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VANHANMYLLYN SIIRTOLAPUUTARHAYHDISTYKSEN TIEDOTE / OHJE
PALSTALAISILLE VUODELLE 2020
Hyvää alkavaa mökkeily- ja viljelykautta 2020. Covid-19 virus muuttaa ja rajoittaa jonkin verran tämän
kauden toimintaa. Pidetään kuitenkin mieliala korkealla ja nautitaan tulevasta kesästä täysin palkein!
YHTEINEN TOIMINTA
Yhdistys järjestää erilaisia yhteisiä tapahtumia jäsenistölle perheineen. Vuodelle 2020 on tehty
suunnitelma, mutta jokaisesta tapahtumasta tiedotetaan erikseen, jotta voimme noudattaa vallitsevaa
Suomen hallituksen ohjeistusta esimerkiksi kokoontumisille. Seuraa siis ilmoitustauluja ja
sähköpostiasi. Yhdistyksen Facebook ryhmä on nopea väline saada tietoja.
Yhdistyksen toiminta-aikataulu löytyy liitteenä (liite1), nettisivuilta ja kerhotalon sisällä olevalta
ilmoitustaululta ja ulkotaulusta. http://www.hyvinkaansiirtolapuutarha.net/index.html
Tapahtumista ilmoitetaan ja muistutetaan jäsenkirjeissä sikä kerhotalon ilmoitustauluilla sisällä ja
ulkona. Muutkin ajankohtaiset asiat ilmoitetaan näillä tauluilla, joten kannattaa ohi kulkiessaan käydä
niitä katsomassa.
Useiden tapahtumien yhteydessä järjestetään arpajaisia, joihin voi tuoda lahjoituksina erilaisia
voittoja. Voitot voi jättää kerhotalolle selkeästi arpajaisvoitoiksi merkittyinä.
TALKOOT
Siirtolapuutarha-alue ja yhteiset tilat kuten kerhotalo, sauna ja varastot hoidetaan talkootyönä.
Vuokrasopimuksemme kaupungin kanssa velvoittaa kaikkia palstalaisia osallistumaan yhteisten
alueiden ja rakennusten hoitoon ja kunnossapitoon. Talkoisiin ovat tervetulleita kaikki, ne ovat
myös hyvä paikka tutustua mökkinaapureihin.
Vuoden 2020 poikkeusoloista johtuen talkootyöt hoidetaan uudella tavalla. Ilmoitettuina
talkoopäivinä töitä tehdään yhdessä, mutta pienissä ryhmissä tai erikseen. Talkootyötä voi yhtä
hyvin tehdä myös sopimuksen mukaan varsinaisten talkoopäivien ulkopuolella. Asiasta voi sopia
puheenjohtajan tai sihteerin kanssa. Erilaisia töitä löytyy kaikille halukkaille.
Toistaiseksi talkoissa ei tarjoilla kahvia eikä ruokaa, myöskään talkoosaunaa ei ole tarjolla.
Talkoita pidetään 4-5 kertaa vuosittain. Talkooaika on klo 10 -16. Palstakohtaisia talkootunteja
tulee tehdä kauden aikana vähintään 15 tuntia tai vaihtoehtoisesti työtunnit voi kuitata 150 €:lla
yhdistyksen tilille.
SAUNA
Yhteissaunoja ei toistaiseksi ole. Perhesaunojen varausmahdollisuudesta tiedotetaan myöhemmin.
Yhdistyksen saunan käyttöaika alkaa normaalivuosina 1.4 ja päättyy 31.10.
Yhteissaunavuorot ovat seuraavat:
Lauantaisauna 1.5 – 30.9: naiset klo 17-19 ja miehet klo 19-21
Keskiviikkosauna 1.6 – 31.8: naiset klo 18-20 ja miehet klo 20-22
Saunaa voi varata yksityisesti muina aikoina huomioiden yhteiset saunavuorot.
Saunamaksut: Talkoopäivinä sauna on ilmainen kaikille ja lämpiää lauantai aikataulun mukaan.
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Lauantai- ja keskiviikkosaunan maksut ovat 1 €/kerta jäseniltä ja 2 €/kerta vierailta.
Tutustu saunaoppaaseen sauna päädyssä olevalla ilmoitustaululla. Uusi päivitetty opas tulee ennen kuin
yksityissaunavuorot aukeavat. Siellä on myös varauskalenteri yksityissaunomista varten.
SUIHKUT
Suihkut ovat käytettävissä kerhotalolla annettujen erikoisohjeiden mukaan. Saunan suihkut aukeavat
käytölle samaan aikaan saunan aukeamisen kanssa. Suihkut ovat käytössä, ellei sauna ei ole varattu.
AVAIMET
Kerhotalolle ja saunalle on omat avaimet. Jäsen saa avaimet haltuunsa rahapanttia vastaan Kalervo
Johanssonilta tai rahastonhoitajalta Maritta Kapaselta.
KERHOTALON VARAAMINEN
Toistaiseksi kerhotalo on suljettu kaikelta käytöltä (suihkut ja wc:t ovat käytössä ohjeiden mukaan).
Normaalisti kerhotaloa voi varata juhlatarkoituksiin 1.4. -31.10. välisenä aikana. Hallituksen päätöksen
mukaan kerhotalon voi varata myös talviaikana, mutta silloin lämmityksestä ja aurauksesta on varaajan
huolehdittava itse.
Kerhotalon varaus tehdään merkitsemällä kerhotalon kalenteriin varaajan nimi, palstan nro ja
puhelinnumero. Käyttömaksu 2020 on 70 € / kerta (24t). Maksu suoritetaan yhdistyksen tilille FI92 1029
3000 2044 94. Hintaan sisältyy keittiön käyttöoikeus. Tutustu kerhotalon varausohjeisiin.
Muistathan, että hiljaisuus siirtolapuutarha-alueella on klo 23-06.
LIIKENNE JA TURVALLISUUS
Siirtolapuutarha-aluetta koskee nopeusrajoitus 15 km/t, joka on määrätty Hyvinkään
kaupunginvaltuuston hyväksymässä järjestysäännössä. Aja muutenkin varovasti siirtolapuutarha-alueella
välttääksesi vahinkoja.
Vaikka etuajo-oikeutta ei olekaan määrätty, niin palstoilta ja sivukujilta Vanhanmyllyntielle
saavuttaessa on noudatettava erityistä varovaisuutta. Kunkin tien risteykseen on asennettu pienet
kärkikolmiomerkit muistuttamaan asiasta.
Huoltoajo alueelle on sallittu, mutta muista silloinkin jättää kulkuväylät vapaiksi, että mahdollinen
hälytysajoneuvo mahtuu esteettä kulkemaan.
Muistathan, että parkkipaikat ovat autojen pysäköintiä varten.
TIEDOTUS
Jäsenkirjeitä lähetetään muutaman kerran vuodessa sähköpostilla ja kirjeenä. Ilmoitathan
sähköpostiosoitteesi ja mahdolliset osoitteenmuutokset sihteerille.
Vaikkei yhdistyksen Facebook-sivut olekaan virallinen tiedotuskanava, niiden kautta kerrotaan
monista käytännön asioista, kannattaa liittyä mukaan. Löytyy nimellä ’Vanhanmyllyn
siirtolapuutarha yhteisö’.
Yhdistyksen nettisivuilla http://www.hyvinkaansiirtolapuutarha.net/index.html
on mm. vuosiaikataulu ja yleistietoa alueesta.
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VESILIITÄNTÄ PALSTALLE
Yhdistys vastaa vesijärjestelmästä palstan kulmalle tulevaan sulkuhanaan saakka. Palstan haltija
vastaa järjestelmän toimivuudesta palstalla. Muista tarkistaa vesiverkkosi kunto joka kevät ja
tyhjennä painevesiputket palstasi alueelta ja mökistä aina syksyisin, ettei jäätyminen riko putkia ja
liitoksia. Suorita syksyllä palstasi putkien tyhjennyspuhallus.
NUOHOUS
Palohormit tulee nuohota 3 vuoden välein. Nuohous on mökin omistajan vastuulla.
EDUT
Läheisen Hankkijan ja Vanhamyllyn puutarhan kanssa on sovittu jäseneduista.
Hankkijalta saamme kasveista 8% ja tarvikkeista 12% alennukset.
Vanhamyllyn puutarhalta alennus on 10%.
isäksi tulemme saamaan alennuskuponkeja Riihimäen Byggmax’iin. Jakelusta ilmoittaan myöhemmin.
Ostosten yhteydessä tulee ilmoittaa asiasta myyjälle ennen maksamista ja näyttää jäsenkorttia.
Useilla jäsenillä on jo jäsenkortti ja osalle sellainen on tehty valmiiksi. Kortin voi noutaa talkoiden
aikana. Ellei korttia ole tehty valmiiksi, tehdään se pikimmiten.
LAINATTAVAT KONEET
Yhdistyksen jäsenillä on mahdollisuus lainata yhteiseen käyttöön hankittuja välineitä ja koneita
• käsikäyttöisiä puutarhavälineitä, puutarhaleikkureita ja haravia sekä kottikärryt
• sähkökäyttöinen pensasleikkuri
• 2 sähkökäyttöistä haketinta. Käyttöopastusta saa tarvittaessa Tapio Ahopellolta
• peräkärry (maksua vastaan)
Jos olet kiinnostunut yhteisten alueiden ruohonleikkuusta, pyydä koulutusta koneiden käyttöön. Myös
raivaussahan käyttöön tarvitaan opastus ennen käyttöä.
LANNOITUS
Yhteiseen käyttöön tarkoitetut hevosenlantakasat löytyvät leikkialueen läheltä sekä joen viereisellä
parkkipaikalla pressuilla peitettyinä. Sieltä saa kukin noutaa omaan puutarhaansa valmista
kompostoitunutta lantaa.

SIIRTOLAPUUTARHURIN JÄTEHUOLTO
KOMPOSTOINTI
Jokaisella palstalla tulee olla oma komposti tai kompostori.
Kompostoinnista ja muusta jätehuollosta saat tietoa www. kiertokalupula.fi
• Puutarhapalstalla syntyvän puutarha- ja talousjätteen jokainen kompostoi omassa
kompostissaan.
• Kompostiin ei pidä laittaa esim. muumio omenoita, omenoita eikä äkämäpunkin saastuttamia
oksia. Ne tulee hävittää sekajätteen mukana, etteivät taudit leviä alueella.
• Risut ja oksat haketetaan omalla palstalla. Kokkoon ei kerätä lisää tavaraa toistaiseksi.
Haketettavaksi kelpaamattomat oksat ja puiden osat tulee hoitaa omatoimisesti
jätteenkäsittelylaitokselle.
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KOMPOSTIAUMA
Yleisiltä alueilta syntyvää kompostoitavaa jätettä varten on kompostiauma Myllykaaren päässä. Aumaan
voi tuoda omalta pihalta vähäisen määrän puutarhajätettä, jos et itse pysty kompostoimaan.
Aumaan ei saa viedä risuja, oksia, kantoja ja roskia. Aumaan ei saa tuoda muumio- omenia eikä
äkämäpunkin saastuttamia oksia.
Auman tyhjennys maksaa yhdistykselle 1000 € / kerta. Sinne ei saa tuoda puutarhajätettä omalta
palstalta tai nurkista pois.
HAKETUS
Risut ja oksat haketetaan omaan käyttöön. Yhdistyksellä on lainattavat hakettimet ja opastusta tarjolla.
Sairaat ja tautiset kasvinosat hävitetään polttamalla tai toimitetaan sekajätteen mukana.
JÄTEASTIAT
Tyhjennettävät jäteastiat on tarkoitettu vain kotitalouksien sekajätteelle ja muovipakkauksille. Muovin
erilliskeräystä tehdään kesäaikaan.
Rakennus- ja remonttijäte pitää hoitaa itse kaatopaikalle.
Myös vaaralliset aineet jokainen huolehtii itse kaatopaikalle tai yleisiin keräyspisteisiin. Hyvinkään
keräyspisteiden osoitteet löytyvät kerhotalon ilmoitustaululta.
HALLITUKSEN JÄSENET 2020
Tehtävä
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Sihteeri
Rahastonhoitaja
Hall.jäsen
Hall.jäsen
Hall.jäsen
Hall.jäsen
Hall.jäsen
Hall.jäsen
Hall.jäsen

Nimi
Juutilainen Markku
Ahopelto Tapio
Valve Sirpa
Kapanen Maritta
Hyrskylahti Mirja
Jauhiainen Vilhelmiina
Löppönen Jaakko
Mikkolainen Marina.
Mäkinen Matti
Saari Eija
Siljander Paula

Puh.nro
040-5448824
050-5612804
0400-411811
050-3049885
040-8230189
0400 697475
040 5217210
041-5017035
050-3742522
040 5030124
050-3287520

