Syyskirje 2015
Arvoisat siirtolapuutarhan jäsenet!
Jopa suomalaisen ja oululaisen mittapuun mukaan harvinaisen kylmä kesä on vaihtumassa vihdoin
saapuneiden elokuun helteiden kautta syksyyn. Shortseja ei ole tarvinnut kovinkaan usein ottaa kaapista
esille tänä vuonna ja satokausikin on viivästynyt loppukesän puolelle, mutta silti on saatu kerättyä
talteen niin luonnon ja puutarhan antimia kuin mukavia, lämpimiä ja värikkäitä muistoja ja voimavaroja
talven varalle.
Syksyn tulon merkeistä vahvin on kuitenkin yhdistyksemme syyskokous. Se järjestetään lauantaina
19.9. klo 14 kerhotalolla. Kahvit ovat tarjolla puolta tuntia aiemmin. Tervetuloa päättämään yhdistyksen
asioista ja tapaamaan tuttuja!
Siirtolapuutarhan kesä on sisältänyt paljon tapahtumia ja mukavia yhdessäolon hetkiä. Lasten
kesäkerhon järjesti tänä vuonna Äimäraution oma tyttö Linnea kavereineen ja lapset tykkäsivät. Lapsille
järjestettiin myös jännittävä yöleiri kerhotalolla. Yhdistetty perennakirppis ja puutarhaluento kesäkuun
alussa keräsivät mukavasti porukkaa kerhotalolle. Uutena yhteistyön muotona kurssitoimintaa
järjestettiin yhdessä Markkuun siirtolapuutarhan kanssa. Avoimet ovet keräsi ennätysyleisön ja
kahvilassa kauppa kävi. Kesän hauskin uutuus oli bingo, joka sai huomiota lehdistössäkin ja jota
keräännyttiin pelaamaan aina sunnuntaisin. Perinteiset juhlat juhannuksena ja satokauden päättyessä
elokuussa olivat lämminhenkisiä tapahtumia, joissa molemmissa viihdytti jo legendaarisen maineen
saavuttanut oma yhtyeemme Pia & Puutarhan pojat. Elojuhlien teemana oli naamiaiset, joten
monenmoista pörrääjää nähtiin kynttilöiden loisteessa.
Äimärautiolla kesä on mennyt sikäli poikkeuksellisella tavalla, että sauna oli lähes puolet kesästä
remontissa. Yllättävän huonokuntoiseksi osoittautuneet rakenteet oli pakko purkaa pikavauhtia ja tehdä
kokonaan uusiksi. Oman hankaluutensa työlle toi kylmä ja kostea alkukesä, joka viivästytti
valumateriaalien kuivumista ja koko projektin valmistumista. Lopputulos on kuitenkin erinomainen ja
nyt saunaa voi huoletta käyttää taas pitkälle tulevaisuuteen. Kiitokset saunan remontista kuuluvat
Ensiolle, Veikolle ja muille rakennustalkoihin osallistuneille! Saunaremontin kokonaiskustannus oli n.
17 000 €, joka katettiin rakennus- ja korjausrahastosta.
Valmisteilla ollut uudisrakennussuunnitelma päätettiin kevätkokouksessa jättää odottamaan parempia
aikoja. Seuraavaksi ajankohdaksi määritettiin vuosi 2020, jolloin voidaan pohtia uudestaan rakennuksen
tarpeellisuutta ja toteuttamisvaihtoehtoja. Saunaremontin valmistuttua akuutti tarve uudisrakennukselle
poistui, mutta muiden toimintojen kannalta uudisrakennus puoltaa edelleen paikkaansa. Nyt tehty
erinomaisen hyvä ja perusteellinen uudisrakennussuunnitelma on hyvä pitää tallessa ja sitä voidaan
käyttää pohjana pohdinnoille taas uudestaan viiden vuoden kuluttua.
Suuri ja näkyvä tämän kesän uudistus on ollut myös pitkästä aikaa kerhotalon ylläpitäjäksi saatu
emäntä. Eija-Liisa on paitsi sisustanut ja somistanut kerhotaloa ja sen pihapiiriä, myös pitänyt niin
lauantain lounaskeittiötä kuin sunnuntaikahvilaakin ansiokkaasi ja kävijöitä on riittänyt. Myös
erilaisissa tapahtumissa kerhotalolla on ollut tarjolla mitä maukkaimpia herkkuja, erityismainintana
avointen ovien massiivinen yleisöryntäys, joka hoitui erinomaisesti. Tämän kesän kokemusten
perusteella suunnitellaan ensi kesän toimintoja, joten toiveita ja ehdotuksia voi esittää! Myös
keittiörinkiin toivotaan mukaan uusia jäseniä.
Isäntää yhdistyksellä ei ole ollut tänä vuonna ja se on hankaloittanut jonkin verran käytännön
toimintoja. Mikon ohjauksella, yhteisvastuullisuudella. hyvällä porukalla ja pätevän kesäpojan ansiosta
on kuitenkin hommat saatu hoidettua. Ensi kesäksi yritetään kuitenkin saada nimettyä isäntä, joko

yksittäinen henkilö, jonkinlainen isäntärinki tai vuorosysteemillä toimiva isännyys. Jos olet kiinnostunut
osa-aikaisestakin isännän hommasta isomman porukan osana, ota yhteyttä!
Kesäpoikia oli Äimärautiolla tänä kesänä kaksi, joista toinen lopetti jo heinäkuun lopussa ja toinen
jatkaa vielä syyskuun loppuun. Kiristynyt palkkatukipolitiikka sekoitti hieman kesätyöntekijöiden
rekrytoimista ja aiheutti jonkin verran lisäkustannuksia, mutta kesän työt saatiin tehtyä kunnialla, kiitos
erityisesti erinomaisen pätevän kesäpoika-Eeron. Kesätyöntekijöille kunnostettiin kesän aikana myös
taukotila kerhotalon viereiseen varastorakennukseen.
Tulevan vuoden tapahtumista merkittävin lienee keittiöremontti. Mistään kovin mittavasta uudistuksesta
ei ole kysymys, mutta alkeellisimpien hygieniasäännösten täyttämisen kannalta hanke on perusteltu.
Hankkeeseen on varattu talousarviossa 5000 €, tarkempi rakennussuunnitelma esitellään
kevätkokouksessa. Äimäraution tilat ovat suhteellisen hyvässä kunnossa, mutta vuosittain pyritään
laittamaan tarpeen mukaan paikkoja kuntoon ja ehkäisemään ennenaikaista rapistumista.
Vuosimaksujen ylijäämästä on vuosien mittaan kerätty varoja rakennus- ja korjausrahastoon.
Vuosittainen kertymä on liikkunut 10 000 ja 20 000 euron välillä, riippuen vuoden aikana tehdyistä
korjauksista ja investoinneista. Tällä hetkellä rahastossa on rahaa n. 50 000 euroa, koska saunaremontti
lohkaisi osan kertyneestä säästöstä; pienikin remontti vie yllättävän paljon rahaa. Jotta yhdistys pystyisi
varautumana paremmin tulevaisuuden menoeriin, hallitus esittää jäsenmaksun korottamista 30 eurolla
sataan euroon vuodessa. Tällä korotuksella pyritään varautumaan tulevien vuosien rakennustarpeisiin
kuten kerhotalon kunnostus, uudisrakennus ja viemäröinti. Mitä aikaisemmin näihin varaudutaan, sitä
pienempi on rasite mökkiläistä kohden sitten, kun hankkeet toden teolla käynnistyvät.
Ensi vuosi on sikälikin uusi, että yhdistys saa uuden puheenjohtajan. Minä olen muuttanut perheineni
työn perässä Jyväskylään ja joudumme siksi luopumaan rakkaasta huvilastamme. Kovin kauaa emme
ehtineet Äimärautiolla olla, mutta jo näinä muutamana vuotena olemme ihastuneet alueen leppoisaan
tunnelmaan, hyviin naapureihin, mukaviin uusiin tuttavuuksiin ja moniin mieleenpainuviin hetkiin niin
omalla pihalla, kerhotalolla kuin muuallakin Äimäraution alueella. Erityisesti lapsillemme Ilarille ja
Iirikselle Äimis tulee ikuisesti säilymään muistoissa paikkana, jossa on aina kavereita, paljon tekemistä
ja jossa aurinko paistaa joka päivä.
Uusi puheenjohtajaehdokas on kuitenkin jo olemassa ja uskon vakaasti, että omilla
puheenjohtajakausillani tavoitteenani olleet avoimuus, yhteisöllisyys ja yhdistystä eteenpäin vievä
yhdessä tekemisen asenne tulevat jatkumaan ja vahvistumaan entisestään, mikäli ehdokkaamme valitaan
tehtävään. Puheenjohtaja tai hallitus yksin ei voi kuitenkaan tehdä kaikkea, vaan tarvitaan aina
yhdistyksen jäsenten tukea ja mukanaoloa. Olkaa siis aktiivisia, osallistukaa tapahtumiin, ehdottakaa
uusia, järjestäkää omia ja tehkää Äimäraution siirtolapuutarhayhdistyksestä itsenne näköinen yhteisö.
Olkaa yhteydessä puheenjohtajaan ja hallitukseen kuten tähänkin asti ja näyttäkää, että haluatte olla
mukana puutarhayhteisömme kehittämisessä. Siten saamme vielä enemmän irti tästä meitä yhdistävästä
harrastuksestamme.
Kiitän teitä kaikkia tuesta, avusta, seurasta, kaikista niistä iloista ja suruista, joita olen saanut kanssanne
kokea ja joka tekee yhdistyksestämme juuri sellaisen kuin se on. Toivotan kaikille äimärautiolaisille
oikein hyvää syksyä ja erinomaista jatkoa tulevaisuuteen!
Kimmo
puheenjohtaja

