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Kesä 2014

Pensasmustikka

Toimituskunta: Ritva Heikkiläinen ja Jyrki Uusi-Esko

Pensasmustikat ovat paitsi hyötykasveja myös koristepensaita. 
Niillä on valkoinen kukinta alkukesällä ja punainen syysväri.  

Pensasmustikan marjat ovat suuria, jopa kolme kertaa metsä- 
mustikan kokoisia. Marjojen mehu on vesiliukoista ja malto on 

vaaleaa, eikä siis värjää. Uusin tulokas on vaaleanpunainen pen-
sasmustikka. Suuret, maukkaat marjat ovat kypsinä pirteän pinkit

Uusi tulokas puutarhoissa
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Herttoniemen siirtolapuutarhayhdistys 2014
Hallitus:
Tehtävä  Nimi                       Mökki Puhelin Sähköposti

Puheenjohtaja Kari Ämmälä        47 040 528 7447      ammalakari@gmail.com

Varapuheenjohtaja Lari Rajantie        93 050 373 8609 lari.rajantie@gmail.com 

Sihteeri Pirjo Streng                  52      050 306 4436      pirjo.streng@gmail.com

Jäsen Matti Heino                 147    0400 506 369       matti.heino@keva.fi

Jäsen                           Ritva Niemelä               14      050 385 1392   ritva.niemela@elisanet.fi

Jäsen Jyrki Oksanen                76    050 501 1536     jyrki@prohopea.fi

Jäsen                           Salme Pesonen          110     050 571 6854     salme.pesonen@gmail.com

Jäsen                          Jari Poutanen                25                                  poutanen.jari@gmail.com

Autoilu ja portti: Autoilu sekä pysäköinti puutarhan alueella 
on kielletty! Rakennustarvikkeita voit tuoda alueelle arkipäivisin. 

Autot on vietävä takaisin parkkipaikalle välittömästi kuorman purka-
misen jälkeen. Kun ajat autolla alueella, suositus on ns. kävelyvauhti 
(Max 10 km/h). Portti pidetään suljettuna kesä–elokuussa perjantai-
illasta klo 18.00 maanantaiaamuun klo 6.00.

Avaimet: Ota yhteyttä Jyrki Oksaseen, Asteripolku mökki 76. puh. 
050 501 1536.  Häneltä voit lunastaa käyttöavaimen vesivessoi-

hin ja kärryyn portilla (pantti 20€). Suihkusta peritään 30 € käyttö-
maksua. 

E     kovessat: Yhdistys huolehtii tyhjennyksestä. Kauko Paananen 
toimittaa tiloihin paperit ja kuivikkeet.

Ilmoitustaulut: Yhdistyksellä on neljä ilmoitustaulua. Pääportil-
la ja huoltorakennuksen vieressä olevilta ilmoitustauluilta löydät 

yhdistyksen asiat kuten tiedotteet talkoista, tapahtumista ym. Seuraa 
ilmoitustauluja, pysyt ajan tasalla

Jäsenlaskutus: Keväällä 2/3 tontin vuokrasta.  Kesällä 1/3  
osa vuokrasta ja yhdistyksen maksut. Syksyllä tulee sähkölasku  

ja samalla peritään mahdolliset rästimaksut. Jos laskussasi on  
virheitä, ota yhteyttä Lari Rajantiehen. Maksamattomat laskut  
pannaan perintään eräpäivän jälkeen.

Jätteet: Kauko Paananen hoitaa alueen pienroskakorien tyhjen-
nykset sekä jäte- ja loka-auto tilaamiset. 

Kartanon sauna: Lauantaisin 10.5.–27.9. klo 14–18 (sisään 
klo 17 asti). keskiviikkoisin 18.6.–27.8. klo 15–18 (sisään klo 17 

asti.)  Juhannusaaton sauna klo 13–17. Hinta aikuisilta 4 €, lapsilta 
(7–12) 1 €. Aikuisten sarjalippu (35 €, lasten 7 €, pyyhevuokra 2 €). 

Kastelu: Säästä vettä: Kastele aamuisin, jolloin kotilot eivät lähde 
liikkeelle keskipäivän aikaan. Sadettamilla kastelu on sallittua 

vain iltaisin - päivällä kastelet suoraan omaan ja naapurisi jäsenmak-
suun.

Lemmikkieläimet: Kaupungin järjestyssääntö määrää eläimet 
pidettäväksi kiinni, määräys koskee myös meitä. Koiranomistajat,  

muistakaa käyttää kakkapussia.

Lintujen ruokinta: Linnut löytävät kesäaikaan luonnosta riittä-
västi ravintoa joten meidän ei tarvitse antaa niille lisäravintoa. Sen 

sijaan maahan jäänyt linnunruoka houkuttelee paikalle rottia. Jos 
haluat ruokkia lintuja, tee se talvella.

Hallitus tiedottaa
Mökkikaupat: puheenjohtaja Kari Ämmälä mökki 47, puh. 

040 528 7447 neuvoo ja hoitaa kaupan rekisteröinnin. Älä 
ota yhteyttä liittoon yhdistystä koskevissa asioissa, kysy aina oman 
hallituksen jäseniltä.

Osoitteenmuutokset Siirtolapuutarhalehteen: Jyrki 
Oksanen, Asteripolku mökki 76. puh. 050 501 1536.  

Postilaatikko ja mökin numero: Onhan mökkisi portin pie-
lessä postilaatikko ja mökin numero näkyvillä. Yhdistyksen postia 

jaetaan myös ovelta ovelle.

Riihen emäntä:  
Eeva Jylhä, Kehäkukkapolku 92, puh. 040 717 8066

Riihen varaukset: Yhdistyksen varapuheenjohtaja Lari Rajantie, 
Kehäkukkapolku 93, puh. 050 373 8609 

Talkoot: Vapaaehtoisia tarvitaan aina! Toivomme, että talkoolaisia 
löytyy pitämään huolto ympäristömme viihtyisyydestä. Talkoissa tu-

tustuu myös mökkinaapureihin ja saa monia uusia vinkkejä, joita voi 
hyödyntää omassa puutarhassaan. Yhteisten kevät- ja syystalkoiden 
lisäksi on tarjolla lukuisia talkootöitä, joista voit tiedustella seuraavilta 
henkilöiltä:
 Riihen tapahtumien järjestelyt:  
 Asta Korppi, Kielopolku 105. puh. 050 300 2581
 Vesivessojen ja suihkujen siivous (1 vko):  
 talkoovastaava Anneli Laituri, mökki 21, puh. 050 357 3897. 
 Ruohonleikkuun huoltorakennuksen ja riihen ympäristöstä   
 hoitaa Kauko Paananen.
 Muut talkootyöt:  
 Kaija Kumpukallio, Sinivuokkopolku 6. puh. 040 589 7737.

Tonttikatselmukset: Kaupungin edustajat tekevät oman 
aikataulunsa mukaan katselmuksen alueellamme. Yhdistyksemme 

hallitus kiertää kesäkuun aikana katsomassa tiluksien kuntoa, joten 
pidetään palokujat avoimina, pensasaidat siisteinä ja tiet vapaina 
rikkaruohoista.  Muistetaan, että heinäkuussa juhlitaan siirtolapuu-
tarhamme 80-vuotisjuhlia ja senkin vuoksi kiinnitetään huomiota 
alueemme ja oman mökin pihan siisteyteen.

Yhdistyksen postilaatikko: Huoltorakennuksen seinässä. 
Postilaatikkoon voit jättää viestejä hallitukselle.

Yhdistyksen jäsenrekisteri: Yhdistyksen varapuheenjohtaja 
Lari Rajantie, Kehäkukkapolku 93, puh. 050 373 8609 

 email: hspy.hallitus@gmail.com
 

Hallitukseen otetaan yhteyttä pääsääntöisesti kirjallisesti, jolloin asiat käsitellään hallituksen kokouksessa.
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Kesän 2014 tapahtumia

Maksut vuonna 2014                €             €

Kesäkuu
Kesäkuu
7.6.2014 10.00 Kesäkirppis
8.6.2014 13.00 Kesäinfo
8.6.2014 14.30 Kompostointikurssi
14.6.2014 11.00–13.00 Juhannustalkoot
20.6.2014 18.00 Lipunnosto riihikentällä  
                       20.00       Juhannusjuhlat Riihellä
29.6.2014 15.00 Herttoniemen Seurakunnan yhteislaulutilaisuus Riihellä, 
  puffetti avautuu klo 14.30
29.6.2014  Roosan ruukku, Klaukkalanpuistossa

Heinäkuu
19.7.2014 11.00–13.00 Heinätalkoot
19.7.2014 20.00 Ohjelmallinen ilta
26.7.2014 13.00 80-vuotispäiväjuhla
26.7.2014 20.00 Tanssit Riihellä
26.7.2014  Kansainvälinen siirtolapuutarhapäivä
27.7.2014 11.00 Aluejärjestön kesäkisat Talin siirtolapuutarhassa

Elokuu   
2.8.3014  Kesäkisat lapsille, nuorille ja aikuisille
3.8.2014 12.00 Elomarkkinat
16.8.2014  Elotalkoot
17.8.2014 15.00 Herttoniemen Seurakunnan yhteislaulutilaisuus Riihellä.  
  Puffetti avautuu klo 14.30
23.8.2014  Elojuhla 
24.8.2014  Roopen ruukku
 
Syyskuu
13.9.2014  Kesäkauden päättäjäiset
14.9.2014  Syysmarkkinat
20.9.2014  Syystalkoot

Muutokset mahdollisia!  
Ilmoitustaululta voit tarkistaa tilaisuuksien tarkennetut tiedot.

Palstavuokra per m2 1,37
Vesi 35,00
Sähkö per kWh 0,14
Sähkön perusmaksu  21,50
Sähkölukemien ilmoittamatta jättäminen 80,00
Jätehuolto 80,00
Hoitomaksu 80,00
Suihkun kausimaksu 30,00
Avainpantti 20,00

Liittymismaksu 250,00
Yhdistyksen jäsenmaksu 35,00
Kannatusjäsenmaksu 10,00
Liiton ja aluejärjestön jäsenmaksut 34,50 
 

Riihen käyttökorvaus
Arkisin 60,00
Perjantai–sunnuntai 125,00
Rakentamisen maksut
Majan tyyppipiirustukset 170,00
Rakennuslupa lisärakennelmille 50,00 
(leikkimökki, kasvihuone jne.)
Toimenpideilmoitus 20,00 
(kattopinnoitteen uusiminen,  
majan värin vaihto yms.)
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  Lari Rajantie, varapuheenjohtaja 

1. Hallitus tuntuu aikaansaavalta ja pelaa hyvin yhteen. 
Uskon että tässä saadaan hyviä asioita aikaan. Ja yh-
distyksen 80-vuotisjuhlat tuo tietysti tälle vuodelle ihan 
omaa jännitystä. 

2. Mielelläni avaisin aluetta ja sen elämää enemmän, 
sekä Kivinokan että Herttoniemen suuntaan. Turha meidän 
on käpertyä omiin ympyröihimme. Ehkä monipuolisempaa 
tekemistä, jonka ei tarvitsisi olla yhdistyksen järjestämää. 
Vaikka jalkapallon MM-katsomo Riihelle? Ja tietysti pesu-
kone huoltorakennukselle.

3. Minusta herttonomit ovat aika reippaasti mukana alu-
een yleisilmeen kohottamisessa. Ehkä innostusta löytyisi 
enemmänkin, jos keskusteltaisiin avoimesti, siitä minkä-
laisia odotuksia tämän suhteen on, ja mihin suuntaan 
haluaisimme kehittää yleisilmettä.

4. Enemmän kukkapainotteinen, vaimo tietää niistä pa-
remmin. Meillä on Iso vanha omenapuu, marjapensaita, 
perunaa, ja vihanneksia muodon vuoksi.

Herttonomien hallitus

Hallituksen jäsenille esitetyt kysymykset  
1. Olet uusi/entinen hallituksen jäsen.  Millaisia odotuksia Sinulla on tämän kauden hallitus 
 työskentelystä?
2. Millaisia uudistuksia haluaisit tehdä alueellamme?
3. Mitä pitäisi mielestäsi tehdä, jotta herttonomit olisivat puutarhamme yleisilmeen kohotta 
 misessa aktiivisesti mukana?
4. Mitä omalla palstallasi kasvaa? Onko se kukka- vaiko vihannespainotteinen?

  Kari Ämmälä, puheenjohtaja
1. Entinen jäsen, toista kautta hallituksessa ja puheenjoh-
tajan nuija kädessä.

Odotukset hallitustyöskentelylle ovat hyvät. Hallitus on 
motivoitunut ja hyvä yhteishenki vallitsee. 

2. Kuluvana kesänä on päätetty tehdä remontteja jotka 
parantavat meidän yhdistyksen toimintaedellytyksiä ja 
takaavat yhä parempaa palvelua herttonomeille. Nämä 
uudistukset ovat olleet listallani jo pitemmän aikaan ja 
olen iloinen että voimme nyt ne toteuttaa. 

3. Toivomme että onnistumme saavuttamaan tiedottami-
sella kaikki herttonomit siten että jokaiselle löytyisi sopiva 
ajankohta lukuisista mahdollisista päivistä jolloin voi osal-
listua alueen yleisilmeen kohottamiseen. Toivotan kaikki 
mukaan samalla tutustutaan paremmin toisiimme. 

 4. Omalla palstalla kasvaa neljä omenapuuta ja marja-
pensaita sekä vadelmia. Kasvimaahan olen kylvänyt perin-
teisesti perunaa, sipulia ja salaatteja. Tänä kesänä kasvaa 
ensimmäistä kertaa myös naurista. Perennapenkit saavat 
myös paljon huomiota ja suosikkini on Herttoniemen oma 
kukka pioni.

 

Jari

Lari

Ritva

Kari

PirjoSalme

Jyrki

Matti
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  Pirjo Streng sihteeri
1. Olen uusi hallituksen jäsen. Toivon, että päätökset voi-
taisiin tehdä hyvässä yhteishengessä. Se ei tarkoita sitä, 
että kaikkien pitäisi olla aina samaa mieltä vaan päätös 
syntyy keskustellen. Minusta hallituksen työskentely on 
lähtenyt hyvin käyntiin.

2. Siirtolapuutarhan oma sauna olisi kiva juttu. Tiedän 
kuitenkin, että tällä hetkellä se on mahdoton toteuttaa. 
Erilaisia korjausprojekteja on muutoinkin riittämiin.

3. En tiedä onko tähän asiaan mitään poppakonstia. 
Toivon, että mökkiläiset tuntisivat yhteisvastuuta koko alu-
een viihtyvyydestä ja siisteydestä. Tiedän ettei aika aina 
kuitenkaan riitä työkiireistä ja muista asioista johtuen.

4. Meillä on pieni kasvimaa, jossa kasvatetaan mm. 
erilaisia salaatteja, sipuleita, korianteria, papuja jne. Tänä 
kesänä aion kokeilla pinaattikiinankaalia. Valkosipuleis-
ta olen erityisen ylpeä. Lisäksi meillä on omenapuita ja 
marjapensaita. Kukkiakin on mielestäni riittävästi. Pidän 
avarasta tilasta.

  Matti Heino
1. Olen uusi. Olin etukäteen tietoinen hallituksessa vallit-
sevasta hyvästä hengestä ja se kyllä pitää paikkansa. Kuin 
urheilujoukkueessa monet asiat on roolitettu (ilmeisesti 
luonnostaan) ja muut kyllä esittävät kannanottoja kaikkiin 
kysymyksiin mutta päätökset syntyvät melko jouhevasti. 
Olen kuuntelupuolella ja tulin täydentämään rakennusasi-
oissa syntynyttä aukkoa. Toki kaikki alueen asiat kiinnos-
tavat.

2. Monilla muut alueet on suljettu aidalla. Sellaista 
kaipasin kun kerrottiin naapuriin tulevan paljon uusia 
asukkaita. Jos näin ei käykään, pitää miettiä avoimen ja 
suljetun alueen eri puolia. Rahaa ei kyllä ole eikä löydy 
aidan rakentamiseen ilman uusia kerrostaloja - jos sitten 
tarvettakaan. Talviveden veisin riihelle. Sitä voitaisiin 
silloin käyttää vaikka ympäri vuoden. 

3. Tapahtumat ja talkoot ovat alueen sosiaalisen puolen il-
mentymä. Niitä vaan jatketaan kuten tähänkin asti. Kaikki 
yhdessä tehty vähentää yhteisiä kuluja.

4. Olen aloitteleva puutarhuri (kolmas kesä) joten pihal-
lani kasvaa edellisen omistaja moninaiset istutukset - 
marjoja, omenoita ja kukkia. Tänä kesänä selvitän mitä ne 
ovat ja ensi kesänä jo istutan omia. 

 
 Ritva Niemelä
1. Olen toista kautta hallituksen jäsenenä. Odotan, että 
budjetit ovat realistisia ja hankkeiden aikataulut pitävät.

2. Haluaisin uudistaa alueemme yleisilmeen mm. lahojen 

aitojen kunnostus/uusiminen. Lukitsisin molokit ja lukot 
voisi sarjoittaa esim. wc-avaimen mukaan. Olen monasti 
huomannut, kun Kivinokalta tullaan fillarilla roskasäkit 
ohjaustangossa ja jätteet kipataan meidän molokkeihin.

3. Haluaisin, että jokainen mökkiläinen hankkisi tontil-
leen riittävästi kompostoreita ja yleinen kompostointialue 
voitaisiin sulkea. Kaikki istutetut aidat pitää olla oman 
tontin sisällä myös korkeussuunnassa, eikä pitkin yleisiä 
käytäviä/teitä miten sattuu. 

4. Omalla palstalla kasvaa kukkia, hedelmäpuita, marja-
pensaita, vihanneksia ja yrttejä
 
  Jyrki Oksanen

1. Olen uusi jäsen hallituksessa. Kerran aikaisemmin olen 
myös ollut hallituksessa. Toivottavasti näin juhlavuotena 
teemme hyviä päätöksiä yhteiseksi hyväksi alueemme 
hoidossa ja kehityksessä.

2. Koska alueellamme on paljon lapsia, haluaisin rajoittaa 
autoilua siellä. Loppukesästä, kun illat pimenevät, ovat 
polkumme aika pimeitä, siksi mielestäni valaistusta pitäisi 
turvallisuuden takia lisätä niillä. Komposti-ja risualue on 
alueemme häpeäpilkku, sen käyttäjät pitäisi saada nou-
dattamaan annettuja ohjeita.

3. Mielestäni suuri osa mökkiläisistä on jo aktiivisesti 
mukana puutarhamme yleisilmeen hoidossa, mutta miten 
saadaan kaikki mukaan siihen ja noudattamaan annettu-
ja ohjeita, on kysymys, 

4. Meillä on muutama omenapuu, kuolemaa tekevä 
kriikuna(luumu)puu, marjapensaita, nyt uutena 3 mustik-
kapensasta. Pieni perunamaa ja jonkin verran vihannek-
sia. Monivuotisia perennoja ja kesäkukkiakin on sopivasti.
Lopussa on kysymys, johon minulla ei ole vastausta.

  Salme Pesonen
1. Olen entinen hallituksen jäsen. Tämä vuosi tulee ole-
maan työn täyteinen vuosi. Hallitus tulee käynnistämään 
erilaisia hankkeita, joita on jäsenistön taholta toivottu.  
Huoltorakennuksen wc-tilojen kunnostus ja Riihen keittiön 
parannustyöt sekä Riihen katto on tarkoitus saada kesän 
aikana kunnostettua.   Riihen ympäristö tullaan siistimään 
ja grillin ympärille hankitan penkit.  Talviveden hankkimi-
nen alueellemme on myös tämän kesään työlistalla. Tänä 
vuonna yhdistyksemme juhlii 80-vuotis juhlia ja tulemme 
kiinnittämään erityisesti huomiota alueemme yleisilmee-
seen ja palstakatselmus tullaan tekemään jo kesäkuussa. 
Hallituksella on aktiivinen ote tehtävien hoitamisessa. Vii-
me vuonna käynnistimme toimikuntatyöskentelyn ja tätä 
työtä tullaan jatkamaan.  Herttonomien liikuntaharrastusta 
tuetaan. Yhdistys järjestää kesäkisat aikuisille ja lapsille. 

Hallituksen esittely jatkuu 
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Petankkia pelataan urheilukentällä ja maastogolfrata on 
mökkiläisten käytössä.  Uutena harrastuksena järjestetään 
frisbee golfia ja rata tullaan kunnostamaan kesän alussa. 
Lapsille tullaan järjestämään uudenlaista toimintaa. 

2. Alueemme yleisilme kaipaa vielä kohentamista, sade-
vesiviemärin kunnostus, ekovessojen kunnostus ja talvi-
veden hankkiminen on tarkoitus toteuttaa tänä vuonna.  
Jätteiden lajittelu pitäisi saada kuntoon ja jokaisen mökki-
läisen tulisi kompostoida maatuva jäte omalla tontillaan. 
Tämän asian kuntoon saattamiseksi tullaan järjestämään 
kompostointikurssi. Yhteistilaus tehdään kompostorin 
hankkimiseksi omalle palstalle.

3. Kaikki mökkiläiset pitäisi saada mukaan yhteisiin talkoi-
siin. Olemme saaneet alueemme kaavaan kulttuurihistori-
allisesti arvokkaana alueena, jota kannattaa vaalia. Kesän 
alussa järjestetään info tilaisuus ja mukaan talkoisiin 
herttonomeja houkutellaan tarjoamalla maukasta soppaa 
ja mukavaa yhdessä oloa.  Vaalitaan yhdessä alueemme 
ainutlaatuisuutta, yhteistyössä on voimaa.

4. Omalla palstallani kasvaa kukkien lisäksi marjapen-
saita, omenapuita, luumupuu, kirsikkapuu ja uutuutena 
päärynäpuu. Pihallani kasvaa myös yrttejä ja vihanneksia. 
Salaatit, kurkut, tillit, sipulit, tomaatit ja kurpitsat saadaan 
omasta puutarhasta ja uutena kokeiluna on myös viime 

Hallituksen esittely jatkuu 

kesänä istutettu viiniköynnös.  Perunoita kasvatetaan 
sen verran, että saadaan syödä uusia perunoita omasta 
perunapenkistä. Maa-artisokkaa kaivetaan maasta jo var-
hain keväällä, kun routa on sulanut. Yrteistä mainittakoon 
lipstikka, minttu, rakuuna, saksan kirveli, sitruunamelissa.  

 Jari Poutanen

1. Viime vuotena koko hallituksen toiminta oli minulle uut-
ta ja tuleviin asioihin ei osannut valmistautua. Varmaan 
tänäkin vuonna yllätyksiä tulee, mutta pääpiirteittäin toi-
minnan pitäisi olla jo tuttua. Eniten odotan puutarhamme 
80-vuotisjuhlia.

2.Suurimpana haasteena meillä on talkoot. Yhdistyksellä 
on paljon tehtäviä, jotka pitää saada tehtyä, jotta siirtola-
puutarha säilyy viihtyisänä paikkana jatkossakin. Toivon, 
että talkoohenki säilyy jatkossakin korkealla tasolla ja 
myös uudet jäsenet tulevat rohkeasti mukaan.

3.Osallistumalla talkoisiin ja antamalla kehittämisehdo-
tuksia. 

4. Koristekasvipainotteinen. Hyötykasveja olisi kiva kasvat-
taa nykyistä enemmän, mutta koska tila on rajallista, niin 
kaikkea ei mitenkään saa mahtumaan yhdelle tontille. 
Mutta kyllä meillä silti kasvaa mm. muutama viiniköynnös.

Syyskokouksessa 2013 Tuija Andersson ja Jorma Äyräväi-
nen vastaanottivat Kymppipalkinnon joka jaettiin nyt jo 
19. kerran. 

Tuija ja Jorma muuttavat vapuksi mökilleen joka on ollut 
heillä vuodesta 2002 lähtien. Aikaisemmin heillä oli 10 
vuotta mökki Kivinokassa. Isompi piha-ala oli kuitenkin 
hakusessa ja kun eräänä joulukuisena aamuna löytyi 
lehdestä ilmoitus mökistä Herttoniemessä ja saman tien 
lähdettiin mökkiä katsomaan.  Kaupat tehtiin ja siitä alkoi 
ura Herttonomina. 

Kymppipalkinto 
Tuija on todella kukkaihminen, hänen pihallaan niitä 
riittää, väriloisto on upea koko kesän. Aina kun kastelulta 
ja hoivaamiselta jää aikaa surisee ompelukone pihapöy-
dällä. Syntyy kasseja, laukkuja, essuja ym. Jos ompelu ei 
maita tai ilma on viileä niin silloin helisevät sukkapuikot 
ja toinen toistaan kauniimpia sukkia valmistuu elomark-
kinoille. Tuija on myös ollut aktiivinen juhannusarpojen 
suhteen. Arpajaisvoittojen hankkiminen on nykyisellään 
työlästä, mutta hyvät arpajaiset on aina saatu aikaan. 
Toivottavasti jatkossakin onnistutaan.

Jorma hoitaa mökillä raskaimmat hommat – pidän mökin 
pystyssä -, tuumasi mies kun juteltiin. Sähkökaapeilla piti 
viime kesänä käydä aika usein. Monet erehtyvät kuormit-
tamaan kerralla liikaa mökkinsä sulakkeita. Yhden toiveen 
Jorma esitti ja siihen yhtyvät varmasti hänen laillaan 
sähkökaapilla kävijät. Pitäkää kaapin ympäristö siistinä, 
risuissa kahlaaminen ei ole lainkaan mukavaa. Myös 
muita pikkukorjauksia Jorma  tekee sekä yhdistykselle ja 
toisille mökkiläisille.

Tuija kotiutuu kaupunkikotiin alkusyksystä mutta Jorma on 
mökillä niin kauan kun vesi katkaistaan.

RJH
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Onnittelut ikinuorelle Herttoniemen Siirtolapuutarhalle 
80-vuotisesta elämästä.

Ihailen ja arvostan Sinua ja taitoasi, jolla luomoat meidät 
Herttonomit, joka ikinen vuosi aina uudestaan ja uudes-
taan. Sinun huomassasi on vuosikymmenien saatossa 
kasvanut onnellisia sukupolvia, vaikka maailma ympärillä 
niin Suomessa kuin muualla on ollut muutosten pyörteis-
sä.

Meille tämän päivän Herttonomeille on siirtolapuutarha 
kesäinen paratiisi, jossa saamme toteuttaa omaa puutar-
hurin unelmaamme kasvattaen niin hyötykasveja kuin kuk-
kaloistoa. Puutarhamme alkuaikana palstat olivat monien 
perheiden ja sukujen ruoka-aittoja, joiden sadolla oli suuri 
merkitys koko talven ruokahuollolle. Alkuaikojen tarinoista 
on minulle jäänyt kertomukset kotieläimistä joita alueel-
lamme on pidetty. Kukot, kanat ja jopa siat ovat osaltaan 
auttaneet pulavuosina ihmisten ravitsemuksessa. Runsaat 
omena- ja marjasadot antoivat mahdollisuuden alkuajan 
Herttonomeille myydä tuotteita ja saada markkoja kukka-
roon.

Monet entiset Herttonomit olisivat varmasti ymmällään 
nykyisestä puutarha-alueesta. Positiivista ihastusta herät- 
täisivät runsaat kasvilajit sekä parantuneet mökkien 
varustetasot. Alueellamme saadaan satoa nykyään jopa 
viiniköynnöksistä ja muista erikoislajikkeista, joista taka-
vuosina on vain unelmoitu. Suurta ihmetyksen aihetta 
aiheuttaisi takavuosien Herttonomeille lisääntynyt välin-
pitämättömyys ja yhteisöllisyyden väheneminen. Ajatus 
siitä että kyllä JOKU korjaa, hoitaa tai siivoaa jättämämme 
jäljet, on myös tullut Herttoniemen Siirtolapuutarhaan. 
Oman mökin ja palstan huolehtiminen on jokaisen mökin 
omistajan vastuulla ja vaatii yllättävän paljon panostusta. 
On sanomattakin selvää, että kerran kesässä tapahtuva 
nurmikon leikkaus ja pensasaidan hoito ei tule onnistu-
maan pidemmän päälle. On ikävä havaita, että tämän 
kaltaista toimintaa on myös meidän alueella. Mielestäni 
jokaisen mökkiläisen pitäisi jo kunnioittaa meidän rakasta 
80-vuotiasta puutarhaamme hoitamalla ja vaalimalla 
mökin ja sen pihapiirin lumoa. Meidän isolla siirtolapuu-
tarha-alueella on myös paljon yhteisiä tiloja, joita vuosien 
saatossa olemme talkoohengessä hoitaneet. Ensimmäi-
sissä talkoissa tänä vuonna päästiin tutustumaan taas 
uusiin Herttonomeihin ja saatiin paljon aikaan. Riihi 
siivottiin ja uudet verhotkin laitettiin ikkunoihin. Haravat 
antoivat kyytiä lehdille ja kompostialue kyltitettin. Mikäli 
yhdessä tekeminen vähenee, joudumme ostamaan pal-
veluja esim. edellä mainittuja talkooasioita, se vaikuttaa 
meillä maksujen kohoamiseen. 

Ikinuori ja rakas siirtolapuutarhamme

Herttoniemen Siirtolapuutarha on ollut jo olemassa 80 
vuotta eikä suinkaan suotta. Meillä on tänä kesänä ai-
hetta suureen juhlaan, johon haluan kaikki teidät nykyi-
set Herttonomit tulevan mukaan.  Vaalitaan ja hoidetaan 
paikat kuntoon niin voimme poluilla kulkea onnellisesti 
toisiamme tervehtien. 

Oikein mukavaa kesää!

Kari Ämmälä

80
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Komeaa keski- ja loppukesää
Kylmä alkukesä saattaa hidastuttaa perennojen kasvua, 
joten kesäkuun perennat voivat olla vauhdissa vielä hei-
näkuussa.
Keskikesän komeita kukkijoita ovat esimerkiksi helokit, 
jaloakileijat, monet maksaruohot, useat mehitähdet, jalo-
pionit ja tähtikukat.
Jos alkukesän kukkaloisto on jo ehtinyt kadota, sitä 
kannattaa täydentää kesäkukilla, jotka itse kylvettyinä ja 
kasvatettuina ehtivät yleensä mukaan vasta kesän loppu-
puolella. Muuten kukkapenkit saattavat näyttää sangen 
tyhjiltä. Jos kasvit ostaa valmiina taimina, kukintaa riittää 
pidempään, mutta lajikevalikoima on suppeampi kuin 
siemenluetteloissa ja – hyllyissä.
Mutta kyllä perennoista löytyy myöhäisiäkin lajeja. Jotkut 
aloittavat kukintansa heinäkuussa ja jatkavat sitä syksyyn 
saakka.
Koska loppukesän kukkijat nousevat myöhään pintaan 
ja kasvattavat muita myöhemmin lehtensä, ne kannattaa 
sijoittaa muun kasvuston sekaan, esimerkiksi pensaiden 
juurelle tai alkukesän perennoiden väliin. Värejä valitessa 
kannattaa pysytellä yhteensopivissa sävyissä, jotta loppu-
tuloksesta tulisi harmoninen.

Värien hehkua sesongin päätteeksi
Punasävyisiä loppukesän perennoja ovat esimerkiksi 
jaloangervo, erittäin myöhään kukkiva komeamaksaruoho, 
harmaamalvikki, puna- eli auringonhattu, pitkään kukkiva 
ja helposti leviävä punakärsämö, punatähkä (joka voi olla 
myös valkoinen) ja herkkä vaalea syysvuokko. Daaliat 
ja syysleimut koreilevat monissa väreissä, ja eri aikoihin 
kukkivat tarhapäivänliljat ovat tavallisimmin keltaisen, 
oranssin ja lämpimän punaisen värisiä.
Keltaista auringonhehkua loppukesän pihaan tuovat esi-
merkiksi kultakärsämö, komeat nauhukset sekä syyskau-
nosilmä.
Sinisenä kukkivat erilaiset katkerot, korkeat ritarinkannuk-
set, piikikkäät sinipallo-ohdake ja sinipiikkiputki, sinilila 
syysasteri sekä erilaiset siniset tai sinivalkoiset ukonhatut.
Daalioista on enemmän vaivaa kuin monista muista 
perennoista, koska niiden juurakot eivät kestä talvea 
ulkona. Ne tuottavat kuitenkin iloa pitkään varsinkin jos 
ne esikasvatetaan sisällä. Matalat pienikukkaiset lajikkeet 
eivät kuitenkaan tarvitse edes esikasvatusta ja aloittavat 
kukinnan nopeasti. Pakkasten tultua juurakot nostetaan 
ylös ja säilytetään viileässä ja kuivassa paikassa, tai ne 
siirretään ruukuissa kuivina viileään paikkaan odotta-
maan seuraavaa sesonkia.

Kukkaloistoa koko kesäksi

Monet uneksivat pihasta, joka kukkisi kaiken kesää. Mutta miten sen saisi aikaan?  
Istutanko perennoja, vai valitsenko mieluummin kesäkukkia, jotta kukkaloisto olisi taattu  
mahdollisimman pitkäksi aikaa? 

Monet tutut perennat kukkivat harmillisen lyhyen aikaa ja 
sangen monet vain alkukesästä. Pihan tasaisen värilois-
ton varmistamiseksi tarvitaan huolellista suunnittelua ja 
eri aikoina kukkivia perennoja, joita sitten täydennetään 
sipuli- ja kesäkukilla.

Pihan parhaat kukkijat
Kauniskukkainen sarviorvokki on ahkera kukkija ja monen 
tarhurin mieleen. Sangen pitkään kukoistavia perennoja 
ovat myös bellis eli kaunokainen, punakärsämö, karpaat-
tienkello, ukonkello, harmaakäenkukka ja jotkut kärhöt
Sarviorvokin kasvatus tuottaa joskus ongelmia, koska sen 
siementaimet saavat helposti kasvitauteja ja lakastuvat 
lyhytikäisinä. Siemenkylvöä ja esikasvatusta voi kokeilla 
joko varhain keväällä tai avomaankylvönä vasta heinä-
kuussa, jolloin orvokki kukkii ensimmäisen kerran seuraa-
van vuoden kesällä.
Siementaimi kestävämpään tulokseen voi päästä juur-
ruttamalla taimet sarviorvokin latvapistokkaista. Vanhat 
vaalean- ja tummansiniset  ”maatiaislajit” menestyvät 
tällä tavoin aika hyvin, vaikka uusilla jalosteilla on usein 
komeampi väritys. Orvokin kukinta voi välillä laantua, jos 
kasvi pääsee tekemään siemeniä, joten lakastuneet kukat 
kannattaa poistaa pikaisesti. 

Kauneutta alkukesään
Monet perennapenkit ovat kauneimmillaan touko-kesä-
kuussa, koska silloin kukkivia lajeja on erikoisen paljon. 
Kevään sipulikasvien kanssa samaan penkkiin kannattaa 
istuttaa erilaisia kivikko- ja kalliokasveja, kuten sammal-
leimua, esikkoja, härkkejä ja rikkoja sekä kieloa, vuoren-
kilpeä, tuoksuorvokkia ja kevään vuokkoja.
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Lisäväriä kesäkukista
Kaunein kukkaloisto syntyy täydentämällä perennapenk-
kiä kesäkukilla, jotka palkitsevat huolenpidon pitkään 
jatkuvalla, runsaalla kukinnalla.
Jotta kesäkukista olisi mahdollisimman pitkään iloa, mo-
net lajit vaativat lyhyempää tai pidempää esikasvatusta. 
Näihin kuuluvat esimerkiksi samettikukat, jotka ovat pa-
lanneet suosioon entistä monimuotoisempina, hämähäk-
kikukka, leijonankita ja tuoksuherne. Ranskalaista perin-
teistä vihannestarhaa ei voi kuvitella ilman krassia, jonka 
voimakas mutta miellyttävä tuoksu täyttää koko tarhan.
Suoraan avomaalle voi keväällä kylvää esimerkiksi kos-
moskukan, tuliunikon, kesämalvikin, ruiskaunokin, sinisie-
vikin ja sirokannusruohon.

Kenelle kukat kukkivat?
Useisiin kesäkukkiin ja perennoihin pätee sama vanha 
sääntö: poista lakastuneet kukat pikaisesti, jotta kukinta 
ei laannu siemenkasvatuksen vuoksi. Sillä kasvithan eivät 
kuki tuottaakseen tarhurille iloa vaan houkutellakseen 
paikalle hyönteisiä, pölyttyäkseen ja jatkaakseen sitten 
sukuaan. Kun siemenet alkavat kypsyä, kasvi lopettaa 
kukinnan omasta mielestään tarpeettomana.    

Yksivuotinenkin voi olla monivuotinen
Monet yksi- ja kaksivuotiset kesäkukat ovat käytännössä 
monivuotisia, koska ne kylväytyvät joka vuosi uudelleen. 
Paikkaa ei tiedä varmuudella etukäteen, koska tällaiset 
lajit joutuu alkukesästä tunnistamaan ja siirtämään omille 
paikoilleen. Näin käyttäytyvät esimerkiksi vanha tuttu 
kehäkukka, josta on nykyään erilaisia värimuunnoksia, 
päivänkakkaraa muistuttava peikonkakkara ja erilaiset 
unikot sekä kaksivuotisista ketoneilikka, ukontulikukka ja 
sinipellava.            

Anna-Maija Gruber
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Näyttääkö hyvältä?
Risujen ja oksien keräyspaikka tuntuu vuosivuodelta 
muuttuvan varsinaiseksi kaatopaikaksi. Ei auta vaikka 
millaisia ohjeita alueelle sijoitetaan. Se kottikärry tyhjen-
netään ensimmäiseen tyhjään paikkaan alueen reunassa. 

Keskellä aluetta on kuitenkin käytävä, josta pääsisi tyh-
jentämään kuormansa ihan perälle saakka. Ja tuskinpa 
kenenkään kuormassa on niin paljon risuja, ettei niitä 
saisi heitettyä kasan päälle. Näin saisimme alueen koon, 
ei ainoastaan pienemmäksi, vaan myös siistimmäksi. 

Nykyisellään se ei anna mitenkään hyvää kuvaa alueem-
me toiminnasta.

Siisteyteen liittyvät myös tupakantumpit. Tupakointi on 
jokaisen oma asia, mutta pitääkö se polttelun jälkeen 
heittää käytävälle, ilmoitustaulun eteen tai roskakorin 
viereen? 

Alueen siisteys tekee puutarhastamme entistä viihtyisäm-
män sekä meille herttonomeille että muillekin alueella 
liikkuville.

RJH

 Vai mitä mieltä olet  

tästä toukokuussa  

otetusta kuvasta?

 Onko ehdotuksia
miten parannamme 

tilannetta.
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Multaa ja lannoitteita on myynnissä huoltorakennuksel-
la. Mullanmyyntiä hoitaa Riitta Kivikari.

Multa ja lannoitteet

P
Mikäli Sinulta puuttuu HSPY:n 
pysäköintilupa niin 
ota yhteyttä:

Ritva Heikkiläinen
040 551 4021 
Kielopolku 109

Pysäköintilupa

Myyntiajat ovat:
- 15.6. klo 14–15
- 29.6. klo 14–15
- 27.7. klo 14–15
- 10.8. klo 14–15
- 24.8. klo 14–15
-   7.9. klo 14–15

Kirjasto
Avoinna arkilauantaisin klo 15.00 – 16.00  
31.5.–30.8.2014. (ei 21.6., 26.7.2014) 

Sirkka jatkaa kirjastonhoitajana Ritvan avustuksella.  
Jos haluat lahjoittaa kirjoja, ota yhteys mökki 53 tai  
puh. 040 410 5065/Sirkka.

Kirjasto on Kanervapolulla vanhassa vesitornissa.

Petankkia voit tulla pelaamaan huoltorakennuksen takana 
olevalla kentälle
- sunnuntaisin klo 11.00
- tiistaisin ja torstaisin klo 18.00

Omia kuulia et heti tarvitse, koska niitä on yhdistyksellä.
Tervetuloa mukaan Kivenpyörittäjien mukavaan joukkoon.

Petankkia pelaamaan

Haittakasvien kitkentätalkoot 

2.–3.7.2014  alkaen klo 17.30
4.8.2014  alkaen klo 17.30
2.9.2014  alkaen klo 17.30

Jättipalsami on saatu jo aika hyvin kitkettyä 
Saunalahden ympäristöstä.
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Herttoniemen Siirtolapuutarhayhdistys ry.    

Hakijan tiedot

Palstan osoite ja mökin numero

 
Hakijan nimi     Hakijan puhelinnumero

 

Toimenpide

Uudisrakentaminen ja peruskorjaus *)  
Mökille on saatavissa tyyppipiirustus

Rakennelmat *)     
Mikä (leikkimökki, varasto, kasvihuone yms.)

 
Mökin ulkoasun muutokset    
Mikä (kate, väritys)

 
Muu toimenpide

 
Päiväys ja allekirjoitus

 
Rakennustoimikunnan päätös    HSPY:n hallituksen päätös

 
*) Mökin tyyppipiirustus                      170 €  
*) Leikkimökin piirustus 50 €
*) Varaston piirustus mikäli varastoa ei ole aikaisemmin ollut 50 €

Toimenpideilmoitus/Rakennuslupahakemus
Hakemus toimitetaan huoltorakennuksen  
postilaatikkoon.
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Riihen käyttösopimus        2014

 Yhdistys vuokraa hallussaan olevaa 144 m2 suuruista riihirakennusta vain jäsenilleen ja heidän perhekunnilleen seuraavin ehdoin:

 • Tilaa ei saa luovuttaa edelleen.
 • Vuokraukseen eivät sisälly yhdistyksen suodatinpaperit, lautasliinat, kertakäyttöastiat, kakkupaperit, leivinpaperit, kelmut,foliot ym.
 • Tilaaja sitoutuu huolehtimaan tilan ja ympäristön siivouksesta (siivousvälineet löytyvät riihen varastohuoneesta).   
  Muussa tapauksessa siivouksesta veloitetaan 10 eur/tunti.
 • Tilaaja vastaa kaikesta vahingosta ja haitasta, mikä tilan käytöstä saattaa aiheutua.
 • Tilaaja huolehtii, että käyttämänsä saniteettitilat siivotaan (WC:t sijaitsevat erillisessä huoltorakennuksessa)
 • Tilaaja valvoo grillin käyttöä sekä huolehtii grillin sammutuksesta.
 • Autoilusta riihelle sovitaan varattaessa. Pääsääntöisesti autot jätetään pysäköintialueelle. Kannattaa huomioida, että pysäköintitilaa on erittäin vähän.
 • Äänentoistolaitteita on lainattavissa erikseen sovittaessa.
 • Liputus on mahdollista erikseen sovittaessa.

 Riihen käyttökorvaus
  arkipäivisin 60 €
  pe–la–su 125 €

 Riihen käyttö varataan yhdistyksen 
 varapuheenjohtajalta 
  Lari Rajantie, mökki 93, Kehäkukkapolku
  - puh. 050 3738 609
  - sähköposti: lari rajantie@gmail.com

 Riihen käyttökorvaus maksetaan pankkitilille 
  NORDEA 127930-515656
  Kirjoita viestikenttään: Riihen maksu, mökki xx (xx=mökkisi numero)

     tämä osa palautetaan huoltorakennuksen postilaatikkoon 

Haluan vuokrata HSPY:n riihen käyttööni ja samalla sitoudun noudattamaan riihen käytöstä annettuja ohjeita

Päivämäärä

Aika

Tilaisuuden nimi

Maksu   €

Nimi    Mökki  Puhelin/kännykkä   e-mail

Allekirjoitus
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satoa vuodelta 2013kuva

Aluejärjestön kisoissa päästiin mitaleille.

HSPY+Kivinokka futis 2013.

Eila Holmberg lausui kirjoittamansa 
runon aluejärjestön kisoissa.

Palkintojen jakoa odotellaan.

Yhdistyksen pj. toivotti kaikille  
hauskaa juhannusta.

Upeat tulppaanit toukokuussa.
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li

satoa vuodelta 2013kuva

Lapset nauttivat 
nukketeatterista.

Mölkky on hauska peli.

Naiset olivat laulutuulella juhannusaattona.
Lasten ja nuorten olympialaiset  
pidettiin 4.8.2013.

Roopen ruukku jälleen  
Herttoniemeen.

Pelin lomassa 
on mukava istahtaa juttelemaan.



Yhdistyksen lippu ja viiri vihittiin ja otettiin käyttöön 25-vuotisjuhlilla 1959. 
Lipun ja viirin on suunnittellut K.V.Andersson.

80-vuotisjuhlaa vietämme 
26.7.2014 alkaen klo 13.00

Illalla juhlimme Riihellä 
alkaen klo 20.00

80
HSPY 
80 v.


