KALENDER 2021 - preliminär, följ med evenemang på anslagstavlorna
JANAUARI
• Lördag 2.1. Informationsträff om
nya stadgar, extra medlemskap
och årsmötet Storstugan/ Zoom
MARS
• 15.3 Kallelse till årsmötet 10.4.
• 31.3 Sista dagen för
förhandsröstning inför årsmötet.
APRIL
• Vattnet öppnas till socialbyggnaden när frostnätterna är över
och lite senare till lotterna.
• Sophuset öppnas vecka 15, när
de nya kärlen har kommit. Obs!
Nytt: bioavfallskärl för
matavfall – inte trädgårdsavfall,
ogräs etc! Sortera avfallet enligt
anvisningar.
• Lö 10.4 kl. 14 Årsmöte på
distans Zoom.
• Lö 24.4 vårtalko kl. 11-13 Kaffe
på verandan efteråt. Se
talkokalender.
Lö 24.4 kl. 13 Råttforskaren,
evolutionsbiolog Tuomas Aivelo
berättar om råttforskningen i
koloniträdgården och projektet
Helsingfors urbana råttor..
• Annat nyttigt: + 10.4 börjar
Sortti med veckoslutsöppet lö-sö
10-17-

+13.4 kl. 13-16 Kurs om god
jordmån: Hyvinvoiva maaperä,
hyvinvoiva puutarha
https://hyotykasviyhdistys.fi/tapa
htumat/hyvinvoiva-maaperahyvinvoiva-puutarha/
MAJ
• Kvistbacken stängs och ska
städas upp när kvistarna har
avhämtats (HRM) mellan 10.5
och 23.5. Öppnas på nytt i
september.
• Transporter till Sortti,
trädgårdsavfall mm. följ med
anslasgtavlorna.
• Bikuporna flyttar kolonin.
• Sommarbladet från tryckeriet.
• Lö 1.5 kl. 11 Säsongöppning
med flagghissning (Första
maj). Kaffeservering.
• Lö 8.5 kl 14 Extra
medlemsmöte om bl.a.
bekämpning av råttor utanför
Storstugan.
• Lö 15.5 kl. 13-15 kurs i
kompostering vid Storstugan:
Kompostointikurssi, HSY:n
ympäristöpalvelut.
• Lö 22.5 kl. 13.30 Aktuell
information och diskussion
vid Storstugan.

_______________________
TALKOKALENDER
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Lö 24.4 11-13 talko:
Vårstädning och krattning av
alla gräsmattor, bänkarna ställs
fram, luckorna bort från
storstugan). Kaffe på verandan
efteråt + info om råttforskningen.
To 6.5 kl. 17-19
Lö 22.5 kl. 11-13 (Storstugans
och socialbyggnadens rännor
töms)
Lö 12.6 kl. 11-13 talko
To 8.7 kl. 17-19
To 22.7 kl. 17-19 (övervuxna
och spretiga buskar klipps på
området, även sådana som
skadar staketet.
Lö 7.8 11–13
sommarfestförberedelser
Sö 8.8. kl. 11–13
sommarfestförberedelser
Sö 8.8. kl. 16- efterstädning.
To 19.8
To 2.9 kl. 17–17
Lö 25.9 kl. 11-13
vinterförberedelser, luckorna på
storstugan. Kaffeservering
efteråt. (Höstträff samma dag kl.
16)

KALENDER 2021 - preliminärt, följ med anslagstavlorna
JUNI
• Alla häckar kring lotterna ska
vara klippta (höjd max 140 cm
hela säsongen, bredd ca 60)
och gångarna ska vara putsade
från ogräs före midsommar gärna redan till Öppna
trädgårdar 20.6.
• Lottgranskningarna sker efter
midsommaren i juni-juli. Frivilliga
medlemmar välkomna med!
• Information och diskussion.
• Lö 5.6 Plantförsäljning på
bastubacken.
• Lö–Sö 12–13.6
Hantverksutställning på
Storstugan/ Ann-Mari (78)
• Sö 13.6 Gammaldags
barnfest/ Vappu (59)
• Sö 20.6. kl. 12–17 Öppna
trädgårdar. Enskilda kolonister
öppnar sin trädgårdlott för
besökare. Frivilliga behövs till
huvudporten och till cafét, grillen
mm./ Marja (114)
/följ med anslagstavlorna.
• Annat nyttigt: + Sö 13.6
Bekämpning av skadliga och
invasiva arter och gällande
förordningar: Helsingfors
koloniträdgårdars
regionförenings webbinarium:
Vieraslajien torjunta.

JULI
• Lö 10.7 Jazzpicknick
(preliminärt), caféförsäljning.
AUGUSTI
• Information och diskussion.
• Sommarfestförberedelser.
• Sö 8.8 Sommarfest kl. 13–16
• Sö 8.8 kl. 16–. Efterstädning
(bl.a. bänkar ska tillbaka under
presenning bakom storstugan).
• Lö 28.8 Ljusfest i
koloniträdgården. Vi dekorerar
trädgårdarna med ljus och
beundrar upplysta lotter.Grillen
varm vid storstugan kl. 20–21.
SEPTEMBER
• Meddela elmätartalet i stugan
och talkoinsatsen till styrelsen!
Kvistbacken öppnas.
• Naguvägens port stängs för
vintern.
• Lö 25.9 kl. 11-13 sista talkot
• Lö 25.9 kl. 16 Höstträff med
soppa och samvaro (sista talkot
mitt på dagen).
NOVEMBER
Lö 20.11 kl. 16 Julfest på
Storstugan

________________________
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Lö 24.4 11-13 talko:
Vårstädning och krattning av
alla gräsmattor, bänkarna ställs
fram, luckorna bort från
storstugan). Kaffe på verandan
efteråt + info om råttforskningen.
To 6.5 kl. 17-19
Lö 22.5 kl. 11-13 (Storstugans
och socialbyggnadens rännor
töms)
Lö 12.6 kl. 11-13 talko
To 8.7 kl. 17-19
To 22.7 kl. 17-19 (övervuxna
och spretiga buskar klipps på
området, även sådana som
skadar staketet.
Lö 7.8 11–13
sommarfestförberedelser
Sö 8.8. kl. 11–13
sommarfestförberedelser
Sö 8.8. kl. 16- efterstädning.
To 19.8
To 2.9 kl. 17–17
Lö 25.9 kl. 11-13
vinterförberedelser, luckorna på
storstugan. Kaffeservering
efteråt. (Höstträff samma dag kl.
16)

