
sovi sinulle, voit antaa korttisi lainaan toiselle
mökkiläiselle. Kausikortteja voi ostaa kesäkahvilassa ja elokuvien alkaessa ovelta.

Seuraa ilmoitustauluja, niin näet, mitä muuta
kesän aikana tapahtuu kerhotalolla.
Outi Sirkeinen
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Pakilan Siirtolapuutarhan
Sauna 2014
Lauantaisin
3.5.–20.9.

Pakilan Siirtolapuutarhan
Suihku 2014

Miehet 14:00–16:00
Naiset 16:30–18:30

Naisten vuoro
klo 19:00–20:00

Sunnuntaisin		Naiset 14:00–16:00
2.6.–8.9. 		Miehet 16:30–18:30

Miesten vuoro
klo 20:00–20:30

Keskiviikkoisin		Miehet 16:30–18:30
14.5.–18.6.
Naiset 19.00–21:00
ja 13.8.–17.9.

Maanantaisin		
19.5.–1.9.

Tiistaisin		Miehet 16:30–18:30
24.6.–5.8.		Naiset 19.00–21:00

Keskiviikkoisin		
25.6.–13.8.		

Torstaisin		Naiset 6:30–18:30
26.6.–7.8.		Miehet 19.00–21:00

Torstaisin
22.5.–19.6. ja 21.8.–4.9.

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

Hinnat
Aikuiset, kertalippu
1€
Aikuiset, sarjalippu
7krt/5€
Sarjaliput myydään vain
siirtolapuutarhureille.

Juhannuspäivänä ei lämmitetä
Hinnat
Aikuisten kertalippu
Lapset 5–alle 15 v.
Alle 5 v. 			
Sarjalippu, aikuiset
Sarjalippu, lapset

5€
2€
vapaa
11 krt/30€
11 krt/15€

Suihkuvuoroja saunalla
Saunalla on taas tarjolla mahdollisuus käydä suihkussa kaksi kertaa viikossa niinä päivinä kun ei ole
saunaa.
Kellonaikoja on muutettu: naisten vuoro on edelleen klo 19–20, mutta miesten vuoro on nyt klo
20.00–20.30. Miesten vuoroa voidaan pidentää, jos
tarvetta ilmenee.
Ota mukaan tasaraha, vaihtokassa on suihkuvuoroilla hyvin pieni.
Suihkuvuoron aikana ehtii käydä uimassakin.
Saunaranta on suihkuaikoina myös muiden mökkiläisten käytössä, joten uimapuku mukaan.

• Sarjaliput myydään vain siirtola-

puutarhureille. Vuoden 2014 liput
ovat voimassa.
• Saunaan sisäänpääsy päättyy puoli
tuntia ennen vuoron päättymistä.
Väliaika on saunan siivousta varten
ja kovin lyhyt, noudatathan saunomisaikoja.
• Saunaranta on saunavuorojen ajan
vain saunojien käytössä.
• Kylmiä virvokkeita on ostettavissa
kassalta.

Tervetuloa nauttimaan virkistävästä suihkusta!
Liisa Helin

Tervetuloa saunomaan ja Vantaan
aaltoihin!
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Tiedottaminen on
yhteinen juttu
Kun tulin yhdistyksen sihteeriksi vuonna 2011,
niin silloinen johtokunta aloitti avoimeen toimintakulttuuriin sitoutumisen. Sen seurauksena päätettiin parantaa tiedottamista. Kotisivuja uudistettiin ja johtokunnan ilmoitustauluilla
tiedottamista monipuolistettiin. Vaikka tiedottaminen monipuolistui entisestä, niin silti aika ajoin korviini on kantautunut moitteita liian
vähäisestä tai huonosta tiedottamisesta. Toki
tiedottamista tulee kehittää, mutta on muistettava, että siinä ei ole kyse kuitenkaan vain
tiedon jakamisesta. Tietoa ainakin tuotetaan,
välitetään, hankitaan! Ei vain kaupunki, Suomen Siirtolapuutarhaliitto, muut järjestö- tai
viranomaistahot, johtokunta tai tiedotustoimikunta, vaan myös yksittäinen mökkiläinen
eli sinä olet tiedotusvastuullinen.

taan jokaiselle omaan postilaatikkoon kesäkuussa ennen juhannusta ja elokuun lopulla.
Lehdessä on toki paljon tietoa ja ohjeistusta,
mutta vain painatukseen mennessä tullutta
aineistoa (noin 3 viikkoa ennen painoon menoa). Ajankohtaista tiedotettavaa on pitkin
vuotta ja etenkin pitkin kesäkautta.
Monet mökkiläiset ovat liittyneet Facebookissa
Pakilan siirtolapuutarhamummoihin, jossa aika
ajoin kysellään asioista, joista on tiedotettu joko kotisivuilla, ilmoitustauluilla, Papu-lehdessä
tai jäsenkirjeessä. Facebook ei ole yhdistyksen
tiedotuskanava, vaan se on mökkiläisten keskustelupalsta. Jatkossa saamme uusittaville
kotisivuillemme vastaavan keskustelufoorumin, jotta kaikki, myös Facebookiin kuulumattomat voivat osallistua mieltä askarruttaviin
keskusteluihin.

Johtokunnan tiedotuskanavia ovat kotisivut
ja sen omat lukitut ilmoitustaulut kerhotalon luona ja pääportilla sekä jäsenkirjeet että
Papu-lehti ja yhdistyksemme kokoukset. Johtokunta ei vain välitä tietoa, vaan se myös
tuottaa sitä niin ajankohtaisista asioista kuin
pysyväismääräyksistä sekä niiden muutoksista.
Toisinaan tiedon tuottaminen yhdistyksen ulkopuolisista Pakilan puutarhaan vaikuttavista
asioista on hyvistä pyrkimyksistä huolimatta
hankalaa. Viranomaisia ei tavoiteta tai prosessit ovat kesken, eikä selkeitä ohjeita, sääntöjä
tms. ole saatavilla.

Tiedotettavaa on siis paljon, mutta tieto välittyy parhaiten, jos tiedon vastaanottaja eli sinä mökkiläinen myös olet aktiivinen. Tiedottaminen ei ole tiedon välittämistä kaatamalla
sitä sinulle henkilökohtaisesti, vaan kyse on
oikeudestasi hankkia monipuolista tietoa itsenäisesti ja helposti yhdistyksen omilta tiedotuskanavilta. Käy siis itse netissä lukemassa
yhdistyksen kotisivuilla ja kävele itse lukemaan
johtokunnan lukittuja ilmoitustauluja. Tiedon
välittäminen ja välittyminen on yhteinen juttu!

Sekä tiedotteet johtokunnan kokouksista että yhdistyksen tapahtumakalenteri ovat kotisivuilla ja kesäaikana ne ovat nähtävillä myös
kerhotalon lukitulla ilmoitustaululla. Myös
toimikunnat tuottavat tietoa ja sitä välitetään
yhdistyksen tiedotuskanavilla. Papu-lehti jae-

Annu, yhdistyksen sihteeri, kuva Aija Vainio
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Purkukuntoinen
mökki

lutkaan, yllätti. Ymmärrän hyvin, että pitää
tehdä vanhan mukaan, mutta se yllätti, että
tarkkoja ohjeita ja mittoja ei ollutkaan saatavissa uuden mökin rakentamisen varalle.
Opiskelijat tarvitsivat tarkat piirustuskuvat ja
ohjeet – no, lopulta monen kommervenkin jälkeen saimme ne tehdyksi ja hyväksytyksi rakennustoimikunnassa.

da satoa. Toivon myös, että pojille löytyy ystäviä. Tomi on seurallinen ja hän varmasti löytää myös alueen ukkoporukan. Tällä hetkellä
eniten mielessä on toki oma mökki ja palsta.
Toivoisin, että verkossa olisi ideoita, miten mökeissä on ratkaistu erilaisia pienen tilan ongelmia – niin ideapankki mökkiratkaisuista olisi
hieno asia. Olen äitiyslomalla vuoden vaihteeseen asti Marimekosta, värejä meidän mökin
sisustuksessa tulee ainakin olemaan!

Mitä ohjeita antaisit kokemustesi perusteella?
Pakilassa varmaan tulee olemaan muitakin
purkukuntoisia mökkejä jatkossa ja sen myötä
uusien mökkien rakennushankkeita, siksi toivon, että toisaalta rakennusohjeet kirjattaisiin
tarkoiksi suusanallisten ohjeiden sijaan, mutta
samalla annettaisiin pari vaihtoehtoa. Vaihtoehdoilla tarkoitan esimerkiksi sitä, että huomioitaisiin mökin ikkunoiden suhteen esimerkiksi
mm. palstan valoisuus. Ei tunnu järkevältä rakentaa mökkiin ikkunoita metsään päin, jossa
ei ole valoa, eikä avaraa maisemaa.

Malla Haapanen ja Tomi Friman ostivat heinäelokuun vaihteessa 2013 Mäntypolulta purkukuntoisen mökin. Malla oli haaveillut jo jonkin
aikaa omasta kesämökistä, mutta liikenneruuhkat ja pitkät matkat pienten lasten kanssa
eivät houkutelleet. Perheessä on nyt kaksi poikaa: 1,5 vuotias Emil ja 5 kk:n ikäinen Hugo.
Siirtolapuutarhamökki Pakilasta oli luonteva
valinta, koska Tomille alue oli tullut tutuksi jo
useampana kesänä, kun hän oli tehnyt puutarha- ja remonttitöitä yhdessä Markus Ojasen kanssa. Malla oli vieraillut Armi Juvosen ja
Pauli Ojasen mökillä ja hän oli ihastunut mahdollisuuteen mökkielämästä kaupungissa.

kaan ollut varaa, ainoaksi mahdollisuudeksi jäi
mahdollisimman halpa mökki – siis purkukuntoinen mökki.
Purkukuntoisen mökin ostamiseen vaikutti
myös se, että Tomilla pysyy kunnolla ”vasara
kädessä”! Tomi on ammatiltaan hormisaneeraja, jolla on purkamiseen ja rakentamiseen
tarvittavaa ammattitaitoa. Onnea purkukuntoisen mökin omistajina meillä oli myös sen
suhteen, että Tomin ystävä AmiEdu:ssa etsi opiskelijoilleen rakentamiskohdetta, jonka
voisi tehdä alusta loppuun riittävän lyhyessä
ajassa. Uuden mökin rakentaminen Mäntypolulle toteutuu siis osin opiskelijatyönä.

Mutta miksi purkukuntoinen mökki, Malla?
Raha! Olemme hankkineet muutama vuosi sitten kodin Alppilasta ja remontoineet sen täydellisesti. Hyväkuntoiseen mökkiin ei todella-

Sujuiko kaikki sitten kuin Strömssössä?
Voi EI! Olimme toki tutustuneet netistä rakentamisohjeisiin ja rakentamissääntöihin, mutta
se, että selkeitä ja yksiselitteisiä ohjeita ei ol14

Annu Brotherus
kuvat Heli Ahola

Entä mikä tämä kesä?
Uuden mökin rakentamisen suhteen toivon
ymmärrystä lähinaapureilta – uuden rakentaminen aiheuttaa valitettavasti häiriötä. Kaivinkone, purkulava ja kaikki purkamiseen ja uuden
mökin pohjien rakentaminen ovat tehneet
palstastamme todellisen rakentamistyömaan.
Seuraavaksi opiskelijat tulevat rakentamaan
uuden mökin rakentamisluvan mukaisesti.
Ja koska pääsette uuteen mökkiin?
Huh ja huh, vasta ensi kesänä! Toivon, että
kasvihuone ja varasto saadaan valmiiksi mahdollisimman pian, niin että pääsisin poikien
kanssa tänä kesänä viettämään edes hieman
aikaa Pakilassa. Varsinainen mökkielämä alkaa
sitten ensi kesänä.
Mitä odotat siirtolapuutarhaelämältä?
Tietysti odotan, että saan hoitaa puutarhaa,
pienimuotoisesti perustaa kasvimaan ja saa15

Maanantaisin 16.6.–4.8. Naisten jumppa kerhotalolla klo 18–19
Sunnuntaisin 1.6.–18.8. Kesäkahvila ja kirjasto klo 10–14

Hotelli Helpotus
– muutama sana huussista
”Maailmantuska vaivaa
Tahdon huussin rakentaa
Klosetissa vesi hukkaan menee
Se omaatuntoani kaivelee
siispä pönttöä vedä en,
ja huussista haaveilen.”

Kesäkuu
La 14.06
Su 15.06
		
Ma 16.06
Pe 20.06
La 21.06
To 26.06

Omenapuupäivä ja omenakahvila
Pop–Up kirpputori
KesäKino: Virpi Suutarin dokumentti ”Eedenistä pohjoiseen”
Aluejärjestön kesäretki Nuuksion Haltiaan ilmoittautuneille
JUHANNUSJUHLAT
KesäKino: Katariina ja Munkkiniemen kreivi
KesäKino: Ella ja Kaverit: Paterock

Heinäkuu
Su 06.07 Johtokunnan päivystys klo 11–12
Ke 09.07 Uusien mökkiläisten tilaisuus
Pe 11.07 Kannat kattoon -disco
La 12.07 Kesäkino: Pieniä valkoisia valheita
La 26.07 Kansainvälinen siirtolapuutarhapäivä
Su 27.07 Aluejärjestön kesäkisat Talissa
Lasten olympialaiset, ilmoitetaan myöhemmin

Elokuu
La 02.08
Su 03.08
La 09.08
Su 17.08
To 28.08
		

Kirpputori ja taimitori
Johtokunnan päivystys klo 11–12
ELOJUHLAT
Kesäkino: Laulu koti-ikävästä
Viimeinen päivä jättää syyskokoukselle esitettävät asiat
johtokunnalle kirjallisesti

Syyskuu
La 06.09		 Talkoolaisten ja aktiivien tilaisuus
Su 28.09		 SYYSKOKOUS
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Käymäläseura Huussi ry, huussiruno

Puutarhurin välttämättömyyksiin kuuluu oma
huussi, omalla tontilla. Hyvin hoidettu kuivakäymälä on mukavuustekijä ja oivallinen tapa
saadavinteet kiertoon. Jos ei halua investoida
rautakaupan kompostoivaan kuivakäymälään,
voi rakentamisohjeita etsiä netistä.
Toimiva huussi on tyylistä ja mallista riippumatta hajuton ja haitaton. Tuotosten käsittelyssä on omat taiteen sääntönsä. Toimimalla
huolellisesti ja noudattamalla varoaikoja varmistaa, ettei ulostebakteereita karkaa maaperään käymäläjätteen tai suotonesteiden mukana esimerkiksi kompostoidessa tuotoksia
puutarhajätteiden seassa.
Kaupungin suositus on, että virtsan erottelevia käymälöitä ei käytetä, ellei virtsaa aio
käyttää lannoitteena. Kuivikkeeksi kaupungin
ohjeissa suositellaan turvetta, joka on imukykyistä, parantaa jätteen käsiteltävyyttä ja
kompostoitumista. Vesi- ja kemiallisia käymälöitä ei palstoilla saa käyttää.
Kompostoitunutta käymäläjätettä voi käyttää katteena perennoille, marjapensaille, hedelmäpuille ja ruusuille. Kasvualustaan sekoitettuna se on monipuolinen ja ravinteikas lisä
niin kukkapenkeissä kuin kasvimaallakin. Kiinteää käymäläjätettä kompostoidaan vähintään
vuosi, ja jos sitä aikoo käyttää syötävien kasvien kasvualustana, kompostointiaika on vähintään kaksi vuotta.

Mikäli puhdasta virtsaa aikoo käyttää suoraan lannoitteena, vanhentamatta, kannattaa annostelussa olla tarkkana. Käymäläseura
Huussi ry:n mukaan yhden henkilön päivätuotos, noin 1,5 litraa, riittää yhden neliömetrin
lannoitukseen koko kasvukauden ajaksi. Virtsalla lannoitus on joka tapauksessa lopetettava heinä-elokuun vaihteessa, jotta kasvien
valmistautumien talveen ei häiriinny. (Virtsaa
voi käyttää kompostiin loppukesällä.) Hyötykasvien lannoitus lopetetaan kuukautta ennen
satokautta.
Leila Timonen

Puutarhalaisten yhteinen vesiklosetti
löytyy kerhotalon kulmilta. Sinne voi
lunastaa avaimen panttimaksua 20 €
vastaan Marjo Matalalta Katajapolku
71. Vessan käytöstä maksetaan vuotuinen käyttömaksu 25 € ryhmämaksun yhteydessä.
Lisää vinkkejä Käymäläseura Huussi ry:stä:
Sisäkuivakäymälän ABC – käymälätuotokset
kiertoon.
Lähteet: Huussi ry (www.huussi.net) ja Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen ohje jätevesien käsittelystä siirtolapuutarhamökeillä.
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Liikaa omppuja ja niiden muumioita

1

Muumio-omenoita varten tilataan urheilukentälle lava,
jonne ne voi kuljettaa.
Omenoita ei saa missään tapauksessa viedä Molokiin!

2

Omalla palstalla omenat voi käyttää maanparannukseen.
Pilko omenoita pieneksi ja hautaa ne maahan vadelmikkoon
tai kukkapenkkiin ja saat lisää kasvuvoimaa kasveillesi.

3

Hyviä omenoita voi myös laittaa oman portin ulkopuolelle
laatikkoon ja siihen lapun SAA OTTAA OMENOITA.

PAKILAN PUTKI OY

P. 09–7206070

www.pakilanputki.fi

Päivystys 0400803492

Meiltä saat kaikki putkityöt:

– Huolto- ja korjaustyöt.
– Kaukolämpö- ja ilmalämpöpumppu asennukset.
– LVI-urakointi ja kaasuputkistojen asennukset.
Olemme panostaneet hyvään laatuun, toimitusvarmuuteen
ja lyhyeen toimitusaikaan. Lisätietoja kotisivuillamme.

Ilmainen ja nopea kotiinkuljetus
yli 14,50 € tilauksin. Alle 14,50 €
tilauksiin kuljetusmaksu +3,50 €.
Toimitusaika 3–60 min.

www.pakilanputki.fi

Osaamista vuodesta 1954

Avoinna:
ma–to 10–22, pe 10–02
la 11–02, su 10–22

Kajakki / kanootti vuokraamo
Vantaanjoella 4.6. – 10.8.
Muulloin auki sopimuksen mukaan.

Kuljetukset:
ma-to 10–22, pe 10–22:30, la
11–22:30, su 11–22

• vuokrausta • kursseja • kuljetukset

A-oikeudet

Aukioloajat ke – pe 14 – 20, la - su 12 – 18
Malmin uimaranta / Uimarannantie 30 / p. 0400–670 744
18
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Puutarhalaisen
j

k

JUHLAT

Kesän juhlien järjestelystä vastaa lohko kolme,
johon kuuluvat mökit 109–196 ja 306–320.
Näistä mökeistä kaikki kynnelle kykenevät
mukaan suunnittelemaan ja tekemään meille juhannus- ja elojuhla!

h

a

HUOLTOKÄYTÄVÄT

k

ISÄNNÄT

Siirtolapuutarhan säännöt edellyttävät vähintään lehti- ja viherjätekompostointia
jokaisella tontilla. Viherjätettä ei saa viedä
Molokkiin eikä haketuspaikalle.

k

LAJITTELU

Lajittele roskat oikeisiin paikkoihin. Pahvi,
energia, metalli, paperi, lasi, sekajäte, näille
kaikille on omat laatikkonsa kerhotalon vieressä olevassa jätepisteessä. Jos tapanasi on
solmia jätepussi kiinni, painele siitä ilma pois
ennen Molokiin heittämistä.

p

KOMPOSTI

KIERRÄTYSLAVA

Perennojen kierrätyslava on perustettu miesten WC:n edustalle. Sinne voit viedä ylimääräiset perennat tai hakea mieleisesi mukaasi.

r
m

Myrkyllinen

Tarkista, ettei pihapiirissäsi kasva punakoisoa. Kitke se pois ja varoita lapsia sen myrkyllisyydestä. Ensin violetit kukat ja myöhemmin vihreä puikula marja.

v

VESI

Pakilassa on kaksi vesijohtoverkkoa. Talousvesi on Helsingin kaupungin vesijohtovettä
ja aika hintavaa. Kasteluun käytämme Vantaan ravinteikasta jokivettä. Jotta se riittäisi
kaikille, parillisina päivinä kastelevat ne mökit, joiden numero on parillinen, ja parittomina päivinä parittomat numerot ja 31.7.
saavat kastella kaikki. Kastelu on hyödyllisintä klo18:n jälkeen.

j

PEACE

JÄTEVESI

Jätevesien käsittelyssä on noudatettava Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen ohjeita, jotka perustuvat nykyiseen lainsäädäntöön (542/2003).

Anna mökkinaapureillesi mökkirauha välttämällä äänekästä melua klo 23:n jälkeen (rakentaminen, äänekäs musiikki jne.)
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POSTILAATIKKO

Muista laittaa postilaatikko. Sanomalehdistä
Helsingin Sanomien ja Hufvudstadsbladetin
kesäosoitteeksi voi vaihtaa mökkikujan
osoitteen. Postinumeromme on 00680.

AUTOLLA AJO JA PYSÄKÖINTI

Puutarha-alueella on vain välttämätön autolla ajo sallittu ja ajonopeus on korkeintaan
10 km/h. Pysäköinti on sallittu vain pysäköintialueilla. Tämä koskee myös rakennusmiehiä.

Kesällä alueen kunnosta vastaa kolme isäntää. Pauli, Benny ja Paavo. Yhteystiedot toisaalla lehdessä.

l

p

KISSAT JA KOIRAT

Kissat ja koirat on pidettävä kytkettynä palstan ulkopuolella liikuttaessa ja omistajan on
huolehdittava, etteivät koirat häiritse naapureita haukunnallaan.

Mökkipalstojen välillä olevat 60 cm leveät
huoltokujat on pidettävä avoimina. Palstojen välinen raja kulkee huoltokujan keskellä ja naapurukset vastaavat huoltokäytävän
kunnosta yhdessä .

i

aakkoset

RAKENTAMINEN

Rakentaminen siirtolapuutarhassa edellyttää kirjallista hakemusta yhdistykselle. Katso
ohje toisaalla lehdessä.

s

SÄHKÖ

Yhdistys laskuttaa sähkömaksut kaksi kertaa
vuodessa. Lasku talven ajalta jaetaan kesäkuun alussa postilaatikoihin ja kesän sähkönkulutuksesta lasku tulee syyskokousmateriaalin yhteydessä kotiosoitteeseen.

m

MATONPESUPAIKKA

Vantaan toisella puolella Pukinmäessä on
mainio kaupungin matonpesupaikka, jossa
pesualtaat ovat kuivalla maalla ja jätevesiratkaisu on nykylain vaatimustenmukainen.

t

TALKOOT

Puutarha pysyy kunnossa talkoilla. Osallistumalla talkootyöhön säästetään kuluissa pitkä penni.
kuvat Heli Ahola
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Kasvaako mökkipihallasi
omenapuuaarre?
Siirtolapuutarhaamme on kutsuttu myös omenalaaksoksi, eikä suotta. Kun seisoo puiden kukinta-aikana Kielomäellä ja katselee hienoa
valkoista kukkamerta, tuntuu kuin olisi pilvien yläpuolella. Millainen näkymä meitä mahtaa kohdata 50 vuoden kuluttua, jolloin lapsenlapsemme kiipeävät keväiselle Kielomäelle.
Mitä he näkevät? Olemmeko osanneet vaalia
arvokasta perintöämme tuleviakin polvia ajatellen?
Vanhimmille omenapuillemme on kertynyt
ikää jo yli 60 vuotta. Lajikkeesta riippuen nämä voivat tuottaa satoa vielä vuosia. Vanhat
puut eivät kuitenkaan ole vain sadon tuottajia. Ne ovat viestejä aiemmilta sukupolvilta. Ne
suovat kaivattua varjoa, lisäävät luonnon monimuotoisuutta ja ovat keskeinen osa siirtolapuutarhamme maisemaa. Puun kaataa hetkes-

sä, mutta kestää ihmisiän kasvattaa uusi tilalle.
Onneksi siirtolapuutarhayhdistyksemme on
ryhtynyt vaalimaan arvokasta perintöämme.
Nykyisiä ja tulevia polvia ajatellen on tarkoitus
koota Pakilan lajikkeista kattava omenapuurekisteri.
Täytä alla oleva omenapuurekisterin tietojen
keruulomake ja tuo se mukanasi omenapuupäivänä kerhotalolle. Mielenkiintoista nähdä,
onko alueellamme esimerkiksi MTT:n etsimiä
vanhoja aarteita, Markunoff tai Viikari -lajikkeita. Tietojen keruu tulee jatkumaan, ja myöhemmin yhdistys järjestää uuden tilaisuuden,
jossa keskitytään erityisesti omenalajikkeiden
tunnistamiseen.
Outi Sirkeinen

✁
pakilan siirtolapuutarhan omenapuurekisteri tietojenkeruulomake
Omenalajike

arvioitu istutusvuosi

1
2
3
4
Puh. 044 700 6500 PALVELEMME: Ark. 7–21, La 9–18, SU 12–18

5
6
7
Mökin numero
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Tietojen antaja

pvm
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Pakilan
siirtolapuutarhayhdistyksen

Omenapuupäivä
la 14.6.2014 Kerhotalolla

Kellonajat ovat noin-aikoja, sillä tarkoitus on, että
tilaisuudessa on hyvin aikaa alustusten lisäksi myös
kysymyksille ja keskustelulle.
10.00 Otetaan vastaan ja kirjataan yhdistyksen
omenapuurekisteriin mökkiläisten
ilmoittamia tietoja.
• Esitetään mökkiläisten omena-aiheisia
		 kuvia valkokankaalla
• Tutustutaan omenapuuaiheiseen
		 näyttelyyn ja aineistoon
• Mökkiläiset voivat kiinnittää ilmoitus		 taululle ideoitaan mahdollisen
		 omena-ylituotannon käytöstä
• omenareseptejä
• omenateemaan liittyviä vinkkejä
10.30 Vanhat omenapuulajikkeet ja niiden hoito
alustajana tutkimusmestari Hilma Kinnanen
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus,
MTT
Omenakahvila avataan n. klo 11.00 ja kahvitauko
11.30 Uuden omenapuun istutus, hoito ja leikkaustavat, sadonkorjuu ja omenoiden säilytys
alustajana puutarha- ja ympäristöneuvoja
Kirsi Mäkinen / Uudenmaan Martat
12.30 Istutetaan yhdessä perheomenapuu
kerhotalon viereen.
• Suojataan ja tuetaan puu oikeaoppisesti.
Tehdään perhosten ruokinta-asemia,
ohjaajana Kirsi Mäkinen
11.00 –12.00 Lapsille kasvomaalausta
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