VSPY:n tiedotus- ja keskustelutilaisuus järjestettiin Toimelassa 11.6.2017
Tiedottaja Raija Seppälä esitteli luonnosversion kaikille jaettavasta oppaasta, johon on koottu perustietoa
Vallilan siirtolapuutarhan toiminnasta ja asioista, jotka hyvä tietää. Tarkoitus on myös auttaa uusia
pääsemään sujuvasti alkuun sekä kannustaa kaikkia viljelijöitä mukaan talkoisiin, toimintaan ja ideoimaan
yhdessä.
Kommentteja oppaaseen odotetaan vielä tilaisuudessa käydyn keskustelun lisäksi juhannukseen mennessä,
jonka jälkeen viimeistellään opas ja jaetaan postilaatikoihin. Ehdotukset voi lähettää tiedotuksen
sähköpostiosoitteeseen tiedotus@vallilanspy.net tai laittaa suoraan Raija Seppälälle palstan 46
postilaatikkoon.
Rotta-asiasta todettiin, että mitään myrkkyjä ei saa nyt laittaa palstoille. Talviaikaan voisi suljettuun tilaan
laittaa myrkkyä. Hallitus selvittää kaupungin kanssa vielä mahdollisia virallisia torjuntatoimenpiteitä.
Toivottiin, että jäsenet suunnittelisivat ja toteuttaisivat talkootöinä myös erilaisia yhdistyksen tapahtumia ja
toimintaa, vaikkapa yhteislounaita Toimelassa. Toimelavastaava Seija Hulkkoselta saa tiedon vapaista
ajankohdista.
Juhannusaattona on lipunnoston ja kokon lisäksi grillikatoksella makkaranpaistoa. Yhdistys hankkii
makkaraa ja limua myytäväksi, mutta myyjiä toivotaan jo ilmoittautuneiden lisäksi vielä vuorottelemaan.
Lisäksi Ylen Hulahula-ohjelma toivoo, että mekin osallistuisimme aattona klo 22 tanssiennätyksen
saavuttamiseen. Osallistuminen kiinnosti, joten eiköhän sitten koota joukot tanssahtelemaan koko Suomen
mukana.
Ulla Gripenberg vastaa tänä vuonna perinteisestä Juhannuslounaasta. Valmistelukokous on kutsuttu koolle
13.6. ja lounaan osallistujalistakin on jo kioskilla.
Toimintakalenteria päivitetään jatkuvasti nettiin ja ilmoitustaululle uusilla tapahtumilla ja tarkennuksilla.
Talkoisiin osallistuminen ja myös kysymys yhteistoimintavelvoitteen ikärajan nostosta tai sen kokonaan
poistamisesta aiheutti keskustelua. Asia tuodaan syyskokoukseen.
Talkoopäällikkömme Jaakko Korpisaari kertoi, että Puutarha-Suomi 100v-juhlallisuuksien jäljiltä Berner on
lahjoittanut ilmaisia näytteitä: jokainen saa ottaa leikkikentän laatikoista yhden näytteen kutakin per palsta:
multa, lannoite ja pore. Berner toivoo meiltä myös palautetta.
Puheenjohtaja Olli Salin kertoi, että Paavalin kirkosta Mäkelänkadulle asti on tarkoitus rakentaa useita uusia
asuintaloja. Yhdistys on mielipiteenään tuonut esille, että näkymä Paavalin kirkolle tuhoutuisi. Ennemmin
kannatamme uuden matalan asukastalon saamista kirkon viereen. Edelleen on näkyvissä myös ehdotus,
että vanhan radan kohdalle puutarhamme vierestä tulisi joukkoliikennekatu bussiliikenteelle. Meidän
kantamme on, että ainoastaan raideliikenne on ok.
Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin -hanke etenee ja aloitustilaisuus on 12.6.
Palstakatselmukset toteutetaan juhannuksen jälkeen ja heinäkuun alussa on kaupungin ja yhdistyksen
hallituksen yhteinen katselmointi koko alueesta ja tarvittavista toimista.

