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Tervehdys mökkiläiset! 

Tervetuloa viihtymään tämän vuoden Kaiku-lehden pariin. Viime vuonna jäsenlehtemme koki 
täydellisen muodonmuutoksen ja tulos oli mielestäni hieno ja viihdyttävä. Suuri kiitos 
tekijätiimillemme!  

Kaiku-lehden sisältö on jäsenistön vapaasti päätettävissä, joten jokainen halukas saa siihen tuottaa 
tekstiä, kuvia tai vaikka vitsejä. 

Olen päässyt vertaamaan omaa mökkikyläämme erityisesti Helsingin muihin siirtolapuutarhoihin 
sekä nyt puheenjohtajana että aiemmin Aluejärjestön sihteerinä toimiessani. Vaikka meilläkin omat 
pikku kahnauksemme on, olen todella iloinen voidessani todeta, että meidän alueen ongelmat ovat 
hyvin pieniä muiden ongelmiin verrattuna. Uskon, että yksi syy siihen on se, että ymmärrämme että 
yhteisön etu on yksittäisen ihmisen etua tärkeämpi. Ei meillä rakenneta pihoille tanssilavoja tai 
etsitä jäseniä haastemiesten avulla maksamattomien laskujen takia. Meidän mökkikylän vahvuus 
on ymmärrys, ettei edes reilun sadan mökin yhteisö voi toimia, jos jokainen haluaa vain edistää 
omaa parastaan. 

Yhteisöllisyyttä ei ole vain se, että osallistuu talkoisiin tai yhdistyksen toimintaan. Sitä on myös se, 
että sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja vuokrasopimuksen ehtoja. Ja että tervehtii 
mökkipoluilla muita kulkijoita. 

Meillä kaikilla on omat henkilökohtaiset vahvuutemme ja erityisosaamisemme myös. Puutarha on 
juuri niin toimiva ja vahva kuin sen aktiivit jäsenet. Meidän yksi suurimmista vahvuuksista on 
meidän Rakennustoimikuntamme. Antti Pietilän, Jouko Hardénin ja Ismo Kopran asiantuntemus ja 
ammattitaito on meidän kaikkien mökkiläisten saatavilla, liki ilmaiseksi. Tulemme jälleen kerran 
muokkaamaan rakentamisohjeitamme kaupungin antaminen sääntöjen mukaisiksi ja pyrimme 
tekemään rakennusluvan hakemisen mahdollisimman helpoksi. On jokaisen oman edun mukaista 
tehdä hyvä ja perusteellinen hakemus, sillä ne arkistoidaan mökin tietoihin ja voivat toimia 
myyntivalttina joskus tulevaisuudessa. Yhtään hakemusta ei hylätä kiusallaan, vaan 
rakennustoimikunta auttaa mökkiläisiä rakentamaan niin, että se on kaupungin ohjeiden ja 
sääntöjen mukaista. 

Tämän vuoden suuri tapahtuma mökkikylässämme on Aluejärjestön Kesäkisat. Ne järjestetään 
vuosittain vuorotellen Helsingin yhdeksällä siirtolapuutarha-alueella. Tänä vuonna on meidän vuoro 
näyttää, että alueellamme on voitokkaiden joukkueiden lisäksi hienoa kannustusta kaikkia 
kilpailijoita kohtaan, asiansa osaavia toimitsijoita sekä hyvät tarjoilut! Veli Immonen on Kesäkisa-
toimikunnan vetäjä, hänelle voi ilmoittautua kaikki halukkaat talkoolaiset. 

Yhtä hyvää keliä kuin viime kesänä en uskalla luvata, mutta pyritään silti viihtymään mökeillä. Uusi 
huvitoiminta hakee vielä muotoaan ja kaikki ideat ovat tervetulleita. Kaikkeen toimintaan tarvitaan 
monta tekijää, joten talkootuntien pitäisi täyttyä helposti. Porttini on auki ja juttelemaan voi tulla 
niin uusien ideoiden kuin mieltä painavien asioiden takia. 

Sini Marttinen 

Klaukkalanpuiston 
ryhmäpuutarha ry:n pj 
Meiramipolku 38 
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KIVA TIETÄÄ 
Klaukkanpuisto järjestää tänä 

vuonna aluejärjestön 
kesäkisat. 

Haketuspaikalle viedyt 
viherjätteet ovat aiheuttaneet 

ylimääräisiä kustannuksia 
vuonna 2018. 

Haketuspaikalle saa viedä 
vain risuja. 

 Pakilan rantasaunan vuorojen 
aikataulut löydät sekä Pakilan 
että meidän ilmoitustauluilta. 

Mökkiläiset voivat hyödyntää 
vapaasti kerhotaloa 

tilaisuuksien järjestämiseen, 
kunhan tilaisuus on kaikille 

mökkiläisille avoin.    

Torstai-kahvilassa voi kutoa 
villasukkia, jotka lahjoitetaan 

uusille mökkiläisille! 

Kesäkahvilapassin voi ostaa 
torstain kesäkahvilasta 

Keittiön ollessa yhdistyksen 
käytössä voi omat astiat käydä 

pesemässä tiskikoneessa, 
hinta 2 euroa/koneellinen 

Vessansiivousohjeet on tehty, 
löytyvät vessan ja suihkujen 

välisistä ovista. 
Siivousvälineet on myös 

päivitetty. 

Alueen teknisissä ongelmissa 
ota yhteys isäntään. 

Tekemällä valeampiaispesän, 
pidät pörriäiset poissa sisältä 

ja katoksista. 

Avokompostiin ei saa laittaa 
ruuantähteitä! Se houkuttelee 

rottia ja muita ei toivottuja 
jyrsijöitä! Tsekkaa lisäohjeet 

www.hsy.fi 
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  Ilmianna Naapurisi 
Ilmianna naapurisi on vuosittain juhannusjuhlassa 
jaettava huomionosoitus, joka myönnetään 
mökkiläisten omien ehdotusten pohjalta. 
Jokaisella on mahdollisuus ehdottaa perustellusti 
haluamaansa henkilöä, joka toiminnallaan luo 
hyvää yhteishenkeä ja yhteisöllisyyttä 
alueellemme. 

Ehdotuksesi voit jättää mökki38 postilaatikkoon. 

RAPARPERISIMA 
2L RAPARPERIA 

2L VETTÄ 
2RKL SITRUUNAHAPPOA 

2 DL SOKERIA/SIIRAPPIA TMS. 
 

PILKO RAPARPERI KUUMAN KESTÄVÄÄN ASTIAAN, 
LAITA HAPPO JA SOKERI SAMAAN ASTIAAN. KIEHAUTA 

VESI JA KAADA RAPARPERIEN PÄÄLLE. ANNA 
VETÄYTYÄ YÖN YLI ASTIASSA JA PULLOTA. 

 SÄILYTÄ KYLMÄSSÄ. 
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Kiinnostaako omavaraisuus? 
 

Hei! Olen Laura mökistä 109. Kirjoitan blogia Laura eli Javis, jossa kerron kaikenlaisista minua 
kiinnostavista asioista. Erityisesti kesäaikaan pinnalla on tietysti puutarhanhoito ja hyötykasvien 
viljely. Osallistun tänä vuonna Omavaraisuusbloggareiden yhteiskirjoitussarjaan, jossa 
parisenkymmentä bloggaajaa kertoo kunkin kuun ensimmäisenä maanantaina omavaraisuuden 
kasvattamisestaan.  

Osa säilöö kymmeniä kiloja vihanneksia maakellareihinsa, kasvattaa lihakarjaa ja pyrkii 
mahdollisimman suureen omavaraisuuteen. Minä olen tässä porukassa outolintu pienen 
siirtolapuutarhaplänttini kanssa, mutta kirjoitussarjan tavoitteena onkin herätellä ajatuksia 
omavaraisuuden tai ainakin kotitarveviljelyn mahdollisuuksista yllättävissä olosuhteissa. 
Omavaraisuus-kirjoituksia julkaistaan siis kerran kuussa ja tämän vuoden teemani ovat 
maanparannus, aikainen sato ja kasvihuoneen hyödyntäminen tehokkaammin.  

Sarja on kesään mennessä edennyt jo pitkälle ja 
maanparantamiseksi on tehty uudenlaisia kohopenkkejä sekä 
levitetty palanutta hevonkakkaa. Kasvihuoneessa on luovuttu osittain 
multasäkkiviljelystä, jotta mahdollisimman suuri osuus maapinta-
alasta on saatu viljelyyn. Taimia on kasvatettu hurjat määrät ja jo 
pelkästään paprikoita on parisenkymmentä. Näiden lisäksi tomaatit, 
kurkut, kesäkurpitsat ja vesimelonit valloittivat kerrostaloasunnon 
ikkunalaudat keväällä. Aiemmista vuosista oppineena maltoin jättää 
kylvöt myöhäisempään ja tänä vuonna sainkin tukevammat taimet.  

Mikäli haluat lukea enemmän projektistani tai tutustua muiden omavaraistelijoiden kirjoituksiin, 
löydät blogini osoitteesta www.lauraelijavis.wordpress.com. - Teksti Laura Javanainen 
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Harrastajapuutarhurikurssi Lepaalla 8.4 – 12.4.2019 

 
 

  

Tämän vuotinen Hämeen ammattikorkeakoulun Hattulan Lepaan kylässä järjestetty puutarhakurssi 
oli jo seitsemäskymmenes laatuaan. Kurssin järjestää vuosittain Suomen Siirtolapuutarhaliitto ry. 
Kurssille voi osallistua kuka tahansa siirtolapuutarhamme jäsen, yhdistys kattaa osan 
osallistumismaksusta. Kysy lisää hallituksen jäseniltä! 

Meitä oli kevään kurssilla 20 innokasta, aktiivista ja tiedon janoista oppijaa.  Siirtolapuutarhureita oli 
Tampereelta, Kouvolasta, Hämeenlinnasta ja Helsingistä. Kurssin opetus koostui luennoista, 
keskusteluista ja leikkausharjoituksista puutarhassa. Antoisaa oli ajatusten ja kokemusten 
vaihtaminen muiden harrastajien kesken. Näin ollen koulutus oli hyvinkin interaktiivista. Kurssin 
vetäjänä toimi HAMK:n lehtori Eija Rekola.   

Koulutusohjelma oli monipuolinen sisältäen tietoa mm. kasvitaudeista ja -tuholaisista, 
marjapensaiden istuttamisesta, leikkaamisesta ja hoitamisesta, omenapuiden leikkaamisesta ja 
varttamisesta, perennapenkin suunnittelusta ja kasvien valinnasta sekä yrttien ja vihannesten 
kasvattamisesta. Mielenkiintoinen oli myös lehtori Hannu Äystön ajankohtainen luento kasvien 
pölytyksestä. Kuulimme kokemuksia mehiläistarhauksesta siirtolapuutarhoissa.  Lehtori Anni 
Koppanen teki kuulijoihin suuren vaikutuksen kertoessaan erilaisista perennoista ja niiden valinnasta 
eri kasvuympäristöihin. Hän myös tutustutti laajaan valikoimaan alan kirjallisuutta. Hänen 
innostuneisuutensa oli tarttuvaa sorttia. 

Kampusalue tarjosi hyvät mahdollisuudet nauttia kauniista puistomaisesta maalaismaisemasta 
Lepaan virran rannalla. Tarjoutuipa yhtenä iltana tilaisuus kylpeä savusaunassa ja kokea huhtikuinen 
hentoinen lumisade kylpytynnyrissä nauttien. Meille järjestyi myös mahdollisuus tutustua Lepaan 
viinitilan tuotantoon ja marjaviinin valmistukseen. 

Täytyy todeta, että kurssi ylitti odotukseni moninkertaisesti. Iloa ovat tuoneet kurssilta tulleet uudet 
tuttavuudet ja aktiiviset verkostot! Kurssi tarjosi ainutlaatuisen tilaisuuden syventää osaamista ja 
minua uutena siirtolapuutarhurina vahvisti ja toi harrastamisen iloa. 

Me kurssilaiset majoituimme alueella oleviin viihtyisiin 4 hengen soluasuntoihin. Viikko oli kevään yksi 
kylmimpiä, joten maltoimme istua luennoilla. Ei jäänyt epäselväksi, että oikeanlainen kasvualusta ja 
perustukset ovat kaiken a ja o.  

Iloisessa ja innostuneessa seurassa oppiminen on hauskaa.  

– Teksti Mirja Heino 

  



S i v u  | 6 
 

KAIKU JUTTUA URBAANISTA MÖKKEILYSTÄ 

 

  

Siirtolapuutarha talvella 
 

Toisin kuin monesti luullaan, on mökkeily ja yöpyminen mökillä 
sallittua, ainakin Klaukkalanpuiston ryhmäpuutarhassa myös 
talvella. Sähköt toimivat, mutta vesi ei tietenkään mökille tule. 
Kanisterilla kotoa tai yhteisistä suihkutiloistamme tuotu vesi 
toimii kahvinkeitossa ja ruoanlaitossa. Talvimökkeilyn 
mahdollisuuksiin vaikuttaakin enemmän oman mökin 
lämmitysjärjestelyt ja eristeet. Peruskorjausten yhteydessä on 
moni lisännyt mökkeihin eristeitä, jolloin sisätiloissa lämpö 
säilyy hyvin eivätkä lattiat ole kylmiä. Ilmalämpöpumpulla 
lämmitettäessä talvimökkeilyn kustannuksetkin pysyvät 
kohtuullisina. Osassa mökeistä on myös tulisija, jolla mökki 
lämpiää tunnelmallisesti mukavaksi. 

Yhteiset tapahtumat talvella 

Talvella siirtolapuutarhailu on tapahtumien osalta lepotilassa. 
Ainoa poikkeus on yhteinen pikkujoulu, jota vietettiin 
ensimmäisen kerran viime vuonna. Tarjolla oli riisipuuroa, 
kahvia, torttuja ja pipareita. Ohjelmana oli pipareiden koristelua, 
yhteisiä joululauluja sekä kuulumisten vaihtoa. Perinteisten 
pikkujoululahjojen jakamisen sijaan osallistujat lahjoittivat 
haluamansa summan lahjoitettavaksi hyväntekeväisyyteen, ja 
yhdessä kohteeksi valittiin jouluateria vähävaraisille perheille. 
Tapahtumassa oli parikymmentä osallistujaa, tänä vuonna 
toivottavasti vielä enemmän. 

Talvella käynti kertoo ulkopuolisille, että alueella viihdytään, 
jolloin ehkäistään myös ei toivottujen vieraiden visiittejä 
mökeissä ja viestitään ulkoilijoille mahdollisuudesta liikkua 
kauniilla alueellamme. Talvella saatat bongata myös 
metsäkauriita herkuttelemassa omenapuidenoksia. 

Mukavia hetkiä talvimökkeilyyn ja muistathan, että pysyvää 
kotia mökistä ei kuitenkaan saa tehdä. – Teksti Jenni Takala 



S i v u  | 7 
 

KAIKU JUTTUA URBAANISTA MÖKKEILYSTÄ 

 

  
MIKÄ KESÄ!  

Viime kesänä hyväksytyn strategian mukaisesti haluamme olla puutarha-alue, jossa jäsenet voivat 
entistä enemmän jakaa omia mielenkiinnon kohteitaan muille jäsenille. Niinpä toivomme, että 
jokainen rohkaistuu tuomaan tapahtumiin oman kiinnostuksen kohteensa mausteeksi kesäämme. 

Tänä kesänä omaa osaamistaan ovat luvanneet jakaa Sirkku Pietilä tomaattien kasvatuksen, Sinikka 
Vieno hapanjuurileivän leivonnan ja Tapio Takala Limoncellon saroilta. Mukaan mahtuu lisää aiheita. 
Pyrimme liittämään niitä torstaikahviloiden yhteyteen, mutta myös puutarhan Kick Off tapahtuma on 
mahdollisuus jäsenten omien puutarhaan kohdistuvien mielenkiinnon kohteiden esittelyyn.  

TAPAHTUMIEN KESÄ 

1.6. kesä puutarhalla käynnistyi ”Kick off” tilaisuudella. Tilaisuus oli kaksiosainen, ensin päivällä 
käytiin läpi puutarhan perusasioita. Tilaisuudessa oli Suomen siirtolapuutarhaliiton sihteeri Tina 
Wessman kertomasta liiton toiminnasta ja lisäksi jätteiden lajitteluneuvontaa. Illalla vietimme 
iltabileet, jäsenistön valitseman musiikin, nyyttäripurtavien, puutarhasuunnitelmien sekä mukavan 
yhteisporinan ja tutustumisen merkeissä.  

2.6 oli kirppu- ja perennatori, jonne me jäsenet toimme lahjoituksia yhdistyksemme pöytään: 
perennoja tai taimia myyntiin. Samalla sai myytyä omat turhat aarteet kirpputorilla.  

15.6. jäsenillä on mahdollisuus osallistua Marjaniemen puutarhalla toteutuvaan Suomen 
siirtolapuutarhayhdistyksen järjestämään luentotilaisuuteen: ”Kaikki hyötykäyttöön” Autollinen 
puutarhuri, otathan autottoman kimppakyytiläisen mukaan. Luennolle pitää ilmoittautua.  

Juhannusviikolla keskitymme juhannussään arvontaan. Ohjeet tulevat myöhemmin ilmoitustaululle. 
Lipunnostoon ja juhannuskahveille kokoonnumme klo 18. Tähän mennessä olethan tarkkaillut ja 
ilmiantanut naapureitasi, sillä palkitsemme heitä perustein, jotka jäsenistö ehdotuksessaan ilmoittaa. 
Pakilan siirtolapuutarhan puolelle voi illalla mennä juhlimaan tai ihailemaan rannan kokkoa. 

29.6. kaikki uinuvat laulajakyvyt pääsevät valloilleen Klapun karaokessa kerhotuvalla. Ja 30.6. 
halukkaat leipovat muodikasta vaalea hapanjuurileipää Sinikka Vienon kanssa. 

Sunnuntaina 7.7. vietetään valtakunnallisia avoimet puutarhat päiviä. Jos tahdot, voit avata porttisi 
vierailijoille puutarhaasi. Merkitse porttisi ilmapallolla ja laita fb:hen tieto asiasta. Aluejärjestön 
kesäkisat järjestetään tänä kesänä Klaukkalanpuistossa 13.7. ja tarvitsemme sekä toimitsijoita että 
kilpailijoita. Toimitsijat voivat ilmoittautua Immosen Velille.  

Elokuussa korjaamme satoa, ongimme kilpaa (7.8.) ja vietämme perinteisiä elojuhlia (17.8.) sekä 
venetsialaisia (31.8.) jäsenistön toiveiden mukaisella tavalla.  

Elojuhliin toivomme porukkaa sekä vieraiksi että toimitsijoiksi. Elojuhla on kesämme huipennus ja jos 
sinulla on ideoita tapahtumaan, osallistu kesän aikana järjestettävään ideointi- ja työnjakopalaveriin. 

Syyskuussa sähkömittarit luetaan 7.9, jolloin kerhotuvalla on myynnissä myös ruokaa. Klapun ja 
Pakilan yhteisiä Octoberfesteja juhlitaan 14.9., jolloin tulille pannaan sekä omat että elojuhlista 
jääneet makkarat ja kuunnellaan suomimusaa kerhotuvalla vapaamuotoisin menoin. 

Yhteisistä asioista päätetään syyskokouksessa 27.10. Voit silloin vaikuttaa moniin siirtolapuutarhan 
asioihin ja tuoda etukäteen omia aloitteita päätöksentekoon. 

Ennen joulukiireitä eli 30.11. kokoonnumme yhteisen puuropadan ääreen kerhotuvalle muistelemaan 
kesää ja suunnittelemaan seuraavaa.  

Tule sinäkin tekemään yhteistä ja mukavaa kesää Klapussa! Yhdistys olemme me ja meistä riippuu 
yhteisen toiminnan sisältö ja fiilis! Tuo oma osuutesi jaetuksi! – Teksti Kaisa Mannermaa 
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Luxury 

LEPAAN VINKKEJÄ PUUTARHAN 
TUHOLAISTORJUNTAAN 
 
Yleisenä ohjeena tuholaistorjunnan osalta 
harrastajapuutarhurille on se, että mekaaninen 
torjunta (toukkien kerääminen tms) on paras keino, 
erityisesti jos ei ole aivan varma siitä, mistä 
tuholaisesta on kyse. Torjunta-aineita ja myrkkyjä 
kannattaa välttää, koska ne tuhoavat myös toukkia ja 
hyönteisiä, jotka syövät haitallisia tuholaisia. 
 
Myös kotioloihin pätee se, että kaikki lajit eivät ole 
haitallisia lehtokotiloita, vaan kotiloiden joukossa on 
myös ”hyviksiä” eli kuolleita kasveja syöviä lajeja, 
jotka parantavat sitä kautta maaperää. Lepaan 
puutarhakurssin oppien mukaan nämä hyvikset ja 
pahikset erottaa toisistaan mm siitä, että pahiksilla on 
selvä ”napa” ja hyviksillä ei ole. Hyviksillä kotilo on 
esim. raidallinen, kun lehtokotilo on vaaleanruskea.  
 
Kiteytettynä Lepaan opit kotipuutarhurille kaikkien 
tuholaisten osalta on, että jos et ole ihan varma 
lajitunnistuksesta tai siitä mitä olet tekemässä, niin 
älä tee. Kuvassa oikealla haitallinen lehtokotilojolla 
”napa” ja vasemmalla ”hyviskotilo”. Teksti Tuula 
Laakso 
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Kompostointi 
 

Luonnollisesti siirtolapuutarhassa - kompostoimalla 
 
Kompostointi on tehokas tapa huomioida luonnon monimuotoisuutta. Kompostoimalla 
hyödynnetään kaikkea eloperäistä jätettä ja siitä muodostuu puutarhaan ravinteikasta 
maanparannusainetta. Puutarhajätettä voi kompostoida ns. lehtikompostiin ja lisäksi 
keittiöjätettä lämpökompostoriin. Kompostoi kaikki eloperäinen jäte. Varmista, että 
kompostisi soveltuu ruoka-aineiden kompostointiin ja estää rottia ja muita tuhoeläimiä 
pääsemästä niihin käsiksi. Ruokajätettä ei saa kompostoida ns. avoimiin komposteihin. 
 
Valmiin kompostin käyttö kasvimaalla palauttaa arvokkaat ravinteet luonnon kiertokulkuun. 
Komposti vilkastuttaa maan pieneliötoimintaa, parantaa maaperän rakennetta ja ilmavuutta 
sekä lisää veden ja ravinteiden pidätyskykyä.  
 
Lisätieto kompostoinnista Helsingin alueella HSY:n verkkosivuilta 
https://www.hsy.fi/fi/asukkaalle/lajittelujakierratys/pientalon-
jatehuolto/Sivut/Kompostointi.aspx 
 
Mikäli et halua laittaa puutarhakompostiin keittiöjätettä, on perinteisen kompostoinnin 
rinnalle viime vuosina tullut myös muita talousjätteen kompostointiin soveltuvia 
kompostointimenetelmiä, esimerkiksi Bokashi-kompostointi tai matokompostit. 
 

Auki ti-to, su 11-18, pe-la 11-20 

Tuomarinkyläntie 18 

www.annankartano.fi 
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Petankki siirtolapuutarhoissa 
 
Petankkia pelataan lähes jokaisessa Suomen siirtolapuutarhassa. Peli on säännöiltään helppo ja sopii 
kaikenikäisille ja -kokoisille sukupuolesta riippumatta. 

 
Meidän alueellamme petankkia on pelattu alueen perustamisesta lähtien ja varsinkin parikymmentä 
ensimmäistä vuotta urheilukenttä kokosi suuren joukon pelaajia. Nykyisin into on hieman hiipunut, mutta 
edelleen meitä innokkaita pelaajia löytyy viikoittain mittelemässä taitojamme.  

 
Petankissa myös kilpaillaan siirtolapuutarhojen 
kesken ja petankki kuuluukin mm. 
Siirtolapuutarhaliiton Kohtaamispäivien 
ohjelmaan. Täällä Helsingissä järjestetään 
vuosittain Aluejärjestön Kesäkisat ja 
ohjelmassa on myös petankki. Lisäksi 
kilpaillaan Roopen ruukusta ja vain naisille 
tarkoitetusta Roosan ruukusta. Alueellamme on 
yhteistoimintaa niin Talin kuin myös Pakilan 
siirtolapuutarhan kanssa; Talin kanssa on 
ystävyysturnaus kaksi kertaa kesässä jo yli 20 
vuoden ajan ja Pakilan kanssa on Kotkan 
metsästys -kisa nelimiehisin joukkuein. Viime 
kesänä pelaajamme olivat menestyksekkäitä, 
voitimme sekä Roopen ruukun että Kotkan 
metsästyksen. 

 
Itselleni petankista on tullut ympärivuotinen 
harrastus ja sen myötä olen saanut paljon uusia 
ystäviä. 

 
Jos petankki kiinnostaa, tule rohkeasti mukaan. 
Pelaamme maanantaisin alueemme viereisellä 
urheilukentällä. Petankkikuulia löytyy 
siivouskaapista ja niitä voi vapaasti lainata. 

 
- Teksti Eija, mökki 40 
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