
 

Kivinokkalaiset ry    KEVÄTKIRJE 2013 
 
Mukavaa mökkeilykautta 2013! 
 
Jälleen on kevät saapunut ja lumilapiot voidaan vaihtaa haraviin ja grillivälineisiin. Moni on hienosti 
huolehtinut mökkinsä kunnosta ja viihtynyt Kivinokassa talvellakin. Nyt voimme asennoitua jo 
tulevaan kesään ja nauttia jälleen monista mukavista hetkistä mökeillä ja Kivinokassa muutenkin. 
Tänäkin kesänä on paljon kivoja tapahtumia, lue lisää tapahtumakalenterista kirjeen lopusta. 
 
Saaritoimikunta ja muutkin aktiiviset kivinokkalaiset seuraavat myös kaupungin suunnitelmia 
alueen suhteen. Kaavoituksella saataneen lisää varmuutta Kivinokan tulevaisuudelle. Jos kuulet 
jostain vaikutusmahdollisuudesta, laita tietoa saaritoimikunnalle saaritoimikunta@kivinokka.fi. 
Kivinokan tulevaisuuden vaihtoehtoihin voi ottaa kantaa Kaupunkisuunnitteluviraston nettisivuilla. 
 
Nettiadressit Kivinokan puolesta 
Kivinokkalaiset ry:n internet-sivujen alalaidasta pääset suoraan Kivinokkalaisten nettiadressiin, jolla 
pyrimme saamaan alueen takaisin kansanpuistoksi. Adressissa on tällä hetkellä yli 3 600 nimeä! 
Pyydä ystäväsikin allekirjoittamaan osoitteessa www.adressit.com/kivinokkalaiset. 
Nimiä keräämme viime vuosien tapaan myös eri tapahtumissa. 
 
Kivinokan ympäristö ja rakentaminen 
Tulevaisuuden kannalta meidän on tärkeää osoittaa arvostavamme aluetta pitämällä ympäristö 
siistinä ja mökit hyvässä kunnossa. Yhdistys muistuttaa, että jokaisen velvollisuus on pitää huolta 
mökistään mm. poistamalla katolta ja räystäiltä roskat ja sammalet sekä huolehtia, ettei korkealle 
noussut maan pinta lahota mökin seiniä. Kun suunnittelet remonttia tai uuden mökin rakentamista, 
muista että metelöivä rakentaminen ja esimerkiksi aggregaatin käyttö on kielletty 15.6.–11.8.2013. 
 
Kun rakennat, tarkista aina ensin rakennusohjeet ja noudata niitä! Rakennusohjeet on tehty 
kaupungin toimesta ja on Kivinokan virkistyskäytön säilymisen edun mukaista että niitä 
noudatetaan. Muistathan toimittaa uuden mökin piirustukset hyväksyttäväksi saaritoimikunnalle 
osoitteella saaritoimikunta@kivinokka.fi tai jätä viesti Studion postilaatikkoon. 
 
Rakennusjätteet tulee viedä YTV:n jäteasemille – yhdistyksen roskalaatikot on tarkoitettu 
ainoastaan talousjätteille. Muistathan jätteiden lajittelun: bio-, energia- ja sekajäte. Rakennusjätteet 
Kivinokan jäteasemalla aiheuttavat huomattavia lisäkuluja eli myös paineita kaikkien mökkivuokrien 
korotukseen. 
 
Kivinokkalaiset ry. suorittaa kevään ja alkukesän aikana alueen katselmuksen eli tarkistaa 
yleisilmettä ja mökkien kuntoja jne. Mikäli jonkun mökin tai muun rakennuksen kunnossa, 
ympäristössä tms. on huomautettavaa, ottaa saaritoimikunta erikseen yhteyttä asianomaisiin. 
 
Laskut vuodelle 2013 
Kirjeen mukana on pankkisiirtolomake vuoden 2013 maksuja varten. Mökkivuokra on yhteensä 
430€ (vuosivuokra 320€ ja hoitovastike 110€). Viljelypalstan vuosivuokra on 25€. Laskun eräpäivä 
on 15.5.2013. Laskuasioissa ota yhteyttä isännöitsijään. Tarvitsemme rahaa yhteisten asioiden 
hoitoon, kuten jätehuoltoon ja kesätyöntekijöiden palkkoihin, joten hoidathan maksut ajallaan! 
 
Kivinokan isännöinti 
Rva K.A. Koskisen Tili- ja toimistopalvelu Oy hoitaa mm. mökkikaupat ja rekisteröinnit. Muista 
ilmoittaa myös mahdolliset osoitteenmuutokset isännöitsijälle: 
Isännöitsijä Rva K.A. Koskisen Tili- ja toimistopalvelu Oy, 



Sturenkatu 27 A, 00550 Helsinki. 
sähköposti: kivinokkalaiset@tilikoskinen.fi 
Puh. 050 367 7730 
 
Kauden tapahtumat 
Tapahtumakalenterista näet kauden 2013 ajaksi suunnitellut tapahtumat. Ne ovat kaikille 
avoimia. Kaikkiin tapahtumiin voi myös ilmoittautua vapaaehtoiseksi avuksi, tekemistä riittää 
kaikille käsipareille. Kivinokan ilmoitustaululta, nettisivuilta ja saaritoimikunnalta saa lisätietoa 
tapahtumista. Myös uudet ideat tapahtumista ja toiminnasta ovat tervetulleita! Jos haluat itse 
järjestää jonkun tapahtuman tai toimintaa Kivinokan alueella, ota yhteyttä juhlatoimikuntaan sähköpostitse 
juhlat@kivinokka.fi 
 
Alueen ajopuomi 
Tänä vuonna toukokuun avointa ajoa ei ole, vaan puomi on kiinni. Syynä ovat Kivinokassa 
tapahtuneet mökkimurrot sekä turha ajo alueella. Huoltoajo on luonnollisesti sallittu. Kesälukko 
asennetaan puomiin la 15.6.2013 klo 8.00. Huoltopäivät ovat pe 5.7. ja 2.8. Puomissa on silloin 
talvilukko. Kesälukon aikana Kivinokan alueella saavat ajaa vain ne, joille on myönnetty kesälukon 
avain henkilökohtaiseen käyttöön. Muista, että avaimen väärinkäyttö saattaa johtaa ajoluvan 
menetykseen. Avaimia voi anoa saaritoimikunnalta. Talvilukko vaihdetaan ma 12.8. klo 8.00. 
 
Kesävesi ja hanat 
Kesävesi avataan huhti-toukokuun vaihteessa heti kun lumitilanne sen sallii. Vedenavauksesta huolehtii 
huoltotoimikunta. Vesiputkistoihin ei saa omatoimisesti tehdä omia liitoksia tai jatkoksia. Muutostyöt tulee 
teettää aina saaritoimikunnan kautta. Korjaus- ja muutostöistä voi ilmoittaa saaritoimikunnalle 
sähköpostitse tai soittamalla kesätyöntekijöiden työnjohdon numeroon p. 040 501 4513. Kesävesi suljetaan 
la 28.9.2013. 
 
Veneiden lasku ja poletit 
Veneet on laskettava vesille 16.6. mennessä. Varmistathan, että olet muistanut kiinnittää 
veneeseesi poletin. Poletteja voi ostaa 5 euron hintaan saaritoimikunnalta. Veneitä voivat 
Kivinokan alueella säilyttää ainoastaan mökkiläiset. Huomioithan, että mikäli veneitä ei ole laskettu 
vesille 16.6. mennessä, venepoliisi merkitsee ne löytötavaraksi ja ne huutokaupataan. 
 
Jättipalsamit Kivinokassa 
Haitalliseksi vieraslajiksi luokiteltu jättipalsami on levinnyt Kivinokkaan. Toivomme mahdollisimman 
monen mökkiläisen osallistuvan kasvien poistamiseen kesän aikana. Jättipalsamikasvustot 
on helppo hävittää; kasvit irtoavat helposti maasta yksitellen kitkemällä. Jos kasvit poistetaan 
viimeistään kukinta-aikana ennen siementen kypsymistä eikä siementäviä yksilöitä päästetä 
syntymään, häviää kasvi paikalta hyvinkin nopeasti. Yhteiset jättibalsamin kitkemistalkoot 
järjestetään 15.6. Lisätietoa tulee ilmoitustaululle. Tervetuloa mukaan! 
 
Viljelypalstat 
Viljelypalstan hallitsijalla on vastuu pitää palstansa hoidettuna. Ne joilla on viljelypalsta, ovat 
myös velvollisia poistamaan jättipalsamit omalta palstaltaan ja sen lähiympäristöstä. Tällä hetkellä 
kaikki palstat ovat varattuja, mutta jonoon voi ilmoittautua Saaritoimikunnalle. Ilmoitathan myös, 
jos haluat luopua palstasta. Sinun ei tarvitse maksaa tämän vuoden palstavuokraa, jos ilmoitat 
luopumisestasi ennen 30.4.2013. 
 
Kevät- ja syyskokoukset 
Kevätkokous järjestetään studion luona rannalla 26.5.2012 klo 13.00. Syyskokous järjestetään niin 
ikään studion luona rannalla 8.9.2012 klo 13.00. Mikäli haluat ehdottaa käsiteltäväksi toivomaasi 
asiaa, jätä ehdotus saaritoimikunnalle kirjallisena kuukautta ennen kokousta. 
 
Aurinkoisin kevätterveisin, 
Kivinokan saaritoimikunta 
 
Kivinokkalaiset ry 



TAPAHTUMAKALENTERI MÖKKIKAUDELLA 2013 
 
HUHTIKUU 
 
Su 7.4. klo 13.30 IHME-signaali lähtee Kivinokan uimarannalta 

klo 14 IHME-tapahtuma Kivinokka - Kulosaaren kartanolla 
 
TOUKOKUU 
 
To 9.5. klo 12 Yleiset siivoustalkoot, kokoontuminen studiolla 
Ma 13.5.  Liikuta minua-tapahtuma, ks. ilmoitustaulu 
La 18.5. Ravintolapäivä. Ravintolapäivä on karnevaali ravintola- ja ruokakulttuurin puolesta. 

Mökkiläiset voivat halutessaan järjestää kesämajaravintolan omassa ”pihassaan”. 
Su 26.5. klo 13 Kivinokkalaiset ry:n kevätkokous studiolla 

klo 14.30 Tammisalon vapaapalokunnan infotilaisuus sekä sammutusharjoitukset 
Luontoretki, ks. ilmoitustaulu 

 
KESÄKUU 
 
La 15.6.  Jättibalsamitalkoot, ks. ilmoitustaulu 
Pe 21.6. klo 18 Juhannusjuhlat uimarannalla (kokkotalkoot klo 12 -) 

Jooga ja jumppa, ks. ilmoitustaulu 
 
HEINÄKUU 
 
La 6.7.klo 17  Hetki Runolle, Runon päivä tanssilavalla 

Lepakkoretki, ks.ilmoitustaulu 
Su 28.7. klo 12 Kivinokan olympialaiset ja ympärijuoksu, kokoontuminen urheilukentällä 

Palkintojen jako samana päivänä 
Jooga ja jumppa, ks. ilmoitustaulu 

 
ELOKUU 
 
La 3.8. klo 13 Jalkapallo-ottelu JHL - Kivinokkalaiset - Ponnistus – Siirtolapuutarha,  

Ponnareiden kenttä 
La 10.8. klo 16 Rosvopaistijuhla urheilukentällä, ks. ilmoitustaulu 
La 17.8. Elofest, ks. ilmoitustaulu 
Su 18.8. Ravintolapäivä. Mökkiläiset voivat halutessaan järjestää kesämajaravintolan omassa 

”pihassaan”. Lisätietoja www.ravintoladay.org/fi 
La 24.8.  KinoKivinokka 
 
SYYSKUU 
 
Su 8.9.  klo 13 Kivinokkalaiset ry:n syyskokous studiolla 
La 28.9. klo 8 Kesävesi suljetaan, kokoontuminen portilla 
 
JOULUKUU 
 

Joulupolku (ks. ilmoitustaulu ja nettisivut) 
 
Muista myös kesäteatteri Beowulf kartanon ja parkkipaikan välissä. Tänä kesänä ohjelmistossa Minä 
Feurbach. Kivinokkalaiset saavat alennusta lipuista. Lisätietoja www.teatteribeowulf.fi 
 
Seuraa ilmoitustaulun tiedotteita kesän tapahtumista. Tule mukaan tapahtumien järjestelyihin 
lähettämällä sähköpostia osoitteeseen juhlat@kivinokka.fi tai soittamalla numeroon 045-126 24 80 
tai jättämällä viestin uimarannan Studion postilaatikkoon. 

http://www.ravintoladay.org/fi

