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Tyhjennä vesijohdot talveksi!!
•  Sulje omat talous- ja kasteluvesisulut po-
lun laidalta.
•  Ota tyhjennystulpat pois ja tyhjennä put-
kistosi huolellisesti. Puhallus hanaan auttaa
tyhjentämään putket. Laita tulpat kevyes-
titakaisin paikoilleen, kun putket ovat var-
masti tyhjät.
•  Jätä hanat auki asentoon talveksi omalla
palstallasi, mutta varmista, että sisätiloihin

ei pääse vettä. Talviasentoon kahvat asentaa 
Pauli Ojanen, joka huolehtii yhdistyksen ta-
lous- ja kasteluvesijärjestelmästä.
•  MOLOK-jäteastia ja muiden jätteenkeräys-
säi-liöiden sulkemisesta ilmoitetaan ilmoitus-
taululla. Tämän jälkeen mökkiläiset kuljettavat 
jätteensä itse pois alueelta.

Viimeiset saunavuorot ovat  la 22.9.2012

Mökki TalViTeloille

Helsingin hallinto-oikeus on ratkaissut 
14.5.2012  siirtolapuutarhapalstan kauppaan 
liittyvän varainsiirtoveroa koskevan kiistan 
valittajan hyväksi ja palauttanut asian vero-
viraston käsiteltäväksi. Hallinto-oikeus kat-
soi, että varainsiirtovero on maksettava vain 
rakennuksen osalta. Nyt siis taas odotetaan 
verohallinnon uutta päätöstä.

Maksetusta varainsiirtoverosta voi hakea 
palautusta viiden vuoden kuluessa. Ohjeet 
löytyvät Verohallinnon sivuilta, jonne on 
linkki Pakilan mökin myyntiä käsittelevien 
ohjeiden nettisivuilta.

Hallinto-oikeus katsoo päätöksessään, 
että  "kauppahinnasta merkittävän osan on 
katsottava kohdistuneen vuokroikeuteen ja 
siihen liittyen siirtolapuutarhapalstan kas-
villisuuteen ja että voidaan pitää ilmeisenä, 
että vuokraoikeudella on ollut rakennuksista 

ja irtaimistosta erillinen luovutushinta." Va-
rainsiirtovero on suoritettava ainoastaan ra-
kennuksen osalta. "Näin ollen hallinto-oikeus 
kumoaa Pääkaupunkiseudun verotoimiston 
päätöksen ja palauttaa asian Verohallinnol-
le uudelleen käsiteltäväksi varainsiirtoveron 
laskemiseksi." 

Hallinto-oikeuden päätös tarkoittaa Siir-
tolapuutarhaliiton mukaan, että maksetusta 
varainsiirtoverosta voi perustellusti hakea 
palautusta. Jos on jo saanut hylkäävän pää-
töksen verotoimistosta, niin kannattaa kysyä 
verotoimistosta lisätietoja, miten kannattaa 
menetellä.

On tärkeää muistaa kauppakirjassa eritellä 
kauppahinnan jakautuminen, jotta varain-
siirtoveron laskeminen helpottuu.
ML

Mökin myynnin varainsiirtoverokiista palautettu 
verohallinnon käsiteltäväksi  
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Syksy alkaa lähestyä huimaa vauhtia. Yöt ovat 
kylmiä ja ensimmäiset keltaiset lehdet on ha-
vaittu.

Ihanan aktiivinen kesä on kuitenkin takana, 
vaikka monen mielestä ei kesää edes tullut. 

Kesällä saimme nauttia upeista juhannus- ja 
elojuhlista. Juhannusjuhlan teema Suomi filmi 
ja elojuhlan sadonkorjuu aihe inspiroivat pu-
keutumisellaan ja monipuolisella ohjelmallaan.  
Kiitos kuuluu 1-lohkolaisille.

Kesäkahvilassa  nautimme sunnuntaisin 
mitä mielikuvituksellisimmista tarjoiluista, tä-
män kesän uutuutena keitot: borch, purjo, sipu-
li, kesäkurpitsa,  muutamia mainitakseni, nam!  
Kahvilasta on tullut koko puutarhan yhteinen 
olohuone, jossa saatetaan viipyä tuttujen kanssa 
rupatellen koko nelituntinen aukioloaika. Kesän 
huippu oli kukkokahvila, jonka keittiöön oli ikä-
raja, vain yli ”viiskybäset” pääsi kukkoilemaan. 
Talkootyöstä voi tehdä hauskaakin. Ainakin Pa-
kilan Siirtolapuutarhassa.

Ja ne elokuvaillat. Kerhotalon uudet video- ja 
äänentoistolaitteet mahdollistivat elokuvien ja 
erilaisten urheilukilpailujen seuraamisen. Tun-
nelma oli katossa MM-futista katsellessa ja Lon-
toon olympialaisten  silmiähivelevät, lavastetut 
maisemat näyttivät isolta kankaalta katsottuna 
vieläkin kauniimmilta.

Monenlaista käyttöä uudistetulle kerhotalol-
le on kesän aikana ideoitu ja sitä tullaan varmas-
ti jatkamaan ensi kesänä.  Ja kun talven aikana 
saadaan keittiökin remontoitua, mahdollisuu-
det vain paranevat.

Monipuolisen toiminnan järjestäminen ja 
siihen osallistuminen on tietenkin vapaaehtois-
ta. Kuten esimerkiksi yhteisten alueiden hoito, 
sähkön toimivuudesta huolehtiminen, PaPu-
lehden teko ja saunanlämmitys. Ilahduttavan 
paljon on puutarhalaisia osallistunut erilaisiin 
tapahtumiin ja erityiskiitos niille kaikille noin 
140 puutarhan talkoolaiselle, jotka ovat olleet 

tekemässä meille kaikille puutarhastamme mu-
kavan paikan viettää kesää. Ja vielä erikseen: 
ISOKIITOS kuuluu niille talkoolaisille, jotka 
syksyn ja kevään aikana remontoivat 8 tun-
tia päivässä kerhotaloa yhteensä 2820  tuntia. 
Huoltoporukka mukaan lukien. 

Esimerkkinä puutarhalaistemme aktiivisuu-
desta on mm. runsas vastaaminen (yli 200!) joh-
tokunnan tekemään heinäkuun kyselyyn. Kiitos 
kaikille, jotka nimellään ovat vastanneet, avoin 
suhtautuminen puutarhan kehittämiseen kan-
nustaa yhteisöllisyyteen ja tekemään monenlai-
sia asioita. 

Jätevesien käsittelyn saattaminen nyky-
vaatimusten mukaiseksi ja samalla palvelujen 
lisääminen kulkevat käsikädessä. Lisärakennus 
suihkuineen vessoineen ja pyykinpesumahdol-
lisuuksineen edellyttää viemäröinnin rakenta-
mista. Palvelujen parantamisen kannalla oli n. 
2/3 osa vastanneista. Suunnittelu lisärakennuk-
sen osalta on jo aloitettu viime syyskokouksen 
päätöksen mukaisesti, nyt tarvitaan yhteistä 
tahtoa ja kykyä päättää aikataulusta ja suunni-
telman toteutuksesta sekä tehdä arvio kustan-
nuksista päätöksen pohjalta. 

Itä-Pakilan siirtolapuutarha-alueen asema-
kaavaehdotusta alustavien tietojen mukaan 
esitellään puutarhalaisille lokakuussa. Pyrim-
me informoimaan puutarhalaisia omilla ilmoi-
tustauluillamme sekä nettisivuilla. Seuratkaa 
ilmoituksia asiasta. Lokakuussa saamme kuulla 
tarkemman aikataulun kaavan etenemisestä 
kaupunkisuunnittelulautakuntaan ja siitä edel-
leen lausuntakierrokselle. Kaava siis etenee, 
mutta uusien mökkien rakentamista voidaan 
odotella ainakin vuoteen 2015.

Kiitos kesästä ja tervetuloa yhdistyksen syyskoko-
ukseen osallistumaan ja vaikuttamaan asioihin!

Kesä tää kohta taakse jää…

PUHEENJOHTAJALTA



Heinäkuussa mökkiläiset joutuivat 
miettimään vastaanko vain en no-
peasti toteutettuun kyselyyn  pal-

velujen lisäämisestä  ja jätevesistä. Onneksi  
yli kaksisataa (229) päätti vastata! Suurkii-
tos kaikille heille myös lisäkommenteista, 
joista johtokunta saa hyvää tietoa työnsä 
pohjaksi. Kyselyn tekijöille tämä oli opik-
si. Seuraavan kyselyn osannemme jo tehdä 
helpommin täytettäväksi.

Kysely antoi kaikille mahdollisuuden ker-
toa mielipiteensä palvelujen laajentamises-
ta.  Samalla kerättiin muidenkin kehittämis-
tarpeiden pohjaksi tietoa esim.  jätevesien  
käsittelystä omalla palstalla ja käymäläjär-
jestelyistä. Lämmittämistapaa kyseltiin mm. 
nuohoustarpeen selvittämiseksi. Kesäasuk-
kaiden määrä on hyvä tietää arvausta parem-
min, kun vaikkapa teemme kaupungille  eh-
dotuksia  aluetta koskevista parannuksista. 

Johtokunnalla on nyt mahtava tietopa-
ketti , joka ohjaa toiminnan suunnittelua 
vastaamaan jäsenten tarpeita. Näyttää sil-

tä, että olisi hyvä esim. järjestää tilaisuus 
nykyisistä  jätevesien käsittelyä koskevis-
ta määräyksistä ensi kesänä. Kaupunki on 
antanut oman ohjeen siirtolapuutarhoille 
2008 ja ohje on melkoisen vaativa.

Kannatan – en kannata lisää palveluita
Vastanneista  suurin osa kannattaa ja mo-
ni myös käyttäisi uusia yhteisiä palveluita. 
Suosituin olisi edelleen vessa ja toisena 
suihku. Pyykinpesukoneesta mielipiteet 
erosivat eniten. Osan mielestä se olisi eh-
dottoman hyvä palvelu, osa katsoi, että 
pyykit voi pestä kotona, koska käy siellä 
kuitenkin postia katsomassa (tämä selvisi 
hyvistä kommenteista). Tähän kantaan vai-
kutti myös se ilmoitettujen perusteluiden 
mukaan, miten kaukana puutarhasta asuu 
ja montako asukasta mökissä on kesällä.

Palveluiden lisäämistä ei kannata 70 vas-
tannutta. Moni oli kirjoittanut peruste-
luikseen ekologisuuden ja luonnonläheisen 
elämäntavan siirtolapuutarhassa. Ymmär-

Yli kaksisataa vastausta kyselyyn, 
vaikka olikin  hankala vastata
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rettäviä perusteluita. Mökin päiväkäyttäjis-
sä on niitä, jotka eivät tästä syystä tarvitse 
palveluita. Muutama kymmen kaikkiaan 
159: sta palveluiden lisäämisen kannatta-
jasta toi esiin, että palvelut riittävät kesä-
kaudeksi, eikä ympärivuotisille ole tarvetta.

Palveluiden lisäämistä kannattaneista vas-
tauksista perusteluksi useissa oli kirjoitettu 
ympäristönsuojelu, johon nykyinen jätevesi-
en käsittelyä koskeva lainsäädäntö tähtää.

 Johtokunta on yhdistyksen kokouksis-
sa hyväksytyn toimintasuunnitelman mu-
kaisesti valmistellut lisärakennushanketta 
ja  kustannuksia on vasta voitu arvioida.  
Tällä kyselyllä kartoitettiin mökkiläisten 
mielipidettä pavelujen tarpeesta. Vastaajia 
olikin enemmän kuin osallistujia viime ke-
vätkokouksessa, jossa tätäkin asiaa yhdessä 
käsiteltiin. 

Veden käyttöä ja jäteveden käsittelyä 
koskeva tieto on myös hankkeelle tarpeen, 
koska ympäristömääräykset ovat nykyisin 
tiukat.  Päätöstä lisärakentamisesta ei ole 
vielä tehty. Lisärakennussuunnitelmaa  esi-
tellään jutussa sivulla 7.

Jätevesi kasteluun, kompostiin 
ja imeytykseen

Vastanneista suurin osa käyttää harmaan 
veden kasteluun ja kompostiin. Tämä onkin 
ehdottoman hyvä tapa,  kun mökkiin ei tule 
paineellista vettä (hieman yli puolet vastaa-
jista).  Tässä tilanteessa veden voi  kastelun 
rinnalla tai vaihtoehtoisesti johtaa omalla 
palstalla kivi- tai sorapesään tai imeyttää 
maahan tai imeytyskaivoon.

Suoraan ojaan tai huoltokäytävälle näitä-
kään ulkona käytettäviä vesiä pihalta ei saa 
johtaa! 

Tämä kevyempi jäteveden käsittely on 
nykylainsäädännön mukaan riittävä, kun 
jätevettä tulee vähän. Jos viikoittain pesee 
esimerkiksi isoa pyykkiä, ei jätevesimäärä 

enää ole vähäistä ja se on käsiteltävä nyky-
lainsäädännön mukaan.

Kun vesi tulee mökkiin ( kolmasosa vas-
taajista)  ja siihen liitettyyn varastoon (suih-
ku 44), sauna (12), on jätevesi käsiteltävä ta-
lousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitos-
ten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla 
annetun asetuksen (542/2003)   mukaisesti. 

Kun vettä sisällä käytetään vain vähän (ei 
suihkua, saunaa, pesukonetta yms. mökissä 
tai siihen liitetyssä varastossa ) johdetaan 
jätevesi samoin kuin tilanteessa, jossa vesi 
ei tule sisään.

Imeytysjärjestelmän kuvauksen ilmoitti 
tehneensä  neljäsosa vastaajista. Kuvauslo-
maketta on jaettu mökkiläisille 2009.

Kuivakäymälä suosikki
Vastanneista valtaosalla on kuivakäymälä 
tai virtsan erotteleva kuivakäymälä (muuta-
ma mökki yli kolmasosa kumpiakin)  Yhdis-
tyksen vessan avain on usealla ja lisätietona 
kirjoitettiin, että se on hankittu  etenkin 
vieraiden tarpeisiin.  Vain muutama kertoi 
luopuvansa omasta vessasta, jos yhteisves-
soja tulee lisää.  Moni perusteli, että matka 
kerhotalolle on niin pitkä, ettei aio luopua 
omasta vessasta kokonaan. Osa sen sijaan 
luopuisi omasta suhkusta tai jättäisi sen te-
kemättä, jos  suihkuja tulisi uutena palve-
luna lisää.

Lämmityksessä luotetaan 
sähkölaitteisiin

Tulisijoja (kamiinoita, pikkuhelloja ja tak-
koja) on neljäsosassa vastanneiden mökeis-
tä. osa ei olekäyttökunnossa. Ensi kesänä 
on nuohous tulossa, jolloin voi käyttökun-
non selvittää nuohoojan kanssa.

Ilmalämpöpumppuja oli alle kymmenellä 
mökillä. Sähköllä toimivat patterit ja puhal-
timet ovat suosittuja ja helppoja käyttää.

Maarit Louekari, kuva  Heikki J. Koskinen
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a sukasillassa kuultiin ja  keskustel-
tiin laajennushankkeiden lisäksi 
uusista kerhotalosuunnitelmista.

Arkkitehti Simo Freese oli kehittänyt 
ideoitaan kevätkokouksen palautteen pe-
rustella. Uudessa suunnitelmassa kerho-
taloa ympäröi ellipsin muotoinen terassi, 
nykyistä huomattavasti leveämpi. Katet-
tu terassi yhdistäisi vanhan kerhotalon 
uuteen lisärakennukseen, johon on kaa-
vailtu vessojen lisäksi pyykinpesukonetta 
ja suihkuja mökkiläisten käyttöön. Itään 
aukeavat ovet olivat suunnitelmissa lasia 
luonnonvalon lisäämiseksi sisätiloissa. 

Suunnitelmaa pidettiin mukavan näköi-
senä, mutta kritiikkiäkin tuli. Se kohdistui 
lähinnä suihkujen tarpeellisuuteen. ”Men-
näänkö tässä nyt takapuoli edellä puu-
hun?” Perättiin jäsenkyselyä siitä, kuinka 
monella mahtaa suihku jo olla mökillään 
- ja kuinka moni siis joutuisi maksamaan 
suihkuista turhaan. Jäsenkysely sitten 
saatiinkin ja siihen on vastattu poikke-
uksellisen vilkkaasti. Puheenjohtaja sanoi 
suihkujen rakentamisen olleen jäsenis-
tön toiveissa jo vuosia. Suurin kustannus 
siinä olisi viemäröinti, johon tosin Heli 
Aholan mukaan ehkä on ryhdyttävä joka 
tapauksessa. Kommentoitiin, että mök-
kiläisten omat suihkut eivät kaikki ehkä 

Takapuoli edellä puuhun?
ole nykyisen jätevesiasetuksen mukaisia 
saostuskaivoineen ja imeytyskenttineen. 
Suihkujen rakentamisen kustannuksia tu-
lisi kommentoijan mielestä verrata omien 
viritysten saattamiseen ympäristölakien 
vaatimalle tasolle. Katsottiin myös, että 
suihkut helpottaisivat kasvavaa tungosta 
saunalla.

Kaikki päättävät
Jäsenkokous tulee aikanaan tekemään 
päätökset kerhotalon laajennuksesta de-
mokraattisesti, totesi Jorma Bergholm. 

Kustannusten arvioitiin nousevan hinta-
haarukkaan 417 000 - 465 000. Uudet mök-
kiläiset osallistuvat myös kustannuksiin. 
Näin kerhotalon uutuudet tulisivat maksa-
maan noin 1200 euroa mökkiä kohden ‒ vä-
hemmän kuin muutamien vuosien takainen 
sähköremontti. Kustannukset voitaisiin ja-
kaa useana vuotena maksettaviksi. 

Nykyisten neljän wc:n lisäksi piirustuk-
sissa oli vain yksi lisävessa. Tämä aiheutti 
hieman huolestunutta mutinaa, kun mök-
kikylään on tulossa kuitenkin kymmeniä 
uusia asukkaita. Mietittiin myös, mahtaa-
ko yksi pesukone riittää. Freese lupasi pis-
tää toiveet korvan taakse. Konkreettisessa 
vaiheessa kerhotalon laajennuksen arvel-
tiin olevan aikaisintaan vuonna 2014.

• Vastanneiden kokonaismäärä:   229.
• Vastausprosentti oli erittäin hyvä  71 % mök-
  kiläisistä on vastannut.
• Kaikki eivät vastanneet asukasmäärää koske-
  neeseen kysymykseen.
• Vastanneista 1 asukas 76, 2 as. 108, 3 tai 
  useampia as. 36  

kannatan lisäpalveluita         159
en kannata lisäpalveluita          70

Vesi        mökkiin ei tule vesi sisään          119
                mökkiin tulee vesi sisään          81
Suihku mökissä tai sen varastossa          44
Suihku erillisessä rakennuksessa         29
Sauna                          11

Jäteveden käsittely        
Kasteluun                         123
imeytyskaivoon                 47
imeytyskenttään                   8
sora/kivipesään                 42
imeytysjärjestelmä                 47
imeytysjärjestelmän kuvaus                 53

Vessa/käymälä
Avain yhteisvessaan                 108
( osalla vieraita varten)
Kuivakäymälä                         92
Erotteleva kuivakäymälä         87
Sähköinen                          28
Pakastava                          1

lämmitys
Sähköpatteri                         130
sähköpuhallin                          24
Ilmalämpöpumppu                  7
tulisijoja                         55
(kamiina 26, puuhella 20, takka 9)

käyttäisin palveluita                
vessaa                                 94
suihkua                              74
pyykinpesukonetta                  60

Jos palveluita lisätään 
luopuisin vessastani   9 
luopuisin suihkustani  10 

Muutama kirjoitti, ettei rakenna lainkaan suih-
kua, jos niitä tulee lisärakennukseen.  Moni oli 
kirjoittanut haluavansa palveluita vain kesä-
kaudelle,  ei ympärivuotisesti. Muutama (alle 
5)  on ilmoittanut vastauksessaan, että olisi 
saatu paremmin vastauksia, jos olisi voinut 
vastata nimettömänä.

Palvelukyselyn tuloksia Teksti Terhi Raitala
Piirros Simo Freese

Alkukesän laajan kyseleyn ideoita esitellään ensi kevään Papussa. Siihen saatiin 27 vastausta.
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T änään on elokuun ensimmäinen päi-
vä. Voimme virallisesti sanoa, että 
ensimmäinen kesä puutarhureina 

ja siirtolapuutarhan omistajina on takana.  
Samaan hengenvetoon voimme kuitenkin 
todeta, että meillä on työntäyteinen syksy 
puutarhassa vielä edessä!

Koko kesän olemme nauttineet raparpe-
rikiisseliä sekä -piirakkaa. En ole enää laske-
nut, monestiko vadelmapiirakka on jo ollut 
kaapissa. Mökin pakkanen on pullollaan va-
delmia sekä punaisia viinimarjoja. Mustista 
ja punaisista viinimarjoista on jo tehty 
mehuakin - tosin mehu on äidin tekemää. 
Suurin osa karviaisista sekä punaisista vii-
ninmarjoista on vielä keräämättä. Vadelmia 
on vielä tulossa monta litraa, omenista nyt 
puhumattakaan! Lisäksi puutarhassamme 
odottaa erikoisuus: kaksi pensasta täynnä 
tyrnin marjoja odottavat poimimista vielä 
myöhään syksyllä.

Heinäkuun lopulla, kun aloin aamuisin 
poimia vadelmia, tunsin epätoivoa. En mi-
nä yksin näitä marjoja ehdi keräämään!  

ensimmäinen kesä 
puutarhurina 

Miehellä oli kädet täynnä muuta puutar-
hanhoidollista puuhaa. Otin puhelimen 
käteen muutamana aamuna ja kutsuin ys-
täviä apuun keräämään marjoja. Kukaan ei 
kieltäytynyt! Marjojen poimimisen lomassa 
nautimme grillin antimista sekä omasta pi-
hasta, joka hurmasi vieraamme kerta kerran 
jälkeen! 

Alkukesästä kasvimaasta nousi komea 
lipstikka. Innostuin kasvista suuresti, mutta 
lomamme aikana se ehti mennä huonoksi 
viikossa. En ehtinytkään kuivattaa lipstik-
kaa talven tarpeisiin, kuten oli tarkoitus. No 
ensi kesänä ehkä sitten… 

Tämän kesän olemme katselleet mitä 
puutarhasta putkahtaa esiin, opetelleet 
tuntemaan kasveja sekä harjoitelleet puu-
tarhanhoitoa. Meillä ei ole ennestään koke-
musta puutarhan hoidosta, mutta joka päivä 
haluamme oppia lisää sekä kehittyä puutar-
hureina. 

Olemme lisäksi onnekkaita, sillä meillä on 
ihania ystäviä, omat vanhemmat sekä muita 
puutarhureita, jotka ovat olleet suurena apu-

na mm. kasvien tunnistamisessa. Iso kiitos 
Facebookin siirtolapuutarhamummoille, joi-
den apu on alusta asti ollut korvaamatonta!

Siirtolapuutarhamme on kuin oma maa-
ilmansa ja suurin osa naapureista sekä yh-
teisömme ihmisistä ovat olleet todella iha-
nia. He ovat ottaneet meidät vastaan kuin 
olisivat meidät aina tunteneetkin. On myös 
niitä, jotka ovat jo ehtineet ihmetellä vie-
ressämme ihan ääneen, että mitä tuollaiset 
nuoret kaupunkilaiset tänne tulevat. Eivät-
kö ne ymmärrä, että tämä on kovaa työtä? 
Sitten on niitä ihania ihmisiä, jotka ovat kut-
suneet meidät sydämellisesti tutustumaan 
puutarhaansa, kun olemme siinä aidan ta-
kana ihastelleet pihaa sekä hakeneet uusia 
ideoita omaan puutarhaamme. 

Toki tiedostamme sen, että puutarhanhoi-
to käy työstä. Tiedämme myös, että emme 
ole heti ensimmäisenä kesänä mestaripuu-
tarhureita ja puutarhamme ei heti ole se kai-
kista kaunein. Meillä on kuitenkin suunni-

telma: olemme ahkeria, opimme uutta päi-
vittäin ja meidän perheellämme on yhteinen 
paikka, jossa voimme puuhailla sekä luoda 
yhteisiä muistoja. Niillä lämpimillä muis-
toilla elää kylmän talven yli - kunnes taas 
koittaa kevät! 

Tänä kesänä olemme lähinnä ajaneet ruo-
hoa sekä poistaneet kuollutta kasvillisuutta, 
eli leikanneet, leikanneet, leikanneet ja taas 
leikanneet. Ai niin, ja nyppineet niitä tien 
puoleisia rikkaruohoja! Sitäkään ei kukaan 
kertonut, että niitä pitää kitkeä. Järki sen 
sanoi, kun muut puutarhurit siellä niitä nyp-
pivät, niin ajattelin, että kai minunkin sitten 
pitää tuota tehdä! Heinäkuun lopulla löysin 
naapurien pihalta uuden rakkauden, josta 
olin heti kateellinen. En tunnistanut kasvia, 
mutta yksi ystävä sen sitten osasi nimetä - 
myskimalva. Ensi kesänä tai sitä seuraavana, 
kun näet pihan, jossa on myskimalvaa kai-
kista eniten - se on meidän puutarha! 
 Teksti ja kuvat Nea Barman & Comp 

Blogiamme voi lukea: http://siirtolapuutarhaunelmia.blogspot.fi/
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iines aholan, 16, 
kesä on kulunut lasten-
hoitohommissa. Ystävän-
sä Lindan kanssa hän on 
myös siivonnut alueemme
vessoja. Kesän mukavin juttu
olivat Iineksestä hänen synttärinsä, 
joita juhlittiin ison kaverijoukon kans-
sa mökillä. Hauskaa Pakilassa ovat hänes-
tä muutenkin juhlat: elojuhlat, juhannusjuhlat…

Sonia Mäkisen, 15, 
kesän kohokohta oli matka 
Brasiliaan. Neito puhuu sujuvasti
maan kieltä portugalia. Parasta
Pakilassa on hänestä sauna.

Neljännen polven pakilalainen
anni Skogberg, 13, 
sanoo, että kaikki päivät ovat 
olleet yhtä kivoja. Mukavaa
Pakilassa on Annista uiminen,
puutarhassa oleilu ja kaverit.

Miika lahtinen, 15, 
sanoo kesän huipun olleen
koulun levyn valmistumi-
sen. Hän soittaa levyllä
syntikkaa. Pakilassa hän 
tykkää eniten siitä, että siel-
lä on niin rauhallista.
Mitä nyt vähän autojen ää-
net joskus kuuluvat.

PaPu-lehti jututti muutamaa Pakilan 
nuorta asukkia menneestä kesästä. 
kysyimme, mikä on ollut heidän
kesänsä kohokohta ja mikä Pakilassa
ylipäänsä on mukavaa. 
Typeryyksistäkin oli lupa puhua,
mutta nuoret eivät juuri purnanneet.

10
Juhannusbändi Muisti palailee pätkittäin.

Kesän kohokohtia
Juhannusiltamien  teemana oli Suomi-
filmi –nostalgiasta nykyaikaan. Kerho-
talon edustalla komeili juhannussalko. 
Lavaohjelmassa oli arkistoelokuva juhan-
nuksesta 1964, Aada ja Adele esiintyivät 
ja kuultavaksi tarjoiltiin elokuvamusiikin 
tulkintoja. Juhlan juonsivat Viileä Venla ja 
Pikku- Iida itse kirjoittamillaan juonnoilla. 
Tanssiorkesteri Muisti palailee pätkittäin 
piti huolen siitä, että musiikkia oli poski-
valssista poppiin. DJksi oli saapunut itse 
Niskavuoren Aarne. Ilta päättyi rannan 
kokkotulilla, jonne kokoonnuttiin per-
heittäin ja ystävien kanssa.
 

Haastattelut ja kuvat Terhi Raitala

Juhannus

Juhannuspari Susanna ja Jimi.
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KesäKisoista poKaaleja!
Marjaniemen siirtolapuutarhassa järjestettiin 29. heinäkuuta helsingin 
aluejärjestön kesäkisat, joissa Pakila menestyi mahtavasti. Voitot  kah-
maistiin lentopallossa, kuulakikassa, tikanheitossa ja naisten mölkyssä! 
kuulakikan henkilökohtainen mestari oli Mika kumpuoja ja tikassa paras 
miesheittäjä jorma Manninen molemmat Pakilasta! kolmannen sijan 
saavuttivat Pakilan petanque-joukkue ja lausunnassa nipa nieminen.
Kuulakikka: sami jukanen, ari niinikoski, Mika kumpuoja
Naisten Mölkky: terttu simpanen, Maija-liisa kyrönlahti, soile Valli
petanki: rauno suomalainen, juha saukkonen, jorma lahtinen
tikanheitto: raimo orädd, tuija kujansuu, terttu simpanen, ari niitty-
koski, jorma Manninen  
lentopallo: timo nurkka, jorma Manninen, Vesa jurvanen, seppo 
Mattlar, Pekka lumiala, Benny eriksson

Kehittämispäivän innoittamassa keskustelussa 
pj Heli, Outi ja Kikka. 
Takana arkkitehti Päivi Sarmaja ja selin Susanna.

Coran vetämän kesä-
kahvilan laulattajana oli 
tuttuun tapaan diakoni 
Annukka Honkanen 
Pakilan seurakunnasta.

Kesä-kahvila

Hilma Peltonen essun ja Sara Heikkilä tyynyliinan teossa. 
Sipulilla painaminen on jännä juttu.

Kesäurheilua
Maija-Liisa keskittyy

pakilan petanque mestaruuskisat käytiin 26.8. osanottajia oli 14.
Voittaja  Damir Korkiakoski, toinen Jorma Lahtinen, kolmas Juha
Saukkonen, neljäs Rauno Suomalainen.

Pakilan 5.8.2012  lasten olympialaisten tulokset 

sarja tytöt minisarja 
alle 6 v
1. Ruusu Koskela   
2. Elli Airaksinen  
3. Hilma Peltonen   
4. Piitu Seikkula   
5. Tinja Kumpuoja                 
6. Matilda Peltonen        

sarja pojat minisarja 
alle 6v 
1. Tuomo Urpola   
2. Juho Ojala    

sarja tytöt 6 v 
1.Seni Seikkula 
2.Iiris Solievaara  
3.Lilja Koskela  
4.Maiju Laurila                      
5.Heta Airaksinen  
 

sarja pojat 6 v 
1.Urho Varjus   
2.Onni Koskela 
3.Eino Urpola  
4.Max Vesalainen 
 

sarja tytöt 9 v
1.Iia Kumpuoja   
2.Hilla Paakkanen            
3.Veera Suonio 
4. Aurora Ahokas   
 

sarja pojat 9 v 
1.Niko Kähkönen 
2.Lauri And  

kuva heikki.j.koskinen

(Kanoilla täydennetty) 
Kukkokahvila.
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Sadonkorjuujuhla

Rivitanssin opettelu elojuhlissa vaati keskitty-
mistä ja tässä aivan alkeita astellaan. Muutaman 
harjoituskerran jälkeen meno oli melkoista! Vain 
käännöksissä vähän takelleltiin.

Hevosajelu elojuhlassa.

Naisten saunassa valittiin naiselli-
simpaan asuun pukuetunut Miss 
Naisellinen. Voittaja Cora Tiitinen 
ihanassa verkkohatussaan ja voittaja-
nauhassaan  elojuhlassa.

Kaupungilta saatiin traktori elojuhlien rekvisiitaksi. 
Ei tainnut löytyä yhtään lasta, joka ei olisi sen rattiin kiivennyt.

Elojuhlayleisöä.

Sika vartaassa ja kyllä se maittoi.

Upeat olivat kesän juhlat  ja siitä kiitokset kaikkien juhlijoiden puolesta ykköslohkolle !

Elojuhlissa sadonkorjuuteemalla juhlittiin olan 
takaa. Tanssimusiikkia soittivat the Gardeners 
ja nuorten Simple Twist. Jyrki Levä soitti mo-
lemmissa orkestereissa ja tanssilattia täyttyi 
kaikenikäisistä tanssijoista.

Flamenco-ryhmä esitti yleisön villinnyttä 
suomalaisittain tangomaista flamencoa ja 
”herrat” mustissa miestenpuvuissaan keräsivät 
valtavat aplodit.

Heinähattu-Risto.
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Mummo, miksi juuri sinä olet joku ihmeen 
kerhotalotoimikunnan vetäjä?

- Heli pyysi ja minä halusin ja yhdistyksen 
vuosikokous valitsi. Eli neljä vuotta sitten 
lähdin mukaan uuteen kerhotalotoimikun-
taan, jonka Heli Ahola silloin ehdotti perus-
tettavaksi. Heli oli silloin toimikunnan vetä-
jä ja kun hän meni johtokuntaan, minä jat-
koin. 

Mitä muuten tarkoittaa vetäjä?
- Vetäjä ideoi yhdessä toimikunnan muiden 

Outi Sirkeinen 
rakastaa matojen ruokkimista

elokuvailloissa ja muissa talkoissa. Keittiö-
tarpeiden hankkiminen on ollut yllättävän 
iso urakka. 

Montako tuntia siis?
- Niin paljon kuin olen ehtinyt. Voisiko olla 
sata tuntia?

Kuinka monta ihmistä on osallistunut ker-
hotalon tapahtumiin?

- Musta tuntuu että tuhansia, ei kai kukaan 
ole laskenut. Tänä kesänä varmasti ennä-
tysmäärä. Juhannus- ja elojuhlissa useita 
satoja molemmissa, niissähän on tänä kesä 
on ollut väkeä tupa ja piha täynnä alusta 
loppuun asti. Kesäkahviloissa käy 100-150 
kerralla. Sitten karaoket, jumpat, kirpputo-
rit, askartelut, tv-illat, konsertit. Ai niin ja 
hierojan hellittävänä on käynyt kymmeniä 
mökkiläisiä. 

Moniko on ollut mukana tekemässä kaikkia 
juttuja täällä?

- Aika suuri osa mökkiläisistä. Pelkästään 
kesäkahviloita on ollut tekemässä yli 70 
mökkiläistä.  Kaikkiaan talkooväkeä eri ta-
pahtumissa tänä kesänä on ollut liki 150.

Mikä sinusta on ollut hienointa tänä kesänä?
- Yksi tosi kiva asia on se, että on tullut pal-
jon uusia mökkiläisiä mukaan kerhotalotoi-
mintaan. Ja sitten hienoa oli myös se upea 
tunnelma, mikä oli sekä juhannus- että elo-
juhlissa. Ja oli tosi paljon ohjelmaa. Erityi-
sesti elojuhlien hevosajelu oli kesän huippu, 
kun se oli vielä ilmainenkin.

Mikä oli vaikeinta tänä kesänä?
- Ehkä tänä kesä mulle oli vaikeinta yrittää 
riittää joka paikkaan. Meillä oli muutto me-
nossa kaupungissa enkä voinut tehdä niin 
paljon kuin olisin halunnut.

Mitä hassua kerhotalolla on tapahtunut?
- Hassua, tai oikeastaan aika kamalaa oli, 
kun piti esittää elokuva, enkä pyynnöistä 
huolimatta ollut saanut filmiä. Lopulta vuok-
raamon edustaja ajoi pikaisesti kerhotalolle 
ja niin leffa pääsi alkuun. Hassuja tilanteita 

syntyi myös siitä että olen huono päässälas-
kija ja annoin joskus väärin rahasta takasin.

Mikä oli kesän hienoin tapahtuma?
- Kyllä ne unohtumattomat elojuhlat menee 
ylitse muiden.

Mitä ensi kesänä tapahtuu, tuleeko taas 
jotain uutta?

- Tänä kesänä oli uutta elokuvaillat  ja se 
varmaan jatkuu. Kaikki nämä kesät olen 
haaveillut että saisimme kamarimusiikkia, 
katsotaan mitä keksimme. Olisi kiva että löy-
tyisi jokaiselle jotakin. On ollut hienoa että 
mökkiläiset ovat ideoineet ahkerasti käyttöä 
kerhotalolle. Tulkaa jatkossakin esitämään 
toiveita ja toteuttamaan niitä!

Mitä sinä olet tänä kesänä viljellyt?
- Olkikatteeni voi hyvin, mutta kasvimaallani 
on oikeastaan välivuosi.  Perunaa ja sipulia 
on kuitenkin ja kaupasta ostettuja purkkisa-
laatteja olen istuttanut maahan.

Mitä kaikkea muuta olet tehnyt tänä kesä-
nä?

- Remontoinut uutta kotia Pihlajamäessä, 
yrittänyt päästä eroon turhista tavaroista 
vanhassa kodissani ja ollut muutaman viikon 
lapsenvahtina ihanille 5- ja 8-vuotiaille lap-
senlapsilleni.

Oletko syönyt luonnon antimia?
- Keväällä aikaisin lisäsin salattiiin vuohen-
putken tuoreita lehtiä ja pari neliapilaa. Ja 
katiskasta sain liki viiskiloisen hauen ja sato-
ja ahvenia, niistä tein ihania kalakukkoja.

Milloin ostit siirtolapuutarhamökin?
- Yli kymmenen vuotta sitten.

Onko sinulla täällä paljon kavereita?
- On kyllä ja joka vuosi tulee lisää. Kavereita 
alkoi tulla tosi paljon sitten, kun rupesin 
olemaan aktiivinen talkoissa.

Mitä olet tehnyt mökillä ulkona usein?
- Hoitanut kompostia! Lempipuuhaani on 
kompostin hoito ja matojen ruokkimimen.

Seni Seikkula haastattelee kerhotalotoimikunnan 
vetäjää, siirtolapuutarhuri Outi Sirkeistä.

seni ja outi 
testaavat 
olkipaalin 
istuttavuutta. 

jäsenten kanssa tapahtumia ja sovittelee 
eri tapahtumia yhteen. Vetäjä esimerkiksi 
huolehtii siitä, että kesäkahviloihin löytyy 
tarpeeksi järjestäjiä. Kerhotalolla tapahtuu 
toki paljon muutakin kuin toimikunnan 
järjestämiä juttuja.

Kuinka monta kertaa olet ollut tänä kesänä
töissä kerhotalolla?

- Aina tarvittaessa, enpä ole edes laskenut. 
Parikymmentä kertaa varmaan. Muun mu-
assa kirjaston järjestelyissä, kahviloissa, 
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Johtokunnan järjestämässä kesäkui-
sessa kehittämispäivässä käsiteltiin 
asemaakaavaluonnosta, jota täydelle 

kerhosalille esitteli arkkitehti Päivi Sarmaja 
kaupunkisuunnitteluvirastosta. Vilkkainta 
keskustelu oli luonnostellusta tiestä Lysti-
kukkulan reunaan, mökkien rakentamis-
määräyksistä ja entisten vessojen paikoille 
kaavoitettavista palstoista. Kaavaehdotus 
on valmis loppuvuodesta, lausuntokierros 
vie vuoden ja kaupunginvaltuuston käsit-
telyyn se valmistuisi aikaisintaan 2014. 
Uusien mökkien rakentaminen voisi alkaa 
aikaisintaan 2015.

Sarmaja sai runsaasti lisätietoa alueem-
me hallinnosta ja rakentamisen valvon-
nasta. Kaupungin ja puutarhamme välistä 
hoitosopimusta vastuunjakoineen selven-
nettiin. Moni jäi vielä tilaisuuden päätyttyä 
kyselemään Sarmajalta yksityiskohdista ja 
kertomaan ajatuksiaan.

Sarmaja kollegoineen viimeistelee ase-
makaavan ehdotukseksi, jossa mahdolli-
suuksien mukaan otetaan huomioon saatua 
palautetta. ”Oletettavasti kaavaehdotus on 
valmis joulukuussa 2012. Sitten se esitel-
lään kaupunkisuunnittelulautakunnalle , 
jonka hyväksynnän jälkeen  se on valmis 
lausuntokierrokselle. Tämä vaihe vie yleen-
sä vuoden. Sen pohjalta viimeistelty kaa-
vaehdotus etenee kaupunginhallituksen 
kautta valtuuston hyväksyttäväksi ja vuon-
na 2014 oltaisiin tässä vaiheessa Pakilan 
siirtolapuutarhan osalta”, kertoi Sarmaja.

asemakaavoitus tuomassa  suojelun 
ja uusia mökkipalstoja

Maarit Louekari

Uusi polku Lystikukkulan reunalle
Uusi polku Mäntypolun mökkipalstojen 
taakse Lystikukkulan reunaan sai sekä 
puoltajia että vastustajia. Vastustajat pel-
käävät menettävänsä rauhansa tien tulles-
sa. Lystikukkulalla on myös tykkitie, joka 
on suojelukohde (sm-1) .

Puoltajat haluavat aluetta kiertävän po-
lun, jotta rakentamisajan liikenne ei käytä 
Vaahterapolkua. Kun mökit olisivat valmiit, 
olisi uusi polku yhtä vähäisellä käytöllä kuin 
alueen muutkin polut ja palvelisi peltojen 
puolella olevia mökkejä vähentäen pysyväs-
ti läpiajoa. Ajoa  halutaan vähentää ja mök-
kiläisten tulee muistaa ohje, jonka mukaan 
vain välttämätön huoltoajo on sallittua.

Uusia pysäköintipaikkoja suunnitellaan 
sekä viljelypalstojen puolelle että vanhalle 
parkkipaikalle pikkuportin läheisyyteen. 
Myös Lystikukkulan polun päähän voisi 
tulla pieni pysäköintialue.

Kuntalainen voi tehdä kaavaehdotuk-
sesta kirjallisen muistutuksen. Muistu-
tus on toimitettava kirjaamoon määrä-
ajassa. Määräaika on kaavaehdotuksen 
merkittävyydestä riippuen 30 tai 14 
päivää. Kaavan etenemistä voi seura-
ta kaupunkisuunniteluviraston netti-
sivuilta kohdasta Nähtävänä nyt siitä 
alkaen kun ehdotus on tullut nähtäville 
– oletuksen mukaan siis vuodenvaih-
teessa.

 MUheVaSTi MaiSTUVa 
aroMiSUola

 
karkeaa merisuolaa
reilusti lipstikkaa

 
• laita merisuola huhmareeseen ja lado päälle 
lipstikan lehtiä. Varret kannattaa jättää pois
• murenna lipstikka suolan sekaan ja lisää leh-
tiä vähitellen lisää sekaan. Mitä enemmän lips-
tikkaa laitat, sen voimakkaampaa maustees-
ta tulee.
• kun seos on valmis, lado se ohuelti uuninpel-
lille kuivumaan noin vuorokaudeksi
• kun seos on kuivunut, voi sen käydä kertaal-
leen läpi vielä esim. puunuijalla jos haluaa hie-
norakeisen lopputuloksen.
• laita puhtaaseen lasipurkkiin ja käytä aromi-
suolan tapaan tai vaikkapa pöytämausteena 
sormisuolan tapaan!
    Susa Nokelainen

keSÄkUrPiTSakakkU 

2 dl öljyä
3 munaa
400 g kuorittua, raastettua kesäkurpitsaa
3 dl sokeria
2 tl vaniljasokeria
2 tl kanelia
1 tl soodaa
1 tl leivinjauhoa
ripaus suolaa
2 dl hasselpähkinärouhetta
1 ½ dl rusinoita
6 dl vehnäjauhoja (tai 4 dl vehnäjauhoja, 1 dl 
grahamjauhoja, ½ dl tummia mannaryynejä) 

• vatkaa munien rakenne rikki, lisää öljy ja so-
keri 
• lisää kesäkurpitsaraaste 
• sekoita kuivat aineet keskenään ja lisää taiki-
naan 
• kaada taikina voideltuun, leseillä vuorattuun 
2 litran vuokaan
• paista uunin alaosassa 175 asteessa
n. 1 ½ tuntia
• anna jäähtyä vuoassa

Elojuhlien resepti, loput reseptit nettisivuilla.

TaJUnnan rÄJÄyTTÄVÄ 
PUnaJUUrikeiTTo

 
6-7 punajuurta suoraan omasta maasta poi-
mittuna
1 koko kesän komeaksi kasvanut sipuli
10-11 dl vettä
2 kasvisliemikuutiota
1 tl pippuria
1 rkl sitruunanmehua tai viinietikkaa
1 pussi aurajuusto murua
2 dl ruokakermaa
2 rkl hunajaa
yrttipenkin aarteita oman maun mukaan, 
esim persilja, ruohosipuli

 
• kuori ja paloittele sipuli sekä punajuuret
• nakkaa kattilaan vesi ja kasvisliemikuutiot ja 
sekaan porisemaan punajuuret ja sipuli
• laita heti mukaan muhimaan myös pippuri 
sekä sitruunamehu/viinietikka
• keitä noin 40 min, tai niin kauan kun kaikki 
palaset ovat hyvin kypsyneitä
• lisää joukkoon kerma, hunaja, aurajuusto
• keittele hiljalleen kunnes juusto on kokonaan 
sulanut 
• soseuta sauvasekoittimella samettisen tasai-
seksi
• ripottele päälle yrtit
• nauti ja tarjoa vaikka naapureillekin! 
 
 

heMPeÄSTi PUnaSTeleVa
raParPeriTÄySMehU

 
1 kg raparperia pihan perältä
1,5 l vettä
2 dl sokeria
yhden sitruunan mehu
kourallinen minttua yrttipenkistä

 
• pilko raparperi pieniksi paloiksi
• laita vesi ja raparperi kattilaan ja keitä noin 10 
minuuttia kunnes raparperit ovat kypsyneet
• siivilöi raparperin ”kuoret” pois ja laita mehu 
uudestaan kattilaan
• lisää sokeri, sitruunan mehu sekä mintunleh-
det ja kiehauta
• siivilöi vielä mintunlehdet pois mehusta
• pullota ja nauti kylmänä!
• ylimääräisen mehun voi vaikka pakastaa
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Ruoki siiliä syksyllä elokuusta alkaen niin 
kauan kuin se liikkuu, mutta anna sen it-
se hakea ravintonsa kesällä, jolloin sille 
on tarjolla runsaasti terveellistä syötävää 
luonnossa. Syysruokintaa on tärkeää jatkaa 
niin kauan, että siili vetäytyy talvilevolle.

Ikävä kyllä syksyllä useimmat mökkiläi-
set ovat jo poistuneet ja siilit jäävät oman 
onnensa nojaan. Talvihorrostaminen vaa-
tii paljon energiaa eikä siili selviydy siitä 
hengissä, jollei se ole saanut kerätyksi it-
selleen riittävän paksua rasvakerrosta.

Kissan märkäruoka tai kissanmakkara 
on siilille sopivasti lisäravintoa ja –rasvaa 
antava ruokaa, koiranruuassa rasvaa on 
vähemmän. Kissan kuivaruoka pitäisi kos-
tuttaa vedellä.

Syysruokinta pelastaa 
siilin talviunet

Suolaa tai muita mausteita tai lisäainei-
ta sisältävää ruokaa ei siilille pidä antaa. 
Maitotuotteet eivät sovi siileille lainkaan; 
vaikka siilit pitävät niistä, ne saavat mai-
dosta ripulia. Jos tarjoat lihaa tai kalaa, 
sen tulee olla kypsennettyä.

Siili voi levittää salmonellaa, kuten lähes 
kaikki luonnonvaraiset eläimet, joten siilin 
ruoka- ja juoma-astioita pitää aina käsitel-
lä erillään ihmisen astioista.

Auta tarjoamalla pesintä- ja horrosta-
mispaikkoja

Mökkitontin rauhalliseen nurkkaan olisi 
hyvä jättää runsaita lehti- tai oksakasoja, 
joihin siili voi tehdä pesänsä. Myös avoi-
met rakennusten alustat antavat siileille 
suojaa pesänteossa.

Siilille voi myös rakentaa oman talviko-
din. Ne, jotka eivät ole syntyneet sahan ja 
vasaran käyttelijöiksi, voivat ostaakin sii-
linmökin. Monesti sama mökki toimii se-
kä poikaspesänä kesällä että talvipesänä, 
näin ainakin minun pihasiililläni näyttäisi 
olevan.

Pesän sijoittamisessa on tärkeää, että se 
on mahdollisimman rauhallisessa ja tuu-
lensuojaisessa paikassa sekä etteivät lu-
men sulamisvedet valu sinne keväällä. Siili 
löytää mökin parhaiten, jos sille tarjotaan 
syksyllä ruokaa sen lähistöllä.

Mökin tulee olla riittävän hengittävä, 
mutta katon tietenkin vedenpitävä. On hy-
vä, jos lumi kerrostuu mökin sijaintipaikal-
le. Siilin hapensaannista lumen alla ei tar-
vitse huolehtia, happea suodattuu lumen 

läpi ja siili tarvitsee sitä horrostaessaan 
hyvin vähän.  Siili täyttää pesänsä itse läm-
mikkeellä, mutta sitä voi myös auttaa lait-
tamalla mökin pohjalle kerroksen kuivia 
lehtiä ja täyttämällä mökin kuivalla, mah-
dollisimman vähän pölyävällä heinällä.

Talvipesämallin saa Suomen luonnon-
suojeluliiton sivulta: 
http://www.sll.fi/mita-sina-voit-tehda/vaikuta-lahiymparistoosi/
asukkaat

Iloisia hetkiä kaikille siilien kavereille!

Teksti ja kuvat 
Ellen Karhulampi

Mukaan mummoihin
 

Jos sinulla on Facebook-tili, kannattaa 
liittyä mukaan pakilalaisten keskusteluryh-

mään Siirtolapuutarhamummoihin. Mukana 
on myös monia miespuolisia ja nuoria ”mum-
moja”. Liittyminen ei velvoita mihinkään, mut-
ta juttua on sivulla riittänyt. On vaihdettu tai-
mia, keskusteltu mökkikissoista ja vaikka mis-
tä, joskus kiivaastikin. Ennen muuta on jaet-

tu puutarhan pieniä iloja. Palsta on täysin 
vapaamuotoinen ja epävirallinen. 

Tervetuloa mukaan!

Terhi Raitala



Syyskokous on sunnuntaina 30. syyskuuta kerhotalolla
Kokouskutsu asiapapereineen ja kokouspaikkatietoineen lähetetään kotiosoitteseen.

Keittiötalkoot alkavat 3 syyskuuta!
Talkoolaisia tarvitaan kunnostamaan keittiöpäätyä remonttityöryhmän suunnitelmien mukaan. 
Tähänastiset huikeat talkootyötunnit  tulevat vielä lisääntymään. Pääsisimmeköhän jo Guinnessin 
ennätystenkirjaan! Kortensa kekoon kantamaan halukkaat  rakentajat, maalarit ym. hanslanka-
rit ilmoittautukaa Kalevi Lehikoiselle puhelin 050 4368233 tai Jorma Manniselle puhelin 0400 
508123. 

Rakentajat tarvitsevat myös muonittajia ja kahvittajia. Halukkaat ilmoittautukaa Seija Marteval-
le puhelin 040 7084563.

Tule ihmeessä mukaan, vaikka muutamaksi tunniksi, mahdollisuuksiesi mukaan. Kaikkien 
työpanoksesta on hyötyä ja iloa. Ja ajatelkaapa miten hienoksi yhdessä saamme keittiömme 
uudistettua ja miten mukavaa kesäkahvilan pitäjillä ensi kesänä tuleekaan olemaan uusissa käy-
tännöllisissä tiloissa.
lauantaitalkoot 8.9. Niille  joille ei ole mahdollisuutta viikolla osallistua talkoisiin järjestetään 
lauantaina 8.9 talkoot joissa puretaan keittiötä sekä kunnostetaan kerhotalon ympäristöä mm. 
laitetaan ruohonsiemeniä.  Aloitetaan hommat n. klo 9. Seuraa ilmoitustaulua. Tervetuloa!

Syksy 2012
Kerhotalon seinällä oleva postilaatikko ei ole talvikautena käytössä. 
Syyskokouksen 30.9. jälkeen johtokunnalle tarkoitettu posti toimitetaan sihteerille.  
Annu Brotherus, Runeberginkatu 63 A 10, 00260 Helsinki,  050 3078308
annu.brotherus@helsinki.fi

Osoitteenmuutokset sekä muutokset omistussuhteissa (kauppa, perintö tms.) on ilmoitettava 
3 kk:n kuluessa. Heli Ahola 050 3771307, heli.k.ahola@gmail.com
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