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Kun tämä Papu-lehti ilmestyy, vadelma-aika alkaa olla ohi ja sadonkorjuu on käynnissä. Multaisista käsistä huolimatta ajatukset
alkavat pikkuhiljaa siirtyä syksyyn ja talveen
valmistautumiseen. Tässä lehdessä on tärkeitä ohjeita mm. kastelu- ja talousvesistä. Niitä
kannattaa noudattaa, niin välttyy keväällä vesivahingoilta.
Kaikkeen ei kuitenkaan voi varautua, sen
osoitti viime talvi. Routaa oli useampi kerros
ja se aiheutti paitsi puutarha-alueella tulvia
niin myös monilla palstoilla kasvien kuolemia.
Tulvien estämiseksi kaupunki on luvannut
tulla lintujen pesimäkauden jälkeen ruoppaamaan puutarha-aluetta ympäröivät ojat.
Lisäksi yhdistys pyrkii imemään tyhjiksi
alueella olevia salaojakaivoja. Valitettavasti
on käynyt ilmi, että joihinkin kaivoihin on ohjattu mökkiläisen hulevesiä. Kaivoihin ei saa
laittaa omia putkia, eikä omalta palstalta saa
johdattaa vesiä pois, vaan vesien pitää antaa
ajan kanssa imeytyä omalle pihalle. Tämä on
haastavaa, sillä Pakilan siirtolapuutarha-alue
lepää savipatjan päällä.
Hallitukselle syksyyn valmistautuminen
tarkoittaa myös syyskokousasioiden valmistelua. Vuoden 2023 toimintasuunnitelmaa ja
budjettia aletaan valmistella jo elokuussa. Pakilan Spy:n talous on kunnossa: kerhotaloa ja
uutta huoltorakennusta varten otettu lainanmaksu sujuu suunnitellusti, yhdistyksen toimintaa on pystytty kehittämään, mutta suuria

investointeja ei ole viime vuosina tehty. Ne
ovat tulevien vuosien päätöksiä, luultavasti
aurinkopaneelien hankinta kerhotalolle on
yksi näistä investoinneista.
Yhdistyksen toimintasuunnitelma lepää
paljossa toimikuntien toiminnassa. Ja toimikunnat kukoistavat mökkiläisten toimesta –
tule mukaan omalla panoksellasi yhteiseen
toimintaan! Voit ilmoittautua jo syyskokouksessa, mutta mielellään viimeistään kevätkokouksessa 2023. Kaikkea ei voida sysätä toimikuntien tai talkoolaisten harteille, palveluja
joudutaan myös ostamaan ulkopuolelta. Luottamustehtävissä, toimikunnissa ja talkoissa
toimiminen tuo kuitenkin osallistujille iloa ja
tietoa sekä lisää yhteisöllisyyttä ja vähentää
paineita ryhmämaksun korottamiseen.
Kesäkausi Pakilassa on tänäkin vuonna
sujunut hyvin: perinteiset kesäjuhlat, sunnuntaikahvila, sauna ja talkoot keräsivät
mökkiläiset ja heidän ystävänsä yhteen. Asikaisten-kahvila on myös tarjonnut mahdollisuuden ruokailla ja kahvitella keskiviikkoisin
ja lauantaisin. Ja arkea
ovat helpottaneet
yhteiset fasiliteetit.
Pakilassa on hyvä
elää!
Terveisin,
Annu
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TALKOOTYÖN
MERKITYS
YHDISTYKSELLE
TEKSTI LEILA KOIVUNIVA
KUVAT ANNU BROTHERUS,
RIIKKA KETTUNEN, KATI OHLGREN,
SAKARI SARHO

Talkoilla on pitkät perinteet siirtolapuutarhoissa, myös Pakilassa. Moni
siirtolapuutarhamme perinne perustuu
meihin, aktiivisiin, taitaviin ihmisiin,
jotka lahjoitamme kallisarvoista aikaamme puutarhan yhteiseksi hyväksi. Yhdessä teemme puutarhastamme
viihtyisän ja toimivan kaikille sen asukkaille, ja voimme vaikuttaa esimerkiksi
ryhmämaksujen suuruuteen.

Kaikki työ, jota ei pystytä talkoovoimin
järjestämään, joudutaan tietysti ostamaan.
Nurmialueiden hoito, yleisten wc-tilojen huolinta, vesityöt ja puutarhan isännöintipalvelut
on nykyisin ulkoistettu. Kustannukset katetaan ryhmämaksuilla ja toiminnan, kuten kesäkahvilan ja saunan, tuotoilla. Siksi talkootyöllä on merkittävä rooli puutarhallemme.
Sähkötyöt, kuten mittareiden lukeminen
vuosittain, on aiemmin tehty talkoolaisten
voimin, mutta nyt ollaan siirtymässä niidenkin osalta ostopalveluihin. Seuraava kokonaisuus, joka ehkä joudutaan ulkoistamaan, on
viheralueiden hoito. Sitä ylläpitää tällä hetkellä
Ympäristötoimikunta Yrtit, mutta työmäärä
on nykyisellä kokoonpanolla kasvamassa kohtuuttoman suureksi. Tässä olisi avoinna oiva
tilaisuus vaikuttaa yhdistyksemme talouteen
positiivisesti ja hankkia uusia taitoja viheralueiden kunnossapidosta.

A

ikaisemmin monilla puutarhoilla on ollut tuntimääräinen talkootyövelvoite tai
vaihtoehtoisesti talkoomaksu, jolla katetaan
mahdollisten ostopalvelujen kulut talkootyövoiman puuttuessa. Näistä velvoitteista on
nykyään luovuttu, ja kaikki perustuu vapaaehtoisuuteen. Vapaaehtoinen tukimaksu on
kuitenkin mahdollista suorittaa yhdistykselle, mikäli ei pysty lainkaan osallistumaan toimintaan.
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YHDISTYKSEN VELVOLLISUUDET
KAUPUNGIN VUOKRALAISENA
Yhdistys on vuokrasopimuksensa puitteissa velvollinen huolehtimaan rakentamisen ja
palstanhoidon asianmukaisuudesta sekä yleisten tilojen siisteydestä. Puutarha on osa kaupungin viheraluetta ja ympäristömme tulee
täyttää kaupungin vaatimukset.
Esimerkiksi vuosittaiset palstakatselmukset ovat osa tätä velvollisuutta. Kaikki alueen
rakennukset ovat yhdistyksen omia, ja niiden
kunnossapito kuuluu yhdistykselle. Nurmialueita on paljon ja niiden tulee olla siistissä
kunnossa läpi kesän.

TALKOIDEN KAUTTA
MUKAAN YHTEISÖÖN
Talkootyön merkitys yhdistyksen jäsenelle
näkyy yleisten tilojen viihtyisyytenä, toimivina palveluina kesäkahvilassa ja saunalla
sekä juhannus- ja elojuhlien merkeissä.
Uusille puutarhalaisille toiminta on erityisen antoisaa koska siellä pääsee mukaan
porukkaan nopeasti. Talkoissa, olivat ne
sitten viheralueiden viikkotalkoot, saunavuoro, juhlatoimikunnassa toimiminen tai
Papu-lehden jakeleminen, parasta on yhteisöön kuuluminen.
Meillä on Pakilassa 320 mökkiä, ja porukassa paljon ammattitaitoa, osaamista, luovuutta ja lahjoja, joista voimme lahjoittaa
myös yhteiseen hyvään. Yhdessä tekemällä
tutustuu naapureihin ja muihin mökkiläisiin, voi saada uusia ystäviä tai kullanarvoisia vinkkejä ja neuvoja puutarhan pulmiin.
MITEN MUKAAN?
Toimikunnat pyörivät talkoovoimin, ja kaikkiin ovat uudet jäsenet tervetulleita. Työtä
voi tehdä omien taitojen ja rahkeiden mukaan, mutta mitä enemmän porukassa on jäseniä, sitä helpommalla pääsee. Mukaan voi
lähteä pienellä panoksella, ottaa vaikka viikon kasteluvuoron tai osallistua viikkotalkoisiin Yrttien toiminnassa. Tai valita lämmitysvuoron listasta ja viettää hauskan päivän
saunalla joen varrella.
Vanhat konkarit auttavat ja opastavat
kaikkiin tehtäviin ja halutessaan voi ottaa kaverin matkaan. Monet hommat voi myös hoi-

taa itsenäisesti joustavan aikataulun mukaan,
jos elämäntilanne ei kestä kalenterimerkintöjä.
Esimerkiksi Papu-lehden jakaminen kahdesti vuodessa hoidetaan sovittuina päivinä,
mutta osallistujien oman aikataulun mukaan.
Kesäkahvilan pitäjistä on ollut tänä vuonna
jonkin verran puutetta, ja yhdistys haluaisikin
rohkaista uusia tekijöitä mukaan toimintaan.
Projekti on intensiivinen, mutta antoisa ja
siellä tapaa paljon puutarhalaisia sekä työtovereina että asiakkaina.
Perinteisesti siirtolapuutarhat ovat pieniä
kyläyhteisöjä, jotka perustuvat yhteisön jäsenten aktiivisuuteen. Pidetään puutarhan perinteet elävinä myös jatkossa, osallistumalla toimintaan kukin kykyjemme mukaan.

ALTA LÖYDÄT TOIMIKUNTIEN
YHTEYSHENKILÖT 2022:
 Saunatoimikunta: Nipa Nieminen,

nipa.nieminen@edu.hel.fi
 Ympäristötoimikunta Yrtit: Aura Loikkanen, sihteeri@pakilansiirtolapuutarha.fi
 Kerhotalotoimikunta: Anne Runsas,
runsasanne@gmail.com
 Rakennustoimikunta, sähkötoimikunta:
Niklas Koppatz, niklas.koppatz@gmail.com
 Tiedotustoimikunta: Leila Timonen,
psy.tiedotus@gmail.com
 Urheilutoimikunta: Juha Saukkonen,
isanta@pakilansiirtolapuutarha.fi
 Lasten toimikunta: Marja Laukkanen,
marja.laukkanen@gmail.com
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JA REMPPAAKIN
PITÄISI TEHDÄ…

 MÖKIN ja takavaraston yhdistetty katto ja porrastamaton
seinä eivät ole nykyisten tyyppipiirustusten mukaisia ratkaisuja. Mökkiä remontoidessa
tutkitaan, voidaanko rakenteet
helposti palauttaa kuosiin.

TEKSTI LEILA TIMONEN

Tärkeä osa ainutlaatuista puutarha-aluettamme on kulttuurihistoriallisesti yhtenäinen rakennuskanta, jota myös Helsingin kaupunki
haluaa ohjeillaan suojella. Vuosikymmenet näkyvät mökeissä ja
lisärakennelmissa. Miten edetä oman mökin korjaushankkeessa,
jotta alueen yhtenäinen ilme säilyy ja vahvistuu?

U

uden mökin rakentaminen on suoraviivaista selkeiden tyyppipiirustusten ja
ohjeiden ansiosta. Niiden soveltaminen korjausrakentamisessa on tasapainottelua menneiden vuosikymmenten vapaamman rakentamisen ja nykyisten määräysten välillä.
Rakentamisohjeet ja niihin suhtautuminenkin ovat vaihdelleet vuosien aikana. ”Alkuun oli
vain mökki ja mökin leveyttä pienempi varasto-osa. Sitten mökkiin lisättiin kuisti ja tämä
yhdistelmä on nykyisten tyyppipiirustusten
mukainen rakennus. 2000-luvulla mökkeihin
alettiin rakentaa valokateterasseja, ne eivät ole
uusissa tyyppipiirrustuksissa enää sallittuja”,
rakennustoimikunnasta Niklas Koppatz sanoo.

Takavaraston osalta kysymyksessä on vain
kymmenien senttien pienentäminen, mutta
linjaukselle on silminnähtävät perusteet: ”Rakennus saadaan näyttämään sirolta, kun siinä
ei ole suuria yhtenäisiä pintoja. Tämä on juju
alueen mökkien arkkitehtuurissa. Seinä- ja kattopinnat on pilkottu pienempiin osasiin, jotta
mökki näyttäisi pienemmältä kuin oikeasti on.”
Jos sisätiloja on jo yhdistetty varastotilaan,
korjaustoimet voivat aiheuttaa kohtuuttoman
pulman. ”Nämä ratkaisut tutkitaan yhdessä ja
mietitään vaihtoehtoja. Ulkoiset rakenteet halutaan palauttaa ennalleen, kun se on kohtuullisin muutoksin mahdollista. Sisätiloihin ei
kohdistu mitään vaatimuksia.”

KATTOJA JA VARASTOJA

PUUTARHURIN PUOLELLA

Eniten päänvaivaa nykyisten ohjeiden noudattamisessa aiheuttavat ylileveät takavarastot, jotka on rakennettu mökin takaseinän
leveyteen ja katon takalape on yhdistetty yhdeksi. Tyyppipiirustuksissa varasto on kapeampi kuin mökin takaseinä ja erillisellä kattorakenteella.
”Kun korjaukset kohdistuvat kattoon, vaikkapa pinnoitteen uusimiseen, rakennustoimikunta edellyttää materiaaliksi huopakatetta.
Lisäksi toimikunta lähtee siitä, että rakenne
palautetaan tässä yhteydessä ennalleen, ja samalla vajan seinät vedetään sisään mökin ulkoreunoista”, Koppatz sanoo.

Kaikki kaupungin säännöt eivät ole yhtä suoraviivaisia kuin mökin tyyppipiirustukset
ovat. ”Haluamme soveltaa määräyksiä siten,
että ne ovat mahdollisimman sallivia mökkiläisten tarpeiden suhteen”, hallituksen puheenjohtaja Annu Brotherus sanoo.
Pihan rakennelmille on rajoituksensa koon
ja määränkin suhteen. Rajoja venytetään aina
mieluummin mökkiläisen eduksi, mikäli selkeitä kieltoja tai määräyksiä kaupungilta ei ole.
”Esimerkiksi aiemmin oltiin tarkkoja siinä,
että väliaikaisesti pystytetty juhla- tai telttakatos myös purettiin kahden viikon kuluttua. Mökkiläisten omien aurinkopaneeleiden
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osalta olemme hallituksessa linjanneet, että
paneelit voi asentaa parhaan tuoton antavalle lappeelle, vaikka ne näkyisivätkin polulle”,
Annu sanoo.
Samaa joustavampaa linjaa noudatetaan
Niklaksen mukaan myös ikkunaremonteissa. Ohjeissa edellytetään puukarmeja, mutta
alueellamme hyväksytään myös ulkonäöltään
hyvin vastaava puu-alumiini-yhdistelmä, joka on nykyaikaisempi ja myös edullisempi ratkaisu kuin kokopuinen karmi.
KYSY ENSIN, TOIMI SITTEN
Rakentaminen ja remontoiminen on usein
kallista ja ainakin isompi urakka vaatii monesti ulkopuolisen ammattilaisen palkkaamista.

Oikeilla menettelytavoilla mökkiläinen varmistaa, että projekti sujuu kaikkien osapuolten kannalta mallikkaasti.
”Rakentamisohjeet ovat yhdistyksen kotisivuilla, mutta rakennustoimikunta vastaa
mielellään jo ennen luvan hakemistakin kysymyksiin. Lupa kannattaa joka tapauksessa aina
hakea. Jos toimenpide ei lupaa edellytä, ei siitä
myöskään veloiteta”, Niklas muistuttaa.
Luvattomaan rakentamiseen puututaan,
jos sellaista havaitaan. ”Pohdimme ensimmäisenä, kuinka sen saisi korjattua luvalliseksi.
Joskus se hoituu helposti myöhässä lähetetyllä rakennushakemuksella. Joskus pitää tehdä
jotain korjaustöitä tai jopa jonkinlaisia rakenteellisia muutoksia.” 

JUUTTUUKO SAIRAANKULJETUSAUTO POLULLESI?
Hälytysajoneuvojen kulku on aina varmistettava ja ajoväylä pidettävänä niin
mutkissa kuin suorillakin riittävän leveänä. Tällä hetkellä joidenkin polkujen
kulmat ovat niin ahtaat, että esimerkiksi sairaankuljetusautolla on hankaluuksia
kääntymisessä. Joskus minuutitkin ratkaisevat - varmista naapurisi kanssa,
että polulla mahtuu kulkemaan ja kulmissa kääntymään!
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RAKENTAMISVINKKI

MAKUUALKOVI VAJAAN
TEKSTI JA KUVAT SAKARI SARHO

Alueellamme on yli 300 mökkiä. Erilaisia ratkaisuja rakentamisen ongelmiin
on vuosien varrella kehitelty paljon.
Kaikkiin elämisen alueihin on tarvittu
ratkaisuja, joissa pienen tilan käyttö on
ollut aina haaste.

R

uoanlaitto, säilytys, kodinhoito ym vaativat kaikki suunnittelua tilojen suhteen.
Viime vuonna meidän mökissämme Lehmuspolulla piti ratkaista nukkumatilojen käyttö
uudelleen. Emme halunneet käyttää vinttiä
nukkumiseen, joten tila täytyi suunnitella
muualle.
ERILAISIA VAIHTOEHTOJA
Olin nähnyt erilaisia ratkaisuja vieraillessani muutamissa mökeissä. Yleisesti vajasta oli
saatu tarvittavaa tilaa, kun siellä olevasta säilytystilasta oli tingitty. Näitä ratkaisuja olikin
paljon. Monessa mökissä oli vajan ja tuvan
väliseen seinään puhkaistu oviaukko: Vajassa
avautuvaan uuteen tilaan oli näin saatu tehtyä
makuutila. Useissa tilaan oli sen lisäksi mahdutettu mm. sisävessa ja peseytymistila. Nämä esimerkit mielessä oli ratkaistava, miten
rakentaa nukkumatila vajaan ottamalla huomioon ennen tehdyt rakenteet vajassamme.
LÄHTÖKOHTA
Meidän vajassamme oli aiempi asukas tehnyt
omia tilaratkaisuja. Ne sanelivat pitkälti, miten
vajatilaa voisi hyödyntää. Sen sisäseiniin oli
tehty lämpöeristeet. Tilaan saisi siis lämpimän
makuualkovin, jossa lämpö pysyisi yön viileydessäkin. Aiemmin rakennetun, meille tarpeettoman, kodinhoitotilan pystyi pidentämään
niin, että sinne sai kaksi metriä pitkän nukku8 PAPU 2 / 20 22

matilan. Käynti sinne oli ulkoa, joten tuvan ja
vajan välistä seinää ei tarvinnut puhkaista tilaan päästäkseen. Helpostihan makuulle pääsee kömpimällä sinne ulko-ovesta. Aiemmin
alueellamme olleet rakennusohjeet sanelivat
aiempaa rakentamista. Nyt oli otettava huomioon tämän päivän rakennusohjeet. Nämä
asiat mielessä uuden suunnitteleminen alkoi.

LOPPUTULOS TYYDYTTÄÄ
Löysin samanlaisen kapean ikkunan kuin
tilassa oleva toinen ikkuna oli. Lisääntynyt päivänvalo valaisee sopivasti muuten
hämärää tilaa ja avartaa sitä eikä se tunnu
ahtaalta. Hyvän kokemuksen perusteella
voin suositella tällaista ratkaisua nukkumatilaksi. Siellä nukkuu makoisasti kuin
orava pesässään.

IDEAT KIERTOON
Oletko ratkaissut jonkin rakenteen
toimivalla tavalla? Haluatko laittaa hyvän
kokemuksen kiertoon? Joku saman ongelman parissa aprikoiva saisi siitä käyttövinkin itselleen. Jaetaan tietoa toisillekin. Ota Papu-lehteen yhteyttä, niin
teemme siitä jutun.

 VASEMMALLA: Sängyt seinällä

Keskellä: Toinen sänky lattialla
Oikealla: Molemmat sängyt lattialla

SUUNNITELMA SYNTYY
Vajan sisäleveys leveys on 140 cm, joten siihen tilaan mahtuu kapea kahden nukuttava
sänky. Tein suunnitelman kahdesta toisiinsa kiinni laskeutuvasta laverista. Ne olisivat
kiinni saranoilla vastakkaisilla seinillä. Nukkumaan mentäessä laverit lasketaan lattialle.
Toinen laveri voi olla koko ajan alaslaskettuna.
Silloin niiden väliin jää puolen metrin kulkutila syvemmälle vajatilaan. Syksyllä molemmat
sängyt nostetaan seinille ja saadaan talvisäilytystilaa. Laverit ovat kevyet nostaa ja laittaa
kiinni haalla.
LAVERIT VALMISTUVAT
Teetin työn tutulla kirvesmiehellä. Homma
hoitui hienosti. Patteria ei ollut helppoa löytää, sillä jalkopäähän jäi vain 12 sentin tila.
Googlettamalla vihdoin tärppäsi. Löysin patterin, joka oli tarkoitettu koirankopin lämmittämiseen. Vaikka koira nukkuisi kiinni
patterissa ei turkki kärventyisi. Sama pätee
ihmiseenkin. Patteri asennettiin paikoilleen ja
se osoittautui täysin toimivaksi. Lämpö nousee pienessä tilassa pikku pakkasellakin seitsemääntoista asteeseen. Edullisen hintaisella
tuvan ja vajan väliseen seinään sijoitettavalla
ilmansiirtolaitteella tuvan lämmön voi siirtää
makuualkoviin. Silloin lämpötilaa saa nostetuksi vielä korkeammaksi.

TULE KAHVITTELEMAAN HALLITUKSEN KANSSA
Hallitus keittää ja tarjoaa terassikahvit mökkiläisille sunnuntaina 14.8.
klo 13–15. Tule nauttimaan kupponen ja keskustelemaan hallituksen jäsenten
kanssa. Voit kysyä toimikuntien työstä, esittää ideoita yhdistyksen toiminnan
kehittämiseen ja tavata muita mökkiläisiä.
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KEHRÄÄJÄKOIT
OMENAPUUTARHAN
RIESANA
TEKSTI LEILA TIMONEN
KUVAT AURA LOIKKANEN, ANU LINNERMO

lajassa. Koiden leviämistä kannattaa torjua,
jotta polkuja reunustavat aidat saadaan pysymään vihreinä.
ÄLÄ MYRKYTÄ MITÄÄN!

K

uluvan kesän vitsauksena ovat omenankehrääjäkoit, joiden toukat ovat paikoitellen rouskuttaneet vehreät lehvästöt paljaiksi
ja verhonneet oksat ruskeilla seittipesillään.
Vaikka puut näyttävät iäksi menetetyiltä, ne
toipuvat kyllä. Kehrääjäkoi ja sen torjunta
olivat puheenaiheena, kun biologi-puutarhuri Leena Luoto kiersi pakilalaisten kanssa
alueellamme.
Tehdään heti alkuun kuitenkin lajitarkennukset: omenapuussa pesii omenankehrääjäkoi, tuomissa tuomenkehrääjäkoi ja pihlajassa pihlajanmarjakoi. Luodon mukaan lajit
pysyttelevät omissa lisääntymisympyröissään, lukuunottamatta pihlajanmarjakoita,
joka voi levitä omenpuihinkin.
Puutarhassa ei juurikaan kasva pihlajia,
mutta samat ötökät viihtyvät myös orapih-
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Toukkainvaasion torjunnassa tekisi mieli ottaa käyttöön kovat keinot, mutta myrkkyjä
Luoto ei sallisi missään tapauksessa. Myrkky
ei katso, mihin ötökkään se osuu, joten se tappaa niin hyvikset kuin pahiksetkin. Ainoa järkevä tapa on poistaa toukat manuaalisesti sekä luottaa luontaisten vihollisten, pistiäisten
ja muurahaisten vähentävän toukkia.
Aikaisin keväällä pienet toukat pesivät juuri avautuvissa lehtiruusukkeissa ja kehivät
ympärille seitinohuen, mutta hyvin kestävän,
pesän. Ne hyödyntävät rihmaa pelastautumi-

seen jos tuuli – tai voimakas vesisuihku – ravisuttaa toukat pesästä pois.
Vesisuihku on passeli tapa häiritä toukkayhdyskuntaa, mutta se ei niitä poista. Jos rihma
katkeaa ja toukka tipahtaa maahan, se pitää
kylmästi tallata kuoliaaksi tai se lähtee vaeltamaan takaisin puuta kohti.

KESÄKUUSSA

TOISTUVA VITSAUS, MUTTA
EI JOKAKESÄINEN
Kesän edetessä toukat vahvistavat pesää koteloitumisvaihetta varten, eikä suihkuttelusta ole enää apua, tietää tuholaisten torjuntaa
testannut Anu Linnermo. Hän onkin kehittänyt pesien tuhoamiseen kättä pidempää teippaamalla harjan varteen haarukan.
”Kun kiepauttaa haarukalla pesää, se irtoaa
helposti ja on helppo litsata maassa. Pesä on
yllättävän painava, sillä siinä on kymmenittäin toukkia.”
Anu pitää puutarhalla päiväkirjaa, josta voi
tarkistaa myös vuotuiset tuholaistilanteet.
Edellinen paha kehrääjäkoivuosi oli yli kymmenen vuotta sitten. Pieniä määriä on vuosittain,
mutta nyt Linnermojen omenapuut ovat ruskeina ja lehdet kaluttuja.
”Toukkia on vaikea havaita alkukeväästä,
vaikka silloin torjunta olisi helpointa voimakkaalla vesisuihkulla”, hän harmittelee.

HEINÄKUUSSA

SÄÄSTÄ VESIVERSOT SYKSYYN
Puutarhakävelyllä Leena Luoto kannusti puutarhureita siirtymään omenapuiden kevätleikkauksesta syysleikkaukseen, sillä se voi vähentää kehrääjäkoiden määrää. Toinen tärkeä
vinkki on säästää vesiversot kesän yli, sillä
ne ovat toukista vapaita. Vesiversojen lehdet
yhteyttävät ja auttavat puuta selviytymään
syksyyn.
Tätä juttua kirjoittaessani pään ohi liitelee muutamia sinällään kauniita, lähes valkoisia pikkuperhosia; omenankehrääjäkoita. Nyt
tiedän, että ne kannattaisi lätkäistä hengiltä
samoin tein, sillä jos ei omena putoa kauas
puusta, niin ei kehrääjäkoikaan liitele etäälle
kotioksistostaan.
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“NO PITÄISKÖ MEIDÄN SITTEN
OSTAA SELLAINEN SIIRTOLAPUUTARHAMÖKKI YHDESSÄ?”
TEKSTI LEILA KOIVUNIVA

HANNA

LEILA

sän ja syksyn ajaksi. Sitten lykästi ja Hanna löysi Torista tammikuussa ilmoituksen remonttia
vaativasta mökkiressusta Poppelipolulla.
Paria kuukautta myöhemmin tehtiin kaupat
ja aloitimme siirtolapuutarhurin uramme äimänä valtavan urakan äärellä. Mökki ei ollut häävissä kunnossa sen ostaessamme, ja aloimme
heti suunnittelemaan ensimmäistä remonttikierrosta. Tämä tapahtui maaliskuussa 2019.
YHDESSÄ OMISTAMISEN IHANUUS

A

jelimme kesällä ystäväni Hannan kanssa kohti yhteisen ystävän kesämökkiä ja
olimme jutelleet matkan aikana mökkeilystä.
Oli käynyt ilmi, että olimme molemmat kiinnostuneita siirtolapuutarhamökistä ja jompikumpi heitti kysymyksen ilmoille.
Olin itse käynyt jo varovasti katselemassa
remontoitavaa mökkiä Vallilanlaaksosta, mutta urakkaan ryhtyminen yksin arvelutti. Mietimme hetken, olisiko tämä ihan hullua ja sopisimmeko yhteisomistajiksi. Olimme tunteneet
vasta verrattain vähän aikaa, mutta ehkä jokin
sielujen sympatia rohkaisi ja päätimme, että
kun päästään takaisin kaupunkiin, lähdetään
siirtolapuutarhakierrokselle ja jutellaan lisää.
PAKILA KUTSUI TUNNELMALLAAN
Päätimme tutustua tarkemmin Pakilan, Oulunkylän ja Herttoniemen siirtolapuutarhoihin, koska ne olivat sijainniltaan hyvät, ja aika
nopeasti päädyimme Pakilaan. Täällä oli joitain tuttuja kasvoja entuudestaan, ja pidimme
puutarhan tunnelmasta.
Ilmoitustaululta ei suureksi pettymykseksi
kuitenkaan löytynyt yhtään budjettiin sopivaa
mökkiä sinä kesänä, ja haave jäi varikolle ke-
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Sovimme, että minusta tulee varsinainen jäsen, ja Hannasta perhejäsen. Lisäksi mukana
sopassa ovat tietysti omat perheenjäsenemme,
ja Poppelipolun porukka onkin varsin kirjava.
Tästä ei meidän kokemuksemme mukaan ole
ollut kuin hyötyä, kun käsipareja on kaikkiin
hommiin useampia.
Mökin isommat remontit on tehty lähes kokonaan omin voimin, ja vaikka tekeminen ei
tontilla lopu, ei sekään tunnu isossa porukassa
ylitsepääsemättömältä. Meillä on ollut molempien puolelta porukkaa Reisjärveä ja Muoniota
myöten talkoissa, ja moni mökin tarvike on löytynyt tämän laajan perheen varastoista. Myös
ongelmien äärellä on hauskempaa raapia päätä
kaverin kanssa.
Ensimmäisenä keväänä, kun kaavimme
edellisen syksyn korjaamatta jäänyttä omenasatoa nurmikosta, puhuimme paljon käyttöoikeuksista, velvollisuuksista, mahdollisen
myymisen ehdoista ja muista sopimusteknisistä asioista. Mietimme, että jaetaanko käyttöoikeus kuten eroperheessä, joka toinen viikko Hannalle ja joka toinen minulle.
Sovimme päätöksenteosta ja laadimme
toimintasuunnitelmaa välirikon varalle. Pohdimme, mitä teemme, jos toinen muuttaa pois

Helsingistä. Perustimme yhteisen tilin,
jonne molemmat siirtävät rahaa, ja josta kaikki maksut ja hankinnat hoidetaan.
Olemme onneksemme olleet monesta
asiasta samaa mieltä, eikä päätöksistä ole
tarvinnut väitellä.
KOLME VUOTTA VIISAAMPANA
Lopulta olemme olleet ja menneet aika vapaasti, mökkeilleet yhtä aikaa ja erikseen.
Vintti remontoitiin kokonaan nukkumiskäyttöön, ja mökkiin mahtuukin nyt makuuasentoon melko mukavasti vaikka molemmat perheyksiköt yhtä aikaa.
Teemme talkoovuoroja saunalla yhdessä ja suuremmat mökin huoltotyöt hoidetaan kimpassa. Pienemmät hommat tekee
hän, joka ehtii. Rutiinejakin on jo muodostunut, esimerkiksi huussin tyhjennys
on allekirjoittaneen hommia ja pensasaita
Hannan heiniä.
Voimme suositella yhteisomistamista
kaikille kanssahörhöilijöille, joilla ei pipo
pahasti kiristä päätä. Kompromisseja joutuu tekemään, mutta siitä saa vastineeksi
paljon hyvää. Ja mökkiressukin on tehokkaassa käytössä koko kesän.

Pakilan linnut ovat voineet tänä kesänä hyvin. Hemppojen pesintä on onnistunut useamman kerran, oravat tai
muut pesärosvot eivät ole pesiä löytäneet. Lystikukkulan kanahaukalla on ollut peräti kolme poikasta, jotka
kaikki ovat selvinneet siivilleen. Ravintotilanne on siis
ollut hyvä. Poikasten kerjuuääntä on kuulunut huomattavan vähän moneen aikaisempaan kesään verrattuna.
Heinäkuun helteillä puutarhan lammikko vetää juomaan
ja kylpemään: hempon poikaset käyvät usein, samoin
vihervarpuset, harmaasieppo joutui odottelemaan vuoroaan vattuaidalla. Mustapääkerttuneidin kylpiessä, tulivat käpylinnut jo katsomaan joko on heidän vuoronsa.

 KUVASSA pikkukäpylintu.

KUVA JA TEKSTI TIMO MÄKINEN
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PEHTOORIN PALSTA

PAINAVAA VESIPUTKIASIAA
On ehkä syytä ja tarpeellistakin käydä näin PaPunkin välityksellä läpi
alueemme vesiputkistoa ja siihen liittyviä toimintoja mökkiläisten osalta.
KASTELUVESIPUTKISTO
Aloitetaan kasteluvedestä eli Vantaan vedestä.
Putkisto on vanha ja vääjäämättä tulossa tiensä päähän lähivuosina, mutta ei vielä. Vantaa
antaa meille ilmaista kasteluvettä, joten siitä
ei tulla tulevaisuudessakaan luopumaan.
Kolme komponenttia, jotka on tarpeen tietää ja erottaa toisistaan ovat sulku, hana ja
tyhjennystulppa. Sulku on polulla, johon asti
yhdistys hoitaa veden tulon. Sulut jakautuvat yleensä kahdelle eri palstalle, joskus jopa
kolmelle. Sulut voivat sijaita polun toisellakin
puolella, joten jokaisen olisi hyvä tietää oman
palstan sulun paikka. Kysymällä kokeneemmalta naapurilta nämäkin asiat selkeytyvät.
Hana/hanat ovat mökkiläisten itse asentamia ja siksi hanojen sijainti palstoilla on kirjava. Sulun ja hanan välissä kulkee tietenkin
putki. Toisilla rautaa ja toisilla muovia. Putki
on se osa järjestelmää, joka yleensä talvella
vaurioituu. Tämän vuoksi putkien tyhjennys
syksyllä on tärkeää.
Tässä vaiheessa esiin astuu tyhjennystulppa. Kun saat tiedon netistä tai facesta, että
kasteluvesi on suljettu, niin avaa tyhjennystulppa. No mistä se tulppa löytyy. Se ei aina
olekaan niin helppo homma, mutta ei kysyvä
tieltä eksy. Kyllä se siellä on.
Nyt, kun tulppa on avattu, yhdistys puhaltaa putkiston, jolloin suurin osa vedestä tulee
pois. Puhalluksesta ilmoitetaan. Tyhjennystulpan voi laittaa takaisin muutama päivä puhal-
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luksen jälkeen tai ensimmäiseksi keväällä ennen kuin kasteluvesi taas avataan.
Tänä vuonna sulut suljetaan yhdistyksen
toimesta, jotta keväällä ei tarvitse kuukautta
etsiä auki jääneitä hanoja ja tulppia. Näin ollen
yhdistys voi keskittyä runkoputkiston hoitoon
ja mökkiläisten avatessa itse sulkunsa nämä näkevät heti mahdolliset vauriot. Suluista
eteenpäin korjausvastuu on mökkiläisillä.
TALOUSVESI
Talousvesijärjestelmä on paljon uudempi ja
sen vuoksi helppohoitoisempi.
Talousvesi suljetaan nykyään vähän säätietojen mukaan, viimevuonna lokakuun kymmenentenä päivänä.
Talousveden takia ei mökkiläisen tarvitse
tehdä mitään. Yhdistys hoitaa puhalluksen ja
avaa sulut puoliaukiasentoon. Sulkuihin ei tämän jälkeen tarvitse koskea. Keväällä muovipussiin laittaminen sulun päälle on suotavaa.
Se estää jäätymistä.
Keväällä vaihdetaan talven aikana haljenneet sulut, joita on yleensä n. 30–50 kappaletta. Tärkeää ja erittäin suotavaa olisi, jos jokainen mökkiläinen pääsisi noin viikon kuluttua
vapusta toteamaan oman sulkunsa tilan tai
pyytäisi naapuria kokeilemaan vuotaako sulku.
Tällä vältämme sen, ettei tarvitse monta kertaa
sulkea vesiä yksittäisten vuotojen takia.
Nythän on tietenkin sanomattakin selvää, että mökkeihin sisälle vedetyt talousvesisysteemit
on syytä tyhjentää huolella ja pieteetillä, koska
myös ne kuuluvat mökkiläisten korjausvastuulle.
Kysykää, kysykää ja kysykää. Tämä vesilotrailu on olennainen osa mökkeilyä. Kerran, kun
sen oppii, sen osaa aina.

 KASTELUVESIJÄRJESTELMÄ on tehty
1950-luvulla. Omalla tontilla on hana (kuva 1),
palokujalta löytyvät sulku (kuva 2) sekä tyhjennystulppa (kuva 3). Tässä sulussa on kahva, mutta useimmissa on vain jakoavaimella
väännettävä mutteri. Sulku ja tyhjennys on tavallisesti yhteinen
kahden tai useamman mökkiläisen
kesken, joten se
voi sijaita polun
toisella puolellakin. Myöhemmin
rakennetulla Jasmiinipolulla kasteluvesijärjestel1.
mä on erilainen.

2.

3.

4.

 TALOUSVESISULUT kahdelle
mökille. On tärkeää,
että sulkuihin ei
kosketa enää sen
jälkeen, kun talousvesi katkaistaan.

Zacce Saukkonen
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YÖLAULUKONSERTTI
TEKSTI JA KUVAT SAKARI SARHO

Oli täydenkuun hetki, aurinko laski juuri. Kello oli 22.30. Kymmenisen linturetkeläistä siirtyi Pakilan
siirtolapuutarhasta Tuomarinkylän kartanon pellon läpi menevälle
polulle. Yölinturetki oli alkamassa.
Oppaamme omasta siirtolapuutarhasta johdattaisi retken osanottajat lintujen Yölaulukonserttiin. Lippuja ei tarvinnut.

nittua yölaulajaa, viitakerttusta. Siirrymme
Vantaanjoen varren rehevälle pusikkoalueelle,
jossa tämän mestarilaulajan konsertti saattaisi toteutua. Retki oli suunniteltu kuuden
kilometrin pituiseksi. Taivaltaessamme pitkin rannan hiekkapäällysteistä polkua pysähdyimme aina välillä ja hiljennyimme korvat
tarkkana.

ääniä. Mustarastaan laulussa matkiminen taas
ei kuulu tyylikeinoihin.
PERUUNTUNUT KONSERTTI
Täysikuu loimotti suurena Vantaanjoen päällä, viitakerttusta vain vielä odotettiin. Keravanjoen ylitettyämme retken puolivälin jälkeen
käännyimme paluumatkalle. Oppaallamme oli
tiedossa tietty rantapensaikko, jossa tällä viitakerttusella on tapana järjestää yökonsertti. Sitä
emme valitettavasti tänä yönä saaneet kuulla.

MUSTARASTAS
Peltojen ohi kuljettaessa konsertti oli vasta
aluillaan. Vain kaikkien tunnistama esiintyjä, mustarastas, lauloi. Sen huilumaiset äänet
erottavat sen muista yölaulajista. Monet pitävät sitä parhaana laulajana. Välillä se lainaa kaihoisassa laulussaan muidenkin laulajien ääniä.

viitakerttunen? Sen laulua ei välttämättä ole
helppo erottaa muista yölaulajista. Se lainaa
sävelmiä muilta linnuilta ja rakentaa niistä
uusia säveliä. Se tavallaan säveltää ja inspiroi aiempien äänien pohjalta. Lintuharrastajat
pitävätkin sitä maamme parhaana laulajana.
Viitakerttusta jotkut kutsuvat lintumaailman
jazzlaulajaksi.
Ainakin minä ensikertalainen linturetkeläinen palaan mielelläni takaisin yölliseen Vantaanjokivarteen. Siellä soi taukoamaton Yölaulukonsertti, ihan naapurissa. Jospa pääsisi
vielä viitakerttusenkin konserttiin.

SATAKIELI

VIITAKERTTUNEN
Retkemme asiantuntijavetäjät etsivät vielä
kuitenkin toista, vieläkin taitavammaksi mai16 PAPU 2/ 20 22

Monen kesäyön muistoissa laulava satakieli
herkisti ensimmäisen kerran kuulijat Tuomarinkylän jälkeen rantapensaassa, jonka se oli
valinnut konsertin pitopaikakseen. Satakieli laulaa vain öisin, kuten muutkin yölaulajat,
mutta konsertti voi kestää läpi koko yön.
Saimme kuulla, että yleisesti lintujen laulussa on erilaisia teemoja. Satakielellä näitä
teemoja on eniten, jopa 24 erilaista. Sen laulu
koostuu esimerkiksi vihellyksistä ja naksahduksista. Lisäksi se rätisee. Laulujen teemat
sisältävät pienempiä säkeitä, jotka ovat muutaman sekunnin pituisia.
Yölaululintu harrastaa myös kulttuurivaihtoa: lintu saattaa sisällyttää lauluunsa esimerkiksi muuttomatkallaan Afrikassa kuulemiaan

JOSPA SITTENKIN
Retken aikana olimme saaneet siis jo nauttia
mustarastaan ja satakielen laulusta. Odotetuin laulaja, viitakerttunen ei vain ilmestynyt
esiintymään. Melko lähellä siirtolapuutarhan
aluetta pysähdyimme jälleen kerran hiljentymään ja herkistämään korviamme. Kuuntelimme pitkää konserttia. Oliko laulaja vihdoin
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VINKKEJÄ MÖKIN
TALVITELOILLE LAITTOON
Pienillä huolto- ja ylläpitotöillä varmistat, että
mökille ja puutarhatöihin on mukavaa ja turvallista palata jälleen ensi keväänä. Teknisten laitteiden osalta huoltotöiden tarve riippuu mökkisi
varustelutasosta.
PIDÄ KOSTEUS ULKONA
Huolehdi, että syyssateet ja kevään sulamisvedet
eivät pääse pilaamaan mökin rakenteita. Tarkista,
että katto on kunnossa ja mahdollinen savupiipun liitoskohta tiivis. Piippu olisi hyvä suojata sadehatulla, jotta kosteus ei pääse hormiin.
Kurkista ränneihin, tyhjennä kesän ja alkusyksyn aikana kertyneistä roskista. Ohjaa sadevedet
poispäin mökistä.
Kaikki vesijohdot, letkut ja hanat kannattaa
tyhjentää huolella, mieluiten puhaltamalla. Jätä
talveksi hanat auki, mutta muista sulkea ne keväällä ennen talousveden kytkemistä päälle. Lue
tarkemmin puutarhan vesihuollosta sivulta 14.
Varmista mökin ilmanvaihto myös talvikaudella. Tämä on erityisen tärkeää, jos mökkisi on eristetty ja tiivistetty nykyaikaisin menetelmin hyvin
tiiviiksi. Varastoi ulkokalusteiden tyynyt ja pehmusteet mökkiin mahdollisimman kuivina, jotta
ne eivät lisää sisätilojen kosteuskuormaa.
Kosteutta kerääviä kotikikkoja ja edullisia kauppalaitteitakin on tarjolla. Jos ripustat sukkahousuihin merisuolaa tai asetat kosteutta keräävän kidelaatikon mökkiin, käy säännöllisesti tarkistamassa,
ettei tippa-astia tai boksi tulvi yli äyräiden.
TÖPSELIT IRTI!
Jos mökilläsi ei ole tarvetta sähkölle talvikaudella, turvallisinta on kytkeä sähköt pois pääkytki-

mestä. Sähkölaitteet on aina varminta irrottaa
pistokkeesta pitkän poissaolon ajaksi.
Kun mökki jää kylmilleen, myös kylmäsäilytyslaitteet on turvallisinta sulattaa, puhdistaa ja irrottaa verkkovirrasta. Jääkaappeja ja pakastimia
ei saa pitää päällä tiloissa, joissa lämpötila laskee nollaan tai alle. Tarkista oman laitteesi osalta
käyttöoppaasta valmistajan suosituslämpötilat.
Irrota palovaroittimesta patteri talven ajaksi ja
korvaa se uudella kevään tullen. Kylmä jouduttaa
pariston tyhjenemistä, ja varoitin voi pitää asiasta
kovaakin mekkalaa.
HARKITSE KAHDESTI
TALVILÄMMITYKSEN TARVETTA
Tulevana talvena Suomi ja koko Eurooppa kärsivät erittäin kalliista energiasta. Mieti, onko
mökin talvilämmitys tai ylläpitolämmitys välttämätöntä. Sähköstä saattaa olla ajoittain jopa
pula, ajoittaista sähkönjakelun säännöstelyäkin
on vilauteltu. Tässä tilanteessa kaikesta tarpeettomasta kulutuksesta on jokaisen syytä tinkiä,
vaikka oma kukkaro laskut kestäisikin.
VILKAISU SYKSYISEEN PIHAAN
Ennen talviunia on hyvä vielä tarkistaa, ettei pihan puissa ole lahoja tai vaurioituneita oksia, jotka syysmyrskyissä voivat revetä ja aiheuttaa vaurioita mökille, rakennelmille tai muille kasveille.
Tyhjennä ja puhdista ruukut ja saavit, ja siirrä ne suojaan. Kun puhdistat ja tarvittaessa öljyät
puutarhan työkalut, on kevättöiden aloitus sujuvaa. Samalla varmistat, että esimerkiksi oksasaksista ei siirry bakteereita tai kasvitautien aiheuttajia seuraavalle kaudelle.

MILLOIN AKTIVOIT VIIMEKSI VIKAVIRTASUOJAT?
Tiesitkö, että mökin sähkökaapissa olevat vikavirtasuojat on aktivoitava puolen vuoden välein? Se tapahtuu painamalla mustasta puoliympyrästä, jolloin kytkin tippuu alas ja sen jälkeen sen voi nostaa takaisin ylös.
Toista temppu pariin kertaan. Herkemmät sähkölaitteet (kylmälaitteet,
elektroniikka) kannattaa vetäistä irti töpselistä aktivoinnin ajaksi.
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YHDISTYKSEN SYYSKOKOUS
Pakilan siirtolapuutarha ry:n syyskokous järjestetään sunnuntaina 25.9.
klo 13 kerhotalolla. Asialistalla on muun muassa ensi vuoden toimintasuunnitelma
ja budjetti. Tervetuloa keskustelemaan yhteisistä asioistamme.
Kokouskutsu ja materiaalit julkaistaan yhdistyksen kotisivuilla sekä toimitetaan jäsenille
ensisijaisesti sähköpostitse. Käythän pikaisesti lisäämässä tai päivittämässä yhteystietosi jäsenisivuilla (https://pakila.siirtolapuutarhaliitto.fi/jasensivut/). Omat tiedot löytyvät
selaimen oikeasta yläreunasta klikkaamalla omaa nimeä. Maapostissa toimitetaan kutsu ja
esityslista vain niille jäsenille, jotka eivät ole rekisteröityneet jäsensivujen kautta.
Ongelmia jäsensivujen tai niille rekisteröitymisen kanssa? Lisätietoja saat täältä:
https://pakila.siirtolapuutarhaliitto.fi/jasenasiat/

YHTEYSTIETOJA
TALVEN
VARALLE
Ota yhteystiedot talteen talvikotiin tai tarkista
tarvittaessa Papun verkkoversiosta nettisivuilta:
https://pakila.siirtolapuutarhaliitto.fi/papu/
OSOITTEENMUUTOKSET
Osoitteenmuutokset ja muutokset omistussuhteissa (kauppa, perintö tms.) on ilmoitettava 3
kk:n kuluessa: Malla Haapanen,
pakilan.rekisteri@gmail.com, Porvoonkatu 32 A
3, 00520 Helsinki, puh. 0400 491 004.
YHDISTYKSEN POSTI
Hallitukselle osoitettava posti toimitetaan
mieluiten sähköpostitse osoitteeseen:
sihteeri@pakilansiirtolapuutarha.fi.
PORTTI
Portti suljetaan talveksi loka-marraskuun vaihteessa. Mikäli tarvitset portin aukaisua, ota
yhteyttä Pentti Pajuseen, puh. 050 530 387.
Avausmaksu on 20 €. Rakentajat saavat avaimen
käyttöönsä kuukaudeksi hintaan 100 €. Ota yhteys hallinnolliseen isäntään: Zacce Saukkonen,
puh. 050 529 0299.

RAKENNUSLUVAT JA OHJEET
Lomakkeet ja ohjeet ovat yhdistyksen kotisivuilla: http://siirtolapuutarhat.net/
pakila/sivut/rakennustoimikunta.html
VESI
Vedet suljetaan 10. päivänä lokakuuta. Vesihuollosta vastaa Suomen Talotekniikka Oy. Ongelmatilanteessa ota yhteys hallinnolliseen isäntään Zacce Saukkoseen, puh. 050 529 0299, tai
isäntään, Tom Friman, puh. 040 809 9919.
SÄHKÖ
Jos ongelmia, ole yhteydessä isäntä Zacce
Saukkoseen tai Niklas Koppatziin,
niklas.koppatz@gmail.com.
ROSKIKSET
Jätteiden keräys keskeytyy talvikaudeksi.
Molok ja kaikki muutkin jäteastiat suljetaan talveksi. Tämän jälkeen roskat on kuljetettava itse
pois alueelta.
HUOLTORAKENNUS:
SUIHKU JA WC, PESUTUPA
Huoltorakennus suljetaan talveksi viimeistään
10.10., kun talousvesi kytketään pois päältä.
SAUNA
Viimeiset saunavuorot ovat la 17.9. miehille klo
14.00-16.00 ja naisille klo 16.30-18.30.
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Pakilan puutarhurit esittää:

H
U
J
L
A
O
L
E IESTA T
F
AHORA VAMOS A BAILAR SALSA!
LA 13.8. KLO 18-24
Kaiva esiin sombrerosi, salsamekkosi
tai rakkain naamiaisasusi ja tule
mukaan Pakilan Elofiestaan!
Lapset (ja lapsenmieliset) esittelevät
asuvalintansa lavalla klo 18.15.
Fiestan ohjelmassa mm. lasten olympialaisten
palkintojenjako, Hilja-Magian korttitemppushow,
Pakila Sinfonietta, salsan aakkoset Mannisten
johdolla, arpajaiset, pihapelejä ja tanssia.
Bufés de fiesta Asikaisten tapaan.

TERVETULOA - BIENVENIDOS

lasten olympialaiset
la 13.8. klo 11-14
ILMOITTAUTUMINEN klo 11 kerhotalon edessä
KAKSI SARJAA, isot ja pienet
LAJEINA mm saappaanheitto, tarkkuusheitto, minikeihäs, pituushyppy ja juoksu
PALKINTOJEN JAKO illalla klo 18 elojuhlissa

