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PAKILAN SIIRTOLAPUUTARHAYHDISTYKSEN JULKAISU
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SÄHKÖPOSTI

MÖKKIOSOITE

Kalevi Lehikoinen
puheenjohtaja

050 436 8233

lkalevi@outlook.com

Kuusipolku 61

Annu Brotherus
varapuheenjohtaja,
tiedotustoimikunnan vetäjä

050 307 8308

annu.brotherus@helsinki.fi

Jalavapolku 213

Malla Haapanen jäsen

0400 491 004

malla@papustories.com

Mäntypolku 186

Jan Kaila jäsen

040 509 4386

jan.kaila@uniarts.fi

Kuusipolku 167

Niklas Koppatz jäsen,
sähkötoimikunnan vetäjä

050 360 1698

niklas.koppatz@gmail.com

Pajupolku 127

Nipa Nieminen jäsen,
saunatoimikunnan vetäjä

044 029 0454

nipa.nieminen@edu.hel.fi

Vaahterapolku 18

Anne Runsas jäsen

040 750 3066

rrunsas@welho.com

Jalavapolku 200

Juha Saukkonen jäsen

050 529 0299

Mikko Vuorinen jäsen

0400 478 186

sposti@mikkovuorinen.net

Jalavapolku 211

Iina Alanko sihteeri

050 528 2621

iina.alanko@otava.fi

Jasmiinipolku 308

Arja-Leena Timonen
taloudenhoitaja

050 360 1698

pajuvilla@gmail.com

Pajupolku 114

Jasmiinipolku 320

Pakilan
siirtola
puutarh<!_�
1948�

12€

KUORIKATE, 50 L

Belinda Kuorikate on männynkaarnasta valmistettu maanparannusaine. Se ei sisällä torjunta-aineita, eikä haitallisia kemikaaleja. Kuorikate soveltuu käytettäväksi istutusalueiden
viimeistelyyn, piha-alueiden ja polkujen raajaamiseen, sekä
maanpinnan kattamiseen pihalla ja puutarhassa.
Kuorikate soveltuu erityisesti puiden ja pensaiden juuristoalueen kattamiseen. Kuorikate estää rikkakasvien kasvua
ja auttaa ylläpitämään maan kosteustasapainoa.
Kuorikatteen käyttö vähentää kastelun tarvetta ja edistää
maan pieneliötoimintaa. Kuorikate estää maanpinnan liettymisen ja pitää
kasvien lehdet puhtaina sateisena aikana.

1 säkki

21€
3 säkkiä

40€
7 säkkiä

HUUSSI- JA KOMPOSTIKUIVIKE, 80 L

20€

Belinda Huussi- ja Kompostikuivike on valmistettu puhtaista
kotimaisista aineksista, kuten Belinda tuoteet aina pyritään
valmistamaan! Kuivike on valmistettu kuivasta höylälastusta ja ilmavasta hyvin kosteutta sitovasta ja hengittävästä
turpeesta. Seokseen on lisätty tuoretta tasalaatuistettua
männynkaarnakuoriketta, joka lisää kompostin ilmavuutta ja
antaa huussillesi raikasta männyn tuoksua!
Belinda Huussi- ja kompostikuivike on valmistettu uudella
innovatiivisella menetelmällä jossa pakkaus on ilma- ja
vesitiivis ennen avaamista. Tästä syystä kuivike ei kostu ennen avaamista ja ilmatiiviys estää tuotteen ennenaikaisen kompostoitumisen!
Tämä tuote soveltuu erinomaisesti lähes kaikkiin kompostoreihin ja ulkokäymälöihin merkistä tai käyttötavasta riippumatta!

1 säkki

35€
2 säkkiä

— PUUTARHATUOTTEET SUORAAN KOTIIN, SIIRTOLAPUUTARHALLE TAI VAIKKA VILJELYSPALSTALLE —
SOITA !

Timo
040 5876207
Krista
040 5508559

ILMAN
KULJETUSMAKSUA!
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Hinnat kotimyyntihinnasto

VUODESTA 1995 LÄHTIEN
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Timo Laine, p. 040 587 6207
parhaatpuutarhat@gmail.com
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— Palkittu ja ammattilaisten suosima —
— PUUTARHATUOTTEET SUORAAN KOTIIN,
SIIRTOLAPUUTARHALLE TAI VAIKKA VILJELYSPALSTALLE —

Ilman kuljetusmaksua!

Hinnat kotimyyntihinnasto

UUTUUS! KASVUSÄKKI, 50 L

Belinda Kasvusäkin avulla hyötykasvien kasvattaminen on helppoa. Kasvusäkin multatila ja ravinteet ovat mitoitettu riittämään
kahdelle suurikokoiselle kasvavalle taimelle kuten esimerkiksi
tomaatti tai kurkku. Tai kolmelle pienikokoisemmalle taimelle
3 säkkiä
kuten paprika. Kasvusäkki sisältää kiekkoseulalla seulottuja turvelaatuja sekä hiekkaa. Siihen on myös lisätty pitkävaikutteinen
lannoite, joka lannoittaa kasveja koko kesän ajan. Säkistä löytyy
ohjeet istutukseen ja säkin päälle on merkitty kohdat, johon kasvit istutetaan.
7 säkkiä
_ Ammitti käytössä oleva kasvualusta nyt kotipuutarhurin käyttöön.

21€

40 €

POLLEN PARASTA, n. 40 L

_ Luonnonmukainen maanparannusaine. Täysin orgaaninen ja hajuton
lannoite, joka sisältää ainoastaan turvetta ja hevosen-lantaa
_ Rumpukompostoitu yli 60 °C:ssa, jolloin seoksesta häviävät itiöt ja
siemenet _ Mureuttaa maapohjaa _ Kohottaa maaperän pH-arvoa
_ Luovuttaa kasvuravintoa maapohjaan _ Sopii kaikille kasvualustoille: kukka- ja vihannesmaille, nurmikolle ja pellolle
_ Ei polta kasveja kuten
monet muut lannoitteet tai
hevosenlanta sellaisenaan
1 säkki
4 säkkiä
_ Sopii mainiosti luomuviljelyyn
9 säkkiä

17€ 50€ 100€
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BIOLAN
BIOLANKANANKAKKA
KANANKAKKA+ +MERILEVÄ,
MERILEVÄ,2525L L

ROR

PUUTARHAMULTA,
PUUTARHAMULTA,5050L L

29
29€€

BIB

88€€

BIB

88€€

PUP

Biolan
Biolan
Luonnonlannoite
Luonnonlannoite
on on
valmistettu
valmistettu
kananlannasta
kananlannasta
kuivaamalla
kuivaamalla
ja ja
rakeistamalla.
rakeistamalla.
Siihen
Siihen
on on
lisätty
lisätty
merileväjauhetta
merileväjauhetta
tehostamaan
tehostamaan
kasvien
kasvien
hivenravinteiden
hivenravinteiden
ottokykyä.
ottokykyä.
Lannoite
Lannoite
sisältää
sisältää
kaikki
kaikki
kasvien
kasvien
tarvitsemat
tarvitsemat
pääpääja ja
hivenravinteet
hivenravinteet
luonnollisessa
luonnollisessa
muodossa.
muodossa.
Se Se
antaa
antaa
kasveille
kasveille
voimakkaan
voimakkaan
kasvun
kasvun
ja ja
runsaan
runsaan
kukinnan
kukinnan
sekä
sekä
ravintoa
ravintoa
maan
maan
pieneliöille
pieneliöille
ja ja
kastemadoille.
kastemadoille.
Lannoite
Lannoite
ei sisällä
ei sisällä
rikkakasvien
rikkakasvien
siemeniä
siemeniä
eikäeikä
taudinaiheuttajia;
taudinaiheuttajia;
sitäsitä
on on
turvallista
turvallista
käyttää
käyttää
myös
myös
raakana
raakana
syötävien
syötävien
lehtivihannesten
lehtivihannesten
ja ja
juuresten
juuresten
lannoitukseen.
lannoitukseen.

Belinda
Belinda
Puutarhamulta
Puutarhamulta
on on
käyttövalmis,
käyttövalmis,
yleislannoitettu
yleislannoitettu
ja ja
kalkittu
kalkittu
multaseos
multaseos
kaikkialle
kaikkialle
puutarhaan.
puutarhaan.
Multa
Multa
sisältää
sisältää
tasalaatuisiksi
tasalaatuisiksi
seulottuja
seulottuja
kasvuturve
kasvuturve
laatuja,
laatuja,
hienoa
hienoa
hiekkaa
hiekkaa
sekä
sekä
hietasavea.
hietasavea.
Tuote
Tuote
ei sisällä
ei sisällä
rikkakasvien
rikkakasvien
siemeniä
siemeniä
eikäeikä 6 säkkiä
6 säkkiä
_ Kukkapenkkin
_ Kukkapenkkin
raskasmetalleja.
raskasmetalleja.
_ Maanparannukseen
_ Maanparannukseen
_ Kasvihuoneviljelyyn
_ Kasvihuoneviljelyyn
_ Nurmikon
_ Nurmikon
perustamiseen
perustamiseen
ja ja
paikkaamiseen
paikkaamiseen
_ Puiden
_ Puiden
ja ja
pensaiden
pensaiden
istuttamiseen
istuttamiseen
säkkiä
säkkiä
20 20
säkkiä
säkkiä 13 13

85
85€€

KESÄKUKKAMULTA,
KESÄKUKKAMULTA,3030L L

Belinda
Belinda
Kesäkukkamulta
Kesäkukkamulta
on kesäkukille
on kesäkukille
tarkoitettu
tarkoitettu
omaoma
kasvualuskasvualusta. ta.
Kesäkukkamulta
Kesäkukkamulta
on valmistettu
on valmistettu
korkealaatuisista
korkealaatuisista
raaka-aineista
raaka-aineista
ja tuote
ja tuote
on seulottu
on seulottu
tasalaatuiseksi.
tasalaatuiseksi.
Kesäkukkamultaan
Kesäkukkamultaan
on lisätty
on lisätty
1 säkki
turvekuituja
turvekuituja
parantamaan
parantamaan
mullan
mullan
vedensitomiskykyä.
vedensitomiskykyä.
PeruslannoitPeruslannoit- 1 säkki
teenteen
ja kalkin
ja kalkin
lisäksi
lisäksi
kesäkukkamultaan
kesäkukkamultaan
on lisätty
on lisätty
pitkäkestoinen
pitkäkestoinen
kivennäislannoite,
kivennäislannoite,
jollajolla
varmistetaan
varmistetaan
tasainen
tasainen
ravinteiden
ravinteiden
saanti
saanti
kasvukauden
kasvukauden
aikana.
aikana.
Kesäkukkamulta
Kesäkukkamulta
sisältää
sisältää
runsaasti
runsaasti
eri eri
kivenkivennäismaalajeja.
näismaalajeja.
3 säkkiä
3 säkkiä
_ Amppelit
_ Amppelit
_ Kukkapadat
_ Kukkapadat
_ Ruukut
_ Ruukut
_ Parvekelaatikot
_ Parvekelaatikot

2200€€

TAIMIMULTA,
TAIMIMULTA,3030L L

Belinda
Belinda
Taimimulta
Taimimulta
on on
kalkittu
kalkittu
ja ja
miedosti
miedosti
lannoitettu
lannoitettu
multamultaseos
seos
taimikasvatukseen,
taimikasvatukseen,
sekä
sekä
kylvöihin.
kylvöihin.
Taimimulta
Taimimulta
soveltuu
soveltuu
käytettäväksi
käytettäväksi
kaikkien
kaikkien
herkässä
herkässä
kasvuvaiheessa
kasvuvaiheessa
olevien
olevien
tai-tai1 säkki
mien
mien
kasvualustaksi.
kasvualustaksi.
Se Se
on on
vapaa
vapaa
kasvitaudeista
kasvitaudeista
sekä
sekä
rikkarikka- 1 säkki
kasveista.
kasveista.
Taimimullan
Taimimullan
rakenne
rakenne
on on
hyvin
hyvin
vettä
vettä
läpäisevä,
läpäisevä,
ja ja
se se
sitoo
sitoo
hyvin
hyvin
ravinteita.
ravinteita.
Tuote
Tuote
soveltuu
soveltuu
käytettäväksi
käytettäväksi
myös
myös
pienissä
pienissä
taimipoteissa,
taimipoteissa,
sekä
sekä
kennoissa.
kennoissa.
_ Taimille
_ Taimille
_ Kylvöihin
_ Kylvöihin

2200€€
3 säkkiä
3 säkkiä

€

ä

€

€

RODORODO-JAJAHAVUMULTA,
HAVUMULTA,4545L L

88€€

Belinda
Belinda
RodoRodoja Havumulta
ja Havumulta
on on
käyttövalmis
käyttövalmis
kasvualustaseos
kasvualustaseos
hapanta
hapanta
maata
maata
vaativille
vaativille
kasveille.
kasveille.
RodoRodoja havumulta
ja havumulta
sisältää
sisältää
tummaa,
tummaa,
sekä
sekä
vaaleaa
vaaleaa
kasvuturvetta,
kasvuturvetta,
hietasavea
hietasavea
ja hiekkaa.
ja hiekkaa.
Mullan
Mullan
pH pH
sekä
sekä
lannoitus
lannoitus
on on
säädetty
säädetty
happaman
happaman
maan
maan
kasveille
kasveille 1 säkki
1 säkki
sopivaksi.
sopivaksi.
Multa
Multa
soveltuu
soveltuu
myös
myös
maanparannukseen
maanparannukseen
sellaisenaan
sellaisenaan
happaman
happaman
maan
maan
kasveille,
kasveille,
ja muille
ja muille
puutarhakasveille,
puutarhakasveille,
jos jos
maan
maan
pH pH
on on
liianliian
korkea.
korkea.
_ Havupuut
_ Havupuut
ja pensaat
ja pensaat
_ Alppiruusut
_ Alppiruusut
_ Hortensiat
_ Hortensiat
_ Pensasmustikat
_ Pensasmustikat
_ Atsaleat
_ Atsaleat
3 säkkiä
3 säkkiä

2200€€

BIOLAN
BIOLANPUUTARHAN
PUUTARHANMUSTA
MUSTAMULTA,
MULTA,5555L L

3355€€

Biolan
Biolan
musta
musta
multa
multa
on on
luonnonmukainen
luonnonmukainen
multaseos
multaseos
kaikille
kaikille
kukkiville
kukkiville
ruukkukasveille
ruukkukasveille
ja ja
viherkasveille.
viherkasveille.
Kompostoimalla
Kompostoimalla
kypsytetty
kypsytetty
multaseos
multaseos
on on
lannoitettu
lannoitettu
luonnonmukaisella
luonnonmukaisella
broilerinlanta-turvekompostilla
broilerinlanta-turvekompostilla
ja ja
5 säkkiä
kalkittu
kalkittu
magnesiumpitoisella
magnesiumpitoisella
kalkkikivijauheella.
kalkkikivijauheella.
Musta
Musta 5 säkkiä
Multa
Multa
on on
runsaasti
runsaasti
pitkävaikutteisia
pitkävaikutteisia
ravinteita
ravinteita
sisältäsisältävä vä
yleiskukkamulta.
yleiskukkamulta.

BIOLAN
BIOLANPUUTARHAKALKKI,
PUUTARHAKALKKI,2525KgKg

Biolan
Biolan
Puutarhakalkki
Puutarhakalkki
on on
nopevaikutteinen,
nopevaikutteinen,
magnesiumpitoimagnesiumpitoinennen
liitukalkki,
liitukalkki,
joka
joka
maahan
maahan
levitettynä
levitettynä
liukenee
liukenee
nopeammin
nopeammin
kuinkuin
tavalliset
tavalliset
kalkkijauheet.
kalkkijauheet.
Kalkki
Kalkki
on on
rakeistettu,
rakeistettu,
minkä
minkä
ansiosta
ansiosta
se se
on on
helppo
helppo
käsitellä
käsitellä
ja ja
levittää.
levittää.
Biolan
Biolan
PuutarhaPuutarhakalkki
kalkki
soveltuu
soveltuu
kalkitusaineeksi
kalkitusaineeksi
maan
maan
liiallisen
liiallisen
happamuuden
happamuuden
Nurmikentille,
Nurmikentille,
vihannesvihannespoistoon
poistoon
kaikkialle
kaikkialle
puutarhaan:
puutarhaan:
1 säkk
1 säkk
i i

2255€€

maalle,
maalle,
kukkapenkkeihin
kukkapenkkeihin
sekä
sekä
turveturveja ja
multaseosten
multaseosten
kalkitukseen.
kalkitukseen.

PUUTARHATURVE,
PUUTARHATURVE,8080L L

88€€

Belinda
Belinda
Puutarhaturve
Puutarhaturve
on peruslannoitettu
on peruslannoitettu
ja kalkittu
ja kalkittu
vaalea
vaalea
rah-rahkaturve.
katurve.
Tuote
Tuote
soveltuu
soveltuu
käytettäväksi
käytettäväksi
kasvualustana
kasvualustana
ja maanparanja maanparannukseen
nukseen
kaikkialla
kaikkialla
puutarhassa.
puutarhassa.
Erityisesti
Erityisesti
puutarhaturve
puutarhaturve
soveltuu
soveltuu
1 säkki
kasvihuonekasvien
kasvihuonekasvien
sekäsekä
vihannesten
vihannesten
kasvualustaksi
kasvualustaksi
hyvän
hyvän
ilmavuuilmavuu- 1 säkki
denden
ja vedensitomiskyvyn
ja vedensitomiskyvyn
ansiosta.
ansiosta.
Tuote
Tuote
on vapaa
on vapaa
kasvitaudeista,
kasvitaudeista,
sekäsekä
rikkakasveista.
rikkakasveista.
Tuote
Tuote
on turvallinen
on turvallinen
käyttää
käyttää
syötävien
syötävien
kasvien
kasvien
kasvualustana.
kasvualustana.
Kasvukauden
Kasvukauden
aikaiseen
aikaiseen
lisälannoitukseen
lisälannoitukseen
suositellaan
suositellaan
kastelulannoitetta.
kastelulannoitetta.
_ Kasvihuonekäyttöön
_ Kasvihuonekäyttöön
_ Maanparannukseen
_ Maanparannukseen
3 säkkiä
3 säkkiä

2200€€

12€

KUORIKATE, 50 L

Belinda Kuorikate on männynkaarnasta valmistettu maanparannusaine. Se ei sisällä torjunta-aineita, eikä haitallisia kemikaaleja. Kuorikate soveltuu käytettäväksi istutusalueiden
viimeistelyyn, piha-alueiden ja polkujen raajaamiseen, sekä
maanpinnan kattamiseen pihalla ja puutarhassa.
Kuorikate soveltuu erityisesti puiden ja pensaiden juuristoalueen kattamiseen. Kuorikate estää rikkakasvien kasvua
ja auttaa ylläpitämään maan kosteustasapainoa.
Kuorikatteen käyttö vähentää kastelun tarvetta ja edistää
maan pieneliötoimintaa. Kuorikate estää maanpinnan liettymisen ja pitää
kasvien lehdet puhtaina sateisena aikana.

1 säkki

21€
3 säkkiä

S

7 säkkiä

UU

40€

HUUSSI- JA KOMPOSTIKUIVIKE, 80 L

20€

Belinda Huussi- ja Kompostikuivike on valmistettu puhtaista
kotimaisista aineksista, kuten Belinda tuoteet aina pyritään
valmistamaan! Kuivike on valmistettu kuivasta höylälastusta ja ilmavasta hyvin kosteutta sitovasta ja hengittävästä
turpeesta. Seokseen on lisätty tuoretta tasalaatuistettua
männynkaarnakuoriketta, joka lisää kompostin ilmavuutta ja
antaa huussillesi raikasta männyn tuoksua!
Belinda Huussi- ja kompostikuivike on valmistettu uudella
innovatiivisella menetelmällä jossa pakkaus on ilma- ja
vesitiivis ennen avaamista. Tästä syystä kuivike ei kostu ennen avaamista ja ilmatiiviys estää tuotteen ennenaikaisen kompostoitumisen!
Tämä tuote soveltuu erinomaisesti lähes kaikkiin kompostoreihin ja ulkokäymälöihin merkistä tai käyttötavasta riippumatta!

1 säkki

35€
2 säkkiä

— PUUTARHATUOTTEET SUORAAN KOTIIN, SIIRTOLAPUUTARHALLE TAI VAIKKA VILJELYSPALSTALLE —
SOITA !

Timo
040 5876207
Krista
040 5508559

ILMAN
KULJETUSMAKSUA!
Hinnat kotimyyntihinnasto
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— Palkittu ja ammattilaisten suosima —
— PUUTARHATUOTTEET SUORAAN KOTIIN,
SIIRTOLAPUUTARHALLE TAI VAIKKA VILJELYSPALSTALLE —

Ilman kuljetusmaksua!

Hinnat kotimyyntihinnasto

UUTUUS! KASVUSÄKKI, 50 L

Belinda Kasvusäkin avulla hyötykasvien kasvattaminen on helppoa. Kasvusäkin multatila ja ravinteet ovat mitoitettu riittämään
kahdelle suurikokoiselle kasvavalle taimelle kuten esimerkiksi
tomaatti tai kurkku. Tai kolmelle pienikokoisemmalle taimelle
3 säkkiä
kuten paprika. Kasvusäkki sisältää kiekkoseulalla seulottuja turvelaatuja sekä hiekkaa. Siihen on myös lisätty pitkävaikutteinen
lannoite, joka lannoittaa kasveja koko kesän ajan. Säkistä löytyy
ohjeet istutukseen ja säkin päälle on merkitty kohdat, johon kasvit istutetaan.
7 säkkiä
_ Ammitti käytössä oleva kasvualusta nyt kotipuutarhurin käyttöön.

21€

40 €

POLLEN PARASTA, n. 40 L

_ Luonnonmukainen maanparannusaine. Täysin orgaaninen ja hajuton
lannoite, joka sisältää ainoastaan turvetta ja hevosen-lantaa
_ Rumpukompostoitu yli 60 °C:ssa, jolloin seoksesta häviävät itiöt ja
siemenet _ Mureuttaa maapohjaa _ Kohottaa maaperän pH-arvoa
_ Luovuttaa kasvuravintoa maapohjaan _ Sopii kaikille kasvualustoille: kukka- ja vihannesmaille, nurmikolle ja pellolle
_ Ei polta kasveja kuten
monet muut lannoitteet tai
hevosenlanta sellaisenaan
1 säkki
4 säkkiä
_ Sopii mainiosti luomuviljelyyn
9 säkkiä

17€ 50€ 100€
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Pakilan Siirtolapuutarhan Sauna 2019
Sauna on avoinna:
Lauantaisin
4.5. – 14.9.2019

Miehet
Naiset

klo 14:00 – 16:00
klo 16:30 – 18:30

Sunnuntaisin
2.6. – 1.9.2019

Naiset
Miehet

klo 14:00 – 16:00
klo 16:30 – 18:30

Keskiviikkoisin
5.6. – 26.6. ja 7.8. – 28.8.2019

Miehet
Naiset

klo 16:30 – 18:30
klo 19:00 – 21:00

Tiistaisin
2.7. – 30.7.2019

Miehet
Naiset

klo 16:30 – 18:30
klo 19:00 – 21:00

Torstaisin
4.7. – 1.8.2019

Naiset
Miehet

klo 16:30 – 18:30
klo 19:00 – 21:00

Juhannusaatto
21.6.2019

Naiset
Miehet

klo 12:00 – 14:00
klo 14:30 – 16:30

Juhannuspäivänä ei lämmitetä

Hinnat:

Huom!

Aikuisten kertalippu
Lapset 5 – alle 15 v.
Alle 5 v.
Sarjalippu, aikuiset,
Sarjalippu, lapset,

11 kertaa
11 kertaa

7,00 €
2,00 €
vapaa
30,00 €
15,00 €

Sarjalippu, ulkopuoliset

11 kertaa

60,00 €

ñ Vuoden 2018 liput ovat voimassa.
ñ Saunaan sisäänpääsy päättyy puoli tuntia ennen vuoron päättymistä. Väliaika on
saunan siivousta varten ja kovin lyhyt, noudatathan saunomisaikoja.
ñ Saunaranta on saunailtoina vain saunojien käytössä.
ñ Kylmiä virvokkeita on ostettavissa kassalta.

Tervetuloa saunomaan ja

Pakilan siirtolapuutarhayhdistys ry,
Saunatoimikunta

Tapahtuu
kerhotalolla MM.
• Ojasta puroksi dokumentti
longinojan kunnostamisesta.
Vieraana tekijät.

10 vuo

tta

Kesäkahvila
AVOINNA

sunnuntaisin 2.6-18.8.2019
klo 10-14

TERVETULOA!
TULE kesäkahvilaan
talkootyöhön, ota yhteyttä
kahvilavastaaviin tai
ilmoittaudu kahvilassa.

• vesivärimaalauskurssi
• karaokea
• kesÄkahvilan 10-vuotismatinea. esiintyjinä oman
puutarhan musikantit

seuraa ilmoitustauluja!

KIRJASTO

Kirjasto on auki kahvilan
aukioloaikoina.

HIEROJA

ammattihieroja kerhotalolla.
Aikoja voit varata kesäkahvilassa.

Juhlitaan
Juhannusta
perjantaina 21.6.
Kaikki kakkoslohkolaiset (mökit 1-108)
tulkaa mukaan järjestelyihin.
Ilmoitamme kesäkuun alussa
ilmoitustauluilla suunnittelupalavereista.
1-15 seljapolku, 20-41 leppäpolku,
45-57 haapapolku, 28-33 ja 95-108 pajupolku
64-82 katajapolku, 61-63 kuusipolku,
16-19, 42-44 ja 58-60 vaahterapolku

