Puolarmaarin ryhmäpuutarha ry:n toimintasuunnitelma 2018
Viheralueet
Puolarmaari on kaavoitettu ryhmäpuutarha-alueeksi. On kulunut 26 vuotta sen
perustamisesta, joten kaikki kasvillisuus on täysmittaista ja osittain ylikasvanutta ja
risuuntunutta. Jotta kylämme jatkossakin pysyy huomioituna ja arvostettuna
puutarhakylänä, sen hoitoon on kiinnitettävä huomiota, niin viheralueiden ja puutarhojen
ylläpitoon kuin rakennuksien kunnon ylläpitoon.
Tämä vuoden toiminnan pääkohde onkin viheralueiden hoito, niin alueemme yhteiset kuin
omien mökkipalstojenkin alueet. Yhdistyksen alueen rajat noudattavat molempien
peltomökkialueiden ja metsämökkialueen sisärajoja. Muu on Espoon kaupungin vastuulla
olevaa puistoaluetta.
Viherhoito ei ole vuoden tai kahden projekti, vaan jatkuvaa ylläpitoa. Viedään sekä
talkootyö- että budjettipanostuksia viheraluehoidon suuntaan. Käydään
kansalaiskeskustelua, mitä halutaan ja mihin rahkeet riittävät. Joka tapauksesssa on varmaa,
että aluetta ei saa päästää rappeutumaan näin keskeisellä paikalla Espoota.
Aloitetaan tänä kesänä pensaista ja aidoista, jotka kaipaavat joko alasleikkausta tai muuta
siistimistä. Suurin osa alueen ensivaikutelmasta tulee polkuja ja parkkipaikkoja reunustavista
aidoista, pensaista ja koristepuista. Yhteisillä alueilla olevat vähäiset pensasmäärät on
helposti hoidettavissa, mutta entä mökkejä rajaavat aidat. Kaikilla ei ole rahkeaita oman
polkuaidan siistimiseen. Asia on avoin keskustelulle.
Toinen iso viherkysymys on metsämökkien puiden hoito. Yhdistyksen hoidossa olevien
yleisten alueiden ja mökkipalstojen mahdolliset puunkaadot tullaan selvittämään niin, että
haetaan yhteinen lupa ehdotetuille puiden kaadoille. Pelkästään väärässä paikassa oleva tai
roskaava puu, joka on maisemallisesti arvokas, ei saa kaatolupaa. Sen sijaan asukkaiden
kannattaa kiinnittää huomiota ikääntyneisiin haapoihin, jotka mätänevät tyvestään ja voivat
kaatua myrskyssä. Ranteenpaksuiset puut saa kaataa ilman lupaa. Yhteisten alueiden
puunkaadot maksaa yhdistys, mökkipihojen puunkaadon asukas.
Tilataan HSY:ltä keväinen, kertaluonteinen risunkeräys alueellemme. Risulava- ja
viherjätelavoja vuokrataan edelleen.

Toiminta
Kylässä järjestetään perinteiset kevät- ja syystalkoot ja niiden lisäksi minitalkoita.
Kylätupaa käytetään jatkossakin yhdistyksen kokouksiin ja tapahtumiin ja tarjotaan sitä
asukkaiden ja ulkopuolisten käyttöön korvausta vastaan. Kylätuvalla pidetään yhteisiä
kyläläisille avoimia tilaisuuksia ja vapaamuotoisia kyläkeskiviikkoja jatketaan asukkaiden
oman aktiivisuuden mukaisesti.
Osallistutaan Avoimiin puutarhoihin 1.8.2018, jos löytyy halukkaita mökkiläisiä esittelemään
puutarhaansa.
Mahdollisesti järjestetään elojuhlat.

Talous
Suurimmat kustannukset yhdistykselle tulevat jätehuollosta (yhdyskuntajätteet ja risut).
Viherjätekeräys katetaan käyttäjien maksuilla edellisvuoden tapaan. Vuoden teeman
mukaan varataan rahaa alueen viherhuoltoon. Mahdollisesti uudistetaan kylätuvan
huonokuntoisia tuoleja kevyempiin pinottaviin malleihin. Varataan myös rahaa mahdollisten
yllättävien menojen varalta, kuten yksittäisten antenniyksikköjen korjaukseen.

Yhteistyö Espoon kaupungin kanssa
Jatketaan hyvin alkanutta yhteydenpitoa Espoon kaupungin kanssa, ja selvitetään
kulloinkin ajankohtaisia kysymyksiä. Kaupungin puolelta ollaan tyytyväisiä
yhdistyksen aktiivisuuteen, sillä näin tieto kulkeutuu kaikille asukkaille samalla kertaa
ilman useita yhteydenottoja. Hallitus kehottaa asukkaita ottamaan yhteyttä
hallitukseen, kun alueellamme on jokin Espoon kanssa selvitettävä asia. Myös jos
asukkaat saavat virallista tietoa ennen hallitusta, kannattaa lähettää viestiä
hallitukselle vaikkapa kotisivujen kautta.
Kimalaisenpolun sillan profiilin korjauksesta saatujen lupausten mukaan projekti
etenee joko tänä tai ensi vuonna rahoituksesta riippuen.
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