HSPY jäsenlehti

Pidä kesän Herne-lehti tallessa, löydät sieltä
hallituksen yhteystiedot ja paljon muuta.

Kesä 2018

Punainen tupa
ja kukkamaa

Toimituskunta: Ritva Heikkiläinen ja Jyrki Uusi-Esko

Herttoniemen siirtolapuutarhayhdistys 2018
Hallitus:

email: hspy.hallitus@gmail.com
www.herttoniemenspy.fi
Nimi
Sähköposti		
Puhelin
Tehtävä
Heino Matti
mattiheino9@gmail.com
044 986 7600
Rakennusvastaava
Jakonen Tuija
tuija.jakonen@elisanet.fi
045 632 8502
Taloudenhoitaja
Kumpukallio Kaija
kaija.kumpukallio@gmail.com
040 589 7737
Puheenjohtaja,				
				
vuokrasopimukset, avaimet
Karvonen Antti
anttikarvonen@me.com		
045 214 1007
Rakennustoimikunnan jäsen
Nykäsenoja Mervi
mnyka5@elisanet.fi 		
044 357 8088
Sihteeri
Kivelä Jenni
jenni.kivela@iki.fi
050 595 1229
Tiedotus
Rajantie Lari
lari.rajantie@gmail.com
050 373 8609
Jäsenrekisteri, laskutus,
				
sähkömittarilukemat
Jos haluat, että asiasi käsitellään hallituksen kokouksessa, lähetä se kirjallisesti noin 1-2 viikkoa ennen hallituksen kokousta puheenjohtajalle,
jotta se ehditään valmistella. Hallituksen kokouspäivät saat kotisivuilta tai kysymällä puheenjohtajalta.

Hallitus tiedottaa
Autoilu ja portti: Autoilu sekä pysäköinti puutarhan alueella on kielletty! Pysäköintiä valvotaan. Rakennustarvikkeita voit tuoda alueelle arkipäivisin. Autot on vietävä
takaisin parkkipaikalle välittömästi kuorman purkamisen jälkeen. Sulje portti mennen
tullen! Kun ajat autolla alueella, suositus on ns. kävelyvauhti (Max 10 km/h). Ajoportti
pidetään lukittuna kesä-elokuussa perjantai-illasta klo 18.00 sunnuntai-iltaan. Jos
tarvitset portin avaamista, sovi siitä hyvissä ajoin etukäteen huoltonumerossa p. 041
470 6283.
Avaimet: Ota yhteyttä Kaija Kumpukallioon, Sinivuokkopolku 6, puh 040 589 7737.
Häneltä voit lunastaa käyttöavaimen vesivessoihin, suihkuun ja kärryyn portilla (pantti
20 €). Suihkusta peritään 35 € käyttömaksua.

Lemmikkieläimet: Kaupungin järjestyssääntö määrää eläimet pidettäväksi kiinni,
määräys koskee myös meitä. Koiranomistajat, muistakaa käyttää kakkapussia.
Lintujen ruokinta: Linnut löytävät kesäaikaan luonnosta riittävästi ravintoa joten
meidän ei tarvitse antaa niille lisäravintoa. Sen sijaan maahan jäänyt linnunruoka
houkuttelee paikalle rottia. Jos haluat ruokkia lintuja, tee se talvella.
Mökkikaupat: puheenjohtaja Kaija Kumpukallio Sinivuokkopolku 6,
puh. 040 589 7737 neuvoo ja hoitaa kaupan rekisteröinnin. Älä ota yhteyttä liittoon
yhdistystä koskevissa asioissa, kysy aina oman hallituksen jäseniltä.

Ekovessat: Yhdistys huolehtii tyhjennyksestä ja vessapaperista.

Osoitteenmuutokset Siirtolapuutarhalehteen:
Lari Rajantie, Kehäkukkapolku 93, puh. 050 373 8609.

Herttonomin pysäköintitunnus: Jotta pysäköinnin valvoja tunnistaa autosi, hanki
Herttonomin pysäköintitunnus Ritva Heikkiläiseltä
puh. 040 551 4021

Postilaatikko ja mökin numero: Tarkista, että mökkisi numero näkyy selvästi tielle!
Onhan mökkisi portin pielessä postilaatikko yhdistyksen postia varten, jota jaetaan
myös ovelta ovelle.

Huoltopalvelut: Yhteisten alueiden huoltotoimet hoidetaan talkoilla tai kesätyöntekijöiden voimin. Annetaan työntekijöillemme työrauha. Yhdistyksen vastuulla olevista
huoltotoimista (sähkön katkeaminen, vesikatko ym.) ilmoitetaan huoltonumeroon p.
041 470 6283..

Rakentaminen ja luvat: Remontoiminen ja rakentaminen on siirtolapuutarhassa
tarkkaan säänneltyä. Rakennusmääräykset ja ohjeet ovat yhdistyksen kotisivulla. Lupaasioita hoitaa ja neuvontaa antaa Matti Heino, Neilikkapolku 147, puh. 044 986 7600

Ilmoitustaulut ja tiedotus: Yhdistyksellä on kaksi virallista ilmoitustaulua, toinen
pääportilla ja toinen huoltorakennuksella, ilmoitustaulu on myös heti puuportaiden
jälkeen ja Pionitien päässä. Niiltä löydät tuoreimmat tiedotteet talkoista, tapahtumista ym. Seuraa ilmoitustauluja, pysyt ajan tasalla. Ilmoitukset ovat myös yhdistyksen
nettisivulla ja usein myös epävirallisessa facebook-ryhmässämme.
Jäsenlaskutus: Keväällä 2/3 tontin vuokrasta, kesällä 1/3 osa vuokrasta ja yhdistyksen maksut. Syksyllä tulee sähkön kulutusmaksu sekä kesän sora- ja multaostot.
Laskukyselyissä ota yhteyttä Tuija Jakoseen (puh. 045 6328502, tuija.jakonen@
elisanet.fi) ennen laskun eräpäivää. Maksamattomat laskut pannaan perintään eräpäivän jälkeen. Jäsenlaskun voi saada perinteisen paperilaskun lisäksi sähköpostilla tai
e-laskuna. Sähköpostilaskun halutessasi ota yhteyttä Lari Rajantiehen (lari.rajantie@
gmail.com, puh, 050 373 8609). Sähköpostilasku tulee Liaison Europe nimiseltä
lähettäjältä otsikolla ”Lasku xxxxx (laskun numero) E-laskun halutessasi hae verkkopankistasi e-laskuttaja nimellä Herttoniemen siirtolapuutarha ry. ja tilaa e-lasku laittaen
yksilöintitiedoksi asiakasnumerosi, joka on 1000+mökkisi numero (eli esim. 1172)
samalla peritään mahdolliset rästimaksut. Jos laskussasi on virheitä, ota yhteyttä Lari
Rajantiehen.
Jätteet: Jätealueen säiliöihin voi viedä mökkiarjessa syntyvää sekajätettä, paperia ja
kartonkia. Lajittele, litistä kun laitat jätteet säiliöön.
Molokkien vieressä on astiat lasille ja metallille. Tarkista, mitä voit laittaa
mihinkin astiaan HSPY:n jäteoppaasta, jonka löydät netistä.
Ohjeet on kiinnitetty myös säiliöihin.
Kartanon sauna: Lauantaisin 5.5.–29.9. klo 14–18, keskiviikkoisin 13.6.–29.8. klo
15–18. Sisäänpääsy klo 17 asti, jolloin ovet suljetaan.Juhannusaatto sauna klo 13–17.
Sisäänpääsy klo 16 asti, jolloin ovet suljetaan. Kertalippu: aikuiset 5 € , lapset 7–12v
1 €, alle 7v ilmaiseksi. Sarjalippu 10 kpl: aikuiset 40 €, lapset 7 €
Kastelu: Säästä vettä: Kastele aamuisin, jolloin kotilot eivät lähde liikkeelle keskipäivän aikaan. Sadettamilla kastelu on sallittua vain iltaisin - päivällä kastelet suoraan
omaan ja naapurisi jäsenmaksuun.
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Riihen varaukset:
Tuija Jakonen, Pioonitie172 puh.045 632 8502
Sähkö- ja vesikatkot: soitto tai tekstiviesti yhdistyksen puhelimeen p. 044 240 6197.
Talkoot: Tapahtumat, huoltoasiat ja monet muut yhteiset työt hoidetaan pääasiassa
talkoilla. Näin säästämme rahaa, pidämme maksut kurissa ja tutustumme alueeseen ja
sen ihmisiin. Talkoita tehdään vähintään 6 tuntia/mökki. Tutustu talkoisiin talkookansiosta, joka on nähtävänä sähköisesti yhdistyksen kotisivulla ja konkreettisesti naisten
vesivessan pöydällä. Varaa talkoosi mielellään 10.6. mennessä. Jos et millään voi
osallistua talkoisiin, voit maksaa vapaaehtoisen talkoomaksun 90 euroa 3. laskun
yhteydessä. Kunniajäsenet on vapautettu talkoista.
Palstakatselmukset: kaupungin edustajat tekevät katselmuksen alueellamme oman
aikataulunsa mukaan. Hallitus kiertää juhannuksen jälkeen ja elokuussa tarkastamassa keskeiset asiat: mm. huoltokäytävien esteettömyyden, pensasaitojen korkeuden
ja rikkaruohottomuuden ja hiekkatien leveyden. Mökkiläisten velvoitteita on kirjattu
vuokrasopimuksessa, asemakaavassa, Helsingin kaupungin ohjeissa ja omassa
rakennusohjeessamme sekä ABC-kirjassa. Nämä löytyvät kotisivuiltamme. Ensisijaisesti
hallitus keskustelee, ohjaa ja neuvoo palstanhoitoon liittyvissä asioissa. Jos mökkiläinen laiminlyö hoitovelvoitteensa, hallitus ryhtyy vuokrasopimuksen 13§:n mukaisiin
toimenpiteisiin
Yhdistyksen postilaatikko: Huoltorakennuksen seinässä. Postilaatikkoon voit jättää
viestejä hallitukselle touko-lokakuussa.
Yhdistyksen jäsenrekisteri: Yhdistyksen varapuheenjohtaja Lari Rajantie, Kehäkukkapolku 93, puh. 050 373 8609.
Yhdistyksen osoite talviaikana: HSPY / Kumpukallio, Mäyrätie 2C38, 00800 Helsinki
Yhteisten alueiden huoltotoimet hoidetaan talkoilla tai kesätyöntekijöiden voimin.
Annetaan työntekijöillemme työrauha. Yhdistyksen vastuulla olevista huoltotoimista
(sähkön katkeaminen, vesikatko ym.) ilmoitetaan huoltonumeroon p. 044 240 6107.

Kesän 2018 tapahtumia
Toukokuu

Elokuu

4.5.
8–18
Jätelavat ja kierrätys, kierrätys-			
		
keskuksen ympäristöneuvoja 			
		
paikalla klo 14–16
5.5.
11–13
Kevättalkoot
19.5.
13
Herttoniemen historiaa, Eva Packalen
		Helsingin kaupunginmuseo
20.5.
11–14
Kevätkirppis keinukentällä, pöytämaksu 5€
27.5.
14–16
Taimitori ja taimien vaihtoa Riihikentällä, 		
		puutarhamyymälä Rosmariini

4.8.
5.8.
9.8.
11.8.
12.8.
19.8.

6.6.
18–
Alkusammutusharjoitus Riihikentällä,
		Marjaniemen VPK
9.6.
13–15
Lasten tapahtuma keinukentällä, 		
		muurinpohjalettuja ym
10.6.
13–15
Kesäinfo Riihellä
16.6.
11–13
Juhannustalkoot ja juhannusjuhlan
		suunnittelu
17.6.
12–
Roosan ruukku, naisten petankkikilpailu
22.6.
18–
Juhannusjuhla Herttonomeille lipunnosto,
		arpajaiset ym.
24.6.
14.30Seurakunnan yhteislaulutilaisuus
Heinäkuu			
1.7.		
Avoimet ovet puutarhapäivä
14.7.		
Ruskeasuon siitolapuutarha, 100 vuotta
14.7.
19–23
Laulelmailta
15.7.
14.30–
Seurakunnan yhteislaulutilaisuus
19.7.
13.00–
Lasten luontoretki, muurinpohjalettuja, 		
		mehua
28.7.
18–23
21.7. tai 28.7.

Herttonomien illallinen taivaan alla
Aluejärjestön kesäkisat Oulunkylässä

Maksut vuonna 2018
Palstavuokra per m
Vesi
Sähkö per kWh
Sähkön perusmaksu
Sähkölukemien ilmoittamatta jättäminen
Jätehuolto
Hoitomaksu
Vapaaehtoinen talkoomaksu
Suihkun kausimaksu
Avainpantti
Liittymismaksu
Yhdistyksen jäsenmaksu
Kannatusjäsenmaksu
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Kesäkisat aikuisille
Kesäkisat lapsille ja nuorille
Entiset nuoret
Elojuhla Herttonomeille
Roopen ruukku
Sadonkorjuumarkkinat, pöytämaksu 5€

Syyskuu			
22.9.

Kesäkuu

10–
10–
14–
20–23
11–
12–15

11–

Syystalkoot ja kiitoslounas kauden töistä

Muutokset mahdollisia!
Ilmoitustauluilta ja kotisivulta voit tarkistaa tilaisuuksien tarkemmat
tiedot.
Luontoretki tehdään myös loppukesästä. Vetäjinä Asta, Nimbe ja
Taisto. Päivämäärä selviävää myöhemmin, seuraa ilmoitustauluja.
Tapahtumien järjestelyissä tarvitaan tekijöitä. Voimme kaikki osallistua eri tilaisuuksien järjestelyihin.
Riihellä tarvitaan käsipareja keittiöön, yleisestä siisteydestä huolehtijoita niin sisällä kuin ulkonakin jo ennen tapahtumaa, sen aikana
ja jälkeenpäin.
Tarvitsemme yhteis- ja talkoohenkeä. Näin tapahtumat onnistuvat!

Suunnitteilla seuraavat tapahtumat
Valokuvanäyttely Riihellä aiheena perhoset, linnut ym.
Lasten fikkaripolku
Turvallisuustapaaminen
Keskikesän talkoot tarvittaessa

€							
1,39
35,00
0,12
21,50
80,00
80,00
70,00
90,00
35,00
20,00
250,00
35,00
10,00

Liiton ja aluejärjestön jäsenmaksut
Markkina- ja kirpputorimaksu
Riihen käyttökorvaus/vrk
Arkisin
Perjantai–sunnuntai
Rakentamisen maksut
Mökin rakennuslupa
(sis. tyyppipiirustukset)
Rakennuslupa lisärakennelmille
(leikkimökki, kasvihuone jne.)
Toimenpideilmoitus
(kattopinnoitteen uusiminen,
majan värin vaihto yms.)

€
34,50
5,00
60,00
125,00
170,00
50,00
20,00
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Puheenjohtajalta

Puheenjohtajan kesätervehdys

Erittäin hyvä oivallus julkaista lehdessämme Anna-Maija
Gruberin artikkeli kolean kesän kasvatuskonsteista! Jospa
sitten saisimmekin lämpöisen kesän! Kiitos Anna-Maijalle
hyvästä artikkelista!
Tätä kirjoittaessani lumet ovat alkaneet sulaa, ja monet
herttonomit ovat jo aloittaneet kevättöitään. Minä pakerran yhdistyksen hommien kimpussa, isoimpana huolena
on niiden viheliäisten viherjätekasojen kohtalon selvittely.
Tuija Jakosen kanssa tapaamme mm. Kekkilän asiantuntijoita ja käymme tutustumassa aumakompostointiin. Muutama muukin firma on tulossa arvioimaan ongelmaamme.
Hallitus kokoontuu ennen kesäkuuta kaksi kertaa ja tekee
ehdotuksen ongelman ratkaisemiseksi. Toivottavasti löydämme hyvän ratkaisun, mutta varmaa on, että jatkossa
olemme puutarhajätteiden osalta viisaampia.
Tulevana kesänä pääsemme tutustumaan entistä paremmin alueeseemme. On tapahtumia, kuten mm. luento
Herttoniemen historiasta, avoimet puutarhat ja kaivojen
katsominen (aika ilmoitetaan myöhemmin). Olisi tärkeää, että mahdollisimman moni meistä tuntisi alueemme
infraa, ainakin oman mökkinsä läheisyydessä. Vuonna
1934 rakennetun alueemme sadevesiviemäreistä tai
salaojista ei ole löytynyt dokumentteja. Olisi helpompi
tilata korjaus, jos osaisimme kertoa kunnolla korjattavasta
kohteesta. Jos ulkopuolinen huoltoyhtiö tekisi alueemme
huoltotyöt ja me vain mökkeilisimme, pelkään että silloin
“tilaajan tietämys” olisi hyvin ohut ja tulos sen mukainen.
HSPY:n hallitus koostuu tavallisista mökkiläisistä. Meillä
ei ole apuna ammatti-isännöitsijää, vain tilitoimiston
väki ja tilintarkastaja ovat ammattilaisia. Puutarhan muu
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hallinnointi ja käytännön asioiden hoitaminen ovat omalla
vastuullamme. Siksi onkin tärkeää, että saisimme jaettua
vastuuta. Jotta esimerkiksi alueemme korjaus- ja rakentamissuunnitelma lähtisi etenemään, tarvitsemme mukaan
suunnittelun ja rakentamisen ammattilaisia. Myös muun
alan osaajia tarvitaan. Jos voit antaa omaa osaamistasi käyttöömme, ota minuun yhteyttä. Pienikin panos on
arvokas.
On ymmärrettävää, että hallitukseen on vaikea saada
osaavia ja yhteistyökykyisiä mökkiläisiä - onhan mökki
hankittu vapaa-aikaa ja virkistystä varten. Sen sijaan sitä
on vaikea ymmärtää, miten tyrmäävään sävyyn hallituksen
toimintaa joskus arvostellaan. Yksi syy siihen, miksi ihmiset eivät halua tulla hallitukseen tai osallistua yhdistyksen
kevät- ja syyskokouksiin on se, että he eivät halua kokea
tai todistaa ikävää kohtelua. Pyydän tähän muutosta. Ikävä ilmapiiri hankaloittaa yhteistyötä ja vahingoittaa meitä
jokaista. Hallitus tarvitsee kritiikkiä ja ottaa opikseen
virheistä, mutta ikävän asian voi sanoa aina rakentavasti.
Helsingin siirtolapuutarhojen aluejärjestö neuvottelee parhaillaan kaupungin kanssa päivitystä vuokrasopimuksemme sisältämiin vastuisiin - mitkä asiat ovat yhdistyksen,
mitä taas kaupungin vastuulla. Yhdistys maksaa vuokraa
kaupungille siitä alueesta, joka muodostuu mökkipalstoista, ei yhteisistä alueistamme. Vastineeksi yhdistyksellä on
niistä hoitovastuuta. Toivon, että tämäkin tosiasia herättelee meitä näkemään oman aidan yli koko yhteisen hienon
siirtolapuutarhamme.
Hyvää mökkikesää kaikille!
Kaija Kumpukallio
Ps. Lämmin kiitos Ritva Heikkiläiselle tämänkin Herneen
toimittamisesta! Ritva ja Veijo Heikkiläinen kutsuttiin myös
syyskokouksessa yhdistyksemme kunniajäseniksi. He
ovat alueemme voimavara, joita on aina mukava tavata.
Leppoisaa kesää Ritvalle ja Veijolle!

Syyskokouksessa valittu hallitus uusiutui kahdella
uudella jäsenellä: Jenni Kivelällä ja Antti Karvosella.
Sari Metsämäki ja Sinikka Olander erosivat hallituksesta
Antti Karvonen

Jenni Kivelä

Olet ollut aikaisemminkin
HSPY: hallituksessa. Onko Sinulla
nyt enemmän aikaa aktiiviseen
toimintaan?Puuhaa on aiemminkin
riittänyt. Vuonna 2000 valmistui
rakentamisohje, mikä mahdollisti
suojelevan asemakaavan. Vuonna 2009 rakentamisohjetta päivitettiin ja kaikki mökkipalstat kuvattiin arkistoon.
Nyt olen eläkkeellä, joten aikaa toimintaan toki on. Kansallinen kaupunkipuisto on kiinnostava hanke siirtolapuutarhamme kannalta.
Mitä uutta haluaisit Herttoniemen siirtolapuutarhaan?
Puutarhaan ympärivuotinen vesipiste ja wc, käyttökausi
pitenisi. Kaatopaikka pois: palstoille talousjätteen ja puutarhajätteen jalostaminen mullaksi. Koilliskulman tyhjät
tontit rakennettava. Tiealueeksi varatut kaistat takaisin
puutarhan alueeksi.
Miten paljon vietät aikaasi mökilläsi?
Kesällä päätoimisesti, mökki on käytössä myös keväällä,
syksyllä ja talvellakin.
Mitkä ovat suosikkikasvejasi?
Tykkään erityisesti vadelmista ja omenapuista (paljon
hilloa!) sekä kärhöistä, ja ruusuista, puutarhani on tosi
rehevä. Hoidetut pensasaidat ovat yhteinen ilo.
Miten hyvin hallitset kompostoinnin?
Hyvin, kaikki eloperäinen kompostoidaan palstalla. Kaivonrenkaista tehty upotettu komposti toimii hyvin maalämmöllä. Kaksi muovista kompostilaatikkoa aion vaihtaa
lämpöeristettyihin, teho ja vauhti paranevat. Puuseen
tuotanto muuttuu myös mullaksi.

Kerro hieman itsestäsi sekä miten
Sinusta tuli Herttonomi. Onko
siirtolapuutarha ja sen toiminnat
vastanneet odotuksiasi?
Mökki oli aluksi oma haaveeni.
Meillä oli viljelypalsta, mutta sinne
oli pitkä matka pyörällä ja kastelu kävi raskaaksi helteillä.
Etsin ensin kesämajaa, mutta mieheni innostui mukavuuksista, kuten lämpimästä vedestä ja mahdollisuudesta
asua mökillä kesäisin. Muutamaa paikkaa kävimme katsomassa Oulunkylässä ja Vallilassa, kunnes täältä löytyi
mökki vuonna 2007. Mökki on ollut tosi tärkeä paikka.
Itselläni ei ole ollut lapsuuden kesämökkiä maalla ja
tämä on ollut meille se ainoa kesäviettopaikka.
Miten hyvin olet ehtinyt tutustua alueeseemme?
Kyllä kymmenessä vuodessa on hyvin kerennyt. Kuitenkin yllättyy ettei kuitenkaan ole tavannut kaikkia ja aina
tulee vastaan uusia kasvoja. Ja vieläkin on omalla pihalla
kasveja, joiden nimiä ei tiedä. Kivinokan metsät ovat myös
iso syy siihen, miksi alue on itselle niin mieluinen.
Millaisia asioita haluat olla kehittämässä puutarhassamme?
Kyllä alueen kehittäminen vastaamaan tätä päivää ja
jäsenten muuttuvia tarpeita on tärkeää. 		
Mitkä ovat suosikki kasvejasi?
Tähän asti olen etupäässä keskittynyt syötäviin kasveihin.
Magnoliasta haaveilin, mutta se kuoli ensimmäisen talven
jälkeen. Nyt haaveilen köynnösten ympäröimästä pergolasta.
Terveisesi Herttonomeille
Alueemme on hieno ja annetaan ihmisille mahdollisuus
kehittää sitä.

Herttonomit kiittävät
HOK-Elanto on lahjoittanut Herttoniemen siirtolapuutarhan kesätapahtumiin
kahvia, mehua ja mukeja sadalle henkilölle.
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Puutarhajäte kesällä 2018
Viherjäte kompostoidaan mökkipalstojen omissa komposteissa, ks. Herttoniemen siirtolapuutarhayhdistys
ry., Rakentamisohjeet (hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 29.3.2009, muutettu syyskokouksessa
28.10.2012, kohta 4.4. Jätehuolto: Palstan haltijan tulee
kompostoida viherjätteensä palstan omassa kompostissaan.)

Järjestämme kesällä haketustalkoita ja ilmoitamme
niistä tarkemmin mm. ilmoitustauluilla. Voit tuoda talkoisiin esim. vadelman tai perennan varsia ja viedä silpun
takaisin puutarhaasi.

Jos teet isomman puutarharemontin, hoidat omat jätteet
itse Sorttiasemalle. Muistathan kuitenkin, että vuokrasopimuksemme mukaan multaa, soraa, hiekkaa tai muita
maa-aineksia ei saa ilman kaupungin lupaa kuljettaa pois
vuokra-alueelta.

Vinkkejä rikkakasvien ja haitallisten vieraskasvien
käsittelyyn:
Rikkakasvit voi laittaa kompostiin, mutta mieluummin
ennen siementen kehittymistä, ja juuret kun ne on ensin
kuivatettu auringossa. Myös suuri osa kasvitautien tai
-tuholaisten runtelemista kasvinosista voidaan kompostoida. Muumiotautiset omenat voi laittaa hyvin toimivaan
talousjätekompostoriin. Haitallisten vieraskasvien, kuten
jättiputkien tai jättipalsamin siemeniä, ei kompostiin saa
laittaa. Haitallisten vieraskasvilajien leviäminen pitää
estää: laita kukinnot, siemenet ja tuoreet juurakot muovipussiin tiiviisti pakattuna jäteastiaan sekajätteeseen.

Puuvartisia risuja ja oksia, joita syntyy vuotuisissa hoitoleikkauksissa, voi tuoda yhdistyksen jätealueelle omiin
kasoihinsa juhannukseen asti. Hakevuori Oy hakee ne poltettavaksi. Mukana ei saa olla viherjätettä! – Loppukesän
aikatauluista ilmoitetaan myöhemmin.
Kun orapihlaja-aidat leikataan alkukesästä, leikkuujäte
on pehmeää ja sen voi laittaa omaan kompostiin. Jos tuot
orapihlajaa yhdistyksen alueelle, laita se tarkasti omaan
kasaansa. Orapihlaja yhdistyksen täytyy toimittaa pois
erikseen.

Tällainen käytäntö on useimmissa siirtolapuutarhoissa.
Kaikissa ei tosin ole yhteiskompostia tai haketustalkoita.

Kaupunki noutaa jätesäkkeihin pakkaamamme jättipalsamin, jota keräämme talkoilla. Ilmoitamme asiasta myöhemmin.

Pieniä määriä viherjätettä (ei haittakasveja yms.) voi
viedä vanhan vesitornin luona olevaan pieneen yhteiskompostiin. Sieltä saa myös hakea valmista kompostia.
Toimi kompostin seinässä olevan ohjeen mukaan. Toivottavasti osamme käyttää hienoa, vanhaa kompostia oikein!

Vinkkejä puutarhajätteen vähentämiseen:
Jätä ruohonleikkuujäte maahan, se ravitsee nurmikkoa ja
lierot tykkäävät. On myös mitä mainiointa katetta. Syksyn lehdet voi ajaa ruohonleikkurilla silpuksi nurmikkoa
kohentamaan. Perennanvarret voi silputa takaisin kukkapenkkiin, samoin kuin vadelmanvarret vadelmapenkkiin.

Jos omenia tulee paljon, tilaamme syksyllä omenalavan
muumiotautisia omenoita varten.

Lisää tietoa ja vinkkejä löytyy puutarhamme kotisivuilta
sekä HSY:n kompostointioppaasta (mm. netissä).
HSPY:n hallitus
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Uudet kunniajäsenet
Veronica Lumioksa
Lämpimät onnittelut kunniajäsenyydestä. Millä mielellä
otit sen vastaan?
Olin todella iloinen kun tällaisen huomionosoitus tuli
minun kohdalleni.
Sinä olet ollut pitkään Herttonomi, miten monta vuotta?
Isäni osti mökin 1944, siitä se Herttonomin ura alkoi. Olin
silloin 13-vuotias. En sentään ole ollut täällä yhtäjaksoisesti vuosikymmeniä, mutta pitkästi tätä Herttonomin
uraa on kertynyt. Viihdyn täällä mökillä edelleen oikein
hyvin. Ulkona on mukava puuhastella ja katsella luonnon
kehitystä keväästä syksyyn.
Teit pitkään töitä hallituksessa. Sinä hoidit yhdistyksen
taloutta!
Hallitusvuosia kertyi 14 vuotta, olin taloudenhoitaja. Alussa kaikki oli käsityötä. Ihan loppuvaiheessa kun eräällä
mökkiläisellä oli tilitoimisto, sain heiltä apua tilinpäätöksen teossa.
Olin siihen aikaan töissä KOP:ssä ja yhdistyksen sihteeri
Pirkko oli puolestaan Postipankissa joten numerot olivat
tuttuja sekä sihteerille että kirstun vartijalle. Oli siitä pankkimaailmasta sekin hyöty että saimme kumpikin pankin
mainoslahjamateriaalia juhannusarpajaisiin.
Kaisa ja Hugo Pulkkinen
Onnittelut kunniajäsenyydestä. Miltä tuntui vastaanottaa tällainen huomionosoitus?
Hyvältähän se tuntuu. Olimme todella yllättyneitä.
Miten kauan teillä on ollut mökki täällä Herttoniemessä.
Olemme olleet täällä vuodesta 1981. Siitä se touhu lähti.
Kaisa oli emäntänä vuodet 83 – 84. Emännän tehtävät
olivat Kaisalla mieluisia. Joka toinen viikko tanssittiin
lauantaisin ja kahvia oli aina tarjolla. Sitten petti selkä ja
mukavasta emännän virasta piti luopua.
Missä kaikessa olette olleet mukana?
Vuoteen -84 osuivat yhdistyksen 50-vuotisjuhlat ja niissä
sitä työtä riitti. Viikkoa ennen juhlapäivää ei juuri kunnolla
nukkumaan ehtinyt. Juhlia pidettiin kokonainen viikko
joten siitä voi hyvin päätellä että työtä oli paljon. Kaiken
kaikkiaan juhlissa kävi vieraita kävi yli 400. Sen jälkeen
Hugo on huolehtinut vanhan vesitornin luona olevasta
kompostista jonka hän myös itse tehnyt. Kaisa on keskittynyt oman mökin ja palstan hoitoon.

Oletko vielä jaksanut
maalata ikoneja?
Aloitin maalausharrastuksen lasimaalauksella,
mutta siinä käytettiin
mm.asetoonia ja se ei
pitkän päälle sopinut
minulle. Siirryin maalaamaan ikoneja. Minulla
on ollut ikoninäyttely Hietalahden näyttelytilassa ja useita
Stoassa ja yksi näyttely täällä Riihessä. Nykyisin en enää
maalaa.
Vietättekö koko kesän mökillä?
Ilman muuta, äitienpäivään mennessä muutamme ja
syyskuun puolivälissä takaisin kotiin jossa pakataan laukut ja matka Rodokselle alkaa.
Millaisia uudistuksia kaipaat alueelle?
Mielestäni alueemme ympärille pitäisi saada kunnon
aita. Ja sellainen ettei sen yli hypätä. Asiasta on aina aika
ajoin keskusteltu, mutta siihen se on jäänyt.

Mitkä ovat suosikkikasvejanne?
Hugolle rakkkaita ovat
ruusut. Kasvimaalla
etenkin perunaa jota
riittää aina seuraavaan
kesään asti. Luonnollisesti tilliä, persiljaa,
sipulia, niitä pitää ilman
muuta kasvattaa itse.
Viime kesä oli siitä
ikävä, että kanit kävivät verottamassa sadosta suurimman
osan. Kukkia tietenkin pitää olla ja paljon!
Miten paljon vietätte aikaa mökillä?
Asumme koko kesä ja nautimme mökkielämästä. Tulemme jo varhain keväällä ja muutamme kaupunkikotiin vasta
kun vesi menee poikki.
Talkoohenki pitäisi saada viriämään entiseen malliin.
Talkoissa tutustuu toisiin Herttonomeihin ja yhteishenki
lisääntyy, mikä on erittäin tärkeää tällaisessa puutarhayhteisössä.
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Kolean kesän kasvatuskonstit
Muuttuneet sääolosuhteet muutaman viime vuoden
aikana ovat tuoneet tullessaan monenlaista riesaa:
viileitä, entistä myöhäisempiä keväitä, hallaöitä vielä
juhannuksen jälkeenkin, haaleaa keskikesän säätä
sekä suhteellisen lämpimiä, vaikkakin märkiä, syksyjä. Kaikki tämä on lyhentänyt kasvukautta ja muuttanut viljelyolosuhteita, kun valo ja niukka lämpö eivät
enää osuu samaan ajankohtaan ja vettä tulee enemmän kuin tarpeeksi.
Ilmastonmuutokseen ja muuttuviin olosuhteisiin ei voi
kovin nopeasti vaikuttaa, mutta niiden seurauksia puutarhassa voi yrittää ehkäistä omilla toimillaan. Muutamia
keinoja siihen on olemassa. Joidenkin lajien kasvattamisesta kannattaa ehkä luopua, kun tulokset ovat kovin
epävarmoja.
Mikä on muuttunut?
Suomessa olosuhteet ovat poikenneet totutusta varsinkin etelärannikolla, kun entistä lämpimämpi merivesi on
kerännyt jatkuvia sateita muun muassa Herttoniemen
yläpuolelle. Sään ääri-ilmiöiden mukana myös tuulet ovat
lisääntyneet voimakkaasti juuri etelässä. Tuulisia sadepäiviä on riittänyt viime vuosina siinä määrin, että jälki näkyy
sekä kasvustossa että sadossa.
Puutarhureille tämä on aiheuttanut ikäviä yllätyksiä ja
pieleen menneitä viljelyksiä. Tätä samaa saattaa olla
tiedossa jatkossakin, kun ilmastonmuutos tuottaa lisää
tämäntyyppisiä ilmiöitä.
Hidas alkukesä, viileä keskikesä
Alkukesän ongelmat ovat liittyneet usein taimikasvatukseen ja kasvuun lähtöön. Kevään hidas käynnistys ei
tuhoa sellaisia monivuotisia kasveja, jotka ovat jo ennestään sopeutuneet kaikenlaisiin keleihin, mutta uusille
taimille se voi olla kohtalokasta.
Avomaalle kylvö on vaikeutunut matalien ulkolämpötilojen
vuoksi, ja taimikasvatus esimerkiksi lavassa on sekin ollut
hankalaa. Kylmyys on saattanut jopa pysäyttää kasvun
kokonaan, jolloin taimista ei välttämättä kehity koskaan
täysikasvuisia. Keväällä pakkaset voivat tuhota heti kättelyssä liian varhain ulos istutetut arat yksilöt, varsinkin jos
niitä on pidetty pitkään lämpimässä.

vihuoneessa eikä pääse laskemaan pakkasen puolelle.
Suositeltava avomaalle istuttamisen aika tuntuu siirtyvän
joka vuosi eteenpäin, ja samalla kutistuu kasvukaudella
saatavilla oleva valon määrä. Taimet kannattaa totuttaa
ulko-oloihin varovaisesti asteittain.
Kolea kevät vaikeuttaa myös hedelmäpuiden ja marjapensaiden kukintaa ja haittaa niiden pölyttymistä. Viime
kesänä melkein koko marja- ja omenasato kypsyi tavallista myöhemmin, ja niiden määrät jäivät paikoitellen vähäisiksi. Sade huononsi lisäksi laatua ja pahensi esimerkiksi
omenoiden tauteja.
Pelkkä tuulikin tuotti yllättäviä ongelmia, sillä monet arat
kasvit eivät kestä jatkuvaa riepottelua, vaikka lämpötila
ei laskisikaan liian alas. Kaatosade puolestaan hakkasi
useiden perennojen ja koristepensaiden nuput ja pilasi
siten niiden kukinnan.
Koleana kesänä myös kesäkukat kukkivat paljon myöhemmin kuin ennen, samoin jotkut perennat. Lämpö ei riitä
aina kasvihuoneessakaan, ja lämpömäärän ja kastelun
välillä voi olla hankala löytää oikeaa tasapainoa.
Viime kesän kosteudessa parhaiten menestyivät läpäisevässä multamaassa kasvavat perinteiset perusjuurekset,
kuten perunat ja porkkanat. Loppukesällä sato jäi pieneksi lämpöä kaipaavilla vihanneksilla, kuten tomaateilla,
kesäkurpitsoilla, pavuilla ja kurkuilla, joiden menestyminen jatkossakin vaikuttaa epävarmalta.
Muuttuneet kelit vaikuttavat jatkossa todennäköisesti entistä enemmän myös kasvitautien ja tuholaisten määrään,
jotka tulevat ehkä lisääntymään.
Suosi kestäviä taimia
Useat pohjoisiin oloihin sopeutuneet monivuotiset kasvit
ovat näyttäneet kylmillä keleillä parhaat puolensa, varsinkin jos kyseessä ovat vanhat maatiaislajit tai kotoiset
perinnekasvit. Mutta aremmat ja eksoottisemmat kasvit,
joiden kuviteltiin menestyvän entistä paremmin ilmastonmuutoksen edetessä ja keskilämpötilan noustessa, ovat
joutuneet kärsimään muuttuneista olosuhteista.

Hyvä keino säähaitoilta suojautumiseen on kylmää
kestävien kasvien kasvatus. Tämä koskee sekä yksi- että
monivuotisia kasveja. Suomalaiseen vaihtelevaan jäätyy
- sulaa - jäätyy -talveen jo valmiiksi tottuneet perennat
eivät ole moksiskaan, vaikka lämpötila tipahtelee välillä
Hyväksi loppukevään esikasvatuspaikaksi on osoittautunut
pohjalukemiin ja ponkaisee taas ylös. Enemmän ongelmia
mökin veranta, jonka lämpötila noudattelee ulkolämpötion aiheutunut siitä, että toisinaan lähes lumeton talvi ei
loja mutta selvästi maltillisemmin kuin lavassa tai kasenää suojaakaan kasveja siten, kuin olemme tottuneet.
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Jotkut tutut pihan pitkäaikaiset kasvit ovat kokeneet yllättävän äkkikuoleman.
Ongelmallisia ovat hallanarat kesäkukat ja köynnökset
sekä alkujaan lämpimiltä vyöhykkeiltä kotoisin olevat kasvit, joiden menestyminen alkaa olla riskialtista. Siksi kannattaa harkita kestävämpien tai nopeakasvuisten lajikkeiden kokeilemista. Pitkää esikasvatusta vaativat sortit eivät
välttämättä ehdi kukkia ollenkaan ennen talven tuloa.
Valitse suojainen kasvupaikka
Kasvin menestymiseen vaikuttaa pitkälti myös sen kasvupaikka, joten paikkaa vaihtamalla voi yrittää vaikuttaa asiaan. Omalla tontilla voi olla hyvinkin erilaisia kohtia, joissa
viihtyvät erityyppiset kasvit. On aurinkoa, varjoa, pensaiden suojaa, kuivempaa, kosteampaa, tuulista rinnettä.
Kokeneet viherpeukut tietävät, että halla vaanii varsinkin
alavilla mailla. Arat kasvit kannattaa sijoittaa lämpimään
ja tuulelta suojattuun kohtaan. Sellaisia ovat esimerkiksi
mökkien seinustat erityisesti etelän puolella ja pensaiden
tarjoama tuulensuoja.
Jos pihassa on korkeuseroja, halla iskee todennäköisesti
ensimmäiseksi alas. Maanpinnassa on usein kylmempää kuin vähän korkeammalla, ja halla painuu helposti
notkelmaan; rinteessä sitä ei esiinny yhtä helposti.
Etelänpuoleinen rinne on vähemmän arka kuin pohjoinen.
Kivet ja laatat keräävät lämpöä itseensä ja nostavat sillä
lailla kasvupaikan lämpötilaa mutta voivat myös hidastaa
kasvuun lähtöä kylmänä keväänä.

Jatkuva tuulen riepotus on monille kasveille yhtä paha
kuin kylmyys. Siksi ohutlehtisiä köynnöksiä ja arkoja
kesäkukkia ei kannata istuttaa avoimelle paikalle tuulelle
alttiiksi, jos niitä edelleen haluaa kasvattaa.
Avuksi kasvilava, kasvihuone tai kohopenkki
Kasvilava ja kasvihuone suojaavat kasveja kylmältä ja
tuulelta. Kylmälavassa esikasvatetut taimet sopeutuvat
paljon paremmin avomaan oloihin kuin lämpimästä kasvihuoneesta tai sisätiloista tulevat, kunhan ne eivät pääse
paleltumaan kylvön tai istutuksen jälkeen. Kaupan ulkomaiset taimet eivät useinkaan kestä ensimmäistä kylmää
kotimaista yötä, ja ensimmäisen talven kanssa niillä voi
olla sitäkin enemmän vaikeuksia..
Vaikka lämmittämättömässä lasisessa kasvihuoneessa
lämpötila laskee yöllä melkein yhtä alas kuin ulkona, se
saattaa kuitenkin suojata pikkupakkaselta ja varsinkin
tuuliolosuhteilta. Kennolevyhuoneessa lämpö pysyy tasaisempana kuin lasisessa sekä päivällä että yöllä.
Kolean kesän ongelmana on se, että kesän tehoisa
lämpösumma (eli yli 5 asteen ylittävät keskilämpötilat)
ei aina nouse edes kasvihuoneessa riittävän korkealle.
Tomaatit eivät jaksa punastua, ja kasvu kaiken kaikkiaan
hidastuu matalien lämpötilojen vuoksi.
Myös kohopenkistä, kasvatuspenkistä eli viljelylaatikosta tai lavakauluksesta voi olla apua kasvuolosuhteiden
parantamisessa. Kohopenkissä mullan lämpötila nousee
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yleensä korkeammaksi kuin tasamaalla, eikä valuva sadevesi vie multaa mennessään.
Hallaharsolla viileyttä vastaan
Vanhan kunnon hallaharson (eli kateharson tai kasvuharson) käytöllä pystyy taistelemaan monia ongelmia
vastaan. Synteettiset UV-suojatut kuitukankaiset harsot
levitetään aran kasvuston päälle suojaamaan sitä kylmältä, äkillisiltä lämpötilanvaihteluilta, kovalta sateelta,
tuulelta, tuhohyönteisiltä ja linnuilta. Harso läpäisee auringonvalon ja nostaa alla olevan maan lämpötilaa, joten
sitä voi käyttää menestyksellä pidentämään kasvukautta
keväällä ja syksyllä. Harso ylläpitää myös maan kosteutta
ja nopeuttaa itämistä, joka kylmänä keväänä voi olla aika
epävarmaa.
Kateharson voi jättää paikoilleen joidenkin kasvien päälle
koko kesäksi, jolloin se suojelee esimerkiksi porkkanoita
tuholaisilta. Joillekin sorteille se on kuitenkin liian lämmin
peitoksi, jolloin muun muassa retiisit ja mangoldit alkavat
harson alla kukkia ja sato menee siitä syystä pieleen.
Koska harson ansiosta maan lämpötila nousee, sen alla
viihtyvät turhan hyvin myös rikkaruohot. Harso myös estää
kukkivien kasvien pölyttymistä. Harsoa parempi kesäsuojaus monille on muovinen läpinäkyvä tiheä suojaverkko,
joka pitää tuholaiset tehokkaasti loitolla mutta päästää
sadeveden säädellysti läpi.

Sade ei ole hiekkamaalla välttämättä niin suuri ongelma,
mikäli vesi imeytyy kohtalaisesti maahan. Savimaa onkin
sitten jo hankalampi juttu, koska tiivis maa ehkäisee
muutenkin kasvua, eikä sadevesi tunkeudu pintaa syvemmälle, vaikka sitä tulisi ämpärikaupalla. Runsas vesi
valuttaa pois pintamultaa ja synnyttää kasvien juurelle
haitallisia lätäköitä. Kasvi kuolee, jos se seisoo pysyvästi
vedessä.
Savimaan laatua voi parantaa vähitellen salaojituksella,
matalalla syyskäännöllä (max. 10 cm), kompostimullalla,
kalkitsemalla ja lannoittamalla sitä olkeen sekoitetulla maatuneella hevosenlannalla. Näin savimaasta saa
kehitettyä multamaata, joka on muutenkin parempaa
kasvatukselle.
Suojaa maanpinta kattamalla
Kaatosateiden vaikutusta voi torjua myös käyttämällä
erilaisia katteita maanpinnalla. Kun pinta ei ole paljas,
se ei myöskään altistu samalla lailla veden virtaukselle.
Ekologiset ruoho- ja olkikatteet suojaavat ja lannoittavat
maata ja vähentävät rikkaruohojen kasvua.
Maanpintaa voi suojella myös vähemmän ekologisilla
keinotekoisilla katteilla kuten tiiviiksi kudotulla kestävällä mustalla mansikkakankaalla. Se päästää veden läpi
säädellysti mutta torjuu rikkaruohoja erittäin tehokkaasti
ja on siinä mielessä perusteltavissa esimerkiksi muuten
toivottomien rikkaruohojen tukahduttamisessa. Sitä voi
käyttää monessa muussakin paikassa kuin mansikkapenkissä, esimerkiksi pensaiden alla. Keinotekoiset katteet
pitää käytön jälkeen poistaa kierrosta vastuullisesti sekajätteen joukossa.
Jos pihassa on runsaasti laatoituksia, ne estävät virtaavan veden imeytymistä maahan ja ohjaavat sen muualle.
Tämä kannattaa ottaa huomioon jo laatoitusta suunniteltaessa, jotta epätoivottu puro ei pääse syntymään
väärään paikkaan.
Käytä kastelua hallasuojana
Ammattiviljelijät suojaavat kasvejaan kuivina hallaöinä sadettamalla. Kuivat kasvit kärsivät enemmän kylmästä kuin
sellaiset, joiden nestetasopaino on kunnossa. Kastelu
jättää kasvin pintaan ohuen vesikerroksen, joka jäätyessään suojaa kasvia. Samaa voi kokeilla myös omassa
puutarhassa kastelemalla istutukset myöhään illalla, jos
tulossa on kylmä yö.

Maan laadulla on merkitystä
Maan laadun muuttaminen kestämään paremmin uusia olosuhteita ei ole ihan yksinkertaista, mutta sitäkin
kannattaa harjoittaa, jotta pahimmat kaatosateet eivät
kokonaan tuhoa viljelyä.
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Suomalaiset taimet ovat sitkeitä sissejä
Meikäläisissä oloissa pärjäävät parhaiten täältä kotoisin
olevat taimet. Puutarhamyymälät pursuavat mielenkiintoisia muualta tuotuja lajeja, joilla voi kuitenkin olla vaike-

uksia selvitä vaihtelevassa säässä, varsinkin jos ne ovat
jo alunperinkin kasvihuonetuotantoa. Kylmä suomalainen
kesäyö voi olla muualta tulleelle melkoinen shokki.
Suosi siis suomalaista, jos toivot kasviesi pysyvän varmemmin hengissä. Ja arkakin kasvi menestyy paremmin
viileässä ilmastossa, jos se on alunperin kotimainen
siementaimi eikä lämpimän kasvihuoneen hemmoteltu
kasvatti.

Parhaiten meillä ovat talvehtineet alunperin itäistä kantaa
olevat puut, joiden taimet on vartettu kotimaiseen perusrunkoon ja kasvatettu hitaasti Suomessa ulkolämpötilassa.

Anna-Maija Gruber

Suomessa tehdään ansiokasta kehitys- ja jalostustyötä,
jossa etsitään erityisesti täällä menestyviä monivuotisia
kasveja. Näitä KESKAS- eli Kestävät kasvit -kehitystyön
tuloksena syntyneitä FinE eli Finnish Elite -laatutaimia saa
puutarhamyymälöissä. Monet niistä ovat tuttuja hedelmäpuita sekä marja- tai koristepensaita, esimerkiksi mansikka- ja vadelmalajikkeita sekä koristepensaita, kuten
jasmikkeita ja ruusuja.
Oman lukunsa muodostavat omenapuut, jotka kyllä kestävät satunnaisen hallayön, vaikka kukinnot saattavatkin
paleltua. Suurempi ongelma on niiden talvenkestävyys.

Kymppipalkinnon sai Pekka Stark
Sinä sait komean pytyn syyskokouksessa, miltä tuntui?
Arvostan palkintoa erittäin paljon. En todellakaan osannut
odottaa tällaista huomionosoitusta.
Miten pitkään olet ollut siirtolapuutarhuri?
Olen ollut näissä kuvioissa mukana jo reilut 35 vuotta.
Onhan sitä tullut kaikenlaista hommailtua näiden vuosikymmenien aikana. Kun appivanhemmille mökin pito kävi
raskaaksi, niin mökki jäi vaimolleni Leenalle ja minulle.
Vuosia sitten rakensimme uuden mökin ja nyt muutamme
mökille jo vapun tienoilla.
Mikä Sinulle on tärkeintä puutarhassa?
Minulle se on rauha ja luonnon läheisyys. Mikä onkaan
parempaa kuin aamulla herää lintujen lauluun ja saa
huomata miten luonto on taas hieman erilainen kuin
edellisenä aamuna.
Sinä olet aktiivinen petankkin pelaaja. Miten pitkä
pelihistoriasi on?
Petankkia olen pelannut jo 40 vuotta. Kun pelattiin PMkisoja, olin mukana Suomen joukkueessa. Virossakin on
tullut kisattua ja voitettua. Nyt on kisailussa jo hieman
jäähdyttelyn makua. Voitimme kyllä HSPY: n joukkueella,
Pekka Ojajärvi, Walter Gruber ja meikäläinen talvisarjan,
jossa oli mukana peräti 24 joukkuetta.

Voitto oli toinen perättäinen.
Olemme myös talviaikana
pelanneet muutamien
Herttonomien kanssa jopa
pari kertaa viikossa Pasilan
hallissa.
Miten saisimme urheilutoimintaa tehostettu
puutarhassamme?
Petankkia on pelattu jo yli
kymmenen vuotta ja pelaajia
on ollut koko ajan ihan
mukavasti. Urheilupäivä on
ollut jo pitkään ohjelmassa,
lajeja on sekä lapsille että
aikuisille. Lapset ovat olleet kisoissa mukana runsain
joukoin. Onneksi aikuisiakin on ollut kiitettävästi. Aluejärjestön kesäkisoihin on osanottajien määrä ollut
kasvamaan päin. Viime kesänä yhdistykselle hankittiin
pingispeli, tikkataulu on käytössä. Maastogolfia pelataan
jonkin verran. Esim. lentopallokenttä meiltä puuttuu mikä
on suuri puute. Lentopallo on juuri sellainen joka kerää
ihmisiä yhteen ja kenttää voitaisiin käyttää mm. sulkapallon pelaamiseen. Lapsille voitaisiin yhdessä miettiä lisää
pelejä ja kilpailujakin.
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Jos sähköt katkeavat
1. Tarkista ensin oman mökkisi sulakkeet.
2. Jos sulakkeet ovat ehjät, ota yhteyttä yhdistyksen
sähkövastuuhenkilöön, jolla on sähkökaapin avain.
On tärkeää, että yhdistyksellä on tieto kaikista
sähkökatkoista, jotta mahdolliset yhdistyksen
vastuulla olevat viat saadaan tietoon.
3. Sinun täytyy itse olla paikalla, kun sähkö kytketään.
Älä käytä viallisia sähkölaitteita. Ole varovainen jatkojohtojen kanssa! Anna ammattilaisten hoitaa heidän
vastuulleen kuuluvat sähkötyöt.

Yhdistyksen sähkövastuuhenkilöt kesällä 2018:
1. Aloita soittamalla järjestyksessä:
Yhdistyksen huoltohenkilö / huoltopuhelin,
p. 044 240 6197
2. Kaija Kumpukallio, p. 040 589 7737
(ottaa yhteyttä niihin sähkövastuuhenkilöihin,
jotka ovat määrättyinä aikoina varalla)
3. Aarre (Ate) Ruutuoksa p. 0400 432 964
4. Veijo Heikkiläinen p. 041 511 5505

Avoimet puutarhat 1.7.2018 klo 12–17
Kuule Anu, olipa mukava päivä!
Tämän lausahduksen kuulin monesta suusta viimekesäisen teemapäivän jälkeen. Ja kukapa ei tykkäisi, kun
palstalla käy puutarhanhoidosta kiinnostuneita vierailijoita ihastelemassa, kysymässä neuvoja ja kehumassa
puutarhurin käden jälkeä.
Avoimet puutarhat on valtakunnallinen teemapäivä. Puutarhaliitto järjestää sen tänä vuonna jo seitsemännen
kerran. Ympäri maan on avoinna satoja puutarhoja, joissa
vierailee kymmeniä tuhansia kiinnostuneita. Herttonomit
ovat osallistuneet aiempina vuosina yksittäin ja viime kesänä ensimmäistä kertaa lähes 20 mökkiläisen joukolla.
Sää suosi ja päivä onnistui hyvin, tälle kesälle jäi parannettavaa lähinnä opastuksen osalta.
Omalla palstallamme vierailijoita kävi kuutisenkymmentä, jollakulla oli ollut kaksin verroin ja kaukomailta asti.
Opastimme innokkaasti kaikkia halukkaita, toiset katselivat mieluummin itse. Tarjosimme raparperimehua ja
myimme muffinseja, mutta pelkkä raikas vesi olisi myös
toiminut. Tänä kesänä laitamme vielä vieraskirjan portin
pieleen, ja ehkä jonkinlaisen kartan tai luettelon istutuksista.
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Pidäthän sinäkin porttisi avoinna sunnuntaina 1.7. kello
12–17! Ilmoittaudu minulle. Saat tapahtumaviirin, ohjeita,
kartan mukana olevista naapureista ja muuta rekvisiittaa - mutta ennen kaikkea kivan päivän omalla pihallasi,
mukavien vieraiden kanssa.
Teemasivusto on osoitteessa avoimetpuutarhat.fi
Puutarhamme löytyy helpoiten hakusanalla Herttoniemi
tai Hertonäs.
Anu Häyrinen, mökki 71

Tervetuloa pelaamaan
Petankki
Voit tulla pelaamaan petankkia huoltorakennuksen takana
olevalle kentälle 1.5–30.9.
- sunnuntaisin klo 11.00–13.00
- tiistaisin ja torstaisin klo 18.00–20.00
Omia kuulia et heti tarvitse, koska niitä on yhdistyksellä.
Tervetuloa mukaan Kivenpyörittäjien mukavaan joukkoon.
Pienoisgolf
Puutarhassamme on 16 reikäinen pienoisgolfrata.
Kartta radasta on huoltorakennuksen ilmoitustaululla.
Välineitä on jonkin verran.

Kirjasto
sijaitsee huoltorakennuksen päädyssä.
Avoinna kesä–elokuussa lauantaisin klo 15.00–16.00.
Jos haluat lahjoittaa kirjoja, ota ensin yhteyttä
Sirkka Etzell puh. 040 410 5065

Multa ja lannoitteet
Myyntiä hoitavat Jari Poutanen ja Riitta Kivikari
klo 14–15
Myyntipäivät ovat:

Frisbeegolf (Liitokiekko)
Yhdistys on asentanut muutaman korin huoltorakennuksen viereiseen kalliomaastoon, kiekkoja löytyy säilytyslaatikosta.
Kroketti
Peliä varten löytyy krokettiportteja, mailoja ym. tarvikkeita.
Tikanheitto
Tikkatauluja ja tikkoja löytyy. Kun olet heitellyt niin palauta
taulu ja tikat takaisin laatikkoon.
Mölkky
Pelivälineitä on huoltorakennuksen seinustalla olevissa
laatikoissa.
Pingis
Meille on hankittu pingispöytä ja se on Riihellä. Timo
Akkanen järjestää ainakin kerran viikossa peli-illan.
Kaikkia pelivälineitä löytyy huoltorakennuksen seinustalla olevissa laatikoissa.
Kaikki käyttöön otetut pelivälineet on ehdottomasti
palautettava omille paikoilleen. Mitään ei saa jättää
lojumaan ulos.

Pysäköintilupa
Mikäli Sinulta puuttuu HSPY:n
pysäköintilupa niin
ota yhteyttä:
Ritva Heikkiläinen
040 551 4021
Kielopolku 109

P

6.5.
13.5.
20.5.
27.5.
3.6.
17.6.

1.7.
15.7.
29.7.
12.8.
26.8.

9.9.
23.9.

Haittakasvien kitkentätalkoot
to 5.7.2018 klo 17.30–20.30
ma 6.8.2018 klo 17.30–20.30
ti 4.9.2018 klo 17.30 – 20.30
Talkoissa käymme läpi aikaisemmin kitketyt alueet, eli
Saunalahden rannan, siirtolapuutarhan pohjoisreunan
kallion metsän puolelta, itäreunan ojanpenkat sekä ulkoilutien ympäristön. Iso haaste siirtolapuutarhan itäpuolella
on puutarhasta karanneet piiskut, jotka kasvavat siellä
tiheänä ryteikkönä. Nämä piiskut ovat ilmiselvästi meidän aiheuttamaa tietämättömyyttä/ huolimattomuutta,
välinpitämättömyyttä, joten toivon herttonomien kantavan
omalta osaltaan niistä vastuuta.
Yhteistyökumppanimme talkoissa ovat Helsingin luonnonsuojeluyhdistys sekä Herttoniemi-seura
Toivottavasti näihin talkoisiin saadaan jatkossa lisää
Herttonomeja.
Lisätietoja
Sirkka Tuorila, Pioonitie 164
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Rakentaminen siirtolapuutarhassa
On ilmennyt, että on epäselvyyttä mihin toimenpiteisiin
lupia pitää hakea. Samoin on tehty myös luvatonta rakentamista alueella.
Helsingin kaupunki valvoo kaikkea rakentamista alueellaan. Herttoniemen siirtolapuutarhan osalta olemme onnistuneet saamaan tämän valvontaoikeuden yhdistyksen
hallitukselle tonttien osalta. Yhdistyksen oma rakentaminen vaatii edelleen luvan kaupungin rakennusvalvonnalta.
Tonteilla tapahtuva rakentaminen vaatii siis luvan yhdistyksen hallitukselta. Tämä menettely on meille kaikille
joustavampi ja halvempi. Jotta tämä oikeus säilytetään,
ei luvatonta rakentamista voida sallia.
Mihin kaikkeen lupia toivotaan haettavan ja mitä se
maksaa:
Rakennuslupa 170 €
- Mökin purkaminen ja uuden rakentaminen

Toimenpidelupa 50 €
- Julkisivulaudoituksen, kattomateriaalin tai ikkunoiden
uusiminen.
- Varaston, leikkimökin, kasvihuoneen, grillikatoksen tai
katetun terassin rakentaminen.
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Toimenpideilmoitus 20 €
- Kattamattoman terassin, pesukatoksen, grillin, näkö
suoja- tai istutussäleikön rakentaminen.
- Lipputangon pystyttäminen

Toimenpideilmoitus, ei maksua
- Isommat korjaustyöt kuten talon maalaaminen samaan
väriin
- Koneella tehtävät maanrakennustyöt
- Tontilla tehtävät työt, jotka aiheuttavat ääntä, tapahtuvat
rajojen lähellä tai muuttavat rakennusten ulkoasua.
Lupaa ei tarvita rakennusten ja rakenteiden korjaamiseen
ja kunnostamiseen, rakennuksen sisällä tehtäviin kunnostus- ja muutostöihin sekä normaaliin puutarhanhoitoon ja
näitä toivotaan tehtävän koko ajan kaikilla tonteilla.
Lupahakemus tehdään oheisella kaavakkeella ja toimitettavan yhdistyksen postilaatikkoon.
Lupamenettelystä tarkemmin yhdistyksen kotisivuilla.
Lisätietoa:
rakennusvastaava Matti Heino 044-9867600

Toimenpideilmoitus/Rakennuslupahakemus
Herttoniemen Siirtolapuutarhayhdistys ry.				

Hakemus toimitetaan huoltorakennuksen
postilaatikkoon.

Hakijan tiedot
Palstan osoite ja mökin numero
Hakijan nimi					Hakijan puhelinnumero

Toimenpide *)

Päiväys ja allekirjoitus

Rakennustoimikunta

Tarkastukset

HSPY:n hallitus
Tiedoksi							

*) Mökin tyyppipiirustus
*) Muu rakennuslupa

170 €		
50 €

Hyväksyntä
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Kesäjuhlat mielessä? Vuokraa juhlapaikaksi Riihi!
Yhdistyksemme omistama Riihi on tarjonnut ainutlaatuisen miljöön Herttonomien kesäjuhlin jo yli 80
vuotta. Riihen historia on kuitenkin alkanut jo paljon
aikaisemmin: Kulosaaren kartanon isäntä rakennutti
sen 1750-luvulla kartanon pelloilla viljellyn tupakan
kuivausta varten. Yli 250-vuotias puurakennus on Helsingissä harvinaisuus ja se onkin kaupunginmuseon
suojeluksessa.
Herttonomit tapaavat Riihellä monissa yhdistyksen
yhteisissä tilaisuuksissa kauden aikana, mutta sen
lisäksi yhdistys vuokraa Riihirakennusta jäsenilleen
ja heidän perheilleen yksityistilaisuuksiin. Käytössäsi
on 144 m2:n kokoinen tila, maksimissaan sisään
mahtuu 100 henkilöä, mutta pöytiä ja tuoleja riittää
noin 60–70 henkilölle. Ne voi järjestää haluamallaan
tavalla. Vuonna 2015 remontoidussa keittiössä onnis-
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tuu myös tarjoilujen kokkaus: keittiössä on hellan ja uunin
lisäksi mm. kahvinkeittimet sekä astiastoa. Säilytykseen
on jääkaappipakastimen lisäksi kaksi isoa kylmiötä.
Riihelle on myös vuonna 2015 kunnostettu huoltotie Kivinokan puolelta, eli pitopalvelut ja muut tavarantoimittajat
sekä taksit pääsevät tuomaan lastinsa helposti perille
asti. Riihen käyttö- ja turvallisuusehdot löytyvät nettisivuiltamme ja sinne päivitetään pitkin kesää myös Riihen
varaustilannetta:
http://www.herttoniemenspy.fi/yhdistys/riihi/
Alkukesän viikonloput täyttyvät nopeasti, mutta arkipäivinä sekä loppukesän viikonloppuina löytyy tilaa vielä
hyvin. Tervetuloa ainutlaatuiselle Riihellemme viettämään
kesäjuhlia!
Tuija Jakonen

Riihi
Yhdistys vuokraa hallussaan olevaa 144 m2 suuruista riihirakennusta jäsenilleen ja heidän perheilleen.
Tietoa riihen historiasta löytyy www.herttoniemenspy.fi >>> Historiikki-sivulta ladattavasta tiedostosta.
Riihen käyttöehdot
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tilaa ei saa luovuttaa edelleen.
Riihen vuokrauksen vuorokausi alkaa klo 12 ja
päättyy seuraavana päivänä klo 12.
Astiat ovat käytössäsi. Tuo itse kaikki muu kuten kahvit, teet,
sokerit, maidot, suodatinpaperit, lautasliinat, kertakäyttöastiat,
kakkupaperit, leivinpaperit, foliot, kelmut ym.
WC:t ovat erillisessä huoltorakennuksessa.
Vuokraaja sitoutuu huolehtimaan tilan ja ympäristön sekä
wc-tilojen siivouksesta. Siivousvälineet ovat riihen varasto
huoneessa.
Vuokraaja vastaa kaikesta vahingosta ja haitasta, mikä tilan
käytöstä saattaa aiheutua.
Vuokraaja valvoo grillin käyttöä sekä huolehtii grillin
sammutuksesta.
Mikäli on tarpeen ajaa auto riihelle, siitä on sovittava varauksen
yhteydessä. Pääsääntöisesti autot jätetään pysäköintialueelle,
mutta on huomioitava, että pysäköintitilaa on erittäin vähän.
Äänentoistolaitteita on lainattavissa erikseen sovittaessa.
Liputus on mahdollista erikseen sovittaessa.

•
•
•
•
•
•

Tupakointi riihellä ja sen välittömässä läheisyydessä on kielletty.
Valvo grillin käyttöä ja huolehdi sen sammutuksesta.
Tarkista lähtiessäsi, että keittimien sähköjohdot on
irrotettu seinästä.
Tarkista lähtiessäsi että keittiön ovi on suljettu.
Varmista että kaikki ovet ovat lukossa.
Älä jätä mitään arvokasta säilöön riihelle.

Loppusiivous
•
•
•
•
•
•
•
•

Pyyhi riihen kaikki pöydät ja siivoa lattia.
Laita käyttämäsi astiat takaisin paikoilleen.
Laita käytetyt liinat yhteen kassiin.
Pese keittiön lattia ja tiskit.
Tyhjennä jääkaappi omista ruokatarvikkeistasi.
Lajittele ja vie roskat. Sekajäte, pahvi, paperi, lasi,
metalli erikseen.
Huolehdi myös riihen ympäristön siisteydestä.
Siivoa vessat käytön jälkeen ja lukitse ovet.

Mikäli riihi tai wc-tilat jätetään kokonaan tai osittain siivoamatta,
perii yhdistys siivoamisesta 40 € maksun.

Turvallisuus
Varaaminen
•
•
•
•

Avaa hätäpoistumistiet (2 ovea, joiden päällä hätätiemerkki)
ja sulje ne lähtiessäsi.
Huolehdi että hätäteiden edessä ei ole tilaisuuden
aikana mitään.
Vie paloletku riihen nurkalle.
Kynttilöiden polttamista ei suositella. Jos niitä poltetaan,
on niitä valvottava huolella.

https://www.herttoniemenspy.fi/yhdistys/riihi
Varaus laskutetaan n. 1 vko ennen vuokrauspäivää erääntyvällä
laskulla, jonka jälkeen varauksen peruuntuessa maksua ei
palauteta.
.

Toimikunnat ja yhteystiedot
Puutarhayhteisössämme on monenlaista puuhaa ja
kehitettävää. Tule rohkeasti mukaan, vaikka vain yhteen
tapahtumaan, projektiin tai lyhyesti ideoimaan.
Kesäinfossa sunnuntaina 10.6.2018 klo 13.00 tapaat
toimikuntien yhteyshenkilöitä ja muita puuhaihmisiä.
Haittakasvitalkoot
Sirkka Tuorila, sirkka.tuorila@gmail.com

Rakennustoimikunta
Matti Heino, mattiheino9@gmail.com
Tapahtumatoimikunta
Työryhmä, tapahtumat.hspy@gmail.com
Tulevaisuustoimikunta
Kaija Kumpukallio, kaija.kumpukallio@gmail.com
Urheilutoiminta
Pekka Stark, pekka.stark@welho.com

Omenapartio
TaistoTuomikoski taisto.tuomikoski@hotmail.com
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kuva satoa vuodelta 2017
Puutarhamme sai mukavan lahjoituksen
Bernerin GreenCare tuotteita

Taimitorilla riitti kuhinaa. Tuttu taimimyymälä Rosmariini oli jälleen paikalla.

Kesäkahvila huoltorakennuksen luona houkutteli Herttonomit joukoin liikkeelle. Kesätyöntekijä Tiina teki herkullisia leivonnaisia ja kakkuja.
Olisi tosi mukavaa jos tänäkin kesänä saisimme
pidettyä kesäkahvilan avoinna kerran viikossa.
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Kirjastomme siirtyi huoltorakennuksen päätyyn, koska
vanhassa vesitornissa on kosteutta ja siitä eivät kirjat
tykkää. Sirkka Etzelillä oli kova työ saada kirjat oikeaan
järjestykseen.

Herttonomit illallisella taivaan alla toteutettiin
jälleen ja onneksi ilma suosi ja väkeä oli
mukavasti. Kuvassa etualalla Saara Pelttari
ja Pirkko Valtonen

kuva satoa vuodelta 2017

Lapsille järjestettiin puutarhaseikkailu
elokuussa. Tosi monipuolisen ja hauskan
seikkailun toteuttivat mökki 80 edustajat.

Entiset nuoret Herttonomit
kokoontuivat elokuussa Riihelle
perinteiseen tapaan. Matti Herlevi toivotti
ikinuoret tervetulleeksi perinteiseen kahvitilaisuuteen

Seikkailun jälkeen oli tarjolla
vaahtokarkkeja grillin luona.

Tiitus Ämmälä ja Tuomas Lehto ottivat kesällä
2017 vastuulleen kesäkisojen järjestelyt.
Kisat sujuivat hienosti.

Pienimmät
kisailijat
tarvitsivat
vähän apua
ennen suoritusta.
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Talkoolohkot - jokaisen työpanosta tarvitaan kesän mittaan
Alueemme jaetaan 5 lohkoon, joissa kussakin on 36/37 mökkiä. Kesällä 2018 käytämme tätä jakoa, jotta saamme
kaikki tapahtumat hoidettua. Kukin lohko huolehtii vuorollaan heille osoitetuista ”hommista”, kuten juhannusjuhlan tai
elojuhlan järjestämisestä. Lisäksi lohkot saavat vastuuta yhteisten alueidemme siisteydestä.
Tapahtumavastuut lohkoille arvotaan kevättalkoissa lauantaina
5.5. kello 13, jolloin asiasta kerrotaan lisää. Talkookansioon,
joka tulee huoltorakennuksen seinälle laitettavan
PELIpostilaatikkoon, merkitäänKENTTÄ
omat talkoohommat.
Tapahtumatoimikuntalaiset ja muut vastuuhenkilöt neuvovat mielellään hommien MOLOKIT
hoitamisessa.

3.

1.

Toivomme iloista talkoomieltä
ja mukavia juhlia!

HUOLTORAKENNUS

RIIHIKENTTÄ

HSPY

2.

5.

4.

KIPPARLAHDENSILMUKKA

