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Puolarmaarin ryhmäpuutarha ry  

Orvokkipolku 1, Espoo 
www.puolarmaari.fi 

Toimintakertomus 1.1.2017–31.12.2017 
Puolarmaarin ryhmäpuutarha ry rek.nro. 158043, rekisteröity 26.02.1993 ja 25.8.2004 
(sääntömuutos).  

HALLITUS 
Hallitus valittiin kevätkokouksessa 23.4.2017.  

Puheenjohtaja ja sihteeri Michaela Kilkki 
Neljä jäsentä: Varapuheenjohtaja Anne Jääskeläinen, tiedottaja Irma Salminen, 
kylätupavastaava Pertti Mäntykangas, Toni Seppänen 
Varajäsenet: Pekka Hautala ja Simo Hellström 
Taloudenhoitajana toimi hallituksen ulkopuolelta valittu Helka Backman. 

YHDISTYKSEN KOKOUKSET 

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 26.4.2017 

Hallitus kokoontui toimikauden aikana 13 kertaa. 

TALOUS 
Korotetulla hoitomaksulla 180 € pystyttiin hoitamaan loppuun roskakatoksen kunnostus 
(sisämaalaus ja ovi) sekä teettämään katos kylätuvan pergolalle. Taloushallinnon 
ulkoistamisen sijaan päätettiin aikaistaa yhdistyksen hallinnoimien alueiden viherhuoltoa, 
joka vuosikokouksessa yhteisesti todettiin seuraavien vuosien tärkeäksi kohteeksi. 
Taloushallinto pystyttiin hoitamaan vielä tällä erää omin voimin. 

Tilinpäätös osoitti voittoa 3.854,59 €. 

TOIMINTA 
Yhteistoiminta 

Perinteiset kevät- ja syystalkoot(22.4. ja 21.10.) vetivät taas runsaasti väkeä (noin 70-80). 

Kauden päätapahtuma oli kylän 25-v elojuhla lauantaina 12.8.. Juhlaa vietettiin kauniissa 
loppukesän säässä juuri ennen raivoisaa ukkosmyrskyä. Leppoisassa tunnelmassa 
nautittiin hyvästä musiikista ja ruoasta, ja palautteesta päätellen ihmiset viihtyivät. 
Edellisenä iltana kukkapalstalainen Anu Jokela piti antoisan kukkienasettelukurssin. Osalla 
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asetelmista koristeltiin kylätupa juhlaa varten. 

Toinen iso tapahtuma oli ravintolapäivä sunnuntaina 20.8. kylätuvalla. Kuuden hengen 
voimin hoidettu pop-up -ravintola oli menestys. 

Espoon puutarhayhdistys kävi tutustumassa kyläämme 14.6., jolloin kierrettiin Liljapolku 
2, Kimalaisenpolku 34 ja Orvokkipolku 3 pihoissa ja lopuksi kokoonnuttiin kylätuvaan 
jutustelemaan. Nämä samat kohteet osallistuivat Avoimiin puutarhoihin su 2.7. 2017. 

Kunnostustyöt 

Roskakatoksen kunnostus saatettiin loppuun. Sisätilat maalattiin, yläreunat verkotettiin ja 
valmistettiin uusi ovi. Verkotuksen ja oven tarkoitus on estää lintujen pääsy tilaan. 
Urakoitsija oli Jussi Huttunen, kuten v. 2016 postikatosten osalta. Samainen urakoitsija teki 
myös katoksen kylätuvan pergolaan. 

Yhdistyksen hallinnoimien alueiden hedelmäpuiden leikkauksen hoiti Forestum Oy. Lisäksi 
yrityksen työntekijä leikkasi postikatos-2 vastapäätä olevan parkkipaikan porttiaidan 
matalaksi huonon näkyvyyden vuoksi. Leikattu aita tulee pitää matalana jatkossa 
talkoovoimin. 

Kaivukuokka -niminen firma siisti kylätuvan pihamaata. 

Jätekeräys 

Jatkettiin risun- ja viherjätteen keräystä siirtolavoille. Viherjätemaksu 40 € kattoi 
viherjätekeräyksen. Otettiin taas osaa HSY:n keväiseen risunkeräykseen, mikä vähentää 
merkittävästi yhdistyksen risujätelaskua.  

Sekajätelava oli kevättalkoissa, ja lisäksi kuljetettiin pois kuorma kylätuvan romuja L&K:n 
kautta. Yhdyskuntajätteen keräys jatkui entisellään. 

Hevosenlantaa saatii palstoille kahteen otteeseen. 

Kylätuvan käyttö 

Yhteistilalla oli yhteensä 59 käyttökertaa. Tila oli puutarhayhdistyksen käytössä 25 kertaa 
ja yksityistilaisuuksia oli 24.  Akilles käytti tilaa yhdeksän kertaa ja koululaistapahtumia oli 
yksi.  

Lisäksi pidettiin viikkosaunaa miehille ja naisille 3 € maksua vastaan.  

Pesukone (2 €/koneellinen) oli erittäin ahkerassa käytössä (noin 770 koneellista). 

Kesäkeskiviikkoisin yhteistilan pihalla pelattiin petankkia. 

TIEDOTTAMINEN 
Ulkoinen tiedottaminen 

Ulkoinen tiedottaminen tapahtui kotisivujen www.puolarmaari.fi. Kotisivut ovat 

http://www.puolarmaari.fi/
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saavuttaneet näkyvyyttä ja kiitosta eri tahoilta. On päiviä jolloin siellä on ollut yli 400 
kävijää. Arvattavasti mökin myynti tai jokin tapahtuma alueellamme aiheuttaa nämä 
kävijäpiikit. 

Sisäinen tiedottaminen 

Sisäinen tiedottaminen tapahtui pääosin Yhdistysavain-ohjelman kautta lähetettävällä 
sähköpostitiedotteella sekä kylätuvan autonpesukatoksen virallisen ilmoitustaululla. 
Lisäksi on käytössä kylän sisäinen suljettu Facebook-ryhmä. Asukkaat ovat ottaneet 
aktiivisesti yhteyttä yhdistykseen kotisivujen kautta, mikä on toivottavaa, jotta hallitus 
pysyy reagoimaan menossa oleviin asioihin. 

11.10.2017 julkaistiin tiedote ‘Puolarmaarin mökkipalstojen hoitotason määritys’. 
Tarkotuksena on nostaa tietoisuutta alueen arvosta puutarhakylänä ja kiinnittää huomiota 
pihojen viheralueiden hoitoon. 

LOPUKSI 
2017 on jatkettu aktiivisesti vastuullamme olevien rakennusten korjaus- ja kunnostustöitä, 
mitkä on nyt saatu päätökseen. Seuraavana kohteena on viheralueiden kohentaminen. 

 


