PAKILAN SIIRTOLAPUUTARHAYHDISTYKSEN VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2018
Pakilan Siirtolapuutarhayhdistys on perustettu vuonna 1948 ja se on kirjattu
yhdistysrekisteriin 25.4.1958 numerolla 73.602. Yhdistyksen Y-tunnus on
0930331-5. Yhdistys on vuokrannut Helsingin kaupungilta Itä-Pakilassa
olevan maa-alueen, joka on kooltaan 207.894 m2, mistä alueesta 14.730 m2
on nurmikkoa ja 62.076 m2 muuta yhteisaluetta. Varsinainen viljelypalsta-alue
on 131.088 m2 jakaantuen 320 mökin kesken, jolloin keskimääräinen
palstakoko on 410 m2.
JÄSENISTÖ
Yhdistyksen varsinaisia jäseniä oli vuoden vaihteessa 320 ja perhejäseniä 75.
KOKOUKSET
Sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset pidettiin 26.3.2018 ja 24.9.2018.
Kevätkokouksessa oli 112 osallistujaa, joista 87 varsinaista jäsentä, 20
rekisteröityä perhejäsentä ja 5 muuta kokoukseen osallistujaa.
Syyskokouksessa oli 126 osallistujaa, joista 116 varsinaista jäsentä, 10 muuta
kokoukseen osallistujaa.
HALLITUS JA SEN KESKEINEN TOIMINTA
Hallitukseen kuuluivat Kalevi Lehikoinen (puheenjohtaja), Annu Brotherus
(varapuheenjohtaja), Susanna Aaltonen (sihteeri), Marketta Eräsaari (jäsen)
Malla Haapanen (jäsen), Jan Kaila (jäsen), Niklas Koppatz (jäsen), Nipa
Nieminen (jäsen), Anne Runsas (jäsen) sekä Arja-Leena Timonen
(taloudenhoitaja).
Hallitus kokoontui 8 kertaa vuoden aikana ja piti helmikuussa kokouksen
yhteydessä myös työseminaarin.
Alueen mökkien uudet tyyppipiirustukset saatiin vuonna 2017 hyväksytyksi
Helsingin kaupungin rakennusvalvonnassa. Tyyppipiirustusten mukaiset
rakennesuunnitelmat ja uusi rakennustapaohje saatiin käyttöön kaudelle 2018.
Hallitus järjesti talvipäivän sunnuntaina 2.3.2018 klo 11-13. Tarjolla oli
grillimakkaraa ja kuumaa mehua. Uusien mökkiläisten tutustumistilaisuus
järjestettiin 8.7.2018. Tilaisuuteen osallistui runsaasti uusia mökkiläisiä.
Lisäksi hallituksessa päätettiin toimikuntien toiminnan organisoinnista ja
toiminnan sisällöistä sekä yleisistä puutarhalaisten hyvinvointia ylläpitävistä
huoltotoimista kuten jätehuollosta, vesihuollosta ja liikenteestä puutarhan
alueella. Alueella toimii kaupungin pysäköinnin valvonta, jolle annettiin
valtakirja valvoa pysäköintiä alueella. Lisäksi huolehdittiin virkistystoiminnasta,

kuten juhlista ja tapahtumista. Kuhunkin toimikuntaan nimettiin hallituksesta
yhteyshenkilöt.
Hallitus pyrki toiminnassaan avoimuuteen ja tiedotti niin kotisivuilla kuin
kesäkaudella pääportin ilmoitustaululla.
Puutarha-alueen palstakatselmukset tehtiin 2.-15.7.2018 ja
tarkastuskierrokset 1.-10.8.2018.
Yhdistyksen lipunnostosta liputuspäivinä huolehti Pentti Pajunen.
Hallitus päivysti 19. - 20.5.2018 jätelavoja, joiden kustannukset saatiin
suurimmalta osaltaan katettua kerätyillä maksuilla. Lisäksi tilattiin omenalava,
jonka kustannukseksi tuli noin 1200 euroa.
Yhdistys vietti 70-vuotispäiviään elojuhlien yhteydessä 11.8.2018..
TALOUS

Vuonna 2018 kirjanpidon, maksuliikenteen, laskutuksen ja palkanmaksun hoiti
Tiliverkko Oy. Taloudenhoitajana toimi Arja-Leena Timonen ja käteiskassan
hoitajana Ritva Tolonen. Avainvastaavana toimi Kalevi Lehikoinen. Pirjo
Koskinen toimi huoltorakennusten wc- ja suihkusiivoja. Tilintarkastajana
vuonna 2018 toimi Mikael Hedlund, HTM ja toiminnantarkastajana Sari
Porkka. Tilinpäätös osoittaa voittoa 216,47 €. Kassavarat olivat riittävät
toimintavuonna. Yhdistyksellä oli lainaa vuoden 2018 lopussa 143157,89€,
lainaa maksettiin takaisin 21 653,76 €.
Maksut vuonna 2018 olivat seuraavat:
liittymismaksu
550 €,
ryhmämaksu
250 €,
perhejäsenmaksu
20 €,
vapaaehtoinen tukimaksu 50 €,
sähkömaksun perusmaksu 50 € ja kulutusmaksu 14 snt/kWh,
wc:n käyttömaksu
30 €,
Suihkumaksu
50 €
avainpantti
25 € ja
irtolavoille vietävä jätemaksu 10 € kottikärryltä.

VUOKRASOPIMUKSET
Mökkien omistusmuutosten uudet vuokrasopimukset hoiti Timo Mäkinen.
Mökin omistuksissa tapahtui 11 vaihdosta, joista 1 siirtyi perintönä.
Keskimääräinen mökkihinta oli 51 500 € ja keskimääräinen vuokraoikeuden
osuus myyntihinnasta 26 955 €.
TOIMIKUNTIEN KERTOMUKSET 2018
ISÄNTÄ
Isännän tehtävänä oli huolehtia yleisten alueiden kunnossapidosta sekä
huolto- ja korjaustoiminnasta. Isäntänä toimi Pauli Ojanen. Puutarha-alueen
yleisten nurmialueiden leikkaus hoidettiin tuntityönä alueen. Pauli Ojanen

huolehti mm. talous- ja kasteluveden avauksesta keväällä ja vesijärjestelmien
tyhjentämisessä syksyllä sekä jätehuollon ja muiden tilausten organisoinnista.
KERHOTALOTOIMIKUNTA
Kerhotalotoimikunnan tehtävänä oli huolehtia ja järjestää puutarhureille
virkistävää ja yhteisöllisyyttä lisäävää kesätoimintaa sekä kannustaa
omatoimiseen harrastustoimintaan kerhotalolla. Kerhotalotoimikuntaan
kuuluivat Heli Ahola vetäjänä ja jäseninä Annamari Oksanen, Anne Runsas,
Tiina Hetemaa, Varpu Mattlar (kirjastovastaava), Outi Sirkeinen (kompostorin
hoito) ja Taru Välimaa (keittiön perustarvikkeiden hankinta) sekä Pirjo
Koskinen (saniteettitilojen huolto). Tarun sairausloman takia hankintoja
suorittivat Anne Runsas sekä Varpu Mattlar. Keväällä toimikunta siivosi talon
kesäkuntoon sekä kauden päätyttyä syyskuun lopussa talvikuntoon.
Tärkein toimintamuoto on ollut edellisten vuosien tapaan
kesäkahvilatoiminnan ylläpitäminen. Vuonna 2018 kesäkahvila oli auki
yksitoista kertaa sunnuntaisin 3.6–12.8. klo 10–14 ja sen pyörittämiseen
osallistui toimikunnan jäsenten ohella noin 100 kahvilatalkoolaista. Kesän
2018 kahvilavastaavat olivat: Annamari Oksanen, Anne Runsas, Reetta
Ristimäki, Heli Ahola, Outi Sirkeinen, Henna Rajapuro, Lassi Lager, Pauli
Ojanen, Tiina Hetemaa ja Varpu Mattlar. Sunnuntaiset kävijämäärät vaihtelivat
samoin kahvilan myynti, mutta pysyi kokonaisuudessaan kuitenkin
viimevuoden tasolla. Jokainen kahvilaporukka sai itse ideoida itse omat
tarjoilut ja kohtuulliset hinnat. Helteinen kesä verotti hieman kävijämäärää.
Kahvilassa otettiin käyttöön myös kortilla maksaminen. Kahvilalle varattiin
oma pyykinpesuaika heti kahvilan päättymisen jälkeen, jolloin kukin ryhmä voi
pestä likaantuneet pyyhkeet yms.
Kahvilassa myytiin Pakilan Spy:n logolla varustettuja T-paitoja.
Leppoisaa yhdessäoloa säesti muutamana sunnuntaina oma hanuristimme
Osmo Juutilainen. Kahvilan yhteydessä toimi edellisen vuosien tapaan pieni
käsityöpuoti, jonka myyntipöytien jakamisesta vastasi Ritva Vahessuo.
Kirjasto oli auki kahvilan kanssa samaan aikaan. Kolmena päivänä kerhotalon
pihalla sai korjauttaa ja huollattaa pyöränsä. Kirjastoon lahjoitettiin upea sohva
vuodelta 1883 jossa on mukava istahtaa selaamaan kirjoja.
20.5 oli mahdollisuus ostaa kukkia ja taimia Rinteen luomutilan
puutarhamyynnistä.
Neljänä keskiviikkoiltana kesäkuussa Jorma ja Anu Manninen pitivät
tanssikurssia kerhotalolla.
Taimitori kesäkahvilan yhteydessä oli 12.8. Kirpputori ja sadonkorjuutori
järjestettiin sunnuntaina 19.8, jonka yhteydessä oli buffetti. Liisa Helin vastasi
kirpputorin järjestelyistä.
Aikaisempien kesien tapaan jatkuivat kerhotalolla ammattihierojan palvelut,
järjestelyistä vastasi Pirjo Ruotsalainen. Oulunkylän siirtolapuutarhan
kesäkuiseen tiedotustilaisuuteen hoidettiin kahvitarjoilu.

Siirtolapuutarhaliiton koulutustilaisuuden tarjoilun kesäkuussa hoiti Liisa Helin
avustajineen.
Kerhotalolla seurattiin ahkerasti kesän aikana jalkapallon MM-kisoja sekä
keväällä euroviisuja.
Heinäkuussa järjestettiin lähinnä kahvilatalkoolaisille tarkoitettu
hygieniapassikoulutus, johon osallistui 20 mökkiläistä. Kouluttajana toimi
Eviran osaamistestaaja Satu Linnermo-Niinikoski. Kurssiin saimme
Siirtolapuutarhaliitolta koulutusavustusta.
Kauden päätteeksi kerhotalotoimikunta sekä kahvilavastaavat kävivät läpi
mennyttä kesäkautta sekä pohtivat tulevaa yhteisellä brunssilla. Kerrattiin
keittiön hygienia-asioita sekä kompostorin käyttöä. Satu tekee keittiöön
ohjetaulun perushygieniasta.
Keittiöön hankittiin uudet paremmat ja samanlaiset uunit sekä induktioliesi
rikkimenneen tilalle. Lisäksi hankittiin teema kahvikuppeja sekä termareita.
Leikkimökki saatiin vihdoin korjattua ja maalattua. Tarvikekustannukset oli
kerätty kirpputorimyynnillä. Työn hoiti Jorma Manninen ahkerien talkoolaisten
kanssa. Hänen johdollaan myös terassi saatiin juhannukseksi maalattua
helteisisistä olosuhteista huolimatta.
Kerhotalotoimikunnan vetäjä hoiti kerhotalon vuokrausta mökkiläisille.
Heinäkuu oli entiseen tapaan varattu yleiseen käyttöön. Kerhotaloa vuokrattiin
kesän aikana 5 kertaa.
RAKENNUSTOIMIKUNTA
Rakennustoimikunta on käsitellyt 22 hakemusta.
SAUNATOIMIKUNTA
Saunatoimikunnan tehtävänä oli yhdistyksen saunan hoito
järjestämällä saunavuorot puutarhureiden ja heidän ystäviensä onneksi.
Lisäksi saunatoimikunta huolehti saunan kunnosta ja saunan ympäristön
viihtyvyydestä. Saunatoimikuntaan kuuluivat Nipa Nieminen ja Riikka
Airaksinen vetäjinä ja jäseninä Tapio Kujanpää, Pauli Ojanen, Mikko
Paakkanen, Tomi Friman ja Damir Korkiakoski.
Vuosi 2018 saunottiin edellisen kesän tapaan, vuoroja oli yhteensä 58. Kesän
saunavuorot aloitettiin 12.5.2018, jota ennen sauna oli jo koelämmitetty
talkoolaisten ja lämmittäjien toimesta. Saunakausi jatkui 15.9.2018 asti.
Saunassa oli kävijöitä hieman enemmän kuin edellisenä vuonna. Valtaosa
kävijöistä oli Pakilan siirtolapuutarhalaisia tai heidän vieraitaan, mutta myös
Klaukkalanpuiston ryhmäpuutarhalaisia ja muutamia ulkopuolisia oli joukossa.
Kevät- ja syystalkoiden lisäksi järjestettiin muutamia pienempiä kunnostamisia
ja saunan pesutalkoot.
Nelisenkymmentä lämmittäjää vastasi lämpöisistä löylyistä. Pakilan
siirtolapuutarhalaisten lisäksi heidän joukossaan oli myös Klaukkalanpuiston

ryhmäpuutarhalaisia ja Pakilan ystäviä. Saunan talous on hyvässä kunnossa,
sillä menot ja tulot vastasivat vuonna 2018 odotuksia, eikä yllättäviä menoja
ilmennyt.
Ensi kevääksi on suunniteltu boilereiden vaihto ja syksyllä -19 pitäisi uusia
lauteet ja kiuas.
SÄHKÖTOIMIKUNTA
Sähkötoimikunnan tehtävänä on ylläpitää siirtolapuutarha-alueen sähkö-ja
antennijärjestelmiä. Tämä käsittää sähkön kulutusseurannan ja laskutuksen
sekä valaistuksen toimimisesta huolehtimisen. Toimikuntaan kuuluivat vuonna
2018 Niklas Koppatz vetäjänä sekä jäseninä Markku Lehikoinen, Janne
Lohvansuu, Juha Lundell, Björn Wiemers ja Ari-Pekka Kujala.
Vuonna 2016 aloitettiin nykyisen ukkosherkän mittausjärjestelmän
vaiheittainen uusiminen. Vanhat mittarit korvataan vaiheittain uusilla
katujakokaapeista manuaalisesti luettavilla mittareilla. Vuosina 2017 ja 2018
uusimista on jatkettu suunnitelman mukaisesti.
Toinen kehityskohde on valaistuksen uusiminen. Toimikunta on usean vuoden
ajan etsinyt keinoja muuttaa vanhat paljon kuluttavat lamput energiapiheiksi
LED-lampuiksi. Nyt niitä on löytynyt, ja kolmasosa alueen lampuista on
vaihdettu vuonna 2018. Vaihtamista jatketaan tulevina vuosina.
Vastuullisen energian kulutuksen nimissä toimikunta pyrkii omalta osaltaan
edistämään uusiutuvien energiamuotojen käyttöä puutarha-alueella ja
vähentämään energian käyttöä. Keskitetystä aurinkosähköjärjestelmästä on
tehty suunnitelmia, mutta rahapula rajoittaa suunnitelmien toteuttamista.
Vuoden 2018 sähkön laskutuksessa on edelleen ilmennyt epäselvyyksiä,
mutta niitä on vähemmän kuin aiempina vuosina. Suunta on siis hyvä.
TIEDOTUSTOIMIKUNTA
Tiedotustoimikunta toimittaa yhdistyksen Papu-lehteä ja tukee yhdistyksen
toimintaa tiedottamalla siitä kotisivuilla, ilmoitustauluilla, yhdistyksen
kokouksissa ja muissa jäsentilaisuuksissa. Tiedotustoimikuntaan kuuluivat
Annu Brotherus (vetäjä, lehti ja ilmoitustaulut), Mikko Vuorinen (Papu-lehden
toimitussihteeri) sekä Lassi Lager (kotisivut). Lisäksi Jan Kaila osallistui JuhlaPapun toimituskuntaan ja toimi ko. lehden kuvatoimittajana.
Papu-lehti (painos 340 kpl) ilmestyi kesä- ja elokuussa. Kesäkuun lehden
sisältönä oli mökkikauteen liittyvä tiedottaminen: tapahtumakalenteri, isännän
yhteystiedot, toimikuntien jäsenet, kerhotalon ja saunan toiminta sekä
puutarhan aakkoset. Papu 2 ilmestyi Pakilan siirtolapuutarhayhdistyksen 70vuotisjuhlien merkeissä Juhla-Papuna. Juhlajulkaisun toimituskuntaan
kuuluivat Annu Brotherus ja Jan Kaila, joka toimi myös lehden
kuvatoimittajana. Juhla-Papu oli 40-sivuinen juhlajulkaisu, jossa oli useampi
sekä kirjoitettu artikkeli että kuva-artikkeli. Juhlajulkaisun artikkeleissa esiteltiin
Pakilan siirtolapuutarhaelämää kolmessa polvessa ja pakilalaisia hellekesänä

2018. Lisäksi artikkelissa ”Meidän Nangijalamme” uusi mökkiläinen kertoi
ensimmäisestä vuodestaan pakilalaisena ja artikkeli ”Ruumis ja sielu” ylisti
Pakilan saunan ihanuutta. Juhlajulkaisussa oli myös leikkimielinen Pakila
Triviaa tietovisailu. Juhla-Papuun oli kerätty kuvakooste ”Kuvia vuosien
varrelta” sekä kerrottiin sanoin ja kuvin Pakilan kesän monista tapahtumista
että 70-vuotisjuhlista. Jan Kaila oli kuvannut ja toimittanut ”Kukkien elämää
Pakilassa” ja ”Pilviä” kuva-artikkelit. Juhla-Papussa annettiin myös ohjeita
alueen valmistautumisesta talvikauteen sekä tiedotettiin syyskokouksesta
2018. Molemmat Papu-lehdet jaettiin postilaatikkoihin ja julkaistiin kotisivuilla.
Papu-lehdet taittoi Ella Vedenoja.
Yhdistyksen kotisivujen ylläpitoa jatkettiin. Sähköpostiosoitteensa
jäsensivuille ilmoittaneet varsinaiset ja perhejäsenet liitetään kotisivujen
sähköiseen jäsenrekisteriin, joihin kuuluvat voivat itse päivittää myös muut
jäsenrekisterissä olevat yhteystietonsa kirjautumalla suljetuille jäsensivuille.
Jäsensivuilla voidaan myös jakaa mm. yhdistyksen kokousmateriaaleja, mutta
jäsenille viestitään kuitenkin pääasiassa yhdistyksen avoimilla
kotisivuilla. Niille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa, on viestitty
puutarhan tapahtumista nopeaa tiedottamista vaativissa tilanteissa.
Hallituksen työskentelyä varten on oma sivusto, myös saunatoimikunnalla on
oma sivustonsa. Tiedotustoimikunnan vastuulla oli kesäkautena myös
ilmoitustauluista huolehtiminen, mutta koska kesällä 2018 ei saatu kerhotalon
ilmoitustaulun taustaa korjatuksi, niin ilmoitustaulua ei voitu käyttää toivotulla
tavalla. Hallituksen kokousten jälkeen yhdistyksen sihteeri laati kokouksista
tiedotteet, joissa kerrotaan kokousten keskeisistä käsitellyistä asioista. Nämä
kokoustiedotteet olivat luettavissa vain kotisivuilla. Vaahterapolun ja
pikkuportin ilmoitustauluilla oli tilaa myös jäsenten omille ilmoituksille
yhdistyksen ilmoitusten rinnalla.
URHEILUTOIMIKUNTA
Urheilutoimikunnassa puuhastelivat vetäjänä Rane Suomalainen,
rahastonhoitajana Björn Lindroos, mediavastaavana Kalevi Lehikoinen,
sihteerikkönä Juha (Zacce) Saukkonen, sekä uutena jäsenenä, kentänhoitaja
Tomi Friman.
Alueella pelattiin pääasiassa petankkia ja mölkkyä. Lisäksi seurattiin
kisastudiossa jalkapallon mm-kisoja ja muita urheilulähetyksiä.
Aluejärjestönkisoja ei tänä vuonna järjestetty, joten kisoja käytiin lähinnä
petankissa. Kylän mestaruuden voitti Tomi Friman, kotkakisassa jäätiin
kunnioitetulle hopeasijalle ja Roopen ruukku jätettiin Herttoniemeen. Naiset
jumppasivat kerhotalolla maanantaisin.
Keväällä urheilutoimikunta repäisi ja rakensi viikossa mitat täyttävän,
nelirataisen pspy-petankkiareenan. Areena oli suksee ja sen myötä saatiin
monta uutta harrastajaa kyläämme ja mikä parasta myös alueen lapsia ja
nuorisoa.
Syyskuussa järjestettiin Suomenkin mittapuun mukaan kovatasoinen 8joukkueen petankki-turnaus. Pakilasta oli mukana kaksi joukkuetta, jotka

pärjäsivät turnauksessa hyvin. Tämä menestys kielii siitä, että puutarhassa
kuuluva kuulien kolina on korkeatasoista. BufeMalla hoiti maistuvaiset tarjoilut
turnauksessa ja tuotti yhdistykselle ja urheilutoimikunnalla mukavat tuotot, ja
näin voimme kehittää urheilutoimintaa edelleen kylässä.
Urheilutoimikunta oli aktiivinen myös muussa varainhankinnassa, sillä
multakauppa sujui hyvin ja jatkuu keväällä 2019.
YMPÄRISTÖTOIMIKUNTA
Ympäristötoimikunnan tehtävänä oli huolehtia yhteisten alueiden istutuksista.
Ympäristötoimikuntaan kuuluivat Tiina Parviainen vetäjänä ja jäseninä Henna
Rajapuro, Minna Hyvärinen ja Leena Rantanen. Hallituksen yhteyshenkilönä
toimi Marketta Eräsaari.
Ympäristötoimikunta yrttien toiminta perustuu säännöllisesti pidettyihin kaikille
mökkiläisille avoimiin talkoisiin, joista ilmoitetaan ilmoitustauluilla ja
yhdistyksen kotisivuilla.
Kausi alkoi komeasti, kun kauden ensimmäisiin talkoisiin osallistui 15
mökkiläistä, mikä oli yrttien talkoiden uusi ennätys. Kesän aikana järjestettiin
kahden viikon välein seitsemät kitkentä- ja siistimistalkoot, joihin osallistui 3-8
henkilöä kerrallaan.
Ympäristötoimikunta hankki ja istutti kesäkukkia ruukkuihin Lotta Härön
suunnitelmien mukaan. Kukkia hankittiin mm. Rinteen tilan kukkamyynnistä
sekä kaupungin puutarhalta Minna Hyvärisen suosiollisella avustuksella.
Kuiva, kuuma ja sateeton kesä toi haasteita myös ympäristötoimikunnalle.
Perennapenkkejä ja istutuksia jouduttiin kastelemaan tavallista enemmän.
Niinpä sadettajat olivat usein käytössä iltaisin, jotta kukat selviäisivät
hengissä.
Ruukuissa olevien kesäkukkien kastelu hoidettiin viikon kasteluvuoroilla, joita
sai varata kesäkahvilassa olevasta kansiosta. Varaustoiminta ei ikävä kyllä
ollut kovin vilkasta.
Perennojen kierrätyslavan käytössä olisi edelleen parannettavaa. Osa lavalle
tuoduista kasveista on haluttuja perennoja, jotka lähtevät kiertoon välittömästi,
mutta sinne tuodaan myös merkkaamatta vaikeasti tunnistettavia tai kovasti
leviäviä juurakkoja, jotka eivät sitten kelpaa kenellekään.
Haluan vielä kiittää ympäristötoimikunnan jäseniä, ahkeria talkoolaisia ja
hallituksen yhteyshenkilöitä Annua ja Markettaa hyvin sujuneesta yhteistyöstä
näiden viiden vuoden aikana, jotka olen vetänyt ympäristötoimikuntaa.
Yhteisten alueitten pitäminen siistinä ja kunnossa vaatii yhteistyötä.
Toivottavasti jatkossakin löytyy riittävästi tekijöitä.

ALUEEN HUOLTOTOIMINTA
VESI
Talousvesi avattiin vapuksi ja suljettiin syyskokouksen jälkeen. Talvivesipiste
oli käytössä koko talvikauden. Vesihuollosta vastasi isäntä Pauli Ojanen. Pauli
Ojasen hiljaisen tiedon siirtämiseksi eteenpäin on nyt dokumentoitu se, kuinka
vesien sulut, putkien avaamiset ja tyhjentämiset hoidetaan. Myös ohjeistus
vesien avaamisesta ja putkien tyhjentämisestä on laadittu.
HUOLTORAKENNUKSEN VESSOJEN HOITO
Huoltorakennuksen vessojen siivouksessa huolehti mökkiläinen Pirjo
Koskinen.
JÄTEHUOLTO
Alueella oli kolme jätelavaa 19.-20.5.2018 erikseen puu, metalli- ja
sekajätteille. Lisäksi ongelmajätteitä varten oli yhdistyksen peräkärry.
Haketuspaikka saunan vieressä oli auki koko kesän. Hakkeen poiskuljetuksen
keväällä ja syksyllä hoiti kaupungin rakentamispalvelu Stara.
TARVIKEMYYNTI
Kerhotalon luona oli sunnuntaina 7.5.2018 hake-, lannoite-, kuivike-, multa-,
turve- ja puutarhavälinemyyntiä ja sunnuntaina 21.5.2017 Rinteen Luomutilan
kukka- ja taimimyyntiä. Sora- ja hiekkamyyntiä oli 7.5.2017 alkaen.
OMENANKEHRÄÄJÄKOI
Osa mökkiläisistä tilasi yhteistilauksena omenapuiden rapsiöljypohjaisen
kevätruiskutuksen. Omenankehrääjäkoista ei ole alueella varmoja havaintoja
2018.
MUU TOIMINTA
TALKOOT
Saunatalkoot pidettiin lauantaina 5.5.2017 sekä 22.9.2018.
YHTEYDET KAUPUNKIIN
Kaupungin kanssa pidetään vuosittain yhteyksiä yhteisesti Aluejärjestön
kanssa. Kaupungin organisaation muutoksen vuoksi Aluejärjestö on esittänyt
toimenpidepyynnön, jonka aiheena oli siirtolapuutarhojen kehittäminen ja
ohjeistus sekä pyyntö, että vuosittain järjestettävään yhteistyökokoukseen
paikalle saapuisivat kaikki virkamiehet, joiden tehtäviin siirtolapuutarhojen
asioiden hoito kuuluu
ALUEJÄRJESTÖ ja SIIRTOLAPUUTARHALIITTO
Helsingin siirtolapuutarhojen aluejärjestö on Helsingin siirtolapuutarhojen
yhteistyöelin ja koordinoi näkemyksiä, joita eri siirtolapuutarhoilla on. Se
välittää tietoa, antaa lausuntoja ja keskustelee kaupungin kanssa
siirtolapuutarha-asioista. Aluejärjestön puheenjohtajana toimii Maarit Louekari
Pakilan siirtolapuutarhasta ja sihteerinä Annu Brotherus. Yhdistyksen
edustajina Aluejärjestön johtokunnassa olivat varsinaisena jäsenenä Kalevi
Lehikoinen, varajäsenenä Annu Brotherus ja vuosikokousedustajana Kalevi
Lehikoinen. Säännölliset tapaamiset ja kokemusten vaihto eri puutarhojen

puheenjohtajien kanssa on monesti antanut ratkaisuja ja malleja oman
puutarhan asioiden hoidolle.
Suomen Siirtolapuutarhaliiton hallituksessa on ollut päättyneellä kaudella
varsinaisena jäsenenä ja varapuheenjohtajana Maarit Louekari ja hallituksen
varajäsenenä Annu Brotherus. Perinteinen Siirtolapuutarhaliiton
kansainvälistä siirtolapuutarhapäivää vietettiin 28.07.2018.
SSPL:n alueellinen koulutus ”Tarpeellista - vai tavan vuoksi' järjestettiin
kerhotalolla lauantaina 9.6.2018 klo. 13:00 -16:00. Osallistujia oli yli 40.
KESÄN PERINTEISET JUHLAT
Kesäjuhlien järjestelyistä vastasi lohko 1, johon kuuluivat mökit 197-305.
Juhannusta vietettiin perinteisesti kerhotalolla ja juhannuskokon ympärillä.
Elojuhlia vietettiin Pakilan Spy:n 70-vuotisjuhlien merkeissä lauantaina
11.8.2018 klo 16-24. 70-vuotisjuhlia varten oli perustettu juhlatoimikunta,
johon kuuluivat Annu Brotherus (vetäjä), Risto Asikainen (ruokavastaava),
Tiina Parviainen (koristelu), Reetta Ristimäki (illan ohjelma), Anne Runsas
(keittiö ja tarjoilu ) ja Päivi Seikkula (lasten ohjelma). Lohko I:n lisäksi juhlien
järjestämiseen osallistui talkoolaisia myös muista lohkoista. Juhlat alkoivat
toiminnallisella pihaohjelmalla, jossa oli huomioitu erityisesti lapset. Lapsille oli
tarjolla mm. Merirosvolaivassa leikkimistä, maalausta ja jättisaippuakuplien
puhaltelua. Telttakatoksen alla tarjoiltiin klo 16-18 lämmin ruoka ja
kakkukahvit. Juhlien aikana järjestettiin myös perinteiset arpajaiset ja
kenttäpelit. Illan ohjelmana oli yhteislaulua, Oke-koulun esitys, Reetta
Ristimäen (laulu) ja Lea Pekkalan (sello) musiikkiesitys, burleskiesitys Lily
Wanderlust, dialogi-historiikki Pakilan 70 vuotisesta taipaleesta sekä Anu ja
Jorma Mannisen tangoesitys. Juhlapuheen piti SSPL:n pj. Pertti Laitila ja Ylearkiston aarteita katsottiin vuodelta 1948. Tanssiorkesteri orkesteri Figaro ja
The Gardener’s pitivät huolen live-musiikista – the Gardener’s vietti samalla
10 vuotisiaan tanssittamalla mökkiläisiä.
MUITA TILAISUUKSIA
Kerhotalolla oli ohjattua naisten jumppaa maanantaisin klo 18-19.

