
Kevätkirje 2014

Mukavaa mökkeilykaut ta 2014
Kevät on jälleen 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 niistä kirjeen
lopusta.

Saaritoimikunta
Uusi saaritoimikunta valittiin tammikuussa: Rita Löwenhild (pj), Marjut Kuopus (vpj), Pauli
Jokinen, Tuuli Laukkanen, Marja Sylman, Leena Sorsa. Lisätietoa: kivinokka.fi/saaritoimikunta.

Kivinokan tilanne
Kaupunki päättää Kivinokan tilanteesta näinä aikoina. Ollaan toiveikkaita, että Kivinokka säilyy
virkistysalueena. Saaritoimikunta raportoi tilanteesta, kun uutta tietoa tulee. Seuraa tilannetta
kotisivuilla www.kivinokka.fi ja Facebookissa www.facebook.com/kivinokkalaiset.

Kevät- ja syyskokoukset
Kokoukset järjestetään studion luona rannalla, kevätkokous on la 24.5. klo 13. ja
syyskokous 14.9. klo 13. Mikäli haluat ehdottaa käsiteltäväksi toivomaasi asiaa, jätä
ehdotus saaritoimikunnalle kirjallisena kuukautta ennen kokouksia.

Mökkivuokra 2014
Kirjeen mukana on pankkisiirtolomake vuoden 2014 maksuja varten. Laskuasioissa ota
yhteyttä isännöitsijään.

Kivinokan isännöinti
Isännöitsijä hoitaa mm. mökkikaupat, rekisteröinnit. Muista ilmoittaa myös mahdolliset
osoitteenmuutokset hänelle: Isännöitsijä Rva K.A. Koskisen Tili- ja
toimistopalvelu Oy. Sturenkatu 27 A, 00550 Helsinki, puh. 050 367 7730,
kivinokkalaiset@tilikoskinen.fi
Lisäksi haluaisimme kaikkien mökkiläisten puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet em.
osoitteeseen tai ilmoita kevätkokouksessa kokousvirkailijoille.

Kesävesi
Kesäveden avaustalkoot ovat pe 2.5. klo 8.00. Avaustalkoissa kierretään vesipisteet
ja tarkistetaan niiden toimivuus. Tervetuloa paikalle! Kesävesi suljetaan ma 29.9. klo
8.00. Vesiputkistoihin ei saa omatoimisesti tehdä omia liitoksia tai jatkoksia. Korjaus- ja
muutostöistä ilmoita saaritoimikunnalle saaritoimikunta@kivinokka.fi tai soita
kesätyöntekijöiden numeroon p.040 501 4513.

Alueen ajopuomi
Kesälukko puomissa: la 14.6. - ma 11.8. Kesälukon aikana Kivinokan alueella saavat
ajaa vain ne, joille on myönnetty kesälukon avain henkilökohtaiseen käyttöön. Avaimia voi
anoa saaritoimikunnalta. Huoltopäivät jolloin puomissa on talvilukko: pe 4.7. klo 8 - la 5.7. klo 
18 ja pe 1.8 klo 8 - la 2.8. klo 18.

Rakentaminen
Kun suunnittelet remonttia tai uuden mökin rakentamista, muistathan että metelöivä
rakentaminen ja esimerkiksi aggregaatin käyttö on kielletty 14.6.–10.8. välisenä aikana.



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.
Viethän rakennusjätteet Sortti-asemille. Kivinokan roskiksessa rakennusjätteet aiheuttavat
huomattavia lisäkustannuksia ja painetta mökkivuokrien korotukseen.

Siisteys ja viihtyvyys
Tulevaisuuden kannalta meidän on tärkeää osoittaa arvostavamme aluetta pitämällä ympäristö
siistinä ja mökit hyvässä kunnossa. Pidäthän huolta mökistä ja mökin ympäristöstä mm. poista
katolta sammalet ja räystäiltä roskat sekä huolehdi, ettei korkealle noussut maanpinta lahota
mökin seiniä.
Yhdistyksen roskalaatikot on tarkoitettu talousjätteille. Muistathan lajitella jätteet: bio-, 
energiaja sekajäteisiin.

Siivoustalkoot
La 17.5. siivoustalkoot, kokoontuminen studiolla klo 10. Ilmoittaudu rannalla jos tarvitse
esim. roskien kantoapua. Talkoisiin tulee 4 jätelavaa: 1 sekajätelava urheilukentän wc:n
viereen, 1 metalli- ja 1 sekajätelava uimarannalle sekä 1 sekajätelava Kivinokan kärkeen.
Saamme lainaksi 40 kpl roskien poimijoita sekä pari sataa jätesäkkiä. Ne ovat tarkoitettu
rantojen, tienvarsien roskien keräämistä varten. Pussit jätetään tanssilavan viereen, mistä
rakennusvirasto noutaa ne. Eli ei laiteta kaisloja meidän jätelavoille vaan säkkeihin.

Jät tipalsamit
Haitalliseksi vieraslajiksi luokiteltu jättipalsami on levinnyt Kivinokkaan. Toivomme
mahdollisimman monen mökkiläisen osallistuvan kasvien poistamiseen. Jättipalsamikasvustot
on helppo hävittää; kasvit irtoavat helposti maasta yksitellen kitkemällä. Jos kasvit poistetaan
viimeistään kukintaaikana ennen siementen kypsymistä eikä siementäviä yksilöitä päästetä
syntymään, häviää kasvi paikalta hyvinkin nopeasti. Yhteiset jättibalsamin kitkemistalkoot
järjestetään la 14.6. Lisätietoa ilmoitustaululla ja netissä. Tervetuloa mukaan!

Viljelypalstat
Viljelypalstaa pitää viljellä joka vuosi, koska palstoja jonotetaan tälläkin hetkellä. Ilmoita
saaritoimikunnalle jos luovut palstasta. Sinun ei tarvitse maksaa tämän vuoden palstavuokraa,
jos ilmoitat luopumisestasi ennen ke 30.4.
Jos palstallasi tai sen lähiympäristössä kasvaa jättipalsamia niin muista poista ne.
Viljelypalstajonoon voi ilmoittautua saaritoimikunta@kivinokka.fi tai puh. 045 1262 480.

Veneiden lasku ja poletit
Veneet on laskettava vesille su 15.6. 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 15.6. mennessä, saaritoimikunta merkitsee ne löytötavaraksi ja ne
huutokaupataan.

Kauden tapahtumat
Tapahtumakalenterista näet kauden 2014 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

Kivinokan kaunein mökki ja palsta -valokuvakilpailut
Tänä vuonna järjestetään ensimmäistä kertaa Kivinokan kaunein mökki ja kaunein palsta -
valokuvakilpailut. Onko juuri sinun mökkisi se kaunein ja palstasi hurmaavin? Parhaat
palkitaan!
Lisätietoa ja kilpailun ohjeet osoitteessa www.kivinokka.fi/valokuvakilpailu. Ohjeet tulevat myös
ilmoitustaululle.

Aurinkoisin kevätterveisin,
Kivinokan saaritoimikunta
saaritoimikunta@kivinokka.fi
puh. 045 1262 480

Vuoden 2014 tapahtumat:

TOUKOKUU
La 17.5. klo 10 Yleiset siivoustalkoot
Kokoontuminen uimarannalla
La 24.5. klo 13 Kivinokkalaiset ry:n kevätkokous
Paikka: studio

KESÄKUU
La 14.6. klo 10 Kalakilpailut karsinta (Helsingin kesämaja-alueiden mestaruus 2.8.)
Paikka: uimaranta
La 14.6. Jät tibalsamitalkoot
Kokoontuminen studiolla klo 12
Pe 20.6. klo 18
Juhannusjuhlat uimarannalla. Kokkotalkoot alkaa klo 12.

HEINÄKUU
Su 6.7. klo 15 Hetki Runolle
Paikka: tanssilava
Su 27.7. klo 13 Kivinokan avoimet olympialaiset ja ympärijuoksu
Paikka: urheilukenttä

ELOKUU
La 2.8. klo 10-12 Kalakilpailut
Kesämaja-alueiden väliset kilpailut
La 2.8. klo 13 Jalkapallo-ottelu JHL – Kivinokkalaiset – Ponnistus –
Siirtolapuutarha
Paikka: Ponnareiden kenttä
La 9.8. klo 16 Rosvopaistijuhla
Paikka: urheilukenttä
Su 17.8. Ravintolapäivä
Paikka: uimaranta
La 30.8. KinoKivinokka
Paikka: uimaranta

SYYSKUU
Su 14.9 Kivinokkalaiset ry:n syyskokous
Paikka: studio



Ma 29.9. klo 8 Kesävesi suljetaan
Kokoontuminen portilla

JOULUKUU
Joulupolku, päivämäärä avoin.
Lisäksi kesällä mm. salsataan, joogataan, pelataan jalkapalloa ja järjestetään lepakkoretkiä,
seuraa ilmoitustaulua ja nettiä.

Teat teri Beowulfin neljännesvuosisataista taivalta juhlitaan tulevana kesänä mm.
musiikkinäytelmällä Schlaagerikengät, www.teatteribeowulf.net.

Huom! Tapahtumissa saattaa tulla muutoksia, seuraa siis ilmoitustaulua,
kivinokka.fi/tapahtumat -sivua sekä facebook.com/kivinokkalaiset.


