TOUKOKUUN TIEDOTE 2022
Kevät on täällä ja meidän kaikkien odottama puutarhasesonki alkamassa!
Tässä tietoa yhdistyksen toiminnasta kevään osalta. Yhdistys viestii pääasiassa
sähköpostilla, yhdistyksen verkkosivuilla sekä tarvittaessa
tekstiviesteillä. Tärkeimmät tiedot tuodaan myös Pirtin ilmoitustaululle.
Laskutusohjelmamme on vaihtunut. Jos olet aiemmin saanut laskut kahteen eri
sähköpostiosoitteeseen, tulee laskut jatkossa vain yhteen. Päivitäthän
tarvittaessa sähköpostiosoitteesi osoitteeseen talous@nspy.eu. Jos muutosta ei
ole tapahtunut tai et ole ilmoittanut useita sähköpostiosoitetta, on asia osaltasi
kunnossa ja sinun ei tarvitse tehdä mitään.

Rakentamiseen ja palstanhoitoon liittyvä ohjeistus on päivitetty
huhtikuussa 2022. Rakennustoimikunnan tavoitteena on varjella vanhan hienon
alueen yhtenäisen ilmeen säilymistä. Ohjeistuksen sisältö on
uudelleenjärjestelty, kasvihuone muutettu aina sallituksi rakennukseksi
(kevätkokous 22 päätös), kappale vastuunjaosta lisätty. Muita päivityksiä: muiden
rakennusten laudoitusta suositellaan pystylaudoitetuksi, muiden rakennusten
värin tulee olla sama kuin mökissä (uusi rakentaminen), varastossa pulpetti- ja
viherkatto sallittu.
Yhteisötyöt organisoidaan toimikaudella 2022 uudelleen ja hallitus on jo
aloittanut yhteisötöiden kirjanpidon uudistamisen. Tätä varten ilmoita 7.5.2022
mennessä yhdistyksen kotisivuilla olevalla lomakkeella, mikäli sinulla on ollut
alueen kunnossapitoon liittyvä vakituinen yhteisötyö, jota haluat myös jatkossa
tehdä. Ilmoita myös palstasi numero ja se, mihin mennessä toimikautta
yhteisötyö on sovittu valmiiksi.
Toukokuun lopulla puutarhan yhteisötöitä aletaan jakaa uudestaan ja jos
hallituksella ei ole tehtävääsi tiedossa, se voidaan antaa jonkun muun tehtäväksi.
Toimikaudelle 2022 perustetaan myös erityinen Yhteisötyöryhmä, jonka
tehtäviin kuuluu maa-aineksen myynti ja yhteisötöiden jakaminen tiistaisin Pirtin
pihapiirin varastorakennuksella valmiiden ohjeiden mukaan. Tähän
yhteisötyöryhmään on jo ilmoittautunut kuusi vapaaehtoista, mutta jotta
puutarhan kunnossapitoa ja maa-aineksen myyntiä voidaan tehdä joka viikko,
yhteisötyöohjaajia tarvitaan vielä lisää.

Uusi Yhteisötyöryhmä järjestäytyy kevättalkoissa lauantaina 7. toukokuuta
kello 10. Tule siis paikalle heti ensimmäisellä kerralla. Ellet ehdi ja haluat silti
yhteisötyöryhmään, jätä viesti sähköpostiin palaute@nspy.eu
Ilmoita kotisivujen lomakkeella myös, mikäli haluat tehdä yhteisötöitä
keittiöryhmän töissä, kuten 90-vuotispäivien (30.7.) tai Avoimien puutarhojen
(7.8.) keittiöryhmissä ja/tai lettujenpaistossa. Vaihtoehtoisesti voit tulla
kevättalkoisiin 7.5. kertomaan vakiintuneista yhteisötöistäsi suullisesti tai vastata
lomakkeen kysymyksiin sähköpostilla palaute@nspy.eu
Huom: saunan yhteisötöistä ilmoitetaan entiseen tapaan saunavastaavalle ja
saunaisännälle sähköposteihin nurmihanni@gmail.com
ja jarkko.tallberg@gmail.com
Risunkeräys järjestetään 2.5.-8.5. Keräyspaikkoina vanhan puolen
keskusaukio ja uuden puolen keskusaukio. Paikat merkitään valmiiksi selvästi.
Risukeräys on vain risuille ja rungoille. Muovipussit, laudat, kannot,
haravointijäte, juurakot yms. ei kuulu risukeräykseen. Puunrunkoja voi laittaa,
mutta ne on pilkottava alle kolmen metrin mittaisiksi.
Yhdistyksen kevättalkoot järjestetään lauantaina 7.5 klo 10-13. Tehtävien
jako Pirtin pihassa, kaikille käsille löytyy mieleistä tekemistä. Kuulumisten
vaihtaminen tässä yhteydessä hoituu myös! Talkootehtäviin kuuluu mm.
haravointia, kukkapenkkien siistimistä, vesikourujen putsausta, kalusteiden
päältä peitteiden poistamista ja paikoilleen siirtoa. Talkoot eivät kartuta
yhteisötyötunteja. Kaikille talkoolaisille tarjolla soppalounas sekä kahvia ja
pullaa klo 13. Tervetuloa!
Yhteisötyöt alkavat tiistaina 17.5. Tuolloin alkaa myös maa-aines myynti.
Puutarhan tunti Pirtillä tai pihamaalla to 19.5. klo 18-19. Tule
vaihtamaan kuulumisia, ideoimaan yhteisiä tapahtumia tai moikkaamaan
muita viljelijöitä. Mukana pj Mervi.
Hallitus kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 24.5.
Uusien ja vanhojen viljelijöiden infot torstaisin 2.6. ja 7.7. Pirtillä
klo 18-20.

WC- ja suihkutilat avataan normaalisti vesien avaamisen yhteydessä.
Vesien avaamisesta ilmoitetaan tekstiviestillä sekä ilmoituksella Pirtin
ilmoitustaululla. Pyydämme, että wc:tä käytetään vain terveenä.
Ohessa Kansainvälisen Siirtolapuutarhaliiton suomeksi käännetty opas,
Maaperä elää, Maaperän suojelu pienillä puutarhapalstoilla. Helletaikka sadepäivän lukuhetkiin. Teos löytyy kirjana Pirtin kirjastosta.
https://drive.google.com/file/d/13oKbCspjTQGXhg1LwXGi_fUmMykJUro4/view?usp=sharing

