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Sulje omat talous- ja kasteluvesisulkusi 
polun laidalta. Kaikki palstan vesijohdot 

ja niihin liittyvät laitteet päähanasta alkaen 
ovat kunkin palstalaisen omalla vastuulla. Ole 
siis huolellinen, jotta vältyt vesivahingoilta! 

Irrota palstallesi menevä letku pääha-
nasta, irrota tyhjennystulpat ja tyhjennä 

putket huolellisesti. Puhallus hanaan auttaa 
tyhjentämään putket. Puhaltamisen jälkeen 
ja varmistettuasi putken tyhjeneminen, laita 
tulpat kevyesti takaisin paikoilleen. 

Tyhjennä ja suojaa palstallesi asenta- 
masi johdot, letkut, säiliöt, varaajat yms. 

tarpeen mukaan jäätymisen estämiseksi. 

Jätä omalla palstallasi hanat auki talveksi. 
Muista varmistaa, ettei sisätiloihin voi 

enää tulla vettä. Lopulliseen talviasentoon po-
luilla olevat kahvat asentaa Pauli Ojanen, joka 
muutenkin huolehtii yhdistyksemme talous- ja 
kasteluvesijärjestelmistä palstasi kulmalle asti.

Keväällä muista tulla sulkemaan vesi-
johtojesi hanat ennen vesien avaamista 

vapun tienoilla. Verkosto voidaan avata, kun 
jäätymisvaaraa ei enää ole. Avaamisesta 
ilmoitetaan ilmoitustaululla. 

Ilmoita havaitsemistasi vuodoista ja vau- 
rioista välittömästi vesijohtoverkoston 

hoitajalle. Pidä palstasi päähana kesäkaudella 
aina suljettuna, kun palstallasi ei ole ketään 
paikalla. Tällöin ei pääse syntymään suuria 
vahinkoja letkuvuodoista tai muiden  
vesilaitteiden vaurioitumisesta.
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Keväällä 1991 aloin seurustella nykyi-
sen vaimoni Sinikan kanssa. Kesällä 
käytiin viettämässä viikonloppuja 
täällä Pakilassa. Sinikan sisko, joka 
omisti mökin, oli muuttanut Poh-
jois-Karjalaan. Mökki oli myynnissä, 
mutta ostajia ei näkynyt. Me käytiin 
leikkaamassa ruohoa ja pidettiin 
paikkoja kunnossa. Silloin jo ihastuin 
saunaan ja sen letkeään ilmapiiriin. 

No, syksymmällä sitten tuumail-
tiin, kun oltiin oltu silleenkin, josko 
alettais oleen kimpassa ja ostettaisi 
tämä mökki. Niin minä sitten rou-
dasin vähät tavarani Lauttasaaresta 
Alppilaan. Käsiraha maksettiin. 
Kaupat tehtiin 1992 puolella, kun ol-
tiin saatu pankista lainaa. Silloin en 
arvannut, millaisen työleirin hom-
masin, mutta mukavaa tämä on ollut. 
Me on asuttu täällä koko kesä vapusta 
syykokoukseen asti sitä ekaa kesää 
lukuun ottamatta. En vaihtaisi tätä 
muuhun, vaikka joskus kyllästyttää 
ainainen muutto keväisin ja syksyi-
sin. No pysyypähän pirteämpänä.

Hyvää syksyn odotusta!

Kalevi Lehikoinen
hallituksen puheenjohtaja

SATAA, SATAA ROPISEE. On miellyt-
tävän lämmintä ja hiljakseen tihuut-
taa vettä pitkän tukahduttavan kuu-
man jakson jälkeen. Istun terassilla 
ja kirjoitan tätä, kylätie on hiljainen. 
Sadepäivänä voi hyvällä omallatun-
nolla laiskotella ja lueskella. Nyt, kun 
oikoluen tätä, niin on pitkä hellejakso 
takana. Sadetta kaipaa.

Illalla on jo perinteeksi muodostu-
nut jalkapallosauna. Tarjolla on hyvät 
löylyt ja mukavaa seuraa sekä herkul-
lista kasleria kaikkine lisukkeineen, 
näin olen kuullut. Veikkauksessa en 
pärjännyt, mutta se ei ollut tärkeää, 
kunhan olin mukana, tosin riviä teh-
dessä sen piti olla voittorivi.

Tämän jutun ilmestyessä on elo-
kuu, siis kesä on mennyt. Nykyään 
vuodet tuntuvat menevän nopeasti. 
Kaiken kaikkiaan kesä on mennyt on-
gelmitta. Puuhaa on riittänyt. 70-vuo-
tias puutarha voi hyvin, vaikka talous 
vähän huolettaa. Saunalla joudumme 
uusimaan boilerit ja sähköjärjestel-
mä kaipaa korjausta. Pitää varautua 
ryhmämaksun korotukseen.

Tässä lehdessä myöhemmin uusi 
mökkiläinen kertoo itsestään ja tänne 
tulostaan. Jospa minäkin kerron, 
miten tänne eksyin.
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iisi vuotta rintamalla palvellut Lauri Walo 
halusi sodan jälkeen luontoon raittiiseen 
ilmaan ja päätti ostaa vaimonsa Aunen 

kanssa perheelle siirtolapuutarhamökin Tuoma-
rinkylänkartanon entisiltä mailta. Laurin isällä oli 
ollut siirtolapuutarhamökki Kumpulassa. Pakilassa 
tontteja oli tarjolla vähintään 10 vuotta Helsingissä 
asuneille kaupunkilaisille ja niiden avulla halut-
tiin helpottaa erityisesti vähävaraisten työmiesten 
perheiden ruokahuoltoa.

KAIKKI KULKI POLKUPYÖRÄN TARAKALLA
Rakennustarvikkeista oli pulaa ja lähes kaikkea 
säännösteltiin: nauloja sai vai kilon ja sahatavaraa 
oli niukalti tarjolla, joten mökin rakentajat hyö-
dynsivät neuvokkaasti kaikenlaisen rakennus-, 
puu- ja paperitavaran mökkien rakennuksessa. Hy-
vin harvalla oli tuolloin käytössä oma auto, joten 
kaikki tarpeellinen kulki polkupyörän tarakalla.  

– Isällä oli vaikeuksia saada ketään auttamaan 
mökin rakentamisessa, koska kaikki olivat sinä 
kesänä olympialaisissa ja käytännössä hän rakensi 
sen yksin. Kaupungilta tuli tarkastaja katsomaan, 
ettei mökeistä tullut liian suuria, tytär Seija Leski-
nen muistelee. 

Pakilan ensimmäiset siirtolapuutarhurit keskit-
tyivät ennen kaikkea viljelyyn: omasta kasvimaasta 
saatiin paljon perunaa, valtavan kokoisia lanttuja, 
hernettä ja muuta syötävää. 

– Myöhemmin mökkiläiset tekivät yhteistilauk-
sia omenapuun ja vadelman taimista sekä marja- ja 
orapihlajapensasista, jotka puutarhuri toimitti 
paikan päälle. Alueella kiersi myös huonekalu-
kauppiaita, Seija Leskinen kertoo.

ELOKUUSSA OMENAVAHTIVUOROT
Pakilan mökkiläisiä palveli aluksi jonkin matkan 
päässä sijainnut Elannon pikkupuoti, josta haettiin 
maitoa ja leipää ja myöhemmin Kielomäen tanssi-
lavan vieressä toimi kesäisin kioski. Lähin linja- 
autopysäkki oli nykyisen HESY:n talon kulmilla. 

Ensimmäisten vuosikymmenten ajan siirto-
lapuutarhassa kesät olivat kovaa työntekoa ja 
Laurin tytär Seija Leskinen arveleekin, että Pakilan 
siirtolapuutarhaelämä on nykyisin paljon yhtei-TEKSTI & KUVAT  •  Irmeli Seipäjärvi  sekä Seija Leskisen ja Merja Selinin kotialbumi

S I I R T O L A P U U TA R H A E L Ä M Ä Ä  
K O L M E S S A  P O LV E S S A

Laur i  Walo  ost i  Pak i lan  s i i r to lapuutarhan v i imeisen vapaan tont in ja  rakensi 
Poppel ikuja 237:n mökin Hels ingin olympiavuonna 1952. Myöhemmin mökki siir tyi 

tyttärelle ja nyt s ie l lä  v ietetään kesää jo perheen kolmannessa polvessa.  
Siirtolapuutarhureita kolmessa polvessa. 

◀ Äidiltä tyttärelle: Merja Selin ja Seija  
Leskinen ovat emännöineet isoisän  
rakentamaa Poppelipolun mökkiä.
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söllisempää ja leppoisampaa kuin 
alkuaikoina.

– Silloin oli vähemmän vapaa-ai-
kaa ja mökille ei yleensä jääty yötä, 
vaan käytiin hoitamassa kasvimaata 
ja palattiin usein illaksi kotiin ja seu-
raavana päivänä töihin. Mökeissä ei 
myöskään ollut sähköä ja vesi haettiin 
pumppukaivoista. 

Tyttärentyttären Merja Selin 
parhaisiin lapsuusmuistoihin kuuluu 
kuitenkin, että mummon ja papan 
kanssa otettiin aina uinnin jälkeen 
päiväunet ennen ateriaa. 

Myös silloisilla puutarhureilla oli 
ongelmia omenasadon kanssa – tosin 

päinvastaisia kuin nykyisin:  lop-
pukesästä kaikkien piti vuorollaan 
osallistua koko yön läpi kestävään 
omenavahtiin. Nuorista omenapuis-
ta kertynyt pieni sato olisi muutoin 
päätynyt varkaille. 

Sadosta tehtiin hilloa ja mehua 
tai se siirrettiin varovaisesti laati-
koissa kaupunkiin kellariin, jolloin 
niistä voitiin nauttia vielä talvella-
kin. Kauneimmat omenat annettiin 
kuitenkin lapsenlapselle syötäväk- 
si samantien.

KESÄKUPLA KAUPUNGISSA
Seija Leskinen kertoo, että koskaan 
ei ole tullut mieleen luopua siirtola-
puutarhamökistä, vaikka myöntää, 
että välillä on tullut mitta täyteen 
kesien työntäyteisyyden ja erityisesti 
pitkän orapihlaja-aidan leikkaamisen 
kanssa. Pakilassa kasvimaat ovatkin 
vuosikymmenten saatossa pienen-
tyneet ja vaihtuneet yhä enemmän 
kukkaistutuksiin. 

Poppelipolku 237:n nykyiset 
asukkaat, Merja ja Timo Selin tekivät 

mökkiin kahdeksan vuotta sitten 
ison remontin, jolloin sisätiloja avat-
tiin poistamalla osa seinistä sekä vin-
tin katosta ja mökki koki modernin 
muodonmuutoksen. Selinit viettävät 
mökillä koko kesän toukokuusta 
syyskuuhun ja emäntä on usein hu-
rauttanut töihin pihassa seisovalla 
vaaleanpunaisella vespalla. 

– Pakilan siirtolapuutarha on täl-
lainen oma maailmansa, kesäkupla 
kaupungin keskellä, jo lapsuudessa 
Pakilassa kesää viettänyt Merja ku-
vailee. Mökkeily on irtiottoa arjesta, 
mutta sen ei Merjan mielestä saisi 
kuitenkaan tulla liian helpoksi, vaan 
aina on hyvä olla jotain tekemistä.

Perheen ja mökin historiasta 
muistuttavat seinällä olevat kehyste-
tyt valokuvat mökkiläisistä kolmessa 
polvessa ja isoisä Laurin saama kun-
niakirja kiitokseksi osallistumisesta 
siirtolapuutarhayhdistyksen kerho-
talon rakentamiseen vuonna 1973. Ja 
elokuun alussa alkuperäiset omena-
puut seisovat edelleen pihassa, oksat 
painuneina ja täynnä omenia. ●

Kesä 2018 jää muistoihin 
hellekesänä. Ulkona pihalla 
viihtyvät Seija ja Osmo  
Leskinen (vas) sekä Merja  
ja Timo Selin.

Lauri Walon kunniakirja  
talkootyöstä.
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Nimetön, 1962 tai ennen • Kuva Matti Pyhtilän perhealbumi

V U O S I E N  V A R R E LT A

1. Nimetön, 1962 tai ennen

2. Liiteri, 1962

3. Kivetys, 1962 tai ennen

4. Lehtimaja, 1962 tai ennen

Sivun kuvat  Matti Pyhtilän perhealbumi

   JATKUU ▶

1.

2.

3. 4.
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2.

1. Kesäkahvilatoiminta aloitettiin vuonna 2009, kuvassa  
 ”äijäkahvilan” talkoolaiset. 

2. ”Kukkokahvila”, 2013

3. Mustanaamiot naistensaunassa, 2013

4. 60-vuotisjuhlien juhlasaunassa 

 ihmeteltiin valtavaa etanaa.

Aukeaman kuvat Pakilan puutarhurit

1.

5.

1. 2.

3. 4.
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1. 2. 3.

4. 5.

1. Vantaan joen tulva, 2004

2. Saunapalo, 7.7.2005

3. Sähköurakka, 2003

4. Paras lelu leikkikentällä, 2007

5.  Afganistalaisperheen vierailu Pakilan  
 siirtolapuutarhaan, 2007

Aukeaman kuvat Heli Lidman
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1. 2.

4.

3.

5.

1. 60-vuotisjuhlien keittiötalkoolaiset ahkeroivat. 

2. Ruokailua 60-vuotisjuhlissa.

3. Taikuri Janne Tuppela 60-vuotisjuhlissa. 

4. Pyykkärit (The Cottage Ladies) historiallisessa  
 kavalkadissa 60-vuotisjuhlissa.

5. Puutarhatonttu-muotinäytös elojuhlissa, 2013

Aukeaman kuvat Pakilan puutarhurit
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1.

3. 4.

1. Elojuhlissa vuonna 2013 hämmästeltiin taitavaa  
 akrobaattia. • Kuva Pakilan puutarhurit

2. Kerhotalon keittiöremontin aikana vuosina 2012–2013  
 sali toimi väliaikaisena keittiönä. • Kuva Pakilan puutarhurit

3. ”Sukellusvene” nurmikolla kesällä 2015 olikin uusi  
 jätesäiliö. • Kuva Pakilan puutarhurit

4. ”Lapset kalassa” Kengurumeiningin kanssa vuoden  
 2014 elojatseilla. • Kuva Pakilan puutarhurit

2.
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TEKSTI Maarit Louekari •  KUVAT Annu Brotherus

H E L L E K E S Ä N Ä  2 0 1 8

elteisenä ja historiallisena 
päivänä 16. heinäkuuta, jol-
loin Venäjän ja Yhdysvaltain 

presidentit tapasivat Helsingissä, kiersin 
etsimässä pakilalaisia puutarhureita 
haastatteluun. Paula Larmin ja Maija 
Kokon tapasin uuden huoltorakennuksen 
luota. Eva Fagerstedtin ja Anu Rahkon 
löysin mökeiltään. Evan nauttimassa tuu-
lettimen viilennyksestä ja Anun sisältä 
Mäntypolun varjoisalla mökillä. Maire 
Pieponen oli puutarhansa portilla Outi 
Sirkeisen kanssa juttelemassa. Päivä oli 
ennätyshelteinen. Lämpöä oli 30 asteen 
paikkeilla ja helikopterit lensivät president-
tien liikkumisen ajan Tuusulantien yllä. 

Miten ja milloin löysit tiesi Pakilaan?

Mikä on siirtolapuutarhassa  
sinulle rakkainta?

Mitä uuden mökkiläispuutarhurin 
olisi tärkeä tietää ja hyvä aloittaa  
siirtolapuutarhaelämä?

Etsin koiralleni mökkiä, koska maaseutumökilleni 
on 200 km:n matka ja koirani rakasti ulkonaoloa. 
Kiersin melkein kaikki siirtolapuutarhat Helsingis-
sä ja, kun tulin tänne Pakilaan, vastaani tuli Tuija 
Kuchka, joka – minuun vilkaisemattakaan – terveh-
ti iloisesti koiraani. Minä taas tervehdin häntä, sillä 
hän on lapsuudenystäväni Keikyältä. Tuija sitten 
löysi minulle tämän hyvin hoidetun puutarhan ja 
mökin, jonka ostin, vaikka näin sen vain tammikui-
sessa lumihangessa eikä sisällä nähnyt mitään. 
Päivääkään en ole ostostani katunut! Tämä yli 20 
vuotta sitten tehty hankinta on elämäni paras.

Puutarhanhoito on minulle rakasta, se on elämän 
peruskauraa. Onhan täällä muutakin ihanaa, koska 
tämä on kuin pieni kyläyhteisö. Kesäkahvila on 
niin hauska. Toivonkin, että kaikki uudet mökki-
läiset löytävät nopeasti tiensä sinne ja tutustuvat 
yhteisöömme.

Tulkaa mukaan kaikkeen toimintaan niin paljon 
kuin vain jaksatte. Se antaa paljon. Toivon myös 
aina, että ylläpitäisimme viljelykulttuuria. Jos pals-
ta peitetään ja katetaan tiukasti erilaisilla rakennel-
milla, menetetään lähiviljelyn rikkaudessa. Näen 
siirtolapuutarhuruuden linkkinä luonnolliseen elä-
mäntyyliin.  On hyvä tajuta, että voi tuottaa omaa 
ruokaa ja nauttia siitä ja kesästä kyläyhteisössä.

Voi olemme olleet täällä ainakin 30 vuotta!  
Olimme mieheni kanssa hiihtelemässä helmi-, 
maaliskuussa Pakilan ympäristössä ja ilmoitustau-
lulta löytyi mökin myynti-ilmoitus. Otettiin yhteyttä 
Kerttu Pohjanoksaan ja ostettiin mökki saman 
tien. Myynti-ilmoituksia oli silloin vain yksi! Minä 
olin Oulunkylässä hoitanut viljelypalstaa ja halusin 
myös mökin. Töissä minua oli kehuttu vihreästä 
peukalosta. Olemme olleet täällä jo kauan. Aika-
naan kävimme molemmat töissäkin täältä.

Nimenomaan ahertaminen ja kitkeminen! Aina 
uuttakin laitettiin. Istutimme luumupuun ja sato 
oli niin valtava, että piti pyytää naapurit sitä 
jakamaan. Istutin myös ruusukvittenin ja Persian 
keltaruusuni kukkii vieläkin. Palsternakkasadosta 
sain yhtenä kesänä 80 senttisen juureksen. Se 
piti tarkkaan mitata, kun se oli niin valtava. En 
enää muista, mitä siitä valmistin. Viime kesänä 
karhunvadelmat tuottivat ennätyssadon. Nuorena 
sain maatalouskerhon ykköskuntoisuusluokan 
tunnustuksen, kun kitkin kasvimaatani niin huolel-
lisesti. Sain vain sokerijuurikasta, en silloin myös 
viljelemiäni porkkanoita enkä punajuuria. Soke-
rijuurikkaasta yritin keittää siirappia ja muistan, 
kuinka se ei millään sakeutunut.

On tärkeä pitää oma palsta kunnossa, että naapu-
reilla ei ole sanomista siitä.  Molempia koskevat 
hoitamisvelvoitteet. Saksilla ei tarvitse heinää 
leikata, vaan pitää ajoissa hoitaa oma osuutensa. 
Naapureille ei saa 
huutaa vihaisena. 
Kysyä voi ystäväl-
lisesti ja vastata 
ystävällisesti. 
Hyvän päivän 
sanominen on 
alku ja tärkeää. 
Onneksi melkein 
kaikki niin teke-
vätkin.

Mökin omistaa tyttäreni Laura, mutta olen nyt hoita-
massa puutarhaa. Tyttäreni löysi mökinmyynti-ilmoi-
tuksen netistä viitisen vuotta sitten. Hän oli jo pitkään 
haaveillut poispääsystä kerrostaloasunnostaan 
maalaiselämään. Itse olen Itse olen kotoisin maalta 
ja meille siirtolapuutarha korvaa sitä elämisen tapaa.

Voi – vadelmien keruu on aivan ihanaa. Meillä  
on valtavasti vadelmaa! Marjapensaitakin oli paljon 
valmiina. Tyttäreni poikakin viihtyy niin hyvin  
täällä puutarhassa. 

Uuden mökkiläisen pitää ymmärtää, että ystävälli- 
syys olisi ykkösasia. Itse olen tällainen puhelias 
savolainen, mutta ei tarvitse olla sitä, voi olla lappi-
lainen, pohjalainen tai mikä tahansa, mutta ystävälli-
syys on tärkeää. Erilaisuus pitää hyväksyä!

M Ö K K I  5 8

M Ö K K I  4 1

M Ö K K I  1 7 7
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Syksyllä 2011 löysimme tämän Pakilan mökin.  
Sitä ennen olimme jo mieheni Petrin kanssa etsi-
neet eri alueilta mökkejä ja seuranneet ilmoituksia 
myytävistä mökeistä. Tästä mökistä oli ilmoitus-
taululla ilmoitus ja ihastuimme suureen pihaan. 
Meidän lapsemme pääsisivät täällä juoksentele-
maan omalle pihalle. Silloin meillä oli kaksi lasta ja 
nyt on kolmaskin pakilalainen pihan käyttäjä per-
heessä. Tärkeä syy mökin hankkimiseen oli päästä 
pois kaupungin autoliikenteestä ja hälinästä.  
Tänne ei autojen äänet kuulu.

Ihaninta lapsille täällä ovat vesileikit pihalla!  
Itsellä on nykyään melkein himo tai ainakin valtava 
innostus puutarhan hoitoon ja suunnitteluun. 
Marjapensaat ovat suuria suosikkejani ja niitä voi 
istuttaa pitkin kesää. Hyötykasvien kasvattaminen-
kin kiinnostaa, mutta en oikein ehdi tänne vielä tou-
kokuussa, joten niiden viljely joutuu vielä odotta-
maan. Mieheni Petri viihtyy täällä, koska joka kesä 
meillä on jotakin toteutettavaa tehtävänä. Tänä 
kesänä rakensimme tätä mökin lähipihaa.

Kannattaa löytää oma juttunsa täällä siirtolapuu-
tarhassa. Puutarhanhoito, saunaelämä tai muu 
yhteiselo. On paljon mahdollisuuksia olla siirtola-
puutarhurina omalla tavallaan. Piha tulee pikkuhil-
jaa oman näköiseksi – ei ole pakko kiirehtiä. Minä 
aion olla täällä yhtä iäkkääksi kuin Vera Karlsson, 
jolta ostimme mökin. Hän oli 90-vuotias!

Tulin 25 vuotta sitten. Luin jutun jostain lehdestä, 
jossa haastateltava kertoi, ettei haluaisi luopua 
omata mökistään ja vuokraisi sitä mielellään. 
No tartuin siihen. Jouduin sitten ihmettelemään, 
miksi naapurit eivät sanoneet edes päivää ja olivat 
vihaisia.  Minähän en tiennyt, ettei mökkiä sääntö-
jen mukaan saa vuokrata. Kukaan ei sitä minulle 
kertonut. Lopulta se selvisi minulle ja silloin olin jo 
todennut, että oma mökki voisi olla tosi kiva. Aloin 
siis etsiä omaa ja löysin tämän nykyisen mökkini.

Kukkaset ovat ihaninta: kärhöt ja salkoruusut eten-
kin. Omenat, vaikka niitä onkin liikaa. Kun täällä on, 
on ihan kuin olisi maalla vaikka on kaupungissa! 
Puutarhan hoito on kuin kuntokoulu, mutta vielä 
parempi, koska sitä tehdään ulkona raittiissa 
ilmassa. Sanonkin usein, että täällä ahertamisen 
turvin jaksan talven. Minulla on astma, mutta en 
ole kasveille allerginen, vain pienhiukkasille. 

Voi, on niin erilaisia mökkiläisiä. Nauti kesästä  
ja raittiista ilmasta. Yritä olla sovussa naapurei- 
den kanssa. Älä vihoittele äläkä kiusaannu  
pikkuasioista. ●

x 2 1 x x 2 x x 2 x 1 1 1

f

PAPU TRIVIAA
Kuinka monta punaista mökkiä on 
siirtolapuutarhassamme?
1  78
X 55
2 66

Mikä on ”punaisin” polku suhteessa 
mökkimäärään?
1  Haapapolku
X Pajupolku
2 Seljapolku

Vantaanjoki alkaa?
1  Hausjärveltä
X Hyvinkäältä
2 Tuusulasta

Mikä on tämän hyvin yleisen puutar-
hassamme kasvavan kukan nimi?
1  malva
X harmaamalvikki
2 salkoruusu

Mikä on puutarhan oman 
rokkibändin nimi?
1  Gardeners
X The Gardeners
2 The Garden

Mikä on ajonopeus alueella?
1  20 km/h
X saa ajaa niin lujaa kuin uskaltaa
2 10 km/h

Hieno remontoitu kerhotalomme on väriltään
1  keltainen
X vaaleanharmaa
2 punainen

Milloin Papu lehti ilmestyi ensimmäistä 
kertaa?
1  2010
X 2008
2 2005

Kuinka monta uutta mökkipalstaa on 
kaavoitettu puutarhaamme vuonna 2014 
hyväksytyssä kaavassa?
1  36
X 40
2 32

Missä sijaitsee talvivesipiste?
1  Lehmuspolun ja Vaahterapolun kulmassa
X Seljapolun ja Pajupolun kulmassa
2 pikkuportin luona

Milloin oli eka kesäkahvila?
1  2009
X 2010
2 2008

Kuka suunnitteli puutarhamme 
palstajaon vuonna 1945.
1  Birger Brunila
X Lauri Pajamies
2 Elisabeth Koch

Siirtolapuutarhoja on Helsingissä
1  10
X 9
2 12

Papu

1 X 2

Hauskaa visailua toivottaa Heli

M Ö K K I  1 4 7

M Ö K K I  2 2 8
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Nipa Nieminen ja Reetta Ristimäki

KUVAT Tomi Friman •  AVUSTAJA Jan Kaila

Juha ”Zakke” Saukkonen

Tomi Friman ja vieraat

Liisa Helin
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J U H A ”Z A K K E” S A U K KO N E N

Olavi Pitkänen Juha

Irmeli ja Noa Seipäjärvi
Leena Hirvonen, Jaana Alemo  

sekä kummityttö Ella
Jukka Tauru, Elina Tauru ja  
lapsenlapsi Veikko Laakso
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Matka luoksesi on liian lyhyt. Niin kuin 
metsästyksessä, tärkeämpää on matka, 
mielikuvat ja odotus. 

Matkalla luoksesi saan kulkea kauneim-
pien puutarhojen läpi, joista ystävälliset 
ihmiset tervehtivät minua. Miltei pakahdut-
tavat viidakon tuoksut vaihtuvat erilaiseen 
vehreyteen: kaupunkilaisten huolella hoita-
miin viljelypalstoihin, kukkien, vihannesten  
ja marjojen paratiisiin. 

Vielä hiekkatien ylitys ja pian jalkojeni 
alla narskuu sepeli. Se varottaa sinua, Sau-
na, tunkeilijoista, mutta antaa myös odottaa 
sitä, joka sinut lämmittää. Ja niistä, jotka 
antautuvat kuumaan syleilyysi. 

Kun tulinen nielusi syö puuta kädestäni,  
on minulla aikaa antaa mieleni matkata vuo-
sikymmeniä taaksepäin kauniissa, aistik-
kaassa pukuhuoneessasi. Koska tiedämme 
seinilläsi olevan korvat, kauniit puupaneelisi 
kertovat minulle tarinoita, joita en uskoisi, 
elleivät ne niitä minulle vakuuttelisi. Ja se 
pyöreä peili, joka kerran melkein paljasti 
minut itselleni. 

Mutta nyt kuuluu jo pesuhuoneesta sa-
manaikaisesti harras ja iloinen sorina, joka 
sekoittuu veden moninaisiin ääniin ja harjan 
suhinaan, kun autamme toisiamme hanka-
lasti tavoitettavan selän puhdistamisessa. 

Ja taas joku heittää löylyä. Samalla aistini 
täyttää kaunein tuoksu maailmassa: vihta. 

Palvomme sinun toteemiasi vedellä. 
Juotamme kuumat, yksitellen valitut kivesi 
ja kiität puhisten, sihisten ja huokaillen. 
Irrotat kehomme syvimmän hien ja tasoitat 
mielemme pois huolista, mutta teet meidät 

myös autuaan tietoisiksi siitä, että olemme 
yhtä luonnossa suurimman vuoren ja kau-
neimman kukan kanssa. 

Yhdistät meidät, pienet ja suuret 
puhumaan, pölisemään, jopa väittelemään 
milloin elämän tarkoituksesta, puutarhan 
hoidosta tai jalkapallosta.  Vai ovatko ne 
kaikki sitä samaa? 

Ja taas joku heittää löylyä, paksuun 
kosteaan ja kuumaan turvalliseen syliisi 
kietovaa. Juuri niin, että tunnen muuttuvani 
sulaksi ja irtoavani kehostani. 

Joki, se lienee elävä olento. Usein aamuisin, 
kun lämmitän saunaa, se vangitsee mielen, 
ajatukset. 

Se virtaa ja antaa minulle virtaa. Se kul-
kee majesteetillisena, lyijynraskaana pyyh-
kien maisemaa. Se sanoo: “Olen ollut tässä 
aikojen alussa ja tulen virtaamaan vielä 
kauan sen jälkeen, kun sinä et enää lämmitä 
tätä saunaa. Puhalsipa tuuli mistä vain, 
minä kuljen ja hallitsen tätä maisemaa.” 

Parasta kaikesta on kuitenkin saunarannan 
suihku. Kysykää vaikka ystävältäni Efiltä. 
Taidamme olla suihkun suurkuluttajia. Sen 
vesi on ehdottoman puhdasta, jääkylmää ja 
sitä tulee lujaa. Avanto maan päällä, ripaus 
sitä kaikkea, mikä koitui Titanicin kohtaloksi. 

Rakas Sauna, mitäpä vielä sinusta sanoisin? 
Kuvailisinko rakkautta vai kuvailisinko väre-
jä. Kuuntelisinko kuiskeitasi… tai kapuaisin-
ko vain lauteillesi ja heittäisin löylyä. ●  

MINUSTA JA TYTTÄRESTÄNI  Sades-
ta tuli pakilalaisia Jonnan, Lassen ja 
Kikan ansiosta. 

Jonna ja Lasse kutsuivat meidät 
viime heinäkuun lopussa käymään 
siirtolapuutarhamökilleen. Käyn-
ti Pakilassa oli ensimmäisemme ja 
ihastuimme paikkaan ja sen leppoi-
saan, muusta maailmasta erottuvaan 
tunnelmaan välittömästi. 

Menimme saunomaan ja uimaan. 
Sekin oli ihanaa, astuminen Akseli 
Gallen-Kallelan Saunassa-maala-
uksen sisään, hämärään valoon ja 
saunavihdan tuoksuun. 

Lauteilla vieressä istuva ihana 
Kikka kertoi, että Jasmiinipolun 
päässä on mökki myytävänä. Pudis-
telin päätäni. Olin pitkään haaveillut 
omasta siirtolapuutarhamökistä, 
mutta se oli aina kuulunut sarjaan 
saavuttamattomia unelmia. Uteliai-

suuttani kävin kuitenkin kuikui-
lemassa myynnissä olevan mökin 
pihaa ja voi ei, se oli juuri sellainen 
vähän villiintynyt, salainen puutarha 
josta olin unelmoinut. Yritin pidä-
tellä itseäni, mutta asiaa ei auttanut 
vieressä onnesta hihkuva tyttäreni: 
joohan äiti, jooko, joo!

Muutaman unettoman yön ja 
kuumeisten laskutoimitusten jälkeen 
se oli selvää: tätä kohtalon sormea 
en saisi kääntymään poispäin. Parin 
viikon päästä kauppakirjat oli tehty ja 
vietimme ensimmäisen yön aikuisten 
leikkimökissämme.

Illalla katselimme Tuomarinky-
lään päin avautuvalle pellolle, jonka 
takana joku ratsasti valkoisella hevo-
sella auringonlaskussa. Tuntui kuin 
olisimme saapuneet Nangijalaan, 
Veljeni Leijonamielen seikkailujen  
ja nuotiotulten aikaan.

Nyt takana on ensimmäinen vuosi, 
joka on ollut monenlainen. Talvi ja 
alkukesä menivät remonttia tehdessä. 
Tunnelmat vaihtelivat innostuksesta 
ja uuden luomisen onnesta väsymyk-
seen ja turhautumiseen. 

Apua löytyi onneksi läheltä mo-
nissa käytännön asioissa. Nipa tuli 
hävittämään varastossamme olleen 
ison ampiaispesän, Pena kuljetti roskia 
Sortti-asemalle ja availi talvella porttia 
remonttikuljetuksille. Paulia vaivasin 
kysymyksilläni ja avunpyynnöilläni 
niin paljon, että ihan hävettää. 

Remontti ei ole vieläkään valmis, 
mutta jossain vaiheessa kesää päätin 
kuunnella naapureideni, kahden 
Riitan ja Zacen ystävällisiä neuvoja 
ja hellittää vähän, keskittyä paikasta 
nauttimiseen. 

Ja millaisen kesän saimmekaan. 
Näitä lämpimiä iltoja, hauskoja illa-
nistujaisia ja kuutamouinteja muis-
telen ensi talvena, kun paleltaa ja  
sataa räntää.

Ennen tätä kesää en tiennyt puu-
tarhanhoidosta juuri mitään. Siksi 
olen kiitollinen kaikista neuvoista, 
joita olen saanut, vaikka ne välillä ris-
tiriitaisia ovatkin. Pitääkö kompostin 
olla märkä vai kuiva? Miten muu-
mio-omenat pitäisi hävittää, miten 
kitkeä vuohenputket?

Neuvot ja naapuriapu ovat yksi osa 
Pakilan hienoa yhteisöllisyyttä, mu-
kaan kutsumista, porukkaan ottamis-
ta. Meidät on otettu avosylin vastaan 
ja jo nyt tunnemme kuin olisimme 
olleet täällä aina, kuuluvamme va-
kiokalustoon. Yhtään epäystävällistä 
ihmistä ei ole tiellemme osunut. Toi-
vottavasti itsekin asetumme osaksi 
samaa jatkumoa.  

Mökin hankkiminen Pakilan siir-
tolapuutarhasta on ollut yksi elämäni 
parhaista päätöksistä. Kiitos siitä kai-
kille teille, jotka ovat tehneet olomme 
tervetulleeksi ja kotoisaksi. ●

TEKSTI & KUVAT  •  Nipa Nieminen

TEKSTI  Iina Alanko • KUVA  Annu Brotherus

N A N G I J A L A M M E
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KUVAT  •  Jan Kaila

E L Ä M Ä Ä  PA K I L A S S A
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K E S Ä N  TA PA H T U M I A 

1. Juhannusneidot Siiri Köli, Elli Paaso ja Nea Raaska • Kuva Anu Linnermo

2. Pakilan Spy:n isäntä Pauli Ojanen ja hänen apurinsa Niko Ldov • Kuva Jan Kaila

3. Juhannuslippu 2018 • Kuva Annu Brotherus

4. Juhannus 2018 Marzi, Kähärä, Reetta ja Mikko • Kuva Annu Brotherus

1.

3.

4.

2.
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1. Koristeluryhmä talkoohommissa • Kuva Marketta Eräsaari

2. Juhannusjuhlat kerhotalolla 2018 • Kuva Annu Brotherus

3. Talkoot 2018 Jorma Manninen ja Kalevi  
 Jauhiainen • Kuva Annu Brotherus

4.  Juhannus 2018 Seni • Kuva Annu Brotherus

5.  SSPL:n kurssi 9.6., aiheena ”Tarpeellista vai tavan  
 vuoksi – Puutarhan hoitotyöt ja niiden  
 ajoitus” • Kuva Annu Brotherus

6.  Hannu Rinteen luennon otsikkona oli ”Oikein korjattu  
 puutalo kestää ikuisesti” • Kuva Mikko Vuorinen

1. 2. 3.

4. 5. 6.
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 1.  Saippuakuplia • Kuva Päivi Seikkula

 2. Lea Pakkala (sello) ja Jarmo Julkunen (kitara) • Kuva Annu Brotherus

 3. Makkaran myynti • Kuva Annu Brotherus 

 4. Valuutanvaihto • Kuva Annu Brotherus

 5. Lettujen paistoa • Kuva Annu Brotherus

 6. Juhlien talkoolaiset Kirsi ja Riikka Airaksinen • Kuva Anu Linnermo

 7. Historiadialogi, Annu Brotherus ja Nipa Nieminen • Kuva Leena Rantanen

 8. The Gardeners • Kuva Annu Brotherus

 9. Aluejärjestö ja SSPL onnittelivat 70-vuotiasta Pakilan  
  Siirtolapuutarhayhdistystä • Kuva Annu Brotherus

 10. Lapset maalaamassa • Kuva Päivi Seikkula

1.

2.

5.

6.

7.

3.

4.

8.

9.

10.



OSOITTEENMUUTOKSET JA MUUTOKSET OMISTUSSUHTEISSA 
(kauppa, perintö tms.) on ilmoitettava 3 kk:n kuluessa: Timo Mäkinen, 040 164 8005,  
timotmakinen@gmail.com, Välimerenkatu 13 A 30, 00180 Helsinki. 

YHDISTYKSEN POSTI:  Kerhotalon seinällä oleva postilaatikko ei ole käytössä talvikau- 
tena. Syyskokouksen jälkeen hallitukselle tarkoitettu posti toimitetaan mieluiten sähköpos-
titse sihteerille: Susanna Aaltonen, susanna.jaaltonen@gmail.com, puh. 050 546 7968.

PORTTI SULJETAAN TALVEKSI MARRASKUUN ALUSSA.  Mikäli tarvitset portin  
aukaisua, ota yhteyttä Pauli Ojaseen, puh. 050 5401 071. Portin avausmaksu on 20 €. 

LOMAKKEET JA OHJEET  ovat yhdistyksen kotisivuilla  
http://siirtolapuutarhat.net/pakila/sivut/ rakennustoimikunta.html 

VESIASIOISSA:  Pauli Ojanen, puh. 050 5401 071. 

SÄHKÖASIOISSA: Niklas Koppatz, puh. 050 3601 698, niklas.koppatz@alumni.helsinki.fi 

JÄTTEIDEN KERÄYS KESKEYTYY TALVIKAUDEKSI. MOLOK ja kaikki muutkin  
jätteidenkeräyssäiliöt suljetaan talveksi. Sulkemisajankohta ilmoitetaan syksyn jäsenkirjees-
sä, ilmoitustauluilla ja Pakilan puutarhamummojen Dacebook-sivulla sekä sähköpostitse 
heille, jotka ovat rekisteröityneet jäseneksi verkkosivujen kautta. Tämän jälkeen roskat  
on kuljetettava itse pois alueelta.

SAUNA JA SUIHKUT: Viimeiset saunavuorot ovat lauantaina 15.9., miehille  
klo 14.00–16.00 ja naisille klo 16.30–18.30. 

HUOLTORAKENNUKSET (vessat, suihkut ja pesula) suljetaan talveksi.

• Kokouskutsu asiapapereineen lähetetään kotiosoitteeseen, jonka mökkiläinen  
on ilmoittanut hallitukselle. Jos olet muuttanut hiljattain, varmista, että yhdistyksellä  
on oikea osoitetietosi.  

• Kokouksessa käsitellään mm. ensi vuoden toimintasuunnitelma sekä mökkiläisten  
maksut ja valitaan yhdistyksen toimihenkilöt ensi vuodelle. 

• Syyskokousmateriaalin yhteydessä jäsenet saavat myös jäsenkirje 2:n, jossa on  
tärkeää tietoa (mm. vesien, portin ja MOLOKin sulkemisajankohdat). Kirjeessä tulee  
myös laskut sähköstä ja tänä vuonna haetusta sorasta ja pesulan käytöstä.

KUVAT  •  Jan Kaila

SYYSKOKOUS PIDETÄÄN 30.9. KLO 14 KERHOTALOLLA

PA K I L A N  T A I V A A L L A
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