NSPY Kevät 2021
Hyvä jäsenemme,
Kevät on täällä ja meidän kaikkien odottama puutarhasesonki alkamassa!
Tässä tietoa yhdistyksen toiminnasta kevään osalta. Poikkeustilanteen johdosta
olemme joutuneet muuttamaan kevään ohjelmaa. Muutoksia tehdään lisää,
jos tilanne sitä vaatii. Yhdistys viestii pääasiassa sähköpostilla, yhdistyksen
verkkosivuilla sekä tarvittaessa tekstiviesteillä. Tärkeimmät tiedot tuodaan
myös Pirtin ilmoitustaululle.
Yhdistyksen kevättalkoot järjestetään lauantaina 24.4. 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. Kaikille talkoolaisille tarjolla
soppalounas sekä kahvia ja pullaa. Ruokailu tapahtuu ulkona omista lautasista
sekä kahvikupeista. Tervetuloa!
Risukeräys järjestetään yhdistyksen toimesta toukokuussa. Infoa tästä
myöhemmin.
Pirttiä ei vuokrata toukokuussa koronatilanteen vuoksi.
Yhdistyksen kevätkokous siirretään kesäkuulle koronatilanteesta
johtuen. Kokousmateriaalit toimitetaan yhdistyksen jäsenille sähköpostilla.
Lisäinfoa myöhemmin.
Suomen Siirtolapuutarhaliitto ry järjestää liittokokouksen elokuussa. Jos olet
kiinnostunut osallistumaan liittokokoukseen yhdistyksemme edustajana, ota
yhteyttä Merviin, puheenjohtaja@nspy.eu
Yhteisö- ja sähkölasku lähetetään sähköisesti. Laskujen eräpäivä on
15.6.2021. Ohjeita laskun maksamiseen lähetetään huhtikuun aikana.
Mahdollisuutta käteismaksuun katsotaan myöhemmin.
WC- ja suihkutilat avataan normaalisti vesien avaamisen yhteydessä.
Vesien avaamisesta ilmoitetaan tekstiviestillä sekä ilmoituksella Pirtin
ilmoitustaululla. Pyydämme, että wc:tä käytetään vain terveenä.
Muistathan päivittää yhteystietosi kortistoon tarvittaessa. Viljelijöiden
sähköpostiosoitteita kaivataan lisää. Ilmoita muutoksista kortisto@nspy.eu

Hallitus kokoontuu seuraavan kerran maanantaina 26.4. Mikäli olet
aikeissa rakentaa/remontoida tontillasi, laita tarvittava toimenpide -tai
rakennuslupahakemus rakennustoimikunnalle hyvissä ajoin ennen työn
aloittamista. Hallitus myöntää rakennusluvat mutta rakennustoimikunta
voi antaa luvan töiden aloittamiselle ennen hallituksen päätöstä, mikäli
suunnitelma on ohjeiden mukainen. Lupakaavakkeet löytyvät
yhdistyksen sivuilta nekala.siirtolapuutarhaliitto.fi. Lupahakemukset
sähköpostilla rakentaminen@nspy.eu tai huoltorakennuksen kyljessä
sijaitsevaan punaiseen lukittuun postilaatikkoon.
Yhteisötyö ja maa-aines myynti aloitetaan tiistaina 4.5. klo 17-20. Yhteisötöitä
jaetaan Pirtin pihassa olevasta huoltorakennuksesta. Yhteisötyön vetäjä
rpelvola@gmail.com 050-3214 107 (iltaisin).
Yhteinen yhdistyksemme kaipaa lisää väkeä toimimaan erilaisiin tehtäviin.
Kaikkiin tehtäviin on luvassa perehdytys ja hyvät ohjeet. Yhteistyössä on voimaa!
Porukalla saamme pidettyä kauniin siirtolapuutarhamme toiminnassa, jakaen
iloa ja kauneutta kaikille.
Seuraavanlaisiin tehtäviin kaivataan tekijöitä:
Vesivastaava. Työnkuvaan kuuluu mm. vesien avaaminen ja sulkeminen
keväisin ja syksyisin, hanojen toimivuuden seuranta. Pirtin vesiboilerin ja
astianpesukoneen käyttöönotto. Putkimiehen tilaaminen tarvittaessa.
Kiinteistönhoitaja. Tehtäviin kuuluu mm. suunnitella yhdistyksen rakennusten
huolto-ja korjaustarpeet. Valvoa korjaustöitä. Hoitaa kiinteistöjen pikkuvikoja ja
tilaa korjaajan tarvittaessa. Palstojen välisten rajojen mittaaminen tarvittaessa.
Turvallisuussuunnitelman päivittäminen.
Kalustonhoitaja. Tehtäviä mm. kaluston kunnossapito ja uusien hankinta.
Jäteastioiden seuranta ja lisätyhjennykset. Alueen kunnossapitotarpeiden
seuranta.
Lisäinfoa näistä tärkeistä tehtävistä tyonohjaus@nspy.eu

Puutarhamme tapahtumiin, vapaa-ajan toimintaan ja yhteiseen viihtymiseen
kaivataan uusia näkijöitä ja tekijöitä. Otathan yhteyttä jos innostut osallistumaan
ilmonen.satu@gmail.com
Saunapäivinä kaivataan kassahenkilöitä ottamaan saunamaksuja vastaan ja
myymään virvokkeita. Ota yhteyttä nurmihanni@gmail.com
Olisitko kiinnostunut tekemään yhteisötyösi saunaa lämmittämällä? Silloin
yhteys jarkko.tallberg@gmail.com
Kauden alku on siis meilläkin hyvin poikkeuksellinen. Seuraamme aktiivisesti
tilannetta ja noudatamme tarkasti poikkeustilan ohjeistuksia.
Muistetaan huolehditaan toistemme turvallisuudesta. Siten pysymme itsekin
terveinä. Koitetaan myös nauttia etenevästä keväästä ja alkavasta uudesta
puutarhakaudesta. Kevät keikkuen tulevi !!
Puutarhan tunti Pirtillä to 6.5. klo 18-19. Tule vaihtamaan kuulumisia,
ideoimaan yhteisiä tapahtumia tai moikkaamaan muita viljelijöitä. Mukana pj
Mervi.

