Puolarmaarin ryhmäpuutarha ry:n toimintakertomus 2018
TOIMINTA
Yhteistoiminta
Kevät- ja syystalkoot (28.4. ja 27.10.)
Cine kylässä ti 17.4. (elokuvailta kylätuvassa)
Muovin kierrätysopastus 6.6.
Puutarhurin ilta ke 30.5.
Kompostointikurssi ke 13.6.
Grilli-ilta ke 27.6.
Avoimet puutarhat su 1.7. (kolme pihaa)
Improvisaatioteatteri Impropå ke 8.8.
Elojuhlat 11.08. klo 14.00
Laulu- ja jouluglögi-ilta ke 19.12.
YHTEISTOIMINTA ESPOON KAUPUNGIN KANSSA
Espoon kaupungin ja Puolarmaarin ryhmäpuutarha ry:n välisissä
neuvotteluissa tarkennettiin vuoden 2015 käyttösopimusta.
Alkuvuodesta saatiin tehokkaat katuvalo pitkän pimeän kauden jälkeen.
Syksyllä uusittiin Kimalaisenpolun silta matalammalla kaarella, koska
vanhan sillan jyrkkä keskikohta haittasi matalampien nykyautojen
sillanylitystä. Sillan täysi uusiminen osoittautui tarpeelliseksi, sillä
rakenteissakin oli vaurioita.
HANKINNAT
Hankittiin pensasleikkuri ja raivaussaha viheralueidemme hoitoon.
Ostettiin tuoleja kylätuupaan VR-huutokaupasta .
JÄTEKERÄYS
● Risun- ja viherjätteen keräys siirtolavalle
● HSY:n keväinen risunkeräys
● Yhdyskuntajätteen keräys jatkui entisellään, paitsi että
pakkausmuovin keräys alkoi 4.6.2018

● Sekajätelava kevättalkoissa
YMPÄRISTÖN HOITO
Koska kylän puusto oli kasvanut huomattavasti 25 vuodessa ja oli
osittain huonossa kunnossa, päätettiin lähettää Espoon kaupungille
puidenkaatoanomus kylän polkujen ja samalla myös mökkipalstojen
puiden osalta. Tehtiin polunvarsien kartoitus ja kysely mökkipalstalaisille.
Laadittiin dokumentti ja kartta kaadettaviksi halutuista puista
kaatoperusteluineen. Hakemus tallennettiin Espoon asiointipalvelun
sivustolle 12.9.2018. Hakemus juuttui järjestelmään ja lähti etenemään
lopulta hallituksen toistuvien yhteydenottojen jälkeen. Tarjouksia päästiin
pyytämään alkuvuodesta 2019, joten puiden kaato ja siihen varattu
polkupuiden kaatoon budjetoitu kulu siirtyi vuoteen 2019.
YHTEISTILAN KÄYTTÖ
● Kylätuvan käyttökerrat 59 kpl
○ puutarhayhdistys 19 kpl
○ kyläläisten yksityistilaisuuksia 9 kpl
○ ulkopuolisten yksityistilaisuuksia 22 kpl
○ Akilles 8 kpl
○ koululaistapahtuma 1 kpl
● Viikkosaunaa miehille ja naisille koko vuoden ja kesäisin
keskiviikkosauna miehille.
● Syksyllä tarjottiin yksityistä kertasaunaa 15 €/ kk puolen vuoden
sitoutumisajalle. Tähän tarjoukseen tarttui kaksi mökkiläistä. Tässä
yhteydessä luovuttiin yhteissaunan kertamaksusta sen
keräysongelmien vuoksi. Samoin pesulamaksua yksinkertaistettiin
niin, että se kerätään kertasuorituksena 20 €/vuosi.
TIEDOTTAMINEN
Ulkoinen tiedottaminen
● kotisivut www.puolarmaari.fi.

Sisäinen tiedottaminen

● sähköpostitiedote
● kylätuvan autonpesukatoksen virallinen ilmoitustaulu

● suljettu Facebook-ryhmä
LOPUKSI
2018 oli otettu projektikohteeksi viheralueiden kohentaminen, mitä
toteutettiin aktiivisesti kevät- ja syystalkoissa. Lisäksi mökkipihojen ja
yhteisten alueiden yhdistetty puunkaatoluvan anomus lähetettiin
Espoolle.
Kannustetaan edelleen asukkaita huolehtimaan pihoistaan ja
rakennuksistaan. On helpompaa ja halvempaa huolehtia ympäristöstään
säännöllisesti kuin päästää piha ja mökki huonoon kuntoon.
Kesäkauden aikana yhteistilassa oli varsin monipuolista yhteisöllistä
ohjelmaa. Hallitus ottaa mielellään vastaan kyläläisten ideoita tulevan
kauden ohjelmasta.

