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Siirtolapuutarha ei nuku talviunta, vaan
koko ajan tapahtuu. Syksyllä aloitettiin
kerhotalon salin ja kahden toimistohuoneen remontointi ja heti kevään ensimmäisten lämmittävien auringonsäteiden
myötä jatkettiin. Ahkeria talkoolaisia on
ollut mukana niin suunnittelussa kuin itse
remonttityössäkin. Upeaa, että olemme
voineet toteuttaa työt pääasiassa talkoovoimin. Siinä on säästetty pitkä penni.
Kerhotalon korjaus ei kuitenkaan tähän
pääty, vaan erittäin tarpeellinen keittiön
remontointi on suunniteltu aloitettavaksi
heti kesäkauden päätyttyä syyskuussa.
Vuosikausien toive suihkuista ja pyykinpesumahdollisuuksista puutarhaamme on
vihdoin edennyt konkreettisiin suunnitelmiin. Uusi lisärakennus viemäröinteineen
on ensimmäisten piirustusten ja karkean
kustannusarvion asteella. Hanke etenee
käsikädessä asemakaavasuunnittelun kanssa, ja kesän kehittämispäivänä kuullaan

lisää puutarhalaisten mielipiteitä ja ideoita
jo tehtyihin ehdotuksiin. Kaupunkisuunnitteluvirastosta on tulossa asiantuntijoita mukaan kehittämispäivään. Puutarhan
palvelujen kehittäminen palvelee myös
laajentumisen myötä tulevia, uusia mökkiläisiä ja on samalla iso askel koko alueen
jätevesien asianmukaisessa käsittelyssä.
Oleminen ja asuminen siirtolapuutarhassa
ei edellytä yletöntä sosiaalisuutta, mutta
osallistuminen jollain tavalla on siirtolapuutarhan elinehto nyt ja tulevaisuudessa.
Tule mukaan yhteisölliseen toimintaan ja
tekemiseen. Mahdollisuuksia on monenlaiseen ja uusia ideoita kaivataan. Siksi on
tärkeää osallistua kyselyyn, josta enemmän toisaalla lehdessä.
Ihanaa ja aktiivista kesää odottaen!

Siirtolapuutarhayhdistyksen puheenjohtaja
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KUVAT: HELI AHOLA

PUHEENJOHTAJALTA

Puutarhan oma elokuvakerho esittää

KesäKino
Kesän 2012
ohJeLmisto

juhannuspäivänä 23.6. klo 19
Matti Kassila: Kaasua komissario Palmu!
Kesto 94 min, vuosi 1961
keskiviikko 4.7. klo 18
Lasten ja koko perheen elokuva
Liisa Helminen: Pelikaanimies
kesto 90 min, vuosi 2004
perjantaina 13.7. klo 19
Mike Leigh: Vuosi elämästä
kesto 124 min, vuosi 2011
perjantaina 17.8. klo 19
Nora Ephorn: Julie & Julia
kesto 125 min, vuosi 2009

Buffetti!

Kaikki neljä elokuvaa pääsee näkemään ostamalla KesäKinon 10 euron kausikortin.
Lisäinfoa kerhosta ja elokuvista saa kesäkahvilasta jossa myydään myös kortteja.

terVetuLoa Leffaan!

Mökin ostoon ja myyntiin
liittyvä verotus ei muuttunut
Siirtolapuutarhamökkien
verotuksesta
erityisesti hinnan laskuperusteista virinnyt selvittely on päättynyt siihen, että verotuskäytäntö pysyy ennallaan. Puutarhan
kasveille ja rakennuksille ei lasketa erillistä arvoa kauppaa tehtäessä.
Verotettava hinta lasketaan edelleen vähentämällä kauppahinnasta irtaimiston
osuus. Irtaimistosta kannattaa laatia erillinen kauppakirjaan liitettävä luettelo, jossa
siirtyvä irtain luetellaan käypine hinta-arvioineen ja molemmat osapuolet vahvistavat luettelon allekirjoituksillaan.
Myyjälle tulee maksettavaksi myyntivoiton vero 28 % ja ostajalle varainsiirtovero 4 %. Kotisivuillamme on lisäohjeita
myyntiin ja oikein hyvä kauppakirjamalli. Jos kauppa tehdään ilman välittäjää on
molempien muistettava itse huolehtia näiden verojen maksusta.
Mökkinsä kauan omistaneet voivat käyttää
myyntivoiton laskennassa hankintahintana
myös hintaolettamaa, jonka laskemiseen
löytyy ohjeet vero.fi -palvelusta. Mökkien arvot ovat nousseet niin huimasti viime vuosina, että hintaolettama on usein
korkeampi kuin hankintahinta, vaikka
hankintahintaan voikin lisätä kaikki mökin
korjauskulut .
Myyjä ja ostaja sopivat yhdistyksen ostovuoden maksuvastuista. Sähkömaksusta
sovitaan, mihin päivämäärään asti myyjä
maksaa sähkön ja milloin alkaa ostajan laskutuskausi.
Johtokunta

Kun et halua käyttää kemiallisia torjunta-aineita, voit käyttää väkiviinaetikkaa.
Rikkakasveja on silloin käsiteltävä toistuvasti laimentamattomalla väkiviinaetikalla. Se ei kulkeudu kasvien juuriin kuten
kemialliset torjunta-aineet. Hapan aine
vauriottaa kasvien lehdet ja näin rikkaruohoista päästään eroon muutamilla käsittelyillä tuomatta luontoon mahdollista
haitallista ainetta.
Joissain puutarhakirjoissa neuvotaan
myös rikkaruohojen hävittäminen katteiden avulla. Se on työläämpää, mutta
helppo toteuttaa syksyllä.
Esimerkiksi Roundupia ja sen vaikuttavaa
ainetta glyfosaattia on tutkittu runsaasti
viime vuosina ja sillä näyttää olevan haitallisia vaikutuksia muihin kasveihin ja
viimeisimpien tietojen mukaan epäillään,
että se vaikuttaisi ihmisen hormoneihin.
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Puutarhurin litkuja
Hyötykasviyhdistyksen tapaan
Hyötykasviyhdistys on vuonna 1978 perustettu luonnonmukaista kotiviljelyä ja vanhojen
kasvien säilyttämistä edistävä yhdistys, joka
järjestää Helsingissä Annalan puutarhassa yleisöluentoja, kursseja, retkiä. Annalan puutarha on Vanhassakaupungissa, Annalanmäen ja
Kellomäen välissä osoittessa Hämeentie 154.
Viljelypalstojen lisäksi puistossa voi tutustua
lääkeyrtiteihin, värjäyskasveihin, vanhoihin
Helsingin puistoruusuihin, perinneperennoihin ja -kesäkukkiin, marjatarhaan, keittiökasvimaahan, permakulttuuripuutarhaaan ja perhospuutarhaan.
Puutarhateemailtoja, joihin on yleensä vapaa
pääsy (muutamissa on kurssimaksu), vietetään
kesä-elokuussa tiistai-iltaisin klo 18 alkaen.

Rohtoraunioyrttikäyte
• 1 kg tuoretta rohtoraunioyrttiä tai
• 250 g kuivattua
• 5 l vettä
Käytetään 1:10 laimennoksena pieneliötoiminnan
aktivoimiseen ja kasvun edistämiseen. Kaliumpitoinen lannoite. Erinomaista mm. tomaatille ja
marjoville kasveille.
Raparperivesi
• 600-700 g raparperin lehtiä
• 5 l vettä
Lehtiä keitellään vedessä teräskattilassa puolisen
tuntia, sitten keitos siivilöidään. Käytetään laimentamattomana ruiskutteena kirvojen vaivaamille
kasveille.
Lähde: Hyötykasviyhdistys,
Hoito-ohjeita, http://www.hyotykasviyhdistys.fi

PAKiLAN SiirToLAPuuTArhAN Sauna 2012
Lauantaisin
Miehet
5.5. – 22.9.2012
Naiset
Sunnuntaisin
Naiset
3.6. – 2.9. 2012
Miehet
Keskiviikkoisin
Miehet
16.5. – 20.6. ja 15.8. – 19.9. 2012 Naiset
Tiistaisin
Miehet
26.6. – 7.8. 2012
Naiset
Torstaisin
Naiset
28.6. – 9.8. 2012
Miehet
Juhannusaatto
Naiset
22.6. 2012
Miehet
Juhannuspäivänä ei lämmitetä saunaa.
Saunaan sisäänpääsy päättyy puoli tuntia ennen
vuoron päättymistä.
Väliaika on saunan siivousta varten ja kovin lyhyt,
noudatathan saunomisaikoja!
Saunaranta on saunailtoina vain saunojien käytössä.
Kylmiä virvokkeita on ostettavissa kassalta.

tervetuloa SAuNoMAAN !

klo 14:00 – 16:00
klo 16:30 – 18:30
klo 14:00 – 16:00
klo 16:30 – 18:30
klo 16:30 – 18:30
klo 19.00 – 21:00
klo 16:30 – 18:30
klo 19.00 – 21:00
klo 16:30 – 18:30
klo 19.00 – 21:00
klo 12:00 – 14:00
klo 14:30 – 16:30

Hinnat:
Aikuisten kertalippu
Lapset 5 – alle 15 v.
Alle 5 v.
Sarjalippu, aikuiset 11 kertaa
Sarjalippu, lapset 11 kertaa

5,00 €
2,00 €
vapaa
30,00 €
15,00 €

Sarjaliput myydään vain siirtolapuutarhureille.
Vuoden 2011 liput ovat voimassa.

Kesän tapahtumakalenteri
Kalenteriin jo merkittyjen tapahtumien lisäksi kannattaa seurata
ilmoitustauluja. Kesän mittaan syntyy muutakin yhteistä säpinää,
joilloin järjestäjinä voi olla puutarhalaisia, toimikuntia tai johtokunta.
Jos sinulla on hyvä tapahtumaidea, ota yhteyttä toimikuntiin tai
johtokuntalaisiin, joiden yhteystiedot ovat tässä lehdessä. Johtokunnalla
on myös päivystykset aina kuukauden ensimmäisen kesäkahvilan
aikana kerhotalolla klo 11-12, jolloin voit kertoa toiveistasi.
Isäntätoimikunnan talkoisiin toivotaan runsasta osanottoa!
Toukokuu
Su 27.5. Luomutilan kukka- ja taimimyynti
Kesäkuu
Su 3.6. Kesäkahvila ja kirjasto klo 10-14.
Hieronta-aikojen varaus
Su 3.6. Johtokunnan päivystys klo 11-12
Ke 6.6. Isäntätoimikunnan talkoot klo 9-15
La 9.6. Kerhotalolla yksityistilaisuus
Su 10.6. Kesäkahvila ja kirjasto klo 10-14.
Hieronta-aikojen varaus
Ke 13.6. Isäntätoimikunnan talkoot klo 9-15
La 16.6. Hieroja kerhotalolla klo 9-12.30 ja
13-17 (ajan varanneille)
Su 17.6. Kesäkahvila ja kirjasto klo 10-14
Hieroja kerhotalolla klo 9-12.30 ja
13-17 (ajan varanneille)
Ti 19.6. Hieroja kerhotalolla klo 9-12.30 ja
13-17 (ajan varanneille)
Ke 20.6. Isäntätoimikunnan talkoot klo 9-15
Pe 22.6. Juhannusjuhlat
Su 24.6. Kesäkahvila ja kirjasto klo 10-14
Ke 27.6. Isäntätoimikunnan talkoot klo 9-15
Kehittämispäivä
Heinäkuu
Su 1.7. Kesäkahvila ja kirjasto klo 10-14
Johtokunnan päivystys klo 11-12
Ke 4.7. Isäntätoimikunnan talkoot klo 9-15
Pe 6.7. Karaokeilta klo 19-24
La 7.7. Siirtolapuutarhaliiton kohtaamispäivä
Talin siirtolapuutarhassa

Su 8.7. Kesäkahvila ja kirjasto klo 10-14
Ke 11.7. Isäntätoimikunnan talkoot klo 9-15
Uusien puutarhureiden infotilaisuus
klo 18
Su 15.7. Kesäkahvila ja kirjasto klo 10-14
Ke 18.7. Isäntätoimikunnan talkoot klo 9-15
Su 22.7. Kesäkahvila ja kirjasto klo 10-14
Ke 25.7. Isäntätoimikunnan talkoot klo 9-15
Su 29.7. Kesäkahvila ja kirjasto klo 10-14
Elokuu
Ke 1.8.
La 4.8.
Su 5.8.
Su 5.8.
Ke 8.8.
La 11.8.
Ke 15.8.
Su 19.8.
Ke 22.8.
La 25.8.
Ke 29.8.

Isäntätoimikunnan talkoot klo 9-15
Taimitori, Kirpputori
Kesäkahvila ja kirjasto klo 10-14
Johtokunnan päivystys klo 11-12
Isäntätoimikunnan talkoot klo 9-15
Elojuhlat Su 12.8. Kesäkahvila ja
kirjasto klo 10-14
Isäntätoimikunnan talkoot klo 9-15
Kesäkahvila ja kirjasto klo 10-14
Isäntätoimikunnan talkoot klo 9-15
Kerhotalolla yksityistilaisuus
Isäntätoimikunnan talkoot klo 9-15

Syyskuu
La 1.9. Kerhotalolla yksityistilaisuus
La 22.9. Viimeinen sauna – saunakausi
päättyy
Su 30.9. Yhdistyksen syyskokous
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…perhonen liiteli Lepaan metsissä, kun
kävin siirtolapuutarhureiden kurssin
ensimmäisenä päivänä tutkimusretkellä lähiympäristössä. Lepaan yli satavuotinen puutarhaopetus sai jatkoa
huhtikuun lopulla viikon kestäneellä
Siirtolapuutarhaliiton
järjestämällä
kurssilla, jolle osallistui lähes 25 puutarhuria, joista pohjoisin edustaja tuli
Rovaniemeltä Napapiirin ryhmäpuutarhasta. Pakilan osallistujina olivat
Jasmiinipolun Susanna sekä Kuusipolun allekirjoittanut.
Hämeen ammattikorkeakoulun opettajilla olikin taiteilemista puutarhakonkarien ja
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myös meidän noviisien opettamisessa, kun
kysymyksiä sateli niin, ettei etukäteen valmisteltuun oppimateriaaliin meinannut millään
päästä käsiksi. Voisin lyödä vetoa, että olimme opettajien kevään innokkaimmat oppilaat.
Kahvitauoistakin tingittiin, jotta pääsimme vesisateessa leikkaamaan pusikoituneita herukoita ja ruusuja. Tuosta opiston takatarhasta löytyi myös kaunis samettisumakki, joka oli uusi,
miellyttävä tuttavuus, tässä vaiheessa kevättä
vielä varsin paljastavassa asussa.
Saimme nauttia ammattitaitoisesta opetuksesta Lepaan historiallisessa miljöössä, jonka
kauniinkeltaisessa opistorakennuksessa luokkahuoneemme sijaitsi. Oppi tapahtui pääosin

KUVAT: TUULIKKI LAURILA

Kevään
ensimmäinen
sitruuna…

luokkahuoneessa, mutta yhdeksi päiväksi jalkauduimme sekatööreinemme ja sahoinemme
omenatarhaan ja pensaisiin. Sieltä siirryimmekin autenttisissa puutarha-asuissa Siirtolapuutarhaliiton edustajien järjestämille iltapäiväkahveille.
Mitä sitten opimme? Kävimme opettajien johdolla läpi viljeltäviä hyöty- ja koristekasveja
–hedelmäpuita, marjapensaita, vihanneksia,
perennoja, pensaita ja ryhmäkasveja – sekä
varsin seikkaperäisesti myös edellisiä uhkaavia
tauteja ja tuholaisia. Ihmettelimmekin, miten
lukuisista kasvejamme uhkaavista tekijöistä
huolimatta puutarhamme edelleen kukoistaa ja
tuottaa satoa. Kasvien tarvitsemiin ravinteisiin
ja hivenaineisiin paneuduimme lannoitustunnilla. Kompostit olivat myös yhtenä aiheena
samoin kuin viheralueiden kovien pintojen rakentaminen. Ryhmätyönä tutustuimme maan
muodostumiseen sekä maan muokkaamiseen
ihmisvoimin. Paneuduimme myös maassa eläviin pieneliöihin. Maan alla elää puutarhurin
parhaan ystävän lieron lisäksi monenlaisia pieniä otuksia kuten niveljalkaisia, hyppyhäntäisiä
sekä sukkula- ja änkyrimatoja.
Omenaopissa kävimme läpi omenan varttamista ja omenapuiden leikkaamista. Omenapuun runko ei olekaan pelkkää kuorta ja solukkoa, vaan välissä on myös jälsi ja nila, jotka
ovat varttamisessa avainasemassa. Lepaan
liereän kohtasimme niin omenatarhan puuna
kuin myös Lepaan viinitilan siiderinä, jota siemailimme saunajuomana Vanajaveden uoman
varressa Rovaniemen Marjatan lämmittämän
rantasaunan vilvoittelutauoilla. Viinitilan viininmaistatuksessa maistelimme myös Lepaan

vadelmaista ja Lepaan ruusuista, joista viimeksi
mainittu on valmistettu Lepaan opiston omista japaninruusukvitteneistä. Uskon että muutamaan uuteen siirtolapuutarhaan tulee tämän
jälkeen ilmestymään viimeksi mainittu hedelmäpensas, ehkä myös Pakilaan… Vierailimme
myös Lepaan kasvihuoneilla, joilla tuotetaan
vuosittain kymmeniätuhansia tonneja tomaattia myyntiin. Kävimme joukolla hakemassa kyseisiä punapalloja takaisin opistolle lähiseudun
Pikkuakka-myymälästä. Kurssin opetuksen
lisäksi oli antoisaa jutella muiden puutarhureiden kanssa, joita oli lähes paristakymmenestä
eri siirtolapuutarhasta ympäri maata.
Lepaan kurssin jälkeen suuntasin puutarhaani uusin ja hieman aiempaa ymmärtävämmin
silmin. Ja aloin katsella asuinpaikkoja uusille
kiinnostaville tuttavuuksille, joista osa pukeutuu yksiväriseen, osa hillittyyn ja osa värikkääseen asuun. Tuttavuudet poikkeavat toisistaan
suuresti myös asumis¬preferenssiensä ja jopa
juomistottumuksiensa suhteen. Niin erilaisia
uusia kavereita sitä voi saada.
Rikasta Lepaan viikkoa tulevillekin kurssilaisille!
Tuulikki Laurila

Outi Sirkeinen

Kerhotalon neljä Koota:
Kahvila, Karaoke, Kirjasto, Kino
Kahvilakommentteja kolmen kesän varrelta:
”Parasta Pakilassa pitkään aikaan, Kahvila on
loistoidea, Äijäkahvilassa on munaa, Yhdessä
on ollut kiva puuhata kerhotalolla ja tutustua
toisiin mökkiläisiin, Voisin leipoa kotona ja
tuoda kahvilaan, Toukokuussa alan jo kaivata
kahvilaa ja yhdessäoloa, syksyllä niitä tulee
ikävä.”
Kesäkahvila sunnuntaisin klo 10–14
Tule mukaan iloiseen kesäkahvilan talkooporukkaan! Se on helppoa: Ota itse yhteyttä niiden sunnuntaiden kahvilavastaaviin,
jolloin voit olla mukana. Sovi vastuuhenkilön
kanssa, miten voit osallistua. Myös sinuun voidaan olla yhteydessä, jos olet antanut yhteystietosi talkoolistaan. Tarvitsemme leipureita,
kylmäkköjä, siivoojia, tiskaajia ja myyjiä vaikka vain osaksikin päivää. Tämän jutun lopusta
ja mökkiläisten ilmoitustaululta löydät niiden
kahvilavastaavien yhteystiedot, joiden kanssa
voit sopia osallistumisestasi.
Kirjasto on auki kahvilan aukioloaikoina. Kirjaston hyllytila vähenee ja joudumme poistamaan osan kirjoista. Otamme
vastaan vain erittäin hyväkuntoisia, mieluiten
uutuuskirjoja.
Hieroja tulee kerhotalolle viime kesän tapaan. Hieronnasta voi nauttia: La 16.6., Su
17.6, Ti 19.6 klo 9–12.30 ja 13–17. Sitovat
aikavaraukset kesäkahvilassa 3. tai 10.6.
Karaoke kaikuu Annikan vetämänä kerran
tänä kesänä. Suositut karaokelaulajaiset
ja -tanssiaiset perjantaina 6.7. klo 19–24.
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KesäKino on uutuutemme tälle kesälle.
Pakilan oma uusi elokuvakerho esittää sekä
klassikkoelokuvia että uudempaa tuotantoa.
Elokuvat ja niiden esitysajat tulevat toukokuun
aikana nettiin ja ilmoitustauluille. KesäKinokin tarvitsee talkoolaisia tuolien asetteluun ja
pikkubuffetin pitoon. Ilmoittautua voit kinovastaaville: Varpu Mattlar, mökki 134 puh.
040 831 2957 ja Seija Salovaara, mökki 93,
puh. 040 861 4947.
Kahvilavastaavat:
3.6.
Riikka Airaksinen, Lehmuspolku 248
10.6.
Heli Ahola, Katajapolku 66
puh. 044 534 4238
17.6.
Seija Salovaara, Pajupolku 93
puh. 040 861 4947
24.6.
Taru Välimaa, Pyökkipolku 282
puh. 045 118 4966
1.7.
Outi Sirkeinen, Poppelipolku 245
puh. 0400 790 246
8.7.
Marja-Liisa Lindman, Kuusipolku 176
puh. 0400 761 024
15.7.
Annamari Dahlberg, Pajupolku 29
puh. 050 359 5198
22.7.
Vetäjä vielä avoin
29.7.
Cora Tiitinen, Mäntypolku 148
puh. 040 560 0220
5.8.
Jyrki Levä,
Äijäkahvilassa on jo täysmiehitys
12.8.
Varpu Mattlar, Katajapolku 134
puh. 040 831 2957
19.8.
Marjo Matala, Katajapolku 71
puh. 040 750 1108

Jäsenkysely – taustaa ja tavoitteita
Pakilan siirtolapuutarhureille postitettiin tämänvuotisen kevätkokouskutsun yhteydessä
kysely alueen palveluiden kehittämistarpeista. Edellinen syyskokous hyväksyi 25.9.2011
kuluvan vuoden 2012 toimintasuunnitelman,
jossa kirjattiin johtokunnan keskeisiin tehtäviin mainitun kyselyn suorittaminen. Syyskokouksessa päätettiin samalla kartoittaa myös
sellaista erityisosaamista, jota jäsenet olisivat
halukkaita tarjoamaan yhdistyksen käyttöön
yhteisen hyvämme edistämiseksi.
Kysely asettuu johdonmukaiseksi osaksi viime
vuosien aktiivista linjaa, jolla johtokunta on
pyrkinyt lisäämään avoimuutta sekä parantamaan vuorovaikutusta yhdistyksen hallinnon

12

ja jäsenistön välillä. Pyrkimyksen havaittavia
ilmenemismuotoja ovat olleet esimerkiksi
verkkosivujen kehittäminen, yleiskokousten
pöytäkirjoista ja johtokunnan keskeisistä päätöksistä tiedottaminen, jäsenistön ja johtokunnan nimien ilmoitustauluille saattaminen,
vuosittaiset kehittämispäivät sekä muut yhteiset tiedotus- ja keskustelutilaisuudet kerhotalolla.
Nyt tarkoituksena on kerätä jäsenistöltä palautetta ja kehittämisideoita yhdistyksen toimintaan. Kyselyn tulokset pyritään harkitusti
huomioimaan sekä mahdollisuuksien mukaan
hyödyntämään tulevassa kehitystyössä. Yhdistyksen budjetti on luonnollisestikin mitta-

Laaja-alaisen palautteen ohella on tietenkin
myös erinomaisen suotavaa, että yksittäiset
jäsenet kantavat oman kortensa yhteiseen resurssikekoomme! Tämä onnistuu helposti ilmoittamalla kyselylomakkeen ensimmäiseltä
sivulta löytyvässä kohdassa omasta osaamisestaan, jota kukin on halukas henkilökohtaisen
aikataulunsa ja tilanteensa mukaisesti tarjo-

amaan yhdistyksen käyttöön. Rimaa ei ole
syytä asettaa turhan korkealle; kaikenlainen
toiminnallinen apu ja yhteisöllinen panostus
on tervetullutta!
Kyselykaavakkeet palautetaan kerhotalolla sijaitsevaan yhdistyksen postilaatikkoon 15.6.2012 mennessä. PaPun
jakamisesta mökin postilaatikkoon on vielä
muutama viikko aikaa vastaamiseen. Vastaa,
vaikka sinulla olisi idea vain yhteen kyselykohtaan, sillä jokainen ehdotus on toiminnasta vastaavalle toimikunnalle ja johtokunnalle
yhtä arvokas.
Kiitokset etukäteen kaikista vastauksista!
Heikki J. Koskinen

KUVAT: HEIKKI J. KOSKINEN

suhteiltaan äärellinen, samoin kuin kulloinkin
käytettävissä oleva vapaaehtoistyön määrä.
Näillä rajallisilla resursseilla tapahtuu kaikki
toiminnan ylläpito ja kehittäminen, jonka suhteen viimekätistä päätösvaltaa käyttää yleiskokous, ja toimeenpanovaltaa johtokunta. On
siis tärkeää saada tietoa sekä tuntumaa siitä,
millä tavoin ja millaisin painotuksin jäsenistö
toivoisi yhdistyksemme resursseja kohdennettavan.

Syksyllä 2012 kerhotalon ympäristössä ja talon sisällä alkoi perusteellinen kunnostustyö,
jonka ansiosta käytössämme on entistä ehompi
rakennus. Kuluvan kevään työ aloitettiin pääsiäisen jälkeen. Kevääksikin jäi vielä tehtävää,
mutta paljon saatiin jo syksyllä aikaan, vaikka
yllätyksiäkin tuli.
Talkoolaiset ovat ansainneet suurkiitokset ja
kehut hienosta työstä , jota on tehty tuhansia
tunteja. Kaikille halukkaille on löytynyt hommia osaamisen mukaan ja hauskaakin talkoissa
on ollut, kuten kotisivun kuvista näkyy!
Kerhotalon korjaustyöryhmä perustettiin
viime vuonna huolehtimaan remontin suunnittelusta ja toteuttamisesta. Työ aloitettiin
kuntokartoituksella, jonka pohjalta päädyttiin
tekemään uusi lattia valettavan betonilaatan
päälle. Remontti aloitettiin syksyllä 2011 ja
vastaavaksi mestariksi valittiin Risto Runsas.
Korjaus on edennyt pääosin talkoovoimilla,
joskin joihinkin töihin on tarvittu ammattiurakoitsijoita. Kerhotalon ympäristön sa-
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laojittaminen ja sadevesijärjestelmän teko
osoittautuivat välttämättömiksi, vaikka aluksi
arvioitiin selviydyttävän ilman näitä töitä. Rahaa kunnostukseen käytettiin syksyn aikana 38
122, 14 €, josta salaojitus vei 16 043,63 €.
Syksyllä 2011 aloitetut juhlasalin ja toimistopäädyn kunnostukset tehdään loppuun keväällä
2012. Hieno uudistus on näyttämön alle tehtävä vaunu, johon voidaan varastoida tuoleja ja
pöytiä. Kerhotalon keittiöpäädyn remontointi
on tarkoitus aloittaa syksyllä 2012.

Tule mukaan talkoisiin!
Uudisrakennushanketta on valmisteltu ja yhdistyksen kevätkokoukselle esiteltiin arkkitehti Simo Freesen suunnittelemat lisärakennuksen vaihtoehdot. Hankkeeseen palataan kesän
kehittämispäivänä. Tutustu siis kuviin ja tule
mukaan suunnitteluun!
Maarit Louekari

KUVAT: JORMA MANNINEN

Kerhotalon kunnostus
ja kokonaisssuunnittelu

Elämää kuusiaidan tuolla puolen?
Selvähän se että Pakila on paratiisi,
josta ei kukaan koskaan halua pois.
Silti joskus kesällä saattaa tulla tarve
kokeilla elämää kuusiaidan toisella
puolen. Papulehti listasi kymmenen
lähialueen tapahtumaa ja kohdetta
pienen pyöräilymatkan päästä.
1. Tuomarinkylän heinätalkoot
(alle 1 km, Tuomarinkylän kartano)
Heinät seipäälle vanhan ajan malliin 5.7. kello
11 alkaen. Talkoosoppaa ja lapsille hevosajelua. Työpäivän päätteeksi talkoosauna. Pistäydy myös Tuomarinkylän kartanomuseossa
ja tutustu alueen herraskaiseen miljööseen.
2. Malmin melontaranta
(1 km, Uimarannantie)
Liplap! Kanoottivuokrausta ja melontakursseja idylisellä Vantaanjoella. Myös “inkkareita”
koko perheelle. Malmin uimarannan tuntumassa.
3. Tuomarinkartanon vinttikoirakeskus
(1,5 km, Tuomarinkyläntie 1)
Tällä radalla saatat tavata äärimmäisen lujaa
juoksevia koiria. Kesälesken iltajuoksut 6.6.,
Aptus-show 16.-17.6. , Kartano Weekend
22.7. , HVK Cup 22.8 jne.
4. Pihlajamäen nuorisopuisto
(2,5 km, Jengipolku 8)
Tulee hetki, jolloin lapsuus lähenee loppua
ja Pakilan kuviot käyvät auttamatta ahtaiksi.
Nuorisopuistossa on mm. huippu keinupuisto sekä Freestylepark, jossa “Suomen suurin
vertti, dirt-rata, BMX:ää, skeittausta, bleidausta ja scoottausta” - ja sikapaljon kursseja,
koruja, kivaa ja muuta harrastetta koko kesän.
Kauden avajaisbileet 6.6., Rock Areena 19. 21.6. ja Jengipolkufest 8.8 ja sitä rataa.
5. Paloheinän jokamiesgolf
(3 km, Kuusmiehentie 13)
Kaikille avoin golfkeskus, jossa voi harjoitella
myös kertamaksulla. Green card -kursseja ja

golfin päiväleirejä myös junnuille ja nappuloille.
6. Pihlajamäki goes Blues.
(3,5 km, Kiillepuisto, Kiilletie 6)
Rentoa rytmimusaa retropuistossa 9.6. kello
14-18! Lavalla 22-Pistepirkko, Jo Stance, The
Bad Ass Brass Band ja Jimmie Lawson Juke
Joint Trio. Vapaa pääsy, ihan parasta koko perheelle. Ks. pihlajamaki.info/blues.
7. Haltialan maatila
(4 km, Kuninkaantammentie/Laamannin tie)
Pala suomalaista maalaismaisemaa. Kotieläimiä, laajat viljelysalueet ja maisemapellot.
Lehmiä, lampaita, sikoja ja kanoja. Heinäelokuussa kukkien ja herneiden poimintaa.
Lounaskahvila Vanha Pehtoori.
8. Ruutinkoski ja Niskalan arboretum
(5 km)
Koskikalastamaan tai puulajeja pongaamaan?
Ruutinkosken maalauksellisiin tyrskyihin pääsee myös jokivartta ylös meloen. Niskalan
arboretum on 1900-luvun alussa perustettu
ja opastein varustettu puulajipuisto. Alueen
kosteikot ja lehdot ovat linnustoltaan arvokkaita luonnonsuojelualueita.
9. Malmin lentoasema (5,5 km)
Helsinki-Malmi on Suomen toiseksi vilkkain
lentokenttä. Vaikuttavan funkkisrakennuksen
kahvilasta on esteettömät näkymät kiitoradoille. Rohkeimmat puutarhurit päätyvät
hyppäämään laskuvarjolla tai lentämään itse
kevytilmailun tutustumiskurssilla
10. Backaksen latotanssit
(5,5 km, Ylästöntie 28, Vantaa)
Poskia poskea vasten ja jalalla koreasti. Supisuomalaisia tanssilavaperinteitä 9.6.-25.8.
perjantaisin ja lauantaisin.

Lassi Lager ja Päivi Seikkula

Puutarhalaisen muistilistaa
Juhliva puutarha

Kerhotalolla tapahtuu monenmoista kesän aikana. Seuraa ilmoitustauluja ja tule mukaan.
Lue myös juttu sivulta 7. Kerhotaloa vuokrataan Pakilan Siirtolapuutarhayhdistyksen jäsenille yksityistilaisuuksia varten. Vuokrausohjeet ja hinnat ovat kotisivuilla. Yhteyshenkilö
on Annu Brotherus.
Isäntätoimikunnan talkoot on keskiviikkoisin
6. kesäkuuta alkaen klo 9-15 ja viimeinen talkoopäivä on 29.8. Muillakin toimikunnilla on
talkoolaistarpeita. Tule mukaan yhteisiin tekemisiin!

Mökki ja lisärakentaminen
Mökkipalstojen välillä on vähintään 60 cm leveät huoltokujat (palokujat), jotka on pidettävä avoimina. Palstojen välinen raja kulkee
huoltokujan keskellä eli kujasta 30 cm kuluu
kummankin naapurin tonttiin. Naapurukset
vastavat huoltokäytävän kunnosta yhdessä .
Huoltokäytävällä mahdollisesti sijaitsevan sähkökaapin ympäristö on pidettävä avoimena.
Rakentaminen siirtolapuutarhassa edellyttää
kirjallista hakemusta yhdistykselle. Rakentamisohje- ja hakemus löytyvät kotisivuilta. Ne
ovat saatavissa myös rakennustomikunnalta,
joka tarvittaessa neuvoo rakentamisesta. Mikäli olet aikeissa hankkia ilmalämpöpumpun
mökkiisi, on siitä kysyttävä myös mökkinaapuriesi lupa.
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Kesän juhlien järjestelystä vastaa lohko yksi,
johon kuuluvat mökit 197-305. I-lohkolaiset
koontuvat su 20.5. klo 12.00 kerhotalolle
suunnnittelemaan juhlajärjestelyitä. Järjestettävänä on juhannusjuhla pe 22.6 ja elojuhla
la 11.8.

Nuohous tehdään joka kolmas vuosi; viimeksi
nuohottiin 2010.
Annathan naapureillesi mökkirauhan välttämällä äänekästä melua (rakentaminen, äänekäs
musiikki jne.) klo 23:n jälkeen ja etenkin viikonloppuisin aamuisin ennen klo 9:ää. Kissat
ja koirat on pidettävä kytkettynä kuljettaessa
oman palstan ulkopuolella. Älä anna koirasi
häiritä naapureita haukunnallaan.

Autolla ajo ja kuljetukset
Puutarha-alueella vain välttämätön huoltoajo on sallittu. Ajonopeus on korkeintaan
10 km/h. Varo alueella pyöräileviä lapsia, jotka luottavat autottomuuteen. Jos mökille
vie rakennus- tms. tavaraa, on auto vietävä
välittömästi lastin purkamisen jälkeen pois
puutarha-alueelta. Pysäköinti on sallittu vain
pysäköintialueilla. Pizza- tai muu ruokapalvelu
tilataan joko pääportille Pakilan Rantatie 2 tai
Mäntypolun portin läheisyyteen, josta ruoat
voi itse noutaa.

Kasteluvesi, sauna ja suihkut
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.

voi kuivattaa auringossa ennen kompostiin
laittoa. Siirtolapuutarhan säännöt edellyttävät
vähintään lehti- ja viherjätekompostiointia jokaisella tontilla.

Saunakausi käynnistyy 5.5. ja loppuu 22.9. Saunatoimikunnalle voi imoittautua lämmitystalkoolaiseksi.

Haketuspaikka on saunarannan vieressä. Se
on auki keväästä syksyyn paitsi mahdollisina
välihaketusaikoina, joista ilmoitetaan haketuspaikalla ja ilmoitustauluilla. Haketuspaikalle
saa viedä vain puiden ja marjapensaiden oksia
ja risuja. Kompostoituvaa puutarhajätettä, eikä
juurakoita saa viedä haketuspaikalle. Noudata
haketuspaikan täyttämisessä myös haketuspaikalla olevia ohjeita.

Saunan suihkut ovat puutarhalaisten käytössä kahdesti viikossa. Suihkuvuoroajat toisaalla
lehdessä.

Posti ja osoitteet
Kotiosoitteen muutokset ilmoitetaan yhdistykselle kuukauden sisällä muutosta. Muutokset mökkien omistussuhteissa (kauppa, perintö tms.) on ilmoitettava kolmen kuukauden
kuluessa yhdistykselle.
Kotisivuille on perustettu sähköpostilista, johon voi liittyä. Se on tiedotuslta varten. Liittyminen käy kätevästi kotisivujen www.siirtolapuutarhat.net/pakila etusivun linkistä.
Sanomalehdistä Helsingin Sanomien kesäosoitteeksi voi vaihtaa mökkiosoitteen. Vain
Hesari jaetaan mökkien postilaatikoihin. Alueen postinumero on 00680. Hanki kunnollinen postilaatikko, ettei posti kastu!

Puutarhajäte ja muu jäte
Puutarhajätteen lahoaminen on tehokkainta
ilmavassa, kosteassa ja sopivasti tuoretta ja
karkeaa kasvijätettä sisältävässä kompostorissa. Seosainetta puutarhajätekomposti ei
tarvitse. Pääosin lakastuneita lehtiä ja risuja
sisältävä lehtikomposti tarvitsee typ¬peä,
jota saadaan esimerkiksi nokkosvedestä tai
kanankakkarakeista. Myös jälkikompostoitumista vaativa ruokajäte on typpipitoista ja
hyvä lisä puutar¬hajätteen joukkoon. Suuret
ja paksut lehdet maatuvat nopeasti, kun ne
silputaan ennen kompostointia. Ennen siemennysvaihetta kompostoitu rikkakasvi on
haitaton. Juurakoista leviävien kasvien juuret

Jätehuolto Kerhotalon viereisessä jätepisteessä on jäteastioita sekajätteelle, kartongille,
paperille, lasille ja metallille. Noudata lajitteluohjeita! Jos tapanasi on solmia jätepussi
kiinni, painele siitä ilma pois ennen Molokiin
heittämistä.
Kerhotalon viereiseen vessaan voi lunastaa
avaimen panttimaksua 20 € vastaan Ulla
Jurvaselta (Leppäpolku 42). Vessan käytöstä
maksetaan vuotuinen käyttömaksu 25 € ryhmämaksun yhteydessä.

Sähkö
Kesän sähkölasku jaetaan postilaatikoihin ja
syksyn sähkölaskut postitetaan kotiin. Sähkömaksut 2012 ovat perusmaksu 20 € ja kulutusmaksu 0,13 €/kwh.
Jos mökinne jotkut (esim. ulkotilojen) pistorasiat on kytketty vikavirtasuojan kautta , täytyy vikavirtasuojat vuosittain muistaa testata.
Vikavirtasuojat( 2) ovat sähkötaulussa vasemmalla ylärivissä. Niiden ylälaidassa on musta
puoliympyräinen painonappi, jonka painaminen laukaisee vikavirtasuojan on-off kytkimen
alas. Kytkin tulee sen jälkeen taas nostaa takaisin ylös.
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Imeytyskaivo, sorapesä
Jäteveden käsittelystä siirtolapuutarhoissa on kaupungin ympäristökeskus
antanut ohjeen , jossa nykyinen lainsäädäntö on otettu huomioon. Jos vesijohto tulee vain palstalle, josta vesi
kannetaan mökkiin , jätevesien käsittelylle ei ole annettu erillisiä puhdistustehovaatimuksia. Oletus on, että vettä
käytetään tiskaamiseen ja ruuan valmistukseen eikä esim. suihkua ole.
Kun vesi tulee paineellisena mökkiin,
jätevedet on yleensä käsiteltävä valtioneuvoston asetuksen (542/2003)
edellyttämällä tavalla. Jos veden käyttö on kuitenkin erittäin vähäistä käyttöä tiskaamiseen ja ruuan laittamiseen
eikä pesukoneita tai suihkua ole, riittää sama ratkaisu kuin tilanteessa, jossa
vesi kannetaan mökkiin.
Ympäristötarkastajat Paula Nurmi ja Miira Riipinen Helsingin kaupungin ympäristökeskuksesta tarkensivat, että varminta on
aina silloin, kun mökissä tai siihen liittyvässä
varastossa on suihku, ohjata jätevedet imetysjärjestelmään. Silloin jätevesien käsittelylle
tulee hakea toimenpidelupa rakennusvalvontavirastosta.
Jos mökin omistaja on epävarma omasta tilanteestaan, hän voi kääntyä kaupungin ympäristötarkastajien puoleen varmistaakseen,
millainen ratkaisu juuri hänen tapauksessaan
on asetuksen mukainen. Heidän yhteystietonsa ovat tämän jutun lopussa.
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Vähäinen vedenkäyttö ja imeytyskaivo
Erittäin vähäiset pesuvesimäärät (tiskaaminen
ja ruoanlaitto) mökkiin tulevalla paineellisella
vedellä, voidaan omalla mökkipalstalla imeyttää maaperään esim. imeytyskaivon tai kivi/
sorapesän kautta tai käyttää puiden, pensaiden
ja puutarhan kasteluun. Imeytystä ei saa tehdä
lähellä naapurin rajaa.
Savimailla imeytys toimii huonosti, mutta
maaperän pintakasvillisuus pystyy yleensä
hyödyntämään vähäiset vesimäärät, eikä vettymishaittoja synny.
Vähäisiäkään pesuvesimääriä ei saa johtaa
suoraan ojaan tai puroon puhdistamattomina. (Ympäristönsuojelulaki 103 §)
Imeytysjärjestelmä saostuskaivoineen
Jos vedenkäyttösi on vähänkin suurempaa kuin
tässä kuvattu vähäinen käyttö, toimi ympäristökeskuksen ohjeen mukaan. Siinä kuvataan
vaadittava imeytysjärjestelmän hyvin. Tällaiselle järjestelmälle on myös haettava
toimenpidelupa rakennusvalvontavirastosta.
Paula Nurmi tarkensi vielä, että jos varastorakennus, johon suihku on asennettu on osa
mökkiä eikä erillinen rakennus, katsotaan, että
paineellinen vesi tulee ”sisälle”, jos vesijohto
on vedetty palstan nurkalta rakennukseen.
Tällöin jätevesiasiat käsitellään jätevesiasetuksen mukaisesti eli pitää olla riittävän tehokas
jätevesien käsittely.

vai imeytysjärjestelmä
Jos ei ole mahdollista rakentaa kunnollista
imeytys/suodatuskenttää, ympäristökeskus
ei suosittele suihkujen rakentamista yksittäisiin mökkeihin.
Sauna-, suihku- sekä muita pesu- ja
jätevesiä ei saa johtaa puhdistamattomina ojaan tai puroon.
Kuivakäymälät
Kuivakäymäläjäte voidaan kompostoida
asianmukaisesti mökkipalstalla. Kompostoinnista ei saa aiheutua haittaa naapureille.
Turpeen käyttö kuivakäymälöissä on suositeltavaa, koska turve imee hyvin nestettä ja
parantaa jätteen käsiteltävyyttä ja kompostoitumista.
Virtsan erottelevia kuivakäymälöitä ei suositella, jos virtsaa ei aiota hyötykäyttää lannoitteena.
Virtsafraktion imeyttäminen savikoilla ei onnistu ja aiheuttaa helposti hajuhaittoja.
Lisätietoja:
ympäristötarkastaja Paula Nurmi
puhelin 310 32005
sähköposti paula.nurmi@hel.fi
ympäristötarkastaja Miira Riipinen
puhelin 310 32020
sähköposti miira.riipinen@hel.fi
Rakennusvalvontavirasto:
Siltasaarenkatu 13, 00530 HELSINKI,
PL 2300, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Vaihde: (09) 310 2611,
e-mail: rakennusvalvonta@hel.fi

Suihkuvuorot
saunalla!

Kesäkuussa

Miestenvuoro
klo 18 - 19
Naistenvuoro
klo 19 - 20

maanantaina

4.6. 11.6. 18.6. 25.6.
torstaina

7.6. 14.6. 21.6.

keskiviikkona

27.6.

Heinäkuussa
maanantaina

2.7. 9.7. 16.7. 23.7. 30.7.
keskiviikkona

4.7. 11.7. 18.7. 25.7
1€/kerta, lapset ilmaiseksi
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Aurinko lupaili kevättä talvipäivillä
Pakilan
siirtolapuutarhayhdistyksen
talvipäiviä vietettiin aurinkoisen keväisessä säässä useiden kymmenien mökkiläisten voimin. Suurin osa mökeistä
tosin nukkui vielä talviunta.
Talvipäiville meno jännittää. Jännityksen aiheena ei ole se, miten tunnistaa kaikki kesästä tutut kasvot talvitakkien ja pipojen alta, vaikka
sekin kyllä tuottaa välillä vaikeuksia. Nyt kuitenkin kutkuttaa se, että tämä on samalla minulle ensimmäinen visiitti mökille sitten lumien tulon jälkeen. Onkohan kaikki kunnossa?
Olen joka talvi vältellyt parhaani mukaan
mökillä käymistä. Saattaa kuulostaa hölmöltä, mutta minun mielestäni mökin pitää saada
olla vähän aikaa rauhassa ihmisiltä ja nukkua
talviunta.
Sen jälkeen kun ensilumi sataa ja mökki pikkuhiljaa peittyy lumivaipan alle, en yleensä käy
pihassa ennen kuin kevätaurinko on sulattanut
polut niin, että laiskana vältyn itse lumitöiltä.
Tietysti välillä käydään reippailemassa ohi ja
tarkistamassa tilanne.
Tänä talvena tosin pihakin piti korkata jo viikkoa ennen talvipäiviä. Viime talvesta opin sen,
että pihassa olevan peltivajan katto ei sitten
kestäkään puolen metrin lumikinoksien taakkaa. Lumityöt kävin siis huiskimassa jo aikaisemmin (enkä hetkeäkään liian aikaisin) mutta
sisätiloihin en tohtinut mennä.
Mutta ensin itse talvipäiviin. Sää hemmotteli
meitä maaliskuun ensimmäisenä sunnuntaina
oikein kunnolla, ja kuulumisia vaihdettiin aurinkoisessa säässä. Räystäät tippuivat ja lumet
sulivat kohisten.
Kun vielä Vaahterapolkukin oli saatu aurattua
niin, ettei kerhotalolle tarvinnut pohrustaa
umpihangessa, saattoi jo melkein muistaa miltä samaa tietä tuntuu kävellä kiireettömästi
kesällä auringon paisteessa ja paahteessa, kukkien tuoksuessa.
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Onneksi kerhotalolta leijaili tulijaa vastaan
grillimakkaran tuoksu, jota oli tarjolla kuumien juomien lisäksi. Ja mikäs siinä oli herkutellessa ja vaihdellessa kuluneen talven kuulumisia, ja samalla suunnitella tulevaa kesää muiden
mökkiläisten kanssa.
Kerhotalon remontin edistymistä pääsimme
myös silmäilemään sisätiloihin. Vaikka lattia
olikin vielä pelkkää betonia, niin yleinen mielipide oli, että kestääpähän paremmin letkajenkan. Pianhan sitä päästään jo testaamaan!
Mukavan mökkiläisten turinatuokion jälkeen,
oli minulla luvassa vielä mittelö lumihankien
halki oman mökkini ovelle, ja siitä edelleen sisätiloihin. Mökkipihan hanki upotti välillä lähes
koko jalanmitan verran, mutta pienellä punnauksella (ja jupinalla) irti päästiin.
Sitten oli luvassa vielä hartaasti vihaamani lumityöt mökin oven edestä, että sen saa auki.
Jouduin siihen hommaan siis kuitenkin! Kohta
kylmä pakkasilma tussahtaa eteisestä silmille.
Mökissä on kylmää, hiljaista, mutta silti kodikasta. Näyttää kuin olisin ollut siellä vasta
muutama päivä sitten. Pöydällä oleva tyhjä
mehukannu muistuttaa tyttären synttärijuhlista, ja lokakuun Hesari lehtilaarissa viimeisistä
aamukahveista mökillä.
Kaikki on niin kuin pitääkin, eivätkä hiiretkään
ole käyneet häiritsemässä mökin talviunta. En
istu mökissä kauaa ja liikun vähän varovasti
hissutellen. Ihan vielä ei ole aika asettua taloksi tai edes herätellä mökkiä kevääseen.
Suljen oven perässäni ja aloitan taistelun pihan
hankien läpi kohti tietä. Vielä viimeinen silmäys mökkiin. Ihan varmasti kuulin sen kulmien
narahtavan ja näin verhon heilahtavan: sieltä
se kevät tulee!
Susa Nokelainen

Tuomarinkylässä Tyylikästä-näyttely
Tuomarinkylän kartano 1790-luvulta sijaitsee
peltojen keskellä kohoavalla mäellä Pohjois-Helsingissä.
Päärakennuksen Tyylikästä-näyttely esittelee helsinkiläisiä sisustustyylejä barokista funkikseen.
Tyylikästä-näyttely johdattaa barokista funktionalismiin kaupunginmuseon hienosta
huonekalu- ja sisustusesinekokoelmasta valikoiduin interiöörein ja yksittäisin tyylivalioin.
Näyttelyn komeimpia interiöörejä on von Frenckellin
perheen biedermeiertyylinen musiikkisalonki.
Lapsikävijöiden iloksi on tarjolla oma pieni huone,
nukkekotien huonekaluista ja astioista koottu tyylihistoriallinen pienoismaailma.
Näyttely on avoinna ke–su 11–17, Juhannusaattona suljetaan klo 14.
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PAKILAN SIIRTOLAPUUTARHAYHDISTYKSEN
NETTISIVUT LÖYTYVÄT OSOITTEESTA:
http://www.siirtolapuutarhat.net/pakila

JOHTOKUNTA 2012
Heli Ahola, puheenjohtaja		
044 5344238
Vuokraoikeudensiirrot,
jäsenrekisteri, osoitemuutokset
050 3771307
Nipa Nieminen, varapj		
044 0290454
Annu Brotherus, sihteeri 		
050 3078308
Kerhotalon vuokraus
JÄSENET
Jorma Bergholm			
050 5252581
Vesa Jurvanen			
040 5567700
peräkärryn vuokraus
Kalevi Lehikoinen		
050 4368233
Jorma Manninen		
0400 508123
VARAJÄSENET
Benny Eriksson			
050 5682257
Heikki J. Koskinen		
040 1909679
Maarit Louekari			
050 4321215

Katajapolku 66

Vaahterapolku 18
Jalavapolku 213

Seljapolku 7
Leppäpolku 42
Kuusipolku 61
Mäntypolku 304
Pajupolku 84
Katajapolku 73
Jasmiinipolku 314

Toimikuntien vetäjät:
Isäntätoimikunta Vesa Jurvanen Kerhotalotoimikunta Outi Sirkeinen
Sähkötoimikunta Jorma Manninen Saunatoimikunta Timo Mäkinen
Puutarhatoimikunta Seija Marteva Urheilutoimikunta Jorma Lahtinen
Tiedotustoimikunta Maarit Louekari Rakennustoimikunta Kalevi Lehikoinen
Juhlatoimikunta Lassi Lager
Lisätoimikunnat:
Asemakaavatoimikunta 2012 Heli Ahola (vetäjä), Jorma Bergholm ja
Nipa Nieminen (yhdyshenkilö Heli Ahola)
Kerhotalon korjaustyöryhmä 2011- Kalevi Lehikoinen (vetäjä), Heli Ahola,
Jorma Bergholm, Seija Marteva, Jorma Manninen, Mikko Paakkanen ja Risto Runsas.

Papu 1/2012 Painos 400 kpl
Julkaisija Pakilan siirtolapuutarhayhdistys ry. Paino Erweko
Päätoimittaja: Heli Ahola, toimitussihteeri: Maarit Louekari, taitto: Hra 142
Taloudenhoitaja: Seija Marteva, käteiskassanhoitaja: Ulla Jurvanen.
Tiedotustoimikunta: Heikki J. Koskinen, Lassi Lager, Tuulikki Laurila,
Susa Nokelainen ja Terhi Raitala
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Classic Bike Finland laadukkaat pyörät sinulle
joka arvostat parempaa
Classic Bike on laadukkaiden ja legendaaristen käsin tehtyjen polkupyörien
maahantuoja ja markkinoija. Kaikki pyörämme ovat todellisia alkuperäisiä
klassikoita jotka säilyttävät arvonsa!
Voimme ylpeänä taata sinulle nautinnollisen ja turvallisen ajon.
Osallistumme 12.6. Helsinkipäivän tapahtumaan Narinkkatorilla
Tervetuloa koeajolle, mukana Christiania bike, trioBike, Brompton,
Moulton ja Pashley mallit. Ympäri vuoden voi varata ajan koeajoon
Tikkurilaan Kielotie 8:in
Classic Bike Finland
Kielotie 8, 2.krs, 01300 Vantaa
myynti@classicbike.fi +358-50-5148660 www.classicbike.fi

