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Hyvää kesää, Pakilan puutarhurit!
Siirtolapuutarhayhdistyksemme vuosi on käynnistynyt vilkkaasti. Talvipäivää
maaliskuun alussa saapui viettämään yli sata mökkiläistä. Kevätkokouksessa oli
paikalla yli 150 henkeä. Talkoissa ja myyntitapahtumissa on väkeä kuhissut
mukavasti.
Tätä kirjoitettaessa helteet ovat vaihtumassa koleaksi sadesääksi. Ilmatieteen laitos
on ennustanut, että koko kesästä tulisi jonkin verran tavanomaista lämpimämpi.
Mutta niin sanottiin viime kesästäkin ja toisin kävi.
Kuten huomaatte, Papu on tällä kertaa paljon arkisempi ja vaatimattomampi kuin
monena edellisenä vuonna. Toivottavasti tiedotustehtäviin saadaan innostunutta ja
osaavaa väkeä, jotta jatkossa tiedote muuttuisi taas ihan kunnolliseksi lehdeksi.
Kannattaa kuitenkin säilyttää tämäkin läystäke, siitä löytyy vastaus moneen
kysymykseen kesän mittaan.
Leppoisaa ja/tai puuhakasta kesää, kullekin toiveensa mukaan!

Jorma Bergholm
______________________________________________________________________________

Kaikki mukaan!
Kesän juhlat
Juhannusjuhlat
Elojuhla
Päättäjäiset

19.6.2009
15.8.2009
26.9.2009

Muita tapahtumia
Uusien mökkiläisten info Kerhotalolla
Aluejärjestön kesäkisat Oulunkylän puutarhassa
Lasten olympialaiset
Taimitori

1.7.2009 kello 18
19.7.2009
2.8.2009
8.8.2009 kello 11-13

Syyskokous
Yhdistyksen syyskokous pidetään

27.9.2009.

Sauna
Maailmanmainio saunamme lämpiää tänäkin kesänä yli 50 kertaa, keskikesällä neljästi
viikossa (ti, to, la ja su)! Toukokuussa jaetusta saunatiedotteesta selviävät tarkat
ajankohdat.
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Kesämuistio
Haketus
Haketuspaikka on suljettu kesäksi. Risuja ja oksia saa viedä haketuspaikalle vasta, kun
ilmoitustaululla asiasta on ilmoitettu.
Auto ei kuulu puutarhaan
Autolla ajo siirtolapuutarhassamme on kielletty. Vain todellinen huoltoajo on sallittu.
Tällöinkin auto viedään heti pois alueelta, kun kuorma on purettu. Mökkiläisten on myös
huolehdittava, että remonttimiesten autot eivät seiso poluilla ”työkaluvarastoina”, vaan
myös ne viedään heti kuorman purkamisen jälkeen parkkipaikalle. Ja muistathan vielä,
että välttämättömässä huoltoajossa korkein sallittu nopeus puutarhassa on 10 kilometriä
tunnissa.
Jätehuolto
Lajittele jätteesi. Molok-jäteastia on sekajätettä varten. Sinne ei saa laittaa rakennus- eikä
viherjätettä. Jokaisella palstalla tulee olla viherjätteille komposti.
Kasteluveden käyttö
Kasteluun käytämme Vantaan vettä, emme juomavettä. Jotta paine
kasteluvesiverkostossa olisi riittävä, kastelu on sallittu parillisten numeroiden mökeille
parillisina päivinä ja parittomien numeroiden mökeille parittomina päivinä. 31.7. kaikki
saavat kastella.
Urheilemaan, kuntoilemaan!
Betanquea harjoitellaan lauantaisin kello 18-21 omalla kentällä, vetäjänä Jore. Lisäksi
betanquea pelataan joko omalla tai Klaukkalanpuiston kentällä arki-iltaisin sopimuksen
mukaan.
Lentopalloharjoitukset pidetään torstaisin kello 18-20 ja sunnuntaisin kello 11-13, vetäjinä
Rane ja Pekka.
Mölkkyharjoitukset sunnuntaisin kello 11-13, vetäjänä Anja.
Sakkia pelataan sunnuntaisin kerhotalon edustalla, kun kenttä saadaan valmiiksi. Jukka
opastaa tarvittaessa.
Kirjasto Klaukkalanpuistossa
Klaukkalanpuiston kerhotalolla on kirjasto avoinna kesäkuun alusta elokuun loppuun
maanantaisin kello 18-19. Myös Pakilan mökkiläiset voivat käydä lainaamassa kirjoja.

Seuraa ilmoitustauluilta kesän tapahtumia ja tiedotteita!

