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Pakilan palvelut paranevat
Uusi mökkikausi alkaa iloisissa merkeissä. Pit- sa. Kaupungilta ei puutu hyvää tahtoa asian
käaikaiset hankkeet jäteasemasta ja uudesta hoitamiseen. Toivotaan, että asia ei enää entihuoltorakennuksesta ovat saapumassa maaliin. sestään mutkistuisi.
Alueemme ympäristöä on Lystikukkulan
Jäteasema saatiin huhtikuun alun talkoissa lopulliseen kuntoonsa ja on jo käytössä. Huolto- ja Pajupolun pellonreunan puolelta siistitty
rakennuskin valmistuu kesän alussa ja saadaan perusteellisesti keväällä. Kiitos kaupungin toikäyttöön hyvissä ajoin ennen juhannusta. Mo- minnan ojat vetävät ja puut eivät enää kaadu
lempien hankkeiden varrelle on mahtunut val- mökkien päälle.
Alueemme laajentuminen tulevaisuudessa,
tava määrä puheenjohtajaa ja hallitusta juoksuttavaa työtä, mutta nyt lopulta sitkeän työn kuten asemakaavan mukaan on mahdollista,
ei vielä ole saanut kaupungin puolelta tarvittatulokset ovat käytössämme.
Yhtenä murheena on ollut rakentaminen vaa huomiota, eikä määrärahaa tarvittaviin töiPakilassa ja sen valvonta. Elämme toivossa, et- hin ole talousarviossa kaupungilla eikä meillä.
tä teettämämme uudet tyyppipiirustukset saa- Jotta asiat saadaan hoidettua sujuvasti ja ilman
daan hyväksytyksi rakennusvalvonnassa tänä ongelmia rahoituksessa, on tarpeen perusteelvuonna, ehkä ne saadaan hyväksytyksi jopa linen yhteistyö ja aikataulutus kaupungin uutälle kaudelle. Myös piirustusten ja rakenta- den organisaation kanssa.
Yhdistys on velkaantunut rakentamisen
misen ohjeistamisen kanssakin on vauhtia ja
vuoksi ja hallitus on pyytänyt, ja saanut, valvaarallisia tilanteita riittänyt.
Pakilan rajankäynneistä on seurannut pa- tuutuksen hätätilassa turvata maksuvalmius
haa mieltä ja pientä erimielisyyttä alueella. Hal- lisälainalla. Toistaiseksi voimme kuitenkin katlitus on pyrkinyt hoitamaan asiaa parhaansa soa eteenpäin luottavaisesti ja uskoa pärjäämukaan hyvässä yhteistyössä kaupungin kans- vämme seuraavat vuodet ilman lisälainoitusta.
Näistä lähtökohdista on mukava aloittaa uutta mökkikautta ja
toivottaa kaikille satoisaa ja antoisaa puutarhaelämää!
Timo Mäkinen, hallituksen puheenjohtaja
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Päätoimittaja: Timo Mäkinen
Toimitussihteeri: Mikko Vuorinen
Taitto: Ella Vedenoja
Kannen kuva: Heli Ahola
Toimituskunta: Annu Brotherus, Lassi
Lager, Irmeli Seipäjärvi
Painopaikka: Next Print Oy
Painos: 380 kpl
Painettu ympäristöystävälliselle paperille
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kokonaisvastuu alueen kunnossapidosta
alueen yleiset kunnostus- ja huoltotehtävät
vesijärjestelmien ylläpito
haketus, jätehuolto, irtolavat
hiekan ja sepelin tilaus
työvälineiden huolto ja varaston järjestys
wc:n tarviketilaukset

Uusi huoltorakennus on totta!
Ensimmäinen aloite uudesta huoltorakennuk- tön. Ensimmäiset piirustukset teki arkkitehsesta tehtiin jo 15 vuotta sitten, mutta vaikka ti Simo Freese. Näitä piirustuksia käsiteltiin
tämä aloite ei vielä tuolloin johtanut toimenpi- kehittämispäivissä ja yhdistyksen kokouksisteisiin, niin toivetta yhteisestä huoltorakennuk- sa, mm. vuoden 2012 kevätkokouksessa jäsenet antoivat palautetta Freesen kerhotalon
sesta suihkumahdollisuuksineen ei haudattu.
Uuden huoltorakennuksen rakentaminen laajentamissuunnitelmista ja esittivät toiveija kerhotalon remontti liittyvät suunnitelmi- ta. Johtokunta teki vielä kesällä 2012 kyseen ja toiminnan tasolla yhteen. Vuosien var- lyn yhdistyksen jäsenille puutarhan palvelurella kerhotalon käyttö lisääntyi merkittävästi jen kehittämisestä, vastauksia saatiin yli 200!
Kerhotalon remontti saatiin kokonaisuuetenkin kesäkahvilatoiminnan myötä. Kerhotalon lattia ja keittiö olivat remontin tar- dessaan valmiiksi vuonna 2013 Freesen suunpeessa, samoin viemäröinnin järjestäminen. nitelmien pohjalta, mutta uuden huoltoraVuoden 2011 syyskokous antoi silloiselle Pa- kennuksen esteeksi muodostuivat liian suuret
kilan siirtolapuutarhayhdistyksen johtokun- viemäröintikustannukset. Jätevesien käsittelyn
nalle tehtäväksi kerhotalon kokonaissuun- saaminen nykyvaatimusten mukaiseksi olivat
nittelun ja uudisrakennuksen suunnittelun. olleet keskeinen peruste kerhotalon käytölle
Se piti sisällään paitsi uudis- eli huoltora- ja uuden huoltorakennuksen rakentamiselle.
kennuksen niin myös kerhotalon ympäris- Onneksi ratkaisuksi löytyi viemäröinti pinta-

TIE D OT E T E L E VIS I O N K AT SEL I JO I L L E
Antenniverkon kanavauudistuksen 17.5.2017 aiheuttamat
toimenpiteet Pakilan siirtolapuutarhassa:
1. Kaikkien HD-kanavia ja varsinkin maksukanavia katselevien pitää virittää telkkarinsa
tai digiboxinsa uudelleen (Antenniverkko -> antenni -> digitaaliset kanavat).
2. HD-kanavia katselevilla pitää olla DVB-T2- lähetystekniikan vastaanottokykyinen
telkkari tai digiboxi. Laitteessa on tällöin tunnus "Antenna Ready HD". Lisätietoja löytyy
netistä esim. DNA:n ja Digitan sivuilta. Kannattaa myös kokeilla näkyvätkö kanava 99
(mikäli käytössä on maksukanavat ja niiden katseluun tarvittava TV-kortti) ja kanava 100
(ei maksukanavia eikä TV-korttia käytössä). Mikäli edellä mainitut kanavat näkyvät,
ovat asiat telkkarilaitteiston puolesta kunnossa.
Perustusten teko alkoi marraskuussa rakennuspaikan kaivuulla ja tasauksella.
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Rakennuksen runko saatiin pystyyn maaliskuussa.

Lämmitysjärjestelmänä on vesi-ilmalämpöpumppu, joka lämmittää lattiat ja käyttöveden.
Lämpö saatiin päälle toukokuussa.

vetona, kustannukset laskivat selvästi ja vie- Milloin ja miten alkoi Timo sinun osaltamäriverkkoon liityttiin vuonna 2016. Samalla si uuden huoltorakennuksemme eli Pakilan
käynnistyi vauhdilla uuden huoltorakennuk- siirtolapuutarhayhdistyksen suihku-, WC- ja
sen suunnittelu. Yhdistyksen jäsenet toivoivat pesutuparakennuksen hanke?
suihku- ja wc-tilojen lisäksi huoltorakennuk- Noin vajaa kolme vuotta sitten alkoi. Olin
käynyt edellisen puheenjohtajan Heli Ahoseen myös pesulamahdollisuutta.
Tämän päivän puutarhalaisen palvelutar- lan kanssa edellisenä keväänä Marjaniemen
peena wc-tilojen ohella suihkumahdollisuus ryhmäpuutarhassa tutustumassa heidän vason ollut tosiasia jo muissa puutarhoissa. Se, taaviin palveluihinsa. Heillä oli rakennettuettä jokainen mökkiläinen ei rakenna omaa na keskelle aluetta huoltorakennus, johon sisuihkua omalle palstalleen, on ekologinen rat- sältyi myös pieni kokoustila. Lisäksi he olivat
kaisu. Yhteiset suihkut viemäröinteineen edus- rakentaneet eri puolille aluettaan useita kesävesivessoja, joissa kussakin oli kaksi WC:tä.
tavat kestävän kehityksen periaatetta.
Uuden huoltorakennuksen toteutumispro- Marjaniemen puheenjohtajalta saimme heisessia voisi kuvailla urheilutermein: pitkä pon- dän huoltorakennuksensa pohjapiirustuksen
nistusmatka, mutta onnistunut ylitys! Pakilan ja yhteystiedot rakennuksen suunnittelijaan
siirtolapuutarhayhdistyksen puheenjohtaja Ti- ja rakentajaan, Juha Pitkälään. Marjaniemen
mo Mäkinen on ollut uuden huoltorakennuk- pohjapiirustuksen pohjalta laadittiin Pakilan
tarpeiden mukainen tilaohjelma: WC:t, suihsen keskeinen tekijä.

kut miehille ja naisille pukutiloineen ja pyykin pesutila. Ensimmäinen luonnos arkkitehtikuvista valmistui tämän jälkeen nopeasti.

tä lainaa saataisiin, tuo päätös peruuntui ja
viime syyskokous päätti rakentamisen käynnistämisestä ja lainan otosta.

Entä miten rahoitus järjestyi?

Kerro, mitä vaiheita liittyi syksyllä 2016

Suunnittelun kanssa samaan aikaan selvitet- huoltorakennuksen rakentamisprosessin
tiin lainan saantimahdollisuuksia. Tässä ve- aloittamiseen?
dettiin lopulta vesiperä: ilman panttausta tai Suunnittelu oli syksyllä siinä vaiheessa, että
reaalivakuutta, ei lainaa saataisi, vaikka mo- rakennuslupa saatiin syyskokouksen jälkeen
ni pankeista ensin vaikutti kiinnostuneelta ja lokakuussa pyysimme rakentajilta tarjoukja saimme myös alustavia tarjouksia. Marja- sia työstä. Huoltorakennus, joka on käytänniemi suunnitteli kerhotalonsa laajennusta nössä kokonaan märkätilaa ja joka rakenneja sai pankiltaan tarjouksen lainasta keväällä taan 12 metriä paksun savipatjan päälle, on
2016. Tuossa vaiheessa aloitimme selvitykset niin vaativa kohde, että perinteinen pakilavuokra-oikeuden kiinnittämisestä ja pant- lainen talkootyö ei voinut tulla kysymykseen,
tauksesta uudelleen, vaikka edellisen syksyn vaan pyrittiin ns. avaimet käteen -urakkaan.
yhdistyksen kokous oli päättänyt, että rahoi- Yhtään kokonaisurakkatarjousta emme kuitus kerätään korottamalla jäsenmaksuja mää- tenkaan saaneet. Hallitus arvioi tilannetta ja
räajaksi 200 eurolla. Kun sitten kävi ilmi, et- päätyi siihen, että rakentaminen käynniste-
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tään osaurakkana perustusten tekemisellä. Pe- palvelu, Putkiurakoitsija Länsi-Espoon Putrustukset rakensi Remontti Ruuskanen OY ki OY ja sähköurakoitsija Insinööritoimisto
viime marraskuussa.
Markku Jalonen OY. Työmaan vastaavana
työnjohtajana on Hannu Sundqvist insinööEntä mitä tapahtui syksyn perustusten ritoimisto Hannu Sundqvist Oy:stä.
saamisen jälkeen? Millaisia haasteita vielä kohdattiin uuden huoltorakennuksen rakentamisessa?

Mitä haluaisit vielä sanoa yhdistyksen jäsenille uudesta huoltorakennuksesta ja sen
rakentamisprosessista?

Perustusten saamisen jälkeen seurasi pitkä
neuvotteluvaihe lopuista töistä. Projektinjohtourakkaa vetämään saatiin palkattua rakennusinsinööri Hannu Sundqvist. Tämä helpotti puheenjohtajan paineita huomattavasti,
kun neuvotteluissa oli samalla puolella pöytää
rakennusalan ammattilainen.
Neuvottelut saatiin alustavaan päätökseen joulun alla viime vuonna. Lopputuloksena oli huomattava kustannusylitys verrattuna niihin alustaviin arvioihin, joita oli
ollut käytössä suunnittelu- ja rakennuslupavaiheessa. Lopullinen kokonaishinta rakennukselle näyttää nousevan yli kahdensadan
tuhannen euron. Hallitus päätti pitkien pohdintojen jälkeen kuitenkin käynnistää hankkeen. Hinnan alentumisesta ei nykyisessä
rakentamisen suhdannevaiheessa ollut näkymiä ja käynnistämällä rakentaminen uudelleen, saadaan tilat käyttöön jo täksi kesäksi.
Timpuriurakoitsija on VeikoV Rakennus-

Valmistuva rakennus, sen suunnittelu ja rakentaminen on pyritty mitoittamaan ja toteuttamaan yhdistyksen kokousten hyväksymien tavoitteiden ja tarpeiden mukaisiksi.
Vanhat vessat jäävät myös käyttöön ja uudisrakennus yhdistetään samaan paineviemärilinjaan, johon kerhotalokin on yhdistetty. Naisten suihkutilojen pukuhuoneeseen
on heidän toivomuksestaan mahdutettu lisäWC. Avaimien myynti ja päivitys uuteen rakennukseen on aloitettu jo kevätkokouksessa
ja sitä jatketaan toukokuussa (avainpantti 25
euroa, WC-käyttö 30 euroa ja suihkut 50 euroa/vuosi). Pakilan siirtolapuutarhan palvelut
on saatettu ajan tasalle, uusi huoltorakennus
kerhotalon ja saunan ohella vastaa nyt nykyajan puutarhalaisten tarpeita. ■

SÄH KÖL ASKUISSA NELJÄNKYMPIN VIR H E
Sähkötoimikunnan tekemissä kevään sähkölaskuissa, joilla oli tarkoitus laskuttaa
vain viime vuoden sähkön kulutus, on virhe. Laskujen laadinnassa käytettiin vanhaa
taulukkolaskentapohjaa, jonka aikana perusmaksu oli ollut 20 €. Tämä summa piti
vähentää laskuista, mutta laskentakaavaan pujahti virhe, minkä vuoksi se vähentämisen sijasta lisättiin joka laskuun. Kaikissa laskuissa on siis 40 € ylimääräistä.
Sähkötoimikunta on pahoillaan ja pyytää anteeksi huolimattomuuttaan. Liikaa
laskutettu summa tullaan hyvittämään syksyn sähkölaskuissa, joissa tulee
50 €:n sijaan olemaan vain 10 €:n perusmaksu.
Niklas Koppatz, sähkötoimikunnan vetäjä

KESÄKAHVILOIDEN VASTAAVAT 2017
4.6.
11.6.
18.6.
25.6.
2.7.
9.7.
16.7.
19.7.
23.7.

Annamari Oksanen, Seljapolku 11
Anne Runsas, Jalavapolku 200
Risto Asikainen, Lehmuspolku
Heli Ahola, Katajapolku 66
Reetta Ristimäki, Vaahterapolku 18
Avoin
Outi Sirkeinen, Poppelipolku 245
Henna Rajapuro, Mäntypolku 191
Kukkokahvila / Pauli Ojanen
Pyökkipolku 288
30.7. Tiina Hetemaa, Jasmiinipolku 311
6.8. Henna Rajapuro, Mäntypolku 191
13.8. Varpu Mattlar, Katajapolku 134
Taru Välimaa, Pyökkipolku 282

Annu Brotherus

Ilmoittaudu kesäkahvilaan talkootyöhön,

ota yhteyttä
kahvilavastaaviin tai
Terveisin
1-lohkon
ilmoittaudu kahvilassa.
puutarhurit

HIEROJA KERHOTALOLLA
Osaavan ammattihierojamme palveluita on
tarjolla tänäkin kesänä. Sitovat aikavaraukset
voit tehdä kesäkahvilassa.

KIRJASTO
Kirjasto on auki kahvilan aukioloaikoina.
Lahjoituksina otetaan vastaan vain
hyväkuntoisia uutuuskirjoja.
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Tule mukaan tekemään Pakilan

70 -vuotisjuhlakirjaa

Juhannusaattona 23.6.2017
kerhotalolla juhlitaan
TERVETULOA!

Kuva: Helsingin kaupunginarkisto

Pakilan siirtolapuutarha täyttää ensi vuonna 70 vuotta.
Tavoitteena on koota juhlakirja Pakilan siirtolapuutarhan historiasta ja
nykypäivästä, ja ryhdymme kokoamaan kirjalle tekijäporukkaa: kirjoittajia,
valokuvaajia ja henkilöitä, jotka voivat kertoa nykyisten ja entisten pakilalaisten
puutarhurien kesänvietosta ja siirtolapuutarhayhdistyksen toiminnasta.
Kaipaamme erityisesti valokuvia eri vuosikymmeniltä
(1950-1970-luvuilta) puutarhurien kotialbumeista, sekä myös uudempia
valokuvia Pakilasta eri vuodenaikoina. Kirjan lisäksi tarkoituksena on kehittää
siirtolapuutarhayhdistyksen valokuva-arkistoa.
Jos olet kiinnostunut osallistumaan kirjan tekemiseen tai sinulla
on vanhoja valokuvia Pakilan siirtolapuutarhasta, otathan yhteyttä Irmeli
Seipäjärveen tai seuraa ilmoitustaulua, jonne tulee myöhemmin tarkempaa
tietoa tekijäryhmän kokoontumisesta kerhotalolla.
Valokuvia ja yhteyttä voi ottaa sähköpostilla:
pakilanjuhlakirja@gmail.com tai iltaisin klo 16 jälkeen
puhelimitse, Irmeli Seipäjärvi, p .045 118 2678.
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Kokko syttyy klo 23.00

Tarkempi ohjelma ilmoitustaululla aikanaan.

Hyvää arpaonnea kaikille

Toivoo kolmoslohkon puutarhurit
11

Puutarhalaisen aakkoset
A

AUTOLLA-AJO JA PYSÄKÖINTI

Puutarha-alueella on vain välttämätön
autolla-ajo sallittu ja ajonopeus on korkeintaan 10 km/h. Pysäköinti on sallittu vain
pysäköintialueilla. Alueellamme liikkuu paljon
lapsia niin jalan kuin pyörilläkin. Auton maksimipituus on 12 metriä, painoraja 15 000 kg.

H

HAITALLINEN

Helsingin kaupunki hävittää alueeltaan
haitallisia vieraskasvilajeja. Tarkista,
ettei pihallasi ole kasveja, jotka syrjäyttävät kotoperäisiä lajeja. Haitallisia ovat jättiputki, jättipalsami, komealupiini, Japanintatar, jättitatar ja
näiden risteymä hörtsätatar ja piiskuista Kanadanpiisku ja muutama muu kookas piisku.

H

HAKETUS

Haketuspaikalle ei saa viedä juurakoita, viherjätettä eikä lautatavaraa. Oksien ja risujen viennissä noudatetaan haketuspaikalla olevaa ohjeistusta.

I

ISÄNTÄ

Kesällä alueen yleiskunnosta vastaa
Pauli Ojanen. Lukiolainen Aron Dahlberg huolehtii ruohonleikkauksesta ja koululainen Hilla Paakkanen vessojen siivouksesta.

I

ILMOITUSTAULUT

Yhdistyksellä on kaksi lukittua ilmoitustaulua: kerhotalon ja pääportin luona, joilla hallitus tiedottaa yhdistyksen toiminnasta. Alueella on ilmoitustaulut mökkiläisten
ja ulkopuolisten tiedotuksia varten kerhotalon
kentän laidalla ja pikkuportin luona. Alueella
oleville ilmoitustauluille mökkiläiset voivat laittaa omia ilmoituksiaan. Ulkopuolisten ilmoituksille on varattu takapuoli. Pidäthän ilmoitustaulut siistinä.

J

JUHLAT

Kesän juhlien järjestelystä vastaa lohko
kolme, johon kuuluvat mökit 109–196
ja 306–320. Näistä mökeistä kaikki rohkeasti
mukaan suunnittelemaan ja tekemään meille juhannus- ja elojuhla!

J

J

JÄTEASEMA

Yhdistys vuokraa peräkärryään mm. jätekuljetuksiin, lisätietoa isännältä. Jos
et itse voi kuljettaa jätteitäsi, ota yhteyttä Pentti Pajuseen, puh. 050 530 3873. Kuljetus hoituu
kohtuullista korvausta vastaan.

K

KIERRÄTYS

Kasvien kierrätykselle on lava miesten
vessojen edustalla. Hyväkuntoista tavaraa varten on kierrätyshylly huoltorakennuksen Kielomäen puoleisessa päädyssä. Sinne ei
pidä viedä rikkinäisiä tavaroita. Ne on vietävä
itse sorttiasemille tai muihin kaupungin kierrätyspisteisiin.

K

KISSAT JA KOIRAT

on pidettävä kytkettynä palstan ulkopuolella liikuttaessa. Omistajan on
huolehdittava, etteivät kotieläimet häiritse naapureita.

K

KOMPOSTI

Siirtolapuutarhan säännöt edellyttävät
vähintään lehti- ja viherjätekompostointia jokaisella tontilla. Viherjätettä ei saa viedä
molokkiin eikä haketuspaikalle. Viherjäte haketusrisujen ja oksien seassa rikkoo hakettimen!

L

LAJITTELU

Lajittele roskat oikeisiin paikkoihin. Pahvi, metalli, paperi, lasi, sekajäte, näille
kaikille on omat luukkunsa jätepisteessä. Jätepiste sijaitsee Klaukkalanpuiston ryhmäpuutarhan puolella lähellä pääporttiamme. Voimme
käyttää vain luukkuja, jotka ovat meidän puolella ja joihin käy iLoq-avaimemme. Poltettavaksi menevä energiajae on poistunut, sen sijaan
sekajäte menee poltettavaksi. Jos tapanasi on
solmia jätepussi kiinni, painele siitä ilma pois
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RAKENTAMINEN

S

SORTTIASEMAT

S

SÄHKÖ

T

TALKOOT

V

VESI

V

VÄLIKÄYTÄVÄT

Uusi rakentamisohje odottaa hyväksyntää. Kun hyväksyntä on saatu, hallitus antaa uudet rakennusohjeet. Rakentajat
voivat lunastaa mittatarkat mökin, kuistin ja
terassin piirustukset. Kaikkien rakenteiden rakennusluvan hinta on 50 euroa. Uudet rakentamisen järjestyssäännöt on käytössä (katso
verkkosivuilta).

JÄTEVESI

Jätevesien käsittelyssä on noudatettava Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen ohjeita, jotka perustuvat nykyiseen
lainsäädäntöön (542/2003). Lisätietoja yhdistyksen verkkosivuilta.

R

Isot esineet kuten patjat, vaarallinen
jäte tai rakennusjäte eivät kuulu puutarhamme jäteastioihin. Ne viedään itse Sortti-asemille esim. Kivikkoon, Kivikonlaita 5.
Yhdistys vuokraa peräkärryään mm. jätekuljetuksiin, lisätietoa isännältä. Jos sinulla ei ole
mahdollisuutta kuljettaa itse sorttiasemalle,
Pentti Pajunen on lupautunut tekemään sen
kohtuullista korvausta vastaan. Pentin puh.
050 530 3873.

Uusi jätepiste
ennen sekajäteluukkuun heittämistä. Metalli- ja
lasijätteelle käy vain Abloy-avain, jonka saa, kun
avaat paperijätteen luukun.

M

MATONPESUPAIKKA

Vantaanjoen toisella rannalla Pukinmäessä on mainio kaupungin matonpesupaikka, jossa pesualtaat ovat kuivalla maalla ja
jätevesiratkaisu on nykylain vaatimusten mukainen.

O

Yhdistys laskuttaa sähkömaksut kerran vuodessa, syksyllä. Jos on kaksi
aiempaa sähkölaskua maksamatta, sähkö katkaistaan. Uudelleenkytkentä maksaa 50 euroa.
Lisätietoa: Niklas Koppatz.

ORAPIHLAJA

Orapihlaja-aidat leikataan viimeistään
juhannukseksi oikeaan korkeuteensa.
Aita saa olla korkeintaan 140 cm korkea (Vaahterapolulla 160 cm). Siisti myös aidan alusta rikkakasveista ja kitke mökkisi edustan polulle kasvaneet rikkaruohot. Lisätietoja verkkosivuilta.

P

PEACE

P

PERENNAPENKKI

P

POSTILAATIKKO

Puutarha pysyy kunnossa talkoilla.
Osallistumalla talkootyöhön säästetään kuluissa pitkä penni ja ympäristömme on
kaunis palstojen ulkopuolellakin. Jos et ehdi
tai pääse talkoisiin, maksa 50 euron vapaaehtoinen talkoomaksu.

Anna mökkinaapureillesi mökkirauha välttämällä äänekästä melua kello
23:n jälkeen.
Kerhotalon edessä ja ympärillä on perennapenkki. Seuraa sen kasvua, iloitse
siitä ja tule mukaan yhteisten alueiden kehittämiseen ja pitämään huolta kauniin siirtolapuutarhamme yhteisistä alueista. Talkootyöllä ympäristömme pysyy kauniina.

Pakilassa on kaksi vesijohtoverkkoa.
Talousvesi on Helsingin kaupungin vesijohtovettä ja aika hintavaa. Kasteluun käytämme Vantaan ravinteikasta jokivettä. Jotta
sitä riittäisi kaikille, parillisina päivinä kastelevat ne mökit, joiden numero on parillinen, ja
parittomina päivinä parittomat numerot. 31.7.
alkaen saavat kastella kaikki kaikkina päivinä.
Kastelu on hyödyllisintä klo 18:n jälkeen.

Muista laittaa sateenpitävä postilaatikko niin, että sinne on helppo jakaa
postia. Sanomalehdistä Helsingin Sanomien ja
Hufvudstadsbladetin kesäosoitteeksi voi vaihtaa mökkipolun osoitteen. Postinumeromme on
00680. Kirjepostia ei jaeta puutarhaan.

Mökkipalstojen välillä olevien käytävien
kunnosta naapurukset vastaavat yhdessä. Välikäytävän tulee olla väh. 60 cm leveä.
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Tapahtumakalenteri 2017
Kesäkahvila kerhotalolla 4.6.–13.8. joka sunnuntai klo 10.00–14.00
Naisten jumppa kerhotalolla maanantaisin klo 18.00–19.00, ajalla 12.6.–7.8.

SAUNA ON AVOINNA:

KESÄKUU

La 3.6.
		
Ti 6.6.		
Ke 7.6.		
La 10.6.		
		
Su 11.6.		
Ke 13.6.		
La 17.6.		
Ti 20.6.		
Ke 21.6.		
Pe 23.6.		

Kerhotalolla yksityistilaisuus
Roosan ruukku klo 12 Herttoniemen siirtolapuutarhassa
Yhteisten alueiden kunnossapitotalkoot klo 17
Tanssikurssi (foksi / fusku) kerhotalolla klo 18
Siirtolapuutarhaliiton järjestämä ”Luonnonmukainen
tuholaistorjunta” -kurssi kerhotalolla klo 13
Pyöräkorjaaja paikalla
Tanssikurssi (humppa / kävelyhumppa) kerhotalolla klo 18
Kerhotalolla yksityistilaisuus
Yhteisten alueiden kunnossapitotalkoot klo 17
Tanssikurssi (tango / juhannustanssi, hulahula) kerhotalolla klo 18
Juhannusjuhlat

SUNNUNTAISIN
Naiset klo 14:00–16:00
4.6.–10.9.		 Miehet klo 16:30–18:30
KESKIVIIKKOISIN

7.6.–21.6. 		
ja 2.8.–30.8.

Miehet klo 16:30–18:30
Naiset klo 19.00–21:00

Miehet klo 16:30–18:30
27.6.–25.7.		 Naiset klo 19.00–21:00
TIISTAISIN 		

TORSTAISIN 		
Naiset klo 16:30–18:30
29.6.–27.7.		 Miehet klo 19.00–21:00
JUHANNUSAATTO

23.6.			

Naiset klo 12:00–14:00
Miehet klo 14:30–16:30

Juhannuspäivänä ei lämmitetä

Yhteisten alueiden kunnossapitotalkoot klo 17
Tervetulotilaisuus uusille mökkiläisille
Yhteisten alueiden kunnossapitotalkoot klo 17
Roskapoliisi kerhotalolla klo 17

ELOKUU

To 3.8.		
La 5.8.		
La–su 5.– 6.8.
La 12.8.		
La 12.8.
Ti 22.8.

Miehet klo 14:00–16:00
6.5.–16.9.		 Naiset klo 16:30–18:30

LAUANTAISIN 		

HEINÄKUU

Ke 5.7.		
Ke 12.7.		
Ke 19.7.
To 20.7.		

Pakilan Siirtolapuutarhan
Sauna 2017

• Vuoden 2015 liput ovat voimassa.
• 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.

H INNAT

Yhteisten alueiden kunnossapitotalkoot klo 17
Kerhotalolla yksityistilaisuus
Suomen Siirtolapuutarhaliiton liittokokous Tampereella
Klaukkalanpuiston ryhmäpuutarha 40v
Elojuhlat
Yhteisten alueiden kunnossapitotalkoot klo 17

Aikuisten kertalippu
7€
Lapset 5 – alle 15 v.
2€
Alle 5 v. 		
vapaa
Sarjalippu, aikuiset
11 krt/30 €
Sarjalippu, lapset
11 krt/15 €
Huom!
Sarjalippu, ulkopuoliset 11 krt/60 €

SYYSKUU

La 16.9.		
Su 30.9.		

Saunatalkoot klo 10
Syyskokous klo 14

TERVETULOA SAUNOMAAN JA VANTAAN AALTOIHIN

Pakilan siirtolapuutarhayhdistys ry, Saunatoimikunta
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Sisävessa mökkiin!
MullToa 25

TESTIVOITTAJA
MEIDÄN MÖKKI 2/2016

MullToa on maailman eniten myyty kompostoiva sisäkäymälä. Helppo käyttää, lopputuote käyttövalmista multaa. Nestettä ei käsitellä, vaan se haihdutetaan
tuuletuskanavan kautta ulos.
MullToa on sisätiloissa täysin hajuton.
MullToa oli selkeä testivoittaja MeidänMökki-lehden
sisäkäymälätestissä keväällä 2016!
• Mitat: (KxLxS) 65 x 55 x 71 cm,
tarvittava lattia-ala 55 x 110 cm
• Maximiteho 300 W

Etsimme referenssikohteita!
Siirtolapuutarhan ensimmäiset neljä ostajaa saavat 100€ lisäalennuksen
kampanjahinnasta ostaessaan MullToa 25:sen asennuspakkauksella.

Kampanjahinta

1390,Norm. 1550,-

Mökkisaaresi sähköistäjä.
MÄKELÄNKATU 56

179,-

MullToa asennuspakkaus

Avoinna ti-ke 10-17, to 10-18, pe 10-16
maanantaina sopimuksen mukaan
anssi@swenergia.fi
Puh. 010 666 7699

