
Utran Siirtolapuutarhayhdistys ry
Ajanjakso: ____ . ____ . ______ – ____ . ____ . ________

Palstan/mökin haltija: _______________________________________

Palstan/mökin osoite:  _____________________ kuja nro __________

Työaika 1 2 3

päivä- työaika päivä- työaika päivä- työaika

määrä (0,5 t) määrä (0,5 t) määrä (0,5 t)

Lipunnosto ja -lasku

Kompostin hoito

Juhannuskokon hoito

Puutalkoot

Polttopuun kuljetus

Polttopuun teko

Polttopuun pinoaminen saunan halkovarastoon

Rakennusten ja rakenteiden ulkomaalaus

Rakennusten sisätilojen suursiivous

(Ei huoltovuoroon kuuluva työ)

Huoltorakennusten suursiivous

Varastojen suursiivous

Saunatilojen suursiivous

Viheralueiden siivous, raivaus ja kunnostus

Nuotiopaikan kunnostus

Kukkapenkkien laittaminen, kitkeminen ja muu hoito

Pensaiden ”puskien” raivaus, hoito ja kitkeminen

Puiden ja pensaiden juurilta ruohon leikkuu ja harvennus

Ruusupensaiden kunnostus

Pensasaitojen leikkaus

Huoltorakennusten aitojen alusten kitkeminen

Ruohonleikkaus alueelta, jotka eivät kuulu kaupungin

hoidettaviin

Mattojen ja muiden yleisten materiaalien pesu

Tapahtumien valmistelu ja toteutus

Tapahtuma (rasti)

 O Juhannuskokkojuhlat

 O Elojuhlat

 O Perennamyyjäiset

 O Muu, mikä?

Tapahtuman suunnittelu

Myynti

ruuanlaitto

kahvinkeitto

rakentamistyöt

purkamistyöt

Yhdistyksen hallituksen jäsenen / toimihenkilön toi messa

muu, mikä?

Jatkuu kääntöpuolella

TALKOOTYÖT VUONNA 20 ______

Puhdistusaineiden hankinta  pesuaineet, wc-paperit ym.



Työaika 4 5 6

päivä- työaika päivä- työaika päivä- työaika

määrä (0,5 t) määrä (0,5 t) määrä (0,5 t)

Lipunnosto ja -lasku

Kompostin hoito

Juhannuskokon hoito

Puutalkoot

Polttopuun kuljetus

Polttopuun teko

Polttopuun pinoaminen saunan halkovarastoon

Rakennusten ja rakenteiden ulkomaalaus

Rakennusten sisätilojen suursiivous

(Ei huoltovuoroon kuuluva työ)

Huoltorakennusten suursiivous

Varastojen suursiivous

Saunatilojen suursiivous

Viheralueiden siivous, raivaus ja kunnostus

Nuotiopaikan kunnostus

Kukkapenkkien laittaminen, kitkeminen ja muu hoito

Pensaiden ”puskien” raivaus, hoito ja kitkeminen

Puiden ja pensaiden juurilta ruohon leikkuu ja harvennus

Ruusupensaiden kunnostus

Pensasaitojen leikkaus

Huoltorakennusten aitojen alusten kitkeminen

Ruohonleikkaus alueelta, jotka eivät kuulu kaupungin

hoidettaviin

Mattojen ja muiden yleisten materiaalien pesu

Tapahtumien valmistelu ja toteutus

Tapahtuma (rasti)

 O Juhannuskokkojuhlat

 O Elojuhlat

 O Perennamyyjäiset

 O Muu, mikä?

Tapahtuman suunnittelu

Myynti

ruuanlaitto

kahvinkeitto

rakentamistyöt

purkamistyöt

Yhdistyksen hallituksen jäsenen / toimihenkilön toimessa

muu, mikä?

Muina kuin yleisinä talkoopäivinä suoritettavista talkootöistä, joita ei ole talkoosäännöissä erikseen mainittu, tulee sopia 
talkoovastaavan kanssa. Ilmoitus tehdyistä talkootöistä tulee toimittaa tätä talkoolomaketta käyttäen yhdistyksen 
talkoovastaavalle tai huoltorakennuksen postilaatikkoon viimeistään vuoden viimeisen yleisen talkoopäivän päätteeksi. 
Talkoovastike tulee suorittaa 10.10.2016 mennessä.

Joensuu pv ______ kk ______ v _____________

________________________________________ ________________________________________

allekirjoitus nimen selvennys

Puhdistusaineiden hankinta  pesuaineet, wc-paperit ym.




