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Sauna on valmis! 

Puuhamies Markku sai 

muistoksi kuvan kehyksissä.
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YHTEISPELILLÄ SE SUJUI. SAUNA VALMISTUI!



Ankaran talven jälkeen saimme tou-
kokuussa yllättäen nauttia pari viikkoa 
kesäisestä helteestä.Lämmin jakso sai 
luonnon nopeasti heräämään. Puut ja 
pensaat vihertyivät muutamassa päivässä, 
ja luumu- ja omenapuut verhoutuivat 
valkoiseen kukkahuntuun ja niiden alla 
keväiset sipulikukat olivat parhaassa 
loistossaan. 

Nopea kevään tulo oli myös haaste puu-
tarhurille. Kevättyöt oli tehtävä nopeasti 
aikataulussa, pensaat oli leikattava, voiku-
kat kitkettävä ja mökki saatettava jälleen 
kesäkuntoon. Myös yhteiset alueemme, 
joita on peräti 76 806 m2 kaipasivat tal-
ven jäljiltä hoitamista ja siivoamista.

Perinteisesti olemme hoitaneet nämä työt 
yhteisillä talkoilla. Ensimmäisenä olivat 
15.5. talkoot vasta remontoidulla saunal-
lamme Vantaanjoen rannalla. Talkooväkeä 
oli runsaasti ja sauna ympäristöineen tuli 
siivotuksi innostuneissa tunnelmissa. 

Seuraavana viikonloppuna oli kerhotalon 
ja ympäristön siivoustalkoot. Tehtävää 
oli paljon: kerhotalon siivous, vanhan 
leikkipaikan välineiden raivaus, pensaiden 
leikkaus jne. Talkooväelle oli keittiötoi-
mikunta keittänyt hyvän makkarakeiton 
ja pullakahvit, mutta siitä huolimatta 
paikalle tuli vain 34 talkoolaista, vähem-
män kuin joka kymmenes jäsenistä, koska 

samasta mökistä oli useampiakin talkoo-
laisia.

Talkoot ovat luonnollisesti vapaaehtoista 
toimintaa, mutta tekemällä työt talkoilla 
säästämme yhdistykselle ja samalla jokai-
selle jäsenelle melkoisesti euroja.  Jotain 
olisi siis ilmeisesti tehtävä, jotta saisimme 
herätettyä yhteisöllisyyttä ja talkoohen-
keä. 

Pidämme 19. kesäkuuta kerhotalolla yh-
distyksen kehittämispäivän, jonka aikana 
toivoisimme mökkiläisten tuovan esiin 
keinoja, joilla voisimme lisätä yhteisöl-
lisyyttä ja yhdessä tekemistä. Asia on 
erityisen tärkeä, kun Pakila on lähivuosi-
na kasvamassa 50 uudella mökillä.

Olisiko ratkaisu talkoomaksu niin kuin 
on muissa helsinkiläisissä puutarhoissa? 
Tervetuloa kaikki pakilalaiset tilaisuuteen 
kertomaan mielipiteenne ja tuomaan 
myös uusia ideoita puutarhamme viihty-
vyyden parantamiseksi. 

Toivon kaikille pakilalaisille lämmintä ja 
aurinkoista kesää.

Seija Marteva

Siirtolapuutarhayhdistyksen 
puheenjohtaja

TALKOOT OVAT SILKKAA SÄÄSTÖÄ



Autolla ajo ja pysäköinti
Puutarha-alueella on vain välttämätön 
huoltoajo sallittu ja ajonopeus on 
korkeintaan 10 km/h. Pysäköinti on sal-
littu vain pysäköintialueilla.

Huoltokäytävät
Mökkipalstojen välillä on vähintään 60 
cm leveät huoltokujat (palokujat), jotka 
on pidettävä avoimina. Palstojen välinen 
raja kulkee huoltokujan keskellä eli ku-
jasta 30 cm kuluu kummankin naapurin 
tonttiin. Naapuruksien on hoidettava 
huoltokäytävä yhdessä, jollei muuta ole 
sovittu.

Isäntä
Monivuotinen isäntämme Pauli Ojanen 
on luopunut tehtävästään. Isännän töiden 
järjestämiseksi on perustettu isäntä-
toimikunta, joka tutkii isännän töiden 
hajauttamista ja uudelleen organisointia. 
Toimikuntaa johtaa Timo Pekkonen.

Jätevesi 
Jätevesien käsittelyssä on noudatettava 
Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen 
ohjeita. Tässä tiedotteessa on jätevesiohje 
ja selvityskaavake mökin jätevesijärjest-
elmästä. Jokainen siirtolapuutarhuri täyt

tää itse kaavakkeen ja säilyttää mökissä 
viranomaisten mahdollista tarkastuskäyn-
tiä varten.

Kastelu
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 parit-
tomat numerot ja 31.7. saavat kastella 
kaikki.  Kastelu on viisainta suorittaa 
klo18:n jälkeen.

Kasvillisuus 
Palsta on kaupungin ohjeiden mukaisesti 
rajattava polkua vastaan leikatulla pensas-
aidalla, joka on korkeintaan 140 senttiä 
korkea, tai 90-senttisellä puuaidalla. 
Puiden enimmäiskorkeus on 4,5 metriä 
ja pensaiden 2,5. Ylikorkeat puut ja 
pensaat voi lyhentää 3-4 vuoden kuluessa.  
Oksat voi viedä haketuspaikalle saunan 
viereen, kun se on avoinna. Muu viher-
jäte kompostoidaan omalla palstalla: sitä 
ei saa viedä Molok-jätesäiliöön.

Tämän kesän aakkoset

r



Kesän juhlat
Tämän kesän juhlien järjestelystä vastaa 
lohko kaksi, johon kuuluvat mökit 1-108.

Koirat
Koirat on pidettävä kytkettyinä oman 
palstan ulkopuolella liikuttaessa ja 
omistajan on huolehdittava, etteivät 
koirat häiritse naapureita haukunnallaan.

Kotisivut
Yhdistyksen kotisivut on uusittu ja niitä 
päivittää toimikunta, johon kuuluu Kalevi 
Lehikoinen vetäjänä sekä Aija Orädd, 
Sirpa Kaltiainen ja Timo Pekkonen. 
www.siirtolapuutarhat.net/pakila 

Mökkirauha
Annathan naapureillesi mökkirauhan vält-
tämällä äänekästä melua (rakentaminen, 
äänekäs musiikki jne.) klo 23:n jälkeen ja 
etenkin viikonloppuisin aamuisin ennen 
klo 9:ää.

Nuohous
Nuohous tehdään joka kolmas vuosi, ja 
vuosi 2010 on nuohousvuosi.
Nuohous ja ilmastointipuhdistus Petri 
Valve Oy ilmoittaa tarkemman ajankoh-
dan.

Omistajanvaihdokset ja 
osoitteenmuutokset
Muutokset mökkien omistussuhteissa 
(kauppa, perintö tms.) on ilmoitettava 

kolmen kuukauden kuluessa yhdistyk-
selle. Osoitteenmuutokset on ilmoitet-
tava yhdistykselle yhden kuukauden 
kuluessa. Rekisteri- ja omistusmuutokset 
hoitaa Seija Ahlbäck, p. 050 3771307 
tai 040 5836359 tai sähköposti seija.
ahlback@elisanet.fi

Rakentaminen
Rakentaminen siirtolapuutarhassa edel-
lyttää kirjallista hakemusta yhdistykselle. 
Kokouskutsun liitteenä on rakentamis-
ohje. Rakennustoimikunta antaa tarvit-
taessa neuvoja rakentamisessa.

Sähkö
Yhdistys laskuttaa sähkömaksut kaksi ker-
taa vuodessa. Kesän sähkölasku jaetaan 
postilaatikoihin ja syksyn sähkölaskut 
postitetaan kotiin.  Sähkömaksut  2010 
ovat perusmaksu 10 euroa ja kulutus-
maksu 0,13 euroa/kwh.

WC
WC:n käytöstä peritään käyttömaksua 
25 € vuodessa. Ne mökkiläiset, joilla ei 
vielä ole avainta, voivat sen halutessaan 
lunastaa 20 €:n panttimaksua vastaan pj. 
Seija Martevalta.
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Maanantaisin suihkuun!

Maanantaisin 31.5. alkaen saunalla 
voi käydä suihkussa. (jatkuu 30.8. asti)

Miestenvuoro klo 18 - 19
Naistenvuoro klo 19 - 20

P.S. Siellä tai kesäkahvilassa 
voi myös ilmoittautua 
vapaaehtoiseksi valvojaksi 
suihkuvuorolle.

Johtokunta 1€/kerta

Maanantaisin suihkuun!

Maanantaisin 31.5. alkaen saunalla 
voi käydä suihkussa. (jatkuu 30.8. asti)

Miestenvuoro klo 18 - 19
Naistenvuoro klo 19 - 20

P.S. Siellä tai kesäkahvilassa voi myös 
ilmoittautua vapaaehtoiseksi valvojaksi 
suihkuvuorolle. 

Johtokunta 1€/kerta

kerhotalolle
perjantaina 25.6.2010

Klo 17.00 
LASTEN RULETTI

KENTTÄPELIT, 
kenttäpelit jatkuvat lipunnoston jälkeen 

juhlaan asti

Klo 18.00 
LIPUNNOSTO KIELOMÄELLÄ

ONGINTAA LAPSILLE

Klo 19.00 
JUHANNUSJUHLA TALOLLA

Illan aikana mm.
 BINGO, ARPAJAISET, LAULUA, TANSSIA 

Lapsille LEIKKEJÄ kentällä
puhvetissa HERKKUJA ja 

pihalla perinteistä MAKKARAN PAISTOA. 

Terveisin 2-lohkon puutarhurit

Sään salliessa sytytetään saunarantaan kokko.

Tervetuloa

juhlimaanJuhannusta
Sisäänpääsy vapaa!

K-Vankkuri 
myymäläauto on paikalla:

MA 16.50
TI 14.50
KE 16.50
TO 14.50
PE 16.50
LA 14.10 d



Sato talteen ja suu makeaksi! 
Reseptejä Leila Lindholmin kirjasta 
”Pala kakkua ja paljon muuta”

Oma raparperimehuni 
(2 pullollista)

1 kg raparperinvarsia
1,5 l vettä
5 dl sokeria
2 tl sitruunahappoa
2 sitruunan mehut

Huuhdo raparperinvarret ja leikkaa ne pie-
niksi paloiksi. Keitä paloja vedessä noin 15 
minuuttia sekoittamatta, ettei mehusta tule 
sakkaa. Siivilöi mehu ja heitä raparperinpalat 
pois.

Kiehauta mehu uudestaan ja lisää siihen soke-
ri, sitruunahappo ja sitruunamehu. Jäähdytä.
Kaada mehu hyvin desinfioituihin pulloihin 
suuta myöten ja sulje hyvin.

Säilytä mehu kylmässä ja laimenna maun 
mukaan, noin suhteessa 1+4 (1osa mehua, 4 
osaa vettä).

Mansikka-raparperikakku

Kakku:
1 annos sokerikakkutaikinaa
2 pestyn limetin raastetut kuoret ja 1 limetin 
mehu

Täyte:
2 dl tuoreita mansikoita
1 iso raparperinvarsi
½ dl tomusokeria
1 rkl vehnäjauhoja

Voita ja korppujauhetta vuokaan

Valmista sokerikakkutaikina ja lisää siihen 
raastetut limetin kuoret ja mehu.
Leikkaa mansikat ja raparperinvarsi ohuiksi 
viipaleiksi ja sekoita niihin tomusokeri ja 
vehnäjauhot. Lisää seos taikinaan. Kaada 
taikina voideltuun ja jauhotettuun sokerikak-
kuvuokaan.
Kypsennä kakkua uunin keskiosassa 25-30 
minuuttia 175 asteessa, kokeile kypsyyttä 
tikulla, joka ei saa jäädä taikinaiseksi.

Jäähdytä kakkua hiukan ja kumoa se sitten 
lautaselle tai leivinristikolle.

RAPARPERIAIKAAN



.
KESÄKALENTERI

25.6. 
Juhannusjuhlat 

4.7. 
Johtokunta päivystää 

kerhotalolla klo 13-15.

14.7. 
Uusien mökkiläisten 

info klo 18.00: 
erillinen kutsu tulossa

24.7.
Lavatanssit
klo 20 - 24.

1.8. 
Johtokunta päivystää 

kerhotalolla klo 13-15.

7.8.
 Taimitori 

8.8. 
Lasten olympialaiset

21.8. 
Elojuhla 

26.9. 
Syyskokous 

1.11. 
Portti suljetaan

Tuholaiset 
kuriin 
luonnonmukaisesti 

Nokkosvesi I
................................................
1 kg tuoretta tai 250 g kuivattua nokkosta
5 l vettä

Noin 20-asteinen vesi kaadetaan yrttien 
päälle. Annetaan käydä pari viikkoa. 
Siivilöidään.
Käyttö: 1:10 laimennus ja käytetään 
lehtikirvojen torjuntaan.

Nokkosvesi II
................................................
1 kg tuoretta tai 250 g kuivattua nokkosta
5 l vettä

Noin 20-asteinen vesi kaadetaan yrttien 
päälle. Annetaan seistä vuorokauden. 
Siivilöidään. Käytetään laimentamattoma-
na lannoitevetenä ja kirvojen torjuntaan. 
Sisältää paljon typpeä.

Mäntysuopaliuos
................................................
2 dl mäntysuopaliuosta
10 l vettä

Mäntysuopa sekoitetaan veteen ja käyte-
tään kirvoja vastaan.

Vinkit kirjasta Mummonmökin pihapiiri, 1997



Kun alueemme vuokrasopimukset 
uusittiin 1990-luvun lopulla, Helsingin 
kaupunki siirsi nurmikoiden ja vesijoh-
tojärjestelmän hoitamisen yhdistykselle. 
Tällöin yhdistys katsoi järkeväksi palkata 
varsinaisen isännän uusia toimia hoitele-
maan. 

Isännän tointa hoiti aluksi pari vuotta 
Mika Pesonen. Kun hän muutti pois 
alueelta, toimeen ryhtyi Seppo Savo-
lainen, pitkä mies sinisessä haalarissa, 
putkitongit takalenkissä. Seppo hääri 
isäntänä vuoteen 2004.

Tämän jälkeen isäntänä toimi Pauli 
Ojanen, väliin vanhalla naisten pyörällä, 
väliin pikku traktorilla ajaen, naama aina 
iloisessa virneessä. 

Tekijälle tehtävät kasautuvat. Niin oli 
käynyt Sepolle ja niin kävi Paulillekin: 
työtaakka kasvoi, oma vapaa-aika katosi 
vähän väliä soivaan isännän puhelimeen. 
Viime talvena sitten isännän tehtävät 
järjesteltiin uudelleen.

Pauli hoitaa edelleen vesijärjestelmät, 
niin kaupungiveden kuin kasteluveden-
kin. Jorma Lahtinen leikkaa edelleen 
nurmet. WC:t siistivät reippaat neidit 
Linda Heikkilä sekä Iines Ahola. 

Isäntätoimikunta perustettin 
järjestelemään ja huolehtimaan 

muista alueen ylläpitotöistä.
 
Isäntätoimikunnan vetäminen delegoitiin 
johtokunnan uusimmalle varajäsenelle 
Timo Pekkoselle. 

Jäseniksi toimikuntaan tulivat myös 
Vesa Jurvanen, Pauli Ojanen, 
Jorma Manninen, Timo Nurkka sekä 
Rauno Suomalainen. Aktiivisena 
talkoolaisena mukana on myös monen 
talkoon amattimies Kalevi And. 

S Y Y S M U I S T I O  2 0 0 9Isännöinti uusiksi

Timo Pekkonen
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Viime syksynä tuli Helsingin kaupun-
gilta määräys purkaa vanhat leikkivälineet 
mahdollisimman pian: ne eivät enää täyt-
täneet EU-turvasääntöjä. Ei auttanut hie-
not siniset köydet kiipeilytelineessäkään, 
vaan pois oli kaadettava kaikki, hiekka-
laatikkoa myöten. Liukumäen olivatkin 
jo monet saaneet itse kokea takapuolta 
satuttavaksi. Suru ja ihmetys oli suuri.

Hetken mietinnän jälkeen päädyimme 
johtokunnassa kuitenkin selvittelemään 
uusien leikkivälineiden hintoja. Oli-
han Klaukkalanpuiston vieressä hieno 
leikkipuisto, mutta kuitenkin välissä oli 
vaarallinen tie, eikä lapsia oikein olisi 
mielellään yksin sinne päästänyt. Puute 
olisi tuntunut kesällä päivittäin.
Siispä tuumasta toimeen, Helsingin 
leikkiväline oli heti hankkeessamme 

mukana ja lupasi toimittaa välineet meille 
toivomaamme aikaan. Ahkera miesjoukko 
mökkialueelta hajotti ja kaivoi entisiä pois 
ja ne saatiinkin melko kätevästi roiskattua 
siirtolavoille.

Leikkipaikka ei ollut ollut ihan par-
haimmassa nurkassa, pelikentän loppu-
päässä. Kentällä pelataan monenlaisia 
pelejä ja on mukavaa, ettei tarvitse varoa 
juoksevia pienokaisia tai pienokaisten  
päälle kimpoavia palloja. Hiekkakentän 
laidalle tuli uutukaisena myös kauan 
toivottu koristeline.

Minne siis lapset uusine leikkivälinei-
neen. Lähempänä kerhohuonetta ja siis 
paremmin silmien alla juhlienkin aikaan 
oli kaunis ja isohko nurmikenttä, monen 
futispelaajan unelma kyllä. 

Alkusäikähdyksestä suureen iloon.
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Annamari Dahlberg



Hetken mietinnän jälkeen pääsimme 
erilaisista näkemyksistä keskustellen 
hyvään ratkaisuun ja päätimme rakentaa 
leikkialueen nurmikentälle ja viimehet-
ken bonuksena saimmekin vielä ison 
kiipeilytelineen lopetetun päiväkodin 
pihalta. Leikkialueesta tuli sen verran 
hieno, ettei sitä voinut ottaa noin vaan 
käyttöön, vaan järjestimme pikapikaa 
pienet avajaiset, joihin saapuikin joukko 
jännittyneitä lapsia. Voi sitä riemua, kun 
kaikki saivat katkaista omilla saksillaan 
ympäröivät nauhat ja juosta kuka keinuun 
kuka hiekkalaatikolle. Myös vanhemmat 
tuntuivat tyytväisiltä ja paikka sai kiitosta 
juuri kerhotalon läheisyydestä. Toivotaan, 
että uudesta leikkipaikasta on iloa piiii-
iitkään ja monen eri-ikäisille. Vielä kiva 
pöytä puun alle ja vanhemmatkin viihty-
vät kahvikuppeineen lasten leikkiessä.
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klo 10.00–11.30 
Sana on vapaa 
Pakilan siirtolapuutarhan kehittämisestä
Tuo mukanasi uusia ideoita, kehittämistarpeita, tule 
keskustelemaan, kyselemään ja ilmoittautumaan 
mukaan toimikuntiin ja yhteiseen tekemiseen.

klo 11.30–12
Myynnisssä mm. kahvia ja lettuja

klo 12–13.30 
Aluetta koskeva kaavoituksen 
vireilletulo
Siirtolapuutarhalaisten huolia ja toiveita 
kuulemassa ja mukana keskustelemassa arkkitehti 
Päivi Sarmaja Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastosta.

Pakilan 
Siirtolapuutarhan 
oma 
kehittämispäivä
lauantaina 19.6.
klo 10.00–13.30
kerhotalolla

Ohjelma

Tervetuloa!1948–2008

Alkusäikähdyksestä suureen iloon.









Kaksikin uutteraa pakilalais-
ta puutarhuria tutkiskelee 
siirtolapuutarhan syvintä 
olemusta myös blogikirjoi-
tuksissaan internetissä. 
Tässä näytteitä heidän 
tuoreista kirjoituksistaan.

Heikin blogi: Kirjallisuuden 
puutarhasta 8. kesäkuuta

www.elamaapuutarhassa.blogspot.com

”Kuin itsestään ja oman luonteensa 
sisäsyntyisellä voimalla siirtolapuutar-
haympäristö tyynnyttää mielen, herkistää 
aistit ja saa tietoisuuden taipumaan jonkin 
sellaisen puoleen, jota Eino Kaila tapasi 
kutsua syvähenkiseksi elämäksi. (Niille, 
jotka tyytyvät vähemmän kaunosieluiseen 
naturalistiseen katsantokantaan, voi-
daan todeta, että luonnon eli vihreyden 
läsnäololla on fysiologisin mittauksin 
rekisteröityviä myönteisiä vaikutuksia 
ihmiseläimen hyvinvointiin.)

Runous ja kaunokirjallisuus ruokkivat 
kokonaisvaltaisesti ajatteluamme ja terä-
vöittävät kykyämme havaita ympäröivässä 
luonnossa esiintyvää kauneutta. Ylösra-
kentavan kirjallisuuden vaikutuksesta 
saatamme aistia intensiivisemmin vaikka-
pa puun rungolle lankeavan valon ja sen 
esiin loihtiman hienostuneen rakenteen.

Toisaalta vihreyden ja kukkaloiston 
täyttämä ympäristö virittää runouden ja 
kaunokirjallisuuden lukijan ihanteellisen 
vastaanottavaiseen mielentilaan. Parhaim-

millaan kelpo kirjallisuus ja puutarhamil-
jöö tukevatkin toinen toistaan siten, että 
niiden välillä vallitsee aidosti molempiin 
suuntiin toimiva vahva vuorovaikutus.”

Timpan blogi: Tiukalle ottaa, 
niin koiraskin tanssii... 
2. kesäkuuta
http://timpanpuutarha.blogspot.com/

”Naiset taas ottivat ohjat ja järjestivät 
Pakilan lavatanssikurssit. Eilen oli sitten 
aika innokkaitten naisten ja painostuksen 
alla suostuneitten muutamien koiraiden-
kin aika kokoontua oppia saamaan.

Heti aluksi opettajamme otti luulot pois 
ilmoittamalla, että aletaan perehtyä foxin 
saloihin ja sehän on ihan yksinkertaista: 
siinä vain kuuden tahdin aikana otetaan 
neljä askelta... tms., jota en ymmärtänyt 
ollenkaan.

Ja jatko oli vielä vaikeampaa: joku oli 
laittanut mulle mahanaluksen puujalkoja 
täyteen, eikä mitenkään ole mahdollista 
siirrellä niitä nop-nop-hidas-hidas-nop-
nop ja lyödä käsillä tahtia ja kuunnella 
musiikista tahtia ja vielä katsoa, ettei 
törmää muihin ym. ja kaikki tämä vielä 
yhtä aikaa! Ei. On kyllä tavalliselle koiras-
ihmiselle ihan liikaa näin äkkiä.”

Pakila kukkii blogeissa
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Yhdistyksen tuore puheenjoh-
taja Seija Marteva ei ole katu-
nut nopeita mökkikauppojaan.

Jokaisella puutarhurilla on oma tari-
nansa siitä, kuinka hän ohjautui alueel-
lemme. Viime syyskokouksessa Pakilan 
siirtolapuutarhayhdistyksen puheen-
johtajaksi kaudelle 2010 valittu Seija 
Marteva kertoo, että hänen tarinansa 
on aika tavallinen.

- Vuonna 1991 perheelle tuli mökkikuu-
me, ja ajelimme katselemassa parinsadan 
kilometrin säteellä mökkejä, jotka olivat 
viehättäviä. Pian kuitenkin huomasim-
me, että mökkielämä olisi ollut mahdo-
tonta, koska mies oli kaikki viikonloput 
töissä ja minä vapaalla, Seija muistelee.

- Työtoveri, jolla oli mökki avovaimonsa 
kanssa Pakilassa, tuli avuksi kysyen, että 
oletteko harkinneet siirtolapuutarhaa. 
Ensin perhe ajatteli, ettei niin pieni 
mökki riitä kooltaan, mutta lähdimme 
kuitenkin katsomaan työtoverin mökkiä.

Käynti työtoverin mökillä muutti mie-
lipiteet: mökki oli suhteellisen tilava ja 
siinä oli yläkerta, johon lapset ihastuivat. 
Perhe päätti etsiä mökin Pakilasta.
Jo samalla käynnillä he huomasivat 
ilmoitustaululla yhden Mökki myytä-
vänä -ilmoituksen. Seuraavaksi päiväksi 
järjestyi näyttö, ja kaupat lyötiin oitis 
lukkoon.

Puutarhasta ei näkynyt vielä muuta kuin 
omenapuita ja marjapensaita, koska 
oli huhtikuu. Mökki oli kohtuullisessa 
kunnossa. Alkuun tehtiin sisämaalaukset 
ja myöhemmin koko mökki on korjattu 
perusteellisesti, Seija kertoo.

Yhdistystoiminta houkutti

Moni meistä on nähnyt Seijan liikku-
van alueella kastelukannu kädessä tai 
kottikärryjä työnnellen. Hän on ollut jo 
vuosia mukana puutarhatoimikunnassa 
ja viimeiset vuodet toimikunnan vetäjä.

Lohko II:n juhlajärjestelyihin ja yhdis-
tyksen talkoisiin hän osallistunut myös 
siirtolapuutarhuriuransa alkuvuosista 
lähtien. Seijan vahvuuksia puutarha-
töiden lisäksi ovat erilaiset keittiö- ja 
tarjoilutehtävät ja myös niiden organi-
sointi.

Seija kertoo leikillisesti, että eläkevuo-
sien lähestyessä halusi varmistaa, ettei 
arki käy liian yksitotiseksi ja lähti mu-
kaan johtokuntatyöskentelyyn. Hänet 
valittiin vuodeksi 2009 johtokunnan 
jäseneksi.

Kesällä 2009 tuli ajankohtaiseksi uuden 
puheenjohtajaehdokkaan löytäminen 
Riitta Prustin ilmoitettua, ettei jatka 
tehtävässä.  Johtokunta pyysi yksimieli-
sesti Seijaa asettumaan ehdokkaaksi.  

Pikavauhdilla Pakilaan – eikä ole kaduttanut   !



Pikavauhdilla Pakilaan – eikä ole kaduttanut   !
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Seija lupautui, sillä johtokunnan työil-
mapiiri oli ollut todella hyvä ja hän halu-
si varmistaa jatkon samassa hengessä.

Postit kotoa kerran viikossa

Siirtolapuutarhaelämä on vastannut täy-
dellisesti Seijan odotuksia. Heti alusta 
alkaen perhe vietti lasten ja jopa heidän 
kavereidensa kanssa kesät mökillä käy-
den ainoastaan kerran viikossa kotona 
hakemassa postit ja pesemässä pyykit.

- Parasta kaikessa on ollut luonnon 
läheisyyden ja ekologisuuden yhteisölli-
syys, Seija sanoo.

 Vuosien varrella on ollut mahdollisuus 
tutustua lukuisiin mukaviin ihmisiin, 
joista tosin useimmista tietää vain etu-
nimen.

Siirtolapuutarhan perinteiset juhannus- 
ja elojuhlat ovat mukavia niin vieraana 
kuin järjestelytehtävissä mukana ollessa, 
Seija kehaisee.

Meistä tullee Suomen suurin

Siirtolapuutarhoja on aina uhannut 
asutuksen leviäminen. Tällä hetkellä 
tuntuu, että Helsingin kaupunki suhtau-
tuu myönteisesti siirtolapuutarhoihin ja 
haluaa jopa lisätä niitä.

Itä-Pakilaan on suunnitteilla Klaukka-
lanpuiston ryhmäpuutarhan laajennus ja 
lisämökkien rakentaminen Pakilan vil-

jelypalstoille ja Jasmiinipolun jatkeeksi. 
Pakilasta tullee silloin jälleen Suomen 
suurin siirtolapuutarha, sillä nyt olem-
me yhtä isoja Marjaniemen puutarhan 
kanssa.

Laajentaminen tulee tuomaan mukanaan 
monenlaisia haasteita niin yhteisöllisyy-
den säilyttämisessä kuin alueen hallin-
noimisessa. Moni ei ehkä tule ajatelleek-
si, että jo nyt yhdistyksen hallinnossa 
pyöritetään melko isoja rahasummia. 
Asia ei vielä ole tänä kesänä ajankoh-
tainen, joten nauttikaamme alkukesän 
kukkaloistosta!

Aija Orädd



Kerhotalon kahvilasta tuli heti 
ensimmäisenä kesänään kaiken-
ikäisten ja -kokoisten kohtaus-
paikka, herkkusuiden tankkaus-
rasti ja lukutoukkien löytöpiste. 
Nyt on pannu taas kuumana joka 
sunnuntai!

Leikki-ikäisille ja -mielisille on kahvilassa 
leluja, ja kirjasto kutsuu sekä lainaajia 
että kirjojen kierrättäjiä. Pullakahvien 
painikkeeksi voi lukaista vaikka päivä- ja 
puutarhalehdet. Laulunhaluisille on kesän 
mittaan tiedossa yhteislaulua ja karaokea.

Kahvilan toiminnasta vastaavan kerhota-
lotoimikunnan suunnitelmissa on myös 
askarteluistuntoja, videoiltoja, elävää mu-
siikkia, tanssia ja kirpputori.

Tule mukaan pyörittämään ja kehittä-
mään yhteistä kahvilaamme! Sen tuotoilla 
voimme monipuolistaa palvelujamme ja 
voimaperäistää puutarhaväen yhteisölli-
syyttä.

Kahvilan palautelaatikko odottaa suu 
ammollaan aloitteita ja ideoita. Mukava 
talkoolaisporukka puolestaan ottaa avosy-
lin vastaan uusia vapaaehtoisia.

Toimeliasta ja seurallista kesää! 
Kahvilassa tavataan!

Kerhotalotoimikunta   
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Kahvila auki joka sunnuntai!

i



Uusinta 
puutarhalais-

muotia 
kahvilasta

Täydennä 

puutarhaeleganssiasi! 

Kesän uutuusvärit nyt 

puutarhan omissa 

T-paidoissa!

Keittiötoimikunta 
on uusin tulokas
Johtokunta päätti keväällä perus-
taa keittiötoimikunnan, jonka teh-
tävänä on vastata mm. tarjoiluista 
johtokunnan järjestämissä tilai-
suuksissa ja yhdistyksen talkoissa.

Keittiötoimikunta organisoi myös 
keittiön vuosittaiset siivoukset. Joku 
toimikunnan jäsenistä opastaa tarvittaes-
sa uusia kerhotalon keittiön käyttäjiä ja 
vuokraajia.

Toiminta on jo käynnistynyt, ja mm. 
keittiössä tavaroille on merkitty nime-
tyt paikat, mikä helpottaa työskentelyä 
ja tavaroiden palauttamista paikoilleen 
seuraavaa käyttökertaa varten. Isäntätoi-
mikunnan kunnostama keittiön eteisko-
mero kaappeineen on jo puhdistettu ja 
laitettu kuntoon. Aunen pesemät keittiön 
matot hohtavat jo puhtauttaan odottaen 
kesäkauden käynnistymistä.

Keittiötoimikuntaa on lupautunut 
vetämään kauden 2010 Aija Orädd, ja 
mukana talkoissa ovat olleet ja jatkoon 
lupautuneet jo Aune Lehikoinen, 
Sinikka Lehikoinen, Anja Riikonen 
ja Liisa Vasama.

Lisää halukkaita otetaan mukaan 
toimikuntaan, ja kertaluonteinen-
kin talkooapu on tervetullutta ja 
tarpeellista!
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Aija Orädd
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Pakilan sauna on pärjännyt mel-
kein 60 toimintavuotta melko 
vähäisin korjauksin. Viime kesänä 
todettiin kuitenkin, että on perus-
korjauksen aika.

Lopullinen sysäys oli, kun kiukaan savu-
hormi, joka oli korjattu vain väliaikaisrat-
kaisulla, veti yhä huonommin. Oli tullut 
aika rakentaa koko hormisto uudestaan. 
Päätettiin, että palkataan Mannisen 
Risto timpuriksi ja talkooporukan neu-
vonantajaksi. Lisäksi tarvittiin putkiura-
koitsijaa ja laatoituksen tekijöitä. Kaikki 
muu tehtiin talkoilla.

Talkootunteja kertyi 1400 ja niistä 240 
teki Altti Vahessuo. Toki muitakin 
sankaritalkoolaisia oli runsaasti, mm. 
Rauno Suomalainen. Koko talkoo-
laisten joukko on niin suuri, että tässä ei 
mitenkään mahdu jokaista kiittämään, 
joten tässä kaikille yhteisesti: KIITOS.

Erityinen kiitos kuuluu lisäksi saunatoi-
mikunnan vetäjälle, Markku Rauti-
aiselle. Markku kantoi vetovastuun ja 
teki paitsi työmaan vastaavan mestarin 
tehtävät, myös talkooemännän ja -isännän 
työt. Työmaalle saatiin tekijöitä, tarvik-
keita ja talkooevästä, kahvia ja leipää, aina 
tarpeen mukaan.

Markulle luovutettiin ensimmäisessä 
remontin jälkeisessä saunassa muistoksi 
kuvakehys, johon sijoitettiin pyörimään 
kuvasarja saunan remontista. Toivottavasti 

Markku sitä katsellessa muistaa, kuinka 
mukavaa sentään monesti oli, ja muistut-
taahan se ainakin, että nyt se on ohi. 

Talkoolaiset ja saunatoimikunnan muut 
jäsenet, Timo, Kalevi ja Riikka, saat-
toivat Markun uhrautuvan työn ansiosta 
keskittyä nauttimaan itse työstä ja tal-
koohengestä. Moni varmasti sai mukavia 
muistoja talkoorupeamista.

Kuinka rattoisaa oli lokakuussa purkaa 
piippua katolla ja mikä hämmästys oli, 
kun muu talkooväki oli pannut koko 
löyly-pesuhuonealueen sileäksi sillä aikaa.

Kuinka jännättiin, miten paljon lahoa 
purkamisen myötä esiin tulleista hirsi-
seinistä löytyy, ja miten lahonneet hirret 
saadaan vaihdetuksi. Kuinka rattoisaa oli 
sekoittaa laastia kiehuvaan veteen ja kan-
taa sitä muurarille useana loppusyksyn 
kylmänä viikonloppuna.

Kuinka jännittävää oli seurata vuoden-
vaihteen jälkeen, miltä Mikon suun-
nittelema sisustus alkoi näyttää, kun 
kaakeloijat saivat kivipintaa valmiiksi.

Päällimmäiseksi jää, toivottavasti 
kaikille mukana olleille, mukava 
tunne, että on saanut olla tekemäs-
sä jotain yhteistä ja saanut aikaan 
jotain merkittävää: tämän remon-
tin jälkeen sauna ja Pakilan sau-
nan hyvä henki kestävät seuraavat 
viitisenkymmentä vuotta. 

Yhteispelillä se sujui: Sauna valmistui!



Sauna on avoinna:

Lauantaisin  Miehet klo 14:00 – 16:00

15.5. – 18.9.2010  Naiset klo 16:30 – 18:30

     

Sunnuntaisin  Naiset klo 14:00 – 16:00

6.6. – 29.8. 2010  Miehet klo 16:30 – 18:30

     

Keskiviikkoisin  Miehet klo 16:30 – 18:30

2.6. – 23.6. ja   Naiset klo 19.00 – 21:00 

11.8. – 25.8. 2010 

     

Tiistaisin  Miehet klo 16:30 – 18:30

29.6. – 3.8. 2010  Naiset klo 19.00 – 21:00

     

Torstaisin  Naiset klo 16:30 – 18:30

1.7. – 5.8. 2010  Miehet klo 19.00 – 21:00

     

Juhannusaatto  Naiset klo 12:00 – 14:00

25.6. 2010  Miehet klo 14:30 – 16:30

     

Juhannuspäivänä ei lämmitetä
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Vain huoltoajo on sallittua 
Siirtolapuutarha-alueella on autolla ajo 
sallittu ainoastaan silloin, kun kyseessä on 
perusteltu huolto- tai pelastusajo. Huol-
toajon jälkeen ajoneuvo on siirrettävä 
välittömästi pysäköintipaikalle.

Polut ovat kapeita, ja tilapäisestikin pysä-
köidyt autot vaikeuttavat kulkua siirtola-
puutarhassa, varsinkin jos siirtolapuutar-
hurit kuljettavat samanaikaisesti tavaroita 
kottikärryillä tai ajavat polkupyörällä.

Pizzataksilla ajo alueellamme ei ole pe-
rusteltua, pizzataksin voi pyytää tuomaan 
tuotteet joko pääportille tai Mäntypolun 
portin läheisyyteen, josta siirtolapuutar-
huri voi mennä ne itse noutamaan.

Remontti- ja tavaratoimituksissa on hyvä 
pyytää yritystä käyttämään mieluiten pie-
nehköä autoa kuin suurta kuorma-autoa 
tai rekkaa.

Edellä mainittu takaa parhaiten niin 
turvallisuuden kuin viihtyisyydenkin 
alueellamme.
 
Johtokunta

Selvitäthän jätevedet!
Siirtolapuutarhoja ei ole toistaiseksi 
jätevesiviemäröity siten, että yksittäiset 
siirtolapuutarhamökit voisivat liittyä 
viemäriin. Palstojen reunaan on yleensä 
vedetty kesävesijohto, joka usein on siitä 
edelleen vedetty sisään mökkiin, ja tällöin 
syntyy jätevesiä.

Jätevesien käsittelyn tulee olla valtio-
neuvoston talousjätevesien käsittelystä 
vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen 
ulkopuolisilla alueilla antaman asetuksen 
(542/2003) mukaista. 

Mökeillä, joihin tulee sisään paineellinen 
vesi, on oltava selvitys jätevesijärjestel-
mästä. Selvitystä säilytetään mökillä, ja se 
on esitettävä ympäristösuojeluviranomai-
selle sitä erikseen pyydettäessä. Lisäksi 
mökillä on oltava jätevesijärjestelmänsä 
käyttö- ja hoito-ohjeet.

Pienten vesimäärien maahan imeyttämi-
sestä, jos ei ole varsinaista rakennettua 
imeytysjärjestelmää, ei tarvitse olla 
käyttö- ja hoito-ohjetta.

Selvityslomakkeen saa Pakilan siirtola-
puutarhan kotisivulta www.siirtolapuutar-
hat.net/pakila tai rakennustoimikunnalta.

Lomakkeessa kysytään arviota veden 
kulutuksesta. Se on keskimäärin 155  
litraa vuorokaudessa Motivan sivujen 
mukaan. Vaihteluväli on suuri, 90 – 270 
l/vrk. Voisi kuvitella, että täällä mökillä 
käytetään vettä säästeliäämmin, ehkä 
lähempänä 90 l/vrk.

PaPu etsii nuoria 
tekijöitä

Tykkäätkö kirjoittaa? Tuntuvatko kesäpäivät 
pitkiltä? Tule tekemään Papua: haastattele-
maan, kirjoittamaan, valokuvaamaan, piirtä-

mään… Tehdään yhdessä hieno lehti!

Tule kerhotalolle suunnittelemaan 
keskiviikkona 30.6. klo 18-19 tai kerro 
kiinnostuksestasi Riika Kuuskoskelle, 
040 709 8542, Pajupolku 118, riika.

kuuskoski@welho.com.



VARJOJA PARATIISISSA

Saana Saarinen: Siirtolapuutarhan varjoissa 
(Luovinet osk 2010, 300 s.)

Jokitörmän siirtolapuutarha on Helsin-
gin kupeessa sijaitseva idyllinen keidas, 
jossa viihtyvät niin entinen ministeri kuin 
lempeä letunpaistajakin. Kun freelance-
toimittaja Viola Glas ryhtyy tekemään 
lehtijuttua Jokitörmän 60-vuotisjuhlista, 
mökkikylään lankeaa varjo: Violan entisen 
rakastetun mökistä löytyy ruumis. Mitä 
on tapahtunut ja kuinka ruumis on joutu-
nut arvostetun miehen kellariin?
Saana Saarisen kirjoittama jännäri 
Siirtolapuutarhan varjoissa on ra-
kenteeltaan perinteinen ”who-dunnit” eli 
kuka sen teki -romaani, joka on ensim-
mäinen osa Viola Glas -sarjaa. Romaanit 
ovat itsenäisiä tarinoita. Tämä ensim-
mäinen osa ainakin vakuutti. Kunnon 
dekkarista on kyse.

Sopivaa kesälukemistoa etenkin siir-
tolapuutarhalaisille! Eikä tämän kirjan 
jälkeen kuitenkaan tarvitse pelätä omassa 
mökissä hämärtyvänä kesäyönä. Ruusut ja 
pionit kukkivat edelleen!
Kirjaa myyvät kirjakaupat sekä netistä käte-
västi tilaamalla suoraan kustantajalta: www.
luovi.net 
Herra 142

Kesällä 2010 pakilan siirtolapuutarhassa
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http://www.siirtolapuutarhat.net/pakila
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