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(Fragaria)
Mansikassa on C-vitamiinia enemmän kuin appelsiinissa. 100 grammassa mansikoita on C-vitamiinia
60 milligrammaa eli kahdessa desissä mansikoita on päivän C-vitamiiniannos. C-vitamiini säilyy pakastettunakin melko hyvin. Kahdessa desissä mansikoita on yhtä paljon kuitua kuin palassa ruisleipää.
Mansikan kuitupitoisuus on 2,4 prosenttia tuorepainosta. Mansikka sisältää runsaasti fenoliyhdisteitä, jotka vahvistavat elimistön suojamekanismeja, toimivat antioksidantteina ja estävät haitallisten
mikrobien kasvua. Sadassa grammassa eli noin kahdessa desilitrassa mansikoita on vain 43 kilokaloria (Wikipedia).

Toimituskunta: Ritva Heikkiläinen, Olavi Alanen ja Jyrki Uusi-Esko
Kannen kuva: Nina Uusi-Esko

Herttoniemen siirtolapuutarhayhdistys 2012
http:/siirtolapuutarhat/herttoniemi/wordpress

Hallitus:
Tehtävä

Nimi

Puheenjohtaja

Olavi Alanen

Mökki

Puhelin

Sähköposti

22

050 596 1661

olavi.alanen0@gmail.com

Varapuheenjohtaja Veikko Isomäki

50

0400 268 026

veikko.isomaki@sisarakenneisomaki.inet.fi

Taloudenhoitaja

Pirkko Valtonen

94

050 586 5763

pirval@luukku.com

Sihteeri

Lari Rajantie

93

050 373 8609

lari.rajantie@gmail.com

Jäsen

Ella Valipour Torkmani

180

0400 242 382

ella.puro@hotmail.com

Jäsen

Kaija Kumpukallio

6

040 589 7737

kaija.kumpukallio@welho.com

Jäsen

Vuokko Hänninen

176

0400 902 629

vuokko.hanninen@luukku.com

Hallitus tiedottaa
Tonttikatselmukset
Kaupungin edustajat tekevät oman aikataulunsa mukaan katselmuksen alueellamme. Yhdistyksemme hallitus kiertää myös katsomassa
tiluksien kuntoa, joten pidetään palokujat avoimina, pensasaidat
siisteinä ja tiet vapaina rikkaruohoista.

Pidä mielessä!
Ilmoitustaulut: Yhdistyksellä on kolme ilmoitustaulua. Niiltä löydät
tuoreimmat tiedotteet talkoista, tapahtumista ym. Seuraa ilmoitustauluja, pysyt ajan tasalla.
Yhdistyksen postilaatikko: Postilaatikko sijaitsee huoltorakennuksen seinässä. Sinne voit jättää viestejä hallitukselle.
Postilaatikko ja mökin numero: Onhan mökkisi portin pielessä
postilaatikko ja mökin numero näkyvillä. Yhdistyksen postia jaetaan
myös ovelta ovelle.
Mökkikaupat: Olavi Alanen neuvoo ja hoitaa kaupan rekisteröinnin.
Älä ota yhteyttä liittoon yhdistystä koskevissa asioissa vaan kysy aina
oman hallituksen jäseniltä.
Osoitteenmuutokset Siirtolapuutarhalehteen:
Jyrki Oksanen, Asteripolku mökki 76. puh. 050 501 1536.
Yhdistyksen jäsenrekisteri ja riihen varaukset:
yhdistyksen sihteeri Lari Rajantie, Kehäkukkapolku mökki 93.
Jäsenlaskutus: Keväällä 2/3 tontin vuokrasta ja edellisen vuoden
työvelvoitemaksu (mikäli työvelvoitetunteja ei ole tehty). Kesällä 1/3
osa vuokrasta ja yhdistyksen maksut. Syksyllä tulee sähkölasku ja
samalla peritään mahdolliset rästimaksut. Jos laskussasi on virheitä,
ota yhteyttä Olavi Alaseen, mökki 22, puh. 050 596 1661
Talkoot: Vapaaehtoisia tarvitaan aina! Työvelvoite on 6 tuntia
kesässä. Mikäli et pysty osallistumaan töihin, niin työvelvoitemaksu on
60 €/kesä. Yhteisten kevät- ja syystalkoiden lisäksi on tarjolla lukuisia
talkootöitä, joista voit tiedustella seuraavilta henkilöiltä:
Riihen tapahtumien järjestelyt: Talkoovastaavan paikka auki.
Vesivessojen ja suihkujen siivous (1 vkko): talkoovastaava Anneli Laituri, mökki 21, puh. 050 357 3897
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Ulkoalueiden hoito: talkoovastaavat
Vuokko Hänninen, mökki 176, puh. 0400 902 629 ja
Veikko Isomäki, mökki 50, puh. 0400 268 02
Muut talkootyöt: talkoovastaava Pirkko Valtonen, mökki 94,
puh. 050 586 5763
Kauko Paananen hoitaa seuraavat työt: ruohonleikkuun
huoltorakennuksen ja riihen ympäristöstä, alueen pienroskakorien
tyhjennykset sekä jäte- ja loka-autojen tilaamiset.
Avaimet: Ota yhteyttä Jyrki Oksaseen, Asteripolku mökki 76. puh.
050 501 1536. Häneltä voit lunastaa käyttöavaimen vesivessoihin
ja kärryyn portilla, pantti on 20 €. Suihkun avaimesta peritään 30 €
vuosimaksu.
Ekovessat: Yhdistys huolehtii tyhjennyksestä sekä toimittaa tiloihin
kuivikkeet. Jokainen jättää vessan siistiin kuntoon jälkeensä.
Autoilu ja portti: Autoilu ja pysäköinti puutarhan alueella on
kielletty. Rakennustarvikkeita voit tuoda arkipäivisin. Autot on vietävä
parkkipaikalle välittömästi kuorman purkamisen jälkeen. Kun ajat
autolla alueella, suositus on ns. kävelyvauhti (enintään 10 km/h).
Portti pidetään suljettuna kesä–elokuussa perjantai–illasta klo 18.00
maanantaiaamuun. Pakottavissa syistä soita Veikko Isomäelle
puh.0400 268 026 tai Jyrki Oksaselle 050 501 1536.
Säästä vettä: Sadettimilla kastelu on sallittua vain iltaisin – päivällä kastelet suoraan omaan ja naapurisi jäsenmaksuun.
Lemmikkieläimet alueella: Kaupungin järjestyssääntö määrää
eläimet pidettäväksi kiinni. Tämä määräys koskee myös meitä. Koiranomistajat, muistakaa käyttää kakkapussia.
Lintujen ruokinta: Linnut löytävät kesäaikaan luonnosta riittävästi
ravintoa, joten meidän ei tarvitse antaa niille lisäravintoa. Maahan
jäänyt linnunruoka houkuttelee paikalle rottia. Jos haluat ruokkia
lintuja, tee se talvella.
Kartanon sauna: Lauantaisin 6.5.–29.9. klo 14–18 (sisään klo
17 asti). Keskiviikkosaunat alkaen 13.6.–29.8. klo 15–18 (sisään klo
17 asti) Saunamaksu on aikuisilta 4 €, lapsilta 7–12v 1€. Aikuisten
sarjalippu (10 kertaa) 35€ ja lapsilta 7€.

Kesän 2012 tapahtumia
Kesäkuu
10.6.2012 klo 13.00
13.6.2012 klo 18.00
17.6.2012 klo 15.00
22.6.2012 klo 18.00
klo 20.00

Riihellä vuosikokouksen jatkokokous ja kesäinfo
Saara Pelttarin kasviluento, kahvitarjoilu
Seurakunnan yhteislaulutilaisuus Riihellä,
puffetti avautuu klo 14.30
Lipunnosto riihikentällä
Juhannusjuhlat Riihellä

Heinäkuu
7.7.2012
14.7.2012
21.7.2012
28.7.2012
29.7.2012

Liiton kohtaamispäivä Talissa
Laulelmailta Riihella
Vallilan siirtolapuutarha 80 vuotta
Kansainvälinen siirtolapuutarhapäivä
Aluejärjestön kesäkisat Marjaniemessä

Elokuu
2.8.2012 klo 14.00
5.8.2012
11.8.2012
19.8.2012

”Entisten nuorten” treffit Riihellä
Kesäkisat lapsille, nuorille ja aikuisille
Elojuhla Riihellä
Elomarkkinat

Syyskuu
8.9.2010

Kauden päättäjäiset Riihellä

Muutokset mahdollisia!
Ilmoitustaululta voit tarkistaa tilaisuuksien tarkennetut tiedot.

Maksut vuonna 2012
Palstavuokra per m2
Vesi
Sähkö per kWh
Sähkön perusmaksu
Jätehuolto
Työvelvoitemaksu* 6 h x 10 €
Suihkun kausimaksu
Avainpantti
Liittymismaksu
Yhdistyksen jäsenmaksu
Kannatusjäsenmaksu
Liiton ja aluejärjestön jäsenmaksut

€
1,31
35,00
0,13
21,50
80,00
60,00
30,00
20,00
250,00
35,00
10,00
34,50

€
Riihen käyttökorvaus
Arkisin
Perjantai–sunnuntai
Rakentamisen maksut
Majan tyyppipiirustukset
Rakennuslupa lisärakennelmille
(leikkimökki, kasvihuone jne.)
Toimenpideilmoitus
(kattopinnoitteen uusiminen,
majan värin vaihto yms.)

60,00
125,00
170,00
50,00
-------

* Työvelvoitemaksu veloitetaan, jos et voi osallistua yhdistyksen talkoisiin.
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Herttonomien hallitus

Hallituksen jäsenille esitetyt kysymykset
1.
2.
3.
4.

Miksi olet siirtolapuutarhuri? Miten paljon olet mökilläsi kesän aikana?
Miten hyvin tunnet alueemme? Tiedätkö esimerkiksi missä on kirjasto?
Hallituksella on varmaan paljon asioita työn alla? Mitkä asiat ovat lähinnä sydäntäsi?
Millaisia terveisiä lähetät herttonomeille Herne-lehden välityksellä?

Olavi Alanen, puheenjohtaja
1. Siirtolapuutarhuriksi ei synnytä, vaan
tänne halutaan tulla esim. siksi, että
mökillä voi tehdä sellaisia asioita, jotka
ovat sydäntä lähellä. Kun saa helposti
luonnon antimia mökiltä ja näkee niiden
kasvun päivittäin, niin siksi täällä kannattaa olla ja asua.
Meillä on omenapuussa linnunpönttö, jossa on kamera.
Se on kuvannut parina kesänä livenä talitinttiperheiden
kasvua, mielenkiintoista. Nyt juuri meidän lehtikompostissamme on rastaan pesä, jossa neljä munaa odottaa
kuoriutumista. Asumme Raisan kanssa mökillä vapusta
lähtien ja aina tuonne syys/lokakuunvaihteeseen. Kotimme on kahden metropysäkin päässä, ja siellä käymme
lähinnä pyykkiä pesemässä ja postia hakemassa. Hesari
tulee omaan postilaatikkoon mökille.
12 lastenlastamme ilahduttavat usein meitä, myös yökylässä. Eivät onneksi kaikki yhtä aikaa.
2. Onhan aluetta tullut kierrettyä monesta näkövinkkelistä.
Sähkötöiden valmistelussa ja toteutuksessa palokujatkin
tulivat tutuiksi, niin kuin vesiäkin kytkettäessä. Kirjasto
voisi olla tutumpikin paikka jokaiselle mökkiläiselle. Vanha
vesisäiliö palvelee kirjastona erinomaisesti. Käyttäkää
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kirjastoamme – sinnehän voi myös lahjoittaa omia jo luettuja kirjoja muiden iloksi. Täytyy tunnustaa, että en tiedä
missä on Herttoniemen kaupunginkirjasto.
3. Tiedottaminen tuntuu olevan melko kuuma peruna,
riippuen mistä suunnasta asiaa tarkastelee. Toisaalta on
selvä tahto avoimempaan tiedottamiseen ja toisaalta
ihmisten yksityisyyttä on kunnioitettava. Meillä on käytössä useita tiedottamisen keinoja, joiden kehittäminen on
tärkeää. Tämä sosiaalinen media kuuluu myös meidän välineisiin, hyvä näin. Toivoisin mahdollisimman monen osallistuvan Facebookin ”ihmeelliseen” maailmaan, vaikkapa
vain lukemalla siellä käytävää keskustelua ja ideointia.
Yhdistyksen nettisivut uudistuvat, hieno asia. Käykää
säännöllisesti katsomassa, mitä siellä tiedotetaan. Oma
ilmoitustaulumme laajenee siten, että huoltorakennuksen
seinälle tulee yhdistyksen virallinen ilmoitustaulu.
Huoltorakennus pitää saada paremmin toimivaksi. Sinne
voitaisiin rakentaa oikea toimisto, joka palvelisi yhdistystä
pitempään keväällä ja syksyllä. Tarvitsemme myös arkistoitaville materiaaleille keskitetyt tilat.
4. Hyvät herttonomit, olkaa rohkeita ja tuokaa ideoitanne
hallituksen jäsenille, vaikka kaikkia ei aina voidakaan toteuttaa. Tekemällä asioita yhdessä saamme myös yhdessä

Hallituksen esittely jatkuu
hyvän olon. Tietysti on tärkeää saada kertoa pahasta
olosta eli asioista, jotka ei mene niin kuin ”minusta” olisi
parasta. Hallitus on aina valmis vastaanottamaan kritiikkiä ja yrittää jopa kestää sen.
Veikko Isomäki, varapuheenjohtaja
1. Pala maata kaupungissa. Käyn mökillä
aina mahdollisuuksien mukaan.
2. Olen omistanut mökin 15 vuotta. Siitä
ajasta olen toiminut hallituksessa 10 vuotta. Alue on tullut tässä ajanjaksossa tutuksi.
3. Hallituksella riittää töitä. Välttämättä kaikki asiat joita
joudumme käsittelemään eivät kehitä aluettamme. Minua
lähellä ovat kaikki asiat jotka kehittävät viihtyisyyttä puutarhassamme.
4. Jokavuotiset asiat kuten jätehuolto, rakentaminen, kasvillisuus. Noudatetaan kaupungin ja yhdistyksen ohjeita.
Hyvää kesää 2012.
Lari Rajantie, sihteeri
1. Hankimme mökkimme seitsemän
vuotta sitten melkein sattumalta, ilman
kovin syvällistä pohdintaa. Mutta hyvin
nopeasti kotiuduimme puutarhaan niin,
että vietämme käytännössä koko kesän
täällä. Melkein vapusta syyskuun
puoleenväliin. Mökillä saa olla paljon ulkona, puutarhassa touhuamisessa on oma viehätyksensä, ja aluehan on
aivan ihana.
2. En varmasti tunne aluetta niin hyvin kuin useimmat kokeneemmat herttonomit. Enimmäkseen kuitenkin touhuan
omia juttujani ja perheen kanssa. Esimerkiksi kirjastossa
en ole käynyt.
3. Hallituksella on tosiaan paljon asioita työn alla, mutta
aika iso osa niistä on yhdistyksen hallinnollisia asioita.
Alueen kunnossapito ja kesän tapahtumat tehdään pitkälti talkootyönä ja vapaaehtoisten voimin, ja muutenkin
kesän onnistuminen riippuu mökkiläisten aktiivisuudesta.
Siksi haluaisin kannustaa kaikkia keksimään ja tekemään
yhdessä asioita yhteiseksi hyväksemme. Yhdistys voi tarjota puitteet monenlaiselle tekemiselle.
4. Aurinkoista kesää!
Vuokko Hänninen
1. Puutarha on ihmisellä pakko olla. Varmaa on, että ruokaa meidän täytyy kasvattaa elääksemme. Puutarhaa on viljeltävä.

Viljelysmaa ei ole itsestäänselvyys ja meillä, joilla sitä on,
se tulisi nostaa arvoon arvaamattomaan. Ei sillä ole niin
väliä millä konsteilla maahan jotain laitetaan vaan sillä
että maa kasvaa ja luovuttaa meillekin jotain. Pienenkin
puutarhan laittajan käsissä on jotain isompaa, kun hän
kompostoi, viljelee luomukonsteilla, vaalii luonnonkasveja ja houkuttelee puutarhaansa hyötyläis-ötököitä. Kun
omalta kasvimaalta ei vaadita tehotuotannon hyötysuhdetta, vanhat kasvikannat on kuin luotu hyötypuutarhaan.
Perinnelajikkeissa kiinnostaa myös tarina, joka usein
johtaa lajin kotipaikkaan Lepaalle, Savitaipaleelle, Mustialaan. Helppoja hyötytarhan viljelyskasveja ovat vaikkapa
erilaiset kaalit: parsa- ja lehtikaalit, ruusukaali, kyssäkaali,
salaattisikurit. Koristekasveista ovat arvossa isoäidin
suosikkikasvit kuten pionit, daaliat, päivänliljat - joista
rusopäivänlilja sai vastikään ensimmäisenä perennana
FinE-merkinnän (Finnish Elite).
2. Vuosien varrella – 1995 lähtien olen saattanut oppia
tuntemaan puutarha-alueemme kohtalaisen hyvin. Ei
minulle - ainakaan enää – käy niin, että sekoan mökeistä,
kuten vierailleni silloin tällöin käy. Kaikki mökit ovat vieraiden silmissä jotenkin samannäköisiä, joten kerrankin vieraani menivät naapurin pihaan ja ihmettelivät, että missä
se emäntä on vaikka on kutsun esittänyt. Vasta kurkistettuaan varovasti ikkunasta sisään totesivat, että ei voi olla
Vuokon mökki: vieraan näköiset mööpelit ja liian siistiä...
Vaikka kirjaston ja sen vieressä olevan kompostointikehikon tiedänkin, niin on yksi paikka, jota en ainakaan
toivoisi kenenkään ”tietävän” enkä ainakaan esittelevän
lapsille sieltä hyökkäävän mehiläisparven vuoksi.
Sitten tunnen tuon meidän murheenkryynin eli puutarhajätteen keräilykentän huoltorakennuksen takana liiankin
hyvin ja itkua kierrän, kun emme saa siihen minkäänlaista järkeä ja järjestystä. Järki pitää aina olla ja jollei
järkeä niin järjestys. Keräilykenttään ei istu kumpikaan
vaihtoehto. Luulen, että vuosien varrella se on suljettava.
Meidän viime vuoden jätehuoltokustannuksista, jotka
olivat 15.000 euroa, yli 7.000 euroa muodostui tämän
alueen puhtaanapitokustannuksista. Ja minä kun olen
aina oppinut, että siirtolapuutarhassa jokaisen tulee itse
kompostoida puutarhajätteensä! Ei omakotialueellakaan
ole kenellekään varattu kenttää, jonne voi viedä huiskin
haiskin kitkemisjätteet, perennojen varret, puitten oksat,
kannot ja kokonaiset rungotkin. Ymmärrän hyvin niitä, jotka eivät vie sinne korren kortta, ja joutuvat osallistumaan
kasvaviin kustannuksiin.
3. Lähellä sydäntäni on se, että me hallituksena kylväisimme jokaiselle jäsenelle ikään kuin ylhäältä tulevana
kaikkea hyvää – tässä siteeraan erään vanhan viljelijämme toivotusta uudelle hallitukselle. Itse inhoan hirveästi
5

Hallituksen esittely jatkuu
”poliisivaltiomeininkiä” = ei saa – ankarasti kielletty - kuka
teki - on se 2 cm yli 140 cm:n, jne. Paitsi tuon yhteisen
kompostialueen kohdalla joudun perumaan mielipiteeni...Sellaista sattuu, ”things happen” (= vanha kunnon
Vonnegut)
4. Herne-lehden välityksellä tänäkin vuonna terveiseni on,
että keskityttäisiin vähän enemmän aidosti viljelemään.
Emmehän halua, että puutarhamme ovat pelkkää nurmikkoa, ostokukkia ja kaksi omenapuuta, joiden joka oksasta
roikkuu pari muoviamppelia. Jos vaikka lanttua laitettaisiin
tänä kesänä...ja se ruohonleikkuujäte on sitten katteiden
aatelia eikä tarkoitettu muovipussissa vietäväksi uuteen
Molokkiimme. PS tämän verran on pakko saarnata.
Lisäksi Herne-lehti voitaisiin julkaista myös omilla nettisivuillamme, jotka ovat parhaillaan kehittelyn alaisina.
Tietosuojan takia emme saa nettiversiossa julkaista
mökkiläisten nimiä emmekä puhelinnumeroita, jotka ovat
paperiversiossa nykyään.
Kaija Kumpukallio
1. Hankin mökin kesänviettopaikakseni
viisi vuotta sitten. Siirtolapuutarhamökkeily
sopii minulle hyvin, koska en omista autoa.
Maatalon tyttärenä pidän viljelemisestä ja
innostuin, kun tutustuin siirtolapuutarha-aatteeseen. Olen
mökillä kesäisin lähes päivittäin.
2. Totta! Ehdotan, että järjestämme kesällä tutustumiskierroksen alueellemme. Joku aluetta ja sen historiaa
tunteva voisi kävellä meidän uudisasukkaiden kanssa ja
vihkiä meidät alueen saloihin.
3. Toivon että talkoot sujuvat tänä kesänä entistä paremmin ja että herttonomit löytäisivät itselleen mielekkäitä
talkootehtäviä.
4. Leppoisaa ja virkistävää kesää! On hienoa, että alueella on yhteishenkeä ja halua tehdä töitä sen hyväksi!
Pirkko Valtonen, taloudenhoitaja
1. Vanhempani muuttivat Helsinkiin
1930-luvun alussa ja perustivat kukka-alan
yrityksen. Kiinnostukseni kukkiin on lapsuudenkodin perua. Nyt on kiva harrastaa
pienessä määrin myös hyötyviljelyä. Herttonomeilta olen
saanut kiitettävästi apua kulkiessani yrityksen- ja erehdyksentietä.Haluan tulla mökille aikaisin keväällä ja muuttaa
kaupunkikotiin myöhään syksyllä.
2. Tunnen alueemme. Minulla on ollut mökki 20 vuoden
ajan.
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3. Kyllä hallituksella riittää haasteita. Olen kuullut monelta
taholta, että koskaan aikaisemmin ei yhdistyksen asioita
ole hoidettu niin huonosti kuin nykyään. Tässä tilanteessa
tarvitsemme kaikkien hallituksen jäsenten osaamisen
hyötykäyttöön ottamista. Mutta se ei pelkästään riitä.
Tarvitsemme koko yhdistyksen ja hallituksen jäsenten
ponnekasta yhteistyötä. Kaikki osaaminen niin sanotusti
kehiin. Ilahduttava asia on Veikko Isomäen pitkäkestoinen
työskentely yhdistyksemme hyväksi. Arvelenpa vaan, ilman
Veikon panosta olisimme olleet käytännön asioissa ihan
lirissä.Ainoastaan avoimella ja luottamuksellisella yhteistyöllä voimme sanoa hyvästi pohjalukemille. Uusi puheenjohtajamme Olavi Alanen on perehtynyt jo varapuheenjohtajana tehtäväänsä. Hän tarvitsee kaiken tukemme
voidakseen hoitaa omaa rooteliaan hyvin. Minusta tuntui
hyvältä kuulla hänen olevan hallituksen “päivystystehtävässä” joka lauantai klo 12–13 toukokuun ajan. Veikko
osallistuu päivystykseen voidakseen hoitaa mm. vuokrasopimusasioita. Hallituksen muitakin jäseniä on paikalla
mahdollisuuksiensa mukaan.
Tiedottamisen tuulia on liikkeellä. Hyvä juttu. Talkootoiminnan kehittäminen on meille iso haaste. Tunnistamme
monenlaisia ongelmia. Talkoosihteeri ja talkoovastaavat
ovat tehneet pohjatyötä asian edistämiseksi.Selkeistä
talkootehtävistä ajankohtineen kerrotaan lähiaikoina.
Meillä on ympärillämme upea ja herkkä vesistöalue. Toivottavasti huolehdimme jokainen siitä, ettemme osaltamme saastuta ympäristöämme. Yhdistyksen ja mökkiläisten
omat ekokäymälät tulee saada asianmukaiselle tasolle.
Jätehuolto on selkeä painopistealue. Molokki-jäteastiat
ovat nyt käytössämme. Mainiota. Jätteiden oikeanlainen
lajittelu vaatii jokaisen herttonomin panosta. Jopa käymäläjätettä on tyhjennetty sekajätteisiin. Kauheata!
Kyllä pidän tosi haasteena sitä, että pystymme neuvottelemaan kaupungin kanssa sellaisen vuokrasopimuksen, joka takaa viidelle mökkiläiselle hallituksemme
yksimielisesti päättämän etuuden korvaaviin palstoihin,
jos kaupunki tarvitsee joskus osaa alueestamme ajotien
rakentamiseen.
4. Hoidetaan asioita yhdessä. Hallituksena haluamme
olla luottamuksenne arvoisia. Nautitaan kesästä, kuunnellaan toisiamme, välitetään toisistamme ja puutarhamme
hyvinvoinnista.

Ella Valipour Torkamani
1. Lähipiirilläni on jo lapsuudestani alkaen
ollut siirtolapuutarhamökkejä, joten puutarhapuuhailu on hyvinkin tuttua. Myös
sisaruksillani on siirtolapuutarhamökit, vaikkakaan ei Helsingissä. Alkuvuosina vietin
hyvinkin paljon aikaa mökillä pitkälle syksyyn ja viihdyin
hyvin.
2. Alueemme on erittäin tuttua ja hyvä ystävättärenihän
hoiti kirjastoamme useita vuosia ansiokkaasti.

3. Lähinnä sydäntäni on siirtolapuutarha-alueen viihtyvyys. Hallituksen jäsenillä - nykyisillä ja tulevilla - on
vastuullinen ja haastava tehtävä rakentavan ja positiivisen
yhteishengen löytämiseksi. Siirtolapuutarhan asiat ovat
kaikkien jäsenten yhteisiä asioita ja kaikki jäsenet ovat
yhdenvertaisia.
4. Herttonomeille toivotan viihtyisää kesää! Kunnioitetaan
toisiamme ja toistemme valintoja mökkialueellamme.

Jotta näitä käyntejä jakokaapille tulisi harvemmin,
pitää tarkistaa/vaihtaa
sulakkeet ns. nopeisiin
Uudet maakaapelit ovat ovat olleet käytössä osin yhden,
10 A:n sulakkeisiin.
osin kaksi talvea talvea. Talven jälkeen aika monen mökin
Ns. hitaassa sulakkeessa
automaattisulake on lauennut ja näin mökki on jäänyt
on etanan kuva, eli ne
ilman sähköä. Aina on syynä ollut joku laite, joka on aihekannattaa vaihtaa pois,
uttanut sähkökatkoksen.
varsinkin jos sinulla on olAina, kun sähkö katkeaa mökistä, niin toimi näin:
lut sähkökatkos viimeisen
r 5BSLJTUB FUUÅPNBONJUUBSJOTVMBLLFFUPWBUFIKJÅ
kahden vuoden aikana.
r ,BUTP FUUÅNJLÅÅOWBBSBBNBIEPMMJTFTUJBJIFVUUBWBMBJUF
Uudet kaapelit mahdolei ole päällä, esim. liesi.
listavat 3-vaihevirran
r 5BSLJTUBNJTTÅBMVFFMMBPMFWBTTBLBBQJTTBPONÕLLJTJ 
asentamisen mökkiisi. Se
automaattisulake (ovat yleensä lähimmässä jakokaamerkitsee uutta mittaria
pissa ja kaapin kyljessä on mökkien numerot).
mökkiisi ja mahdollisesti
r 0UBZIUFZUUÅKPIPOLJOTFVSBBWJTUBIFOLJMÕJTUÅ KPJMMBPO
muita sähkötöitä mökkikaappiin avain:
si sisällä. Tässä työssä tulee olla sähkölain edellyttämä
Olavi Alanen, mökki 22, puh. 050 596 1661,
sähköurakoitsija.
Vuokko Hänninen, mökki 176, puh. 0400 902 629,
Veikko Isomäki, mökki 50, puh. 0400 268 026,
Meidän alueen työhön osallistui kaksi sähköurakoitsijaa.
Veijo Heikkiläinen, mökki 109, puh. 041 511 5505,
Tarmo Pelto, puh. 0400 725 175 ja
Jorma Äyräväinen, mökki 77, puh. 041 574 3244
Hannu Tuomala, puh. 040 561 8396.
Sinun on oltava paikalla kun automaattisulake käännetään takaisin päälle.
Olavi Alanen

Sähkötyöt ovat päättyneet!

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

P
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Nyt herttonomit kilvan kompostoimaan!
Mökki on maailman paras paikka kompostoimiseen, koska siellä syntyy kesäisin kasakaupalla
maatuvaa biojätettä. Kompostoiminen on järkevä, taloudellinen ja ympäristöystävällinen tapa
kierrättää puutarha- ja ruokajätteen sisältämät ravinteet uuteen käyttöön.
Kotipuutarhuri tarvitsee jatkuvasti uutta, hyvälaatuista
multaa. Fiksut eivät osta sitä kaupasta vaan kompostoivat
mullaksi kaiken eloperäisen omalta tontiltaan. Kasvien
jätteet sisältävät runsaasti luonnollisia, kasvulle tarpeellisia ravinteita, joita ei tietenkään kannata hukata roskiin
vaan käyttää oman pihansa hyödyksi. Kompostoimalla
kasvien kertaalleen käyttämät ravinteet siirtyvät takaisin
maahan, uusien kasvien hyödyksi. Se on rehevän kasvun
edellytys, joka ruokkii maaperää yhä uudelleen ja uudelleen.
Jo muinaiset roomalaiset...
Komposti on ikivanha ja täysin luonnon oma mullantuotantomenetelmä, jossa kasvien ravinteet kierrätetään
uuteen käyttöön. Puut ja pensaat paiskaavat kasvukauden
päättyessä omat ravinteensa sievästi lehtiin pakattuina
maahan, josta ne imeytyvät uudestaan käyttöön seuraavilla kasvukausilla. Samaa näppärää periaatetta voi soveltaa kaikkeen kasvatukseen.
Jos luonto ei olisi harrastanut tätä automaattista kompostoitumista jo ammoisista ajoista alkaen, elämä maapallolta olisi loppunut ravinteiden puutteen vuoksi jo ajat
sitten. Tätä kannattaa pohtia ihan vakavissaan.

vihannesten ja kukkien varret, pihan karikkeet, vihannesten ja hedelmien kuoret ja naatit, yli-ikäiset hedelmät ja
vihannekset, muut ruoantähteet, kahvin- ja teenporot,
munankuoret (murskattuina), sahajauhot ja höylänlastut
(ei painekyllästettyä eikä maalattua puuta), luonnonlanta,
olki, järviruoko, oksat silputtuina sekä puunlehdet.
Ruohonleikkuujäte on aivan erinomaista, hedelmällistä
maanparannusainetta. Sen poisheittäminen tarkoittaa
oman pihan ravinteiden tuhlaamista ja maaperän nopeaa
köyhdyttämistä. Ruohosilpun voi levittää myös suoraan vihannes- ja kukkapenkkien pintaan, jossa se ajan mittaan
kompostoituu ja samalla ravitsee maata. Tätä nimitetään
pintakompostoinniksi eli kateviljelyksi.

Näin kasaat kompostin
Perusta komposti multapohjalle lämpimälle paikalle (ei
pimeään ja kylmään nurkkaan). Se voi olla lautakehikko
tai kaupan valmis kompostori, joka on helpompi saada
toimimaan oikein kuin avoin kehikko. Pane alimmaksi
kerros karkeita kasvijätteitä, jotta ilma pääsee kiertämään. Lisää kompostiin päivittäin tai viikoittain syntyvä
puutarha- ja biojäte. Käännä täyttynyt kasa kerran tai pari
kesässä. Verkkopohja suojaa kompostia tuhoeläimiltä.
Ylläpidä ainakin kahta kompostia: kun toisen sisältö
Kompostoiminen on palamisilmiö
maatuu, toista täytetään samanaikaisesti. Kätevää on
Kompostoituessaan eloperäinen jäte maatuu eli lahoaa.
tehdä yksi komposti keväällä ja toinen syksyllä. Talvella
Jotta menetelmä toimisi, avuksi tarvitaan lämpöä, ilmaa ja massan jäätyminen tuhoaa mahdollisia haitallisia bakteekosteutta. Lisäksi maatumista edistävät maaperän hyödyl- reja.
liset bakteerit ja ahkerat pikku apulaiset eli kastemadot.
Tee tarvittaessa puunlehdille oma komposti. “OngelmaJos komposti on kuiva, maatumista ei tapahdu ja komjätteet” kuten kukkivat voikukat, vuohenkellot ja muut helpostin ainekset vain kuivuvat lisää. Kompostoituessaan
posti leviävät kauhistukset kannattaa panna kuivumaan
jäte ikään kuin palaa pikkuliekillä sopivassa lämpötilassa, omaan erilliseen kompostoriin, jota ei käytetä hyötytarja lopputuloksena on uutta – eli siis kierrätettyä – multaa, haan eikä kukkapenkkeihin.
joka on parasta puutarhan lannoitetta.
Jos komposti on oikein rakennettu, se kehittää itse
Kompostointi vaihe vaiheelta
lämpöä palaessaan. Kun ilmaa, kosteutta ja lämpöä on
1. Kokoa komposti kerroksittain, vuorottele karkeampaa
sopivasti, eloperäinen massa alkaa vähitellen kuumeta,
ja hienompaa ainesta, jotta ilmankulku on taattu. Silppua
jolloin lahoaminen käynnistyy. Kompostimulta on käyttökompostoitavat varret ja oksat pätkiksi. Kompostointi ei
kelpoista jo puoliksi maatuneena.
ole mikään kokopäivätyö, vaan uutta ainesta voi lisätä sen
pintaan aina silloin, kun biojätettä syntyy.
Tästä se alkaa
2. Sekoita ja kääntele kompostia muutaman kerran keKompostoi kaikki eloperäinen eli biojäte. Sitä ovat
sässä ja levitä kasa tasaiseksi.
esimerkiksi rikkaruohot multineen, ruohonleikkuujäte,
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3. Nopeuta kompostoitumista lisäämällä sekaan nestemäistä tai jauhemaista kompostointiainetta. Kerrosten
väliin voi panna lannoitteeksi myös luonnonlantaa, ureaa
sekä pitkään vaikuttavaa fosforipitoista sarvi- ja luujauhoa.
4. Kuivassa kompostissa ei tapahdu mitään. Lisää siis tarvittaessa vettä ja pidä massa kosteana. Älä kastele liikaa,
koska likomärkä aines mätänee. Jos komposti haisee, se
on liian märkä eikä maatumista tapahdu.
5. Valmiiksi kasatun ja maatumassa olevan kompostin
päällä voi kasvattaa kurpitsaa tai kurkkuja.
Millainen kompostori minulle
Kompostointi onnistuu myös pelkkänä kasana. Se ei ole
kuitenkaan tehokkain eikä siistein tapa kompostoida.
Kehittyneempi versio on laudasta tehty kaksiosainen
kehikko, jonka toinen osa on käytössä ja toinen lepovuorossa. Puutarhamyymälöissä on tarjolla hyvä valikoima
erilaisia valmiita kehikoita, kannellisia malleja ja lämpökompostoreita, jokaisen henkilökohtaisten mieltymysten
ja tarpeiden mukaan.
Kompostoivat vessat
Ympäristötietoinen mökkeilijä
kompostoi myös WC-jätteen.
Nykyaikaiset kompostivessat
ovat siistejä, hygieenisiä,
ekologisia ja helppokäyttöisiä,
ja ne sopivat myös sisätiloihin.

Viisi faktaa kompostoinnista
1. Komposti on luonnon oma menetelmä pitää
maa kasvukelpoisena.
2. Kompostointi ei ole mitään salatiedettä.
Siihen tarvitaan vain biojätettä, lämpöä,
kosteutta ja ilmaa sopivassa suhteessa.
Älä kalkitse kompostia, koske se hidastaa
kompostoitumista.
3. Kompostointi on helppoa, hauskaa ja
hyödyllistä.
4. Komposti ei haise pahalle. Jos se haisee
pahalle, se ei ole komposti vaan tunkio.
Haju syntyy hapettomassa tilassa mä
tänevästä jätteestä, kun kasa on
liian tiivis ja märkä eikä pala.
5. Kompostoi, niin maanpinnan humuskerros
säilyy – ja maailma pelastuu!
Anna-Maija Gruber

Multaa, lannotteita, kalkkia ja
huussikuiviketta
Tuotteita on myynnissä huoltorakennuksella. Kun haluat tehdä ostoksia,
niin soita Seija Leinolle 050 366 8095 ja sovi ajasta, jolloin voit noutaa
tarvitsemasi tuotteet.
9

Nyt yrttejä kasvattamaan!
Mausteyrttien kasvatus on helppoa, hauskaa ja hyödyllistä ja sopii sitä paitsi erityisen hyvin siirtolapuutarhojen pieniin pihoihin. Tuoreiden mausteyrttien ainutlaatuista makua ei voita mikään
kaupan purkkitavara. Lisää hupia saa istuttamalla omat yrttinsä esim. kuvioiden muotoon.
Yrttien viljely on saapunut Suomeen kartanoiden ja
luostareiden kautta ja sopii siksikin erityisen hyvin Herttoniemeen, joka on kartanon vanhoja maita. Kartanoiden kurinalaisissa puutarhoissa istutukset olivat tiukasti
jäsenneltyjä ja kaikki yrtit kasvoivat omissa osastoissaan.
Nykytarhuri voi soveltaa ruutuideaa vapaasti omiin tarkoituksiinsa. Muotoon istuttaminen käy hyvin mausteyrteille,
koska niitä tarvitaan yleensä pieniä määriä vaikkakin
useita lajeja.
Yhdistä yrtit ja kivet
Perinteisissä eteläeurooppalaisissa yrttitarhoissa lämpimän punaruskean tiilen ja saven väriset kiveykset ja
laatoitukset ympäröivät reheviä yrttipenkkejä. Kivistä on
meikäläisissä oloissakin myös muuta hyötyä kuin koristeellinen ulkoasu, sillä ne keräävät itseensä lämpöä
varhaisesta keväästä myöhäiseen syksyyn ja edistävät varsinkin arkojen yrttien viihtymistä. Etelämaista vaikutelmaa
voi täydentää kauniilla erivärisillä saviruukuilla.
Kivet ja laatat helpottavat myös ruutupenkin hoitoa,
koska niitä pitkin voi kulkea. Ne estävät myös eri lajeja
tunkemasta toistensa puolelle. Joidenkin ahkerasti leviävien lajien kuten mintun, sitruunamelissan ja oreganon
kulkua kannattaa rajoittaa juurimatolla.
Yrttitarhalle mukava muoto
- Ota yrttitarhassasi huomioon kasvien korkeus ja niiden
luontainen leviäminen.
- Istuta keskelle penkkiä tai taustalle monivuotiset korkeat
yrtit kuten venäläinen rakuuna ja saksankirveli.
- Puolikorkeita ovat esimerkiksi anisiisoppi eli yrtti-iiso,
iisoppi, sitruunamelissa, mäkimeirami ja piparminttu.
- Matalia monivuotisia ovat timjami ja salvia, joiden
talvehtiminen Suomessa on epävarmaa. Sitruunatimjami
ja timjamin luonnonlajikkeet ovat maultaan miedompia
mutta talvenkestävämpiä.
- Iisopista saa mainioita matalia reunuksia ja pieniä “pensasaitoja”, koska sitä voi leikata muotoon.
- Varaa riittävästi tilaa nopeasti leviäville monivuotisille
lajeille, kuten mäkimeiramille eli oreganolle, sitruunamelissalle ja mintuille.
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- Joistakin yksi- ja kaksivuotisista yrteistä saa monivuotisia, jos niiden antaa kukkia ja siementää. Tällaisia ovat
esimerkiksi persilja ja kumina.
Ruukkuviljelyä
- Istuta omaan penkkiinsä yrttimaan reunoille tai ruukkuihin yksivuotiset siemenestä kylvettävät arat yrtit: lehtikorianteri, maustemeirami, kirveli, kesäkynteli ja sinappikaali
eli rucola.
- Basilikasta on lukemattomia mielenkiintoisia erivärisiä ja
-kokoisia lajikkeita: pieni- ja isolehtistä, salaatinlehtibasilikaa, sitruuna-, kaneli-, thai- ja limettibasilikaa, kauniita
kähärälehtisiä purppuranpunaisia lajikkeita. Parhaiten se

viihtyy lämpimällä paikalla hyvin kasteltuna. Kasvihuoneessa siitä tulee erityisen rehevää. Leikkaaminen auttaa
sitä haaroittumaan.
- Tuiki tarpeellinen mutta hankalasti kasvatettava rosmariini kannattaa istuttaa suoraan alta kastelevaan ruukkuun,
jonka voi siirtää aina talveksi sisälle ikkunanlaudalle.
Kukkia sekaan
Yrttitarhaan voi yhdistellä myös syötäviä koristekasveja.
Ranskalaisen vihannesmaan klassikko on pensaskrassi.
Yrtti- ja vihannespenkissä viihtyvät myös voimakastuoksuiset kääpiösamettikukat, jotka karkottavat tuhohyönteisiä.
Kaunis, hyväntuoksuinen ja koristeellinen laventeli sopii
mainiosti yrttitarhaan ja talvehtii kiitettävästi lämpimällä
paikalla kivien välissä, kunhan se on kasvatettu kotimaisista siementaimista.
Yrttitarhan takuuvarmat
Tässä viisi helposti kasvatettavaa yrttiä, joista on paljon
iloa kotikeittiössä:
1. Sileälehtinen lehtipersilja – maukas kaksivuotinen
klassikko, joka toisena vuotena kukkii ja kylväytyy myös
itsestään ja muuttuu siten monivuotiseksi.
2. Venäläinen rakuuna – helppo monivuotinen korkeakasvuinen mauste lähes ruokaan kuin ruokaan: kalalle,
lihalle, vihannesruokiin.

3. Piparminttu – vahvakasvuinen monivuotinen mausteyrtti
ja ihana teeaines
4. Talvi- eli pillisipuli – kevään ensimmäinen ilonaihe:
monivuotinen varsisipuli, joka tuo makua ruokapöytään
varhaisesta keväästä myöhäiseen syksyyn.
5. Mäkimeirami eli oregano – nopeasti leviävä ja kauniisti
kukkiva monivuotinen ja -käyttöinen italialaisten ruokien
maustaja.
Teksti Anna-Maija Gruber

Kymppipalkinto
Yhdistyksen syyskokouksessa jaetaan vuosittain
Kymppipalkinto kunnianosoituksena yhdistykselle
tehdystä työstä tai oman tontin hyvästä hoidosta.
Valinnan suorittaa HSPY:n hallitus.
Saara Pelttarille palkinto luovutettiin 2011. Saara sai sen
kauniisti hoidetusta tontistaan ja yhdistykselle tehdystä
työstä. Hän on ollut vahvasti mukana kun alueemme perinnekasveista kerättiin aineistoa. Tietopankki on nähtävillä nettisivuillamme ja kirjastossa olevissa kansioissa.
Projektissa ovat Saaran lisäksi olleet mukana Paula
Paananen ja professori Leena Hämet-Ahti. Lisäksi kuvia
perinnekasveista ovat ottaneet lukuisat mökkiläiset.
Kysyin Saaralta mikä oli hänen ensireaktionsa kun kuuli
palkinnosta. Naurahtaen Saara vastasi, ”joudunko nyt
töihin kun tällaisen palkinnon saan. Mukavaltahan se
tuntuu.”
Saara hankki mökin Herttoniemestä vuonna 2000.
Kaupat tehtiin talvipakkasilla ja jo siinä vaiheessa kynnet
syyhysivät puutarhatöiden pariin. Onneksi mökkiä piti
remontoida ja sen parissa alkuvuosi kului joutuisasti.

Varhain keväällä Saara pääsi rakastamansa puutarhan
kimppuun. Saara kertoi aina olleensa innostunut kasveista. Jo pikkutyttönä hän keräsi runsaasti kasveja mustakantiseen vihkoon ja nimesi jokaisen myös latinaksi.. Valitettavasti Saaran hieno kokoelma tuhoutui sodan aikana.
Saara on luvannut jatkaa työtä sekä perinnekasvi- että
ruusutietouden keräämisessä yhdistykselle.
Oman puutarhan hoitaminen on luonnollisesti etusijalla ja
siinä työtä riittää - ja senhän kaikki herttonomit tietävät.
RJH
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Jätehuolto
Jokainen jäsen osallistuu Herttoniemen siirtolapuutarhan jätehuoltokustannuksiin maksamalla
jätehuoltomaksun. Siirtolapuutarhassa on erinomaiset mahdollisuudet harjoittaa järkevää jätehuoltoa, joka pitää kustannukset alhaalla. Lajittelemalla jätteet ja laittamalla ne oikeaan paikkaan säästämme huomattavia summia.
Talousjäte
Yhdistykselle on hankittu syksyllä 2011 maanalaiset
Molok-jätesäiliöt. Säiliöitä on kolme: sekajätteelle, paperille ja kartongille. Säiliöiden tilavuus on hieman suurempi
kuin aiempien säiliöiden tilavuus yhteensä. Säiliöt pidetään suljettuna talven ajan ja avataan keväällä.
Molokeihin saa toimittaa tavallista arkielämässä syntyvää
talousjätettä. Isot esineet kuten huonekalut, patjat jne.
eivät kuulu talousjätteeseen eikä niitä saa jättää Molokien
viereen. Jätefirma käy noutamassa ne erikseen ja laskuttaa siitä. Kierrätyspiste kannattaisikin perustaa jonnekin
muualle!
Sekajäte on jätettä, jota ei voi hyödyntää. Sekajätettä
ovat muun muassa kertakäyttövaipat, posliini, pölyimuripussit, alumiinipinnoitetut muovit kuten kahvipaketit ja
sipsipussit. Sekajätteeseen ei saa laittaa ongelmajätettä
kuten akkuja, sähkölaitteita eikä myöskään puutarha- tai
rakennusjätettä.

Kartonkikeräykseen
r LBSUPOLJTFUOFTUFQBLLBVLTFU
esim. maito- ja mehutölkit, myös alumiinivuoratut
r LVJWJFOUVPUUFJEFOLBSUPOLJ QBIWJKBQBQFSJQBL
kaukset, esim. muro ja -keksipakkaukset, sokeri- ja
jauhopussit, leivoslaatikot ja munakennot, juomien
kartonkiset monipakkaukset, esim. sixpackit
r QJ[[BMBBUJLPU NZÕTIJFNBOSBTWBJTFU
r 8$ZNQBQFSJIZMTZU
r NVPWJQJOOPJUFUVULÅÅSFQBQFSJU 
esim. kopiopaperin kääreet
r LBJLLJQBQFSJLBTTJU
r BBMUPQBIWJMBBUJLPU
Huuhtaise likaiset nestepakkaukset
ja valuta ne kuiviksi.
Litistä pakkaukset ja pakkaa ne
sisäkkäin.
Niittejä, paperiliittimiä tai
pakkausteippejä ei tarvitse poistaa.
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Kartonkikeräykseen EI SAA LAITTAA
r MJLBJTJBKBIVVIUFMFNBUUPNJBQBLLBVLTJB
r NVPWJLBTTFKBKBSBTJPJUB
r TUZSPLTJB
r SVOTBBTUJQBJOPWÅSJÅKBUFJQQJÅTJTÅMUÅWJÅQJOOPJUFUUVKB 
lahjapapereita
Paperinkeräykseen
r TBOPNBKBBJLBLBVTMFIEFU
r NBJOPTQPTUJ FTJUUFFUKBNVVUWBTUBBWBUQBJOPUVPUUFFU
r QVIFMJOKBUVPUFMVFUUFMPU
r QFINFÅLBOUJTFULJSKBU
r LPQJPQBQFSJUKBUVMPTUFFU WÅSJMMJTFUKBWÅSJUUÕNÅU
r WBMLPJTFUQJJSVTUVTKBMFIUJÕQBQFSJU
r WBMLPJTFTUBQBQFSJTUBUFIEZUQBQFSJLBTTJU
r LJSKFLVPSFU NZÕTJLLVOBMMJTFU 
Niittejä ja paperiliittimiä ei tarvitse poistaa.
Kaiken materiaalin tulee olla puhdasta ja kuivaa.
Keräyspaperia ei saa laittaa sekajätteeseen.
Paperinkeräykseen EI SAA LAITTAA
r NÅSLÅÅUBJMJLBJTUBQBQFSJB
r QBIWJBUBJLBSUPOLJB
r SVTLFBBQBQFSJBFJLÅQBQFSJLBTTFKB
r NVPWJB
r BMVNJJOJUBJWBIBQBQFSJB

Puutarhajäte
Yhdistys suosittaa, että jokaisella palstalla olisi vähintään
yksi oma kompostori, jossa kompostoidaan kaikki puutarhajäte (rikkaruohot, lehdet, naatit, leikkuujäte jne.).
Puutarhajätettä ei missään tapauksessa saa toimittaa jätelaatikoihin. Yhdistyksen kompostointialueelle voi toimittaa sellaista puutarhajätettä, joita ei voi itse kompostoida.
Laita jäte kuitenkin oikeaan paikkaan! Jos jätteet sekoittuvat, niistä tulee kallista kaatopaikkajätettä. Isommat
rungot suositellaan poltettaviksi mökkien puuhelloissa
ja kamiinoissa. Roskien poltto ulkona ei ole kaupungin
järjestyssäännön mukaan sallittua.
- Haketettava puutarhajäte eli risut (halkaisijaltaan
alle 20 cm paksut risut, oksat, havut ja yksittäiset
puut) sijoitetaan kompostointialueella erikseen.
Kaikki karkeampi puutarhajäte haketetaan ennen
kompostoimista.
- Vaikeasti haketettava puutarhajäte (orapihlaja ym.)
sijoitetaan omaan paikkaan.
- Risuton puutarhajäte (lehdet, ruoho, naatit jne.)
sijoitetaan erikseen. Se viedään alueeltamme suoraan
kompostoitavaksi.
- Omenat on pidettävä erillään muusta puutarhajät
teestä. Niitä varten tulee syksyllä omenalava.
- Multaiset juuret, juurakot ja kannot sekä multa ja
muut ylijäämämaa-ainekset eivät käy puutarhajät
teen ja risujen keräykseen. Juurakot sijoitetaan
erilliseen yhdistyksen osoittamaan paikkaan.
Jätelavat
Alueelle tulee keväisin jätelavoja, joille voi toimittaa
sellaista kaatopaikalle tarkoitettua romua (metalliromua
yms.), jota ei saa laittaa talousjätelaatikoihin ja joka EI
ole ongelmajätettä. Yhdistyksen jätelavoille tai niiden
viereen ei saa tuoda jääkaappeja, pakastimia, televisioita,
maaleja, neonputkia, painekyllästettyä puuta ym. sähkölaitteita ja ongelmajätettä. Jätettä ei saa jättää jätelavojen
viereen.
Kirpputorit ja kierrätys
Kierrätystä on harrastettu innokkaasti jätelavojen aikaan
sekä aktiivisten Herttonomien järjestämillä kirpputoreilla.
Muualle toimitettava jäte, esimerkiksi:
- Lasi, paperi, kartonki, pienmetalli, vaatteet
Lähin kierrätyspiste: Hiihtäjäntie 2 A 00810 HKI.
K-supermarket Hertta.
- Vaarallinen jäte eli ongelmajäte
Käytetyt kodinkoneet toimitetaan kodinkoneliikkeiden
keräyspisteisiin. Pieni ongelmajäte (kuten maalit, lakat
ja neonputket) tulee toimittaa esimerkiksi lähimpään
keräyspisteeseen: Laivalahdenkatu 1 A 00810 HKI

Shell Herttoniemi. Myös Sortti-asemat vastaanottavat
ongelmajätettä. Lääkkeet yms. toimitetaan apteekkeihin.
Ongelmajätettä keräävät autot kiertävät Helsingin
alueella erikseen ilmoitettavien aikataulujen mukaan.
Vaarallisia jätteitä ovat muun muassa:
r FOFSHJBOTÅÅTUÕMBNQVUKBNVVUMPJTUFQVULFU
r FMPIPQFBLVVNFNJUUBSJUKBLÅZUUÅNÅUUÅKÅÅOFFU
lääkkeet
r SPNVBLVU KÅUFÕMKZU ÕMKZOTVPEBUUJNFUKB
muut öljyiset jätteet
r MJVPUUJNFULVUFOUÅSQÅUUJ UJOOFSJ BTFUPOJKB
liuotinpitoiset pesuaineet
r LPWFUUVNBUUPNBUNBBMJU MJJNBUKBMBLBUTFLÅ
puunsuoja- ja kyllästysaineet
r BFSPTPMJQVSLJU IÕMTLZZUBJQJIJTFF 
kyljessä kemikaalien vaarallisuusmerkintä)
r QBJOFLZMMÅTUFUUZQVV
r FNÅLTJTFUQFTVKBQVIEJTUVTBJOFFU
r UPSKVOUBKBEFTJOàPJOUJBJOFFU
r WPJNBLLBBUIBQPULVUFOSJLLJIBQQP
r IBMPOJTBNNVUUJNFU LBBTVQVMMPUKB
muut painepakkaukset
Rakennusjäte, sähkölaitteet
Esimerkiksi Sortti-asemat ja Munkinmäen jäteasema.
Sortti-asemille voi tuoda maksutta myös sähkölaitteita,
vaarallisia jätteitä, metallia, kartonkia, pahvia, paperia,
lasia ja kuution verran painekyllästettyä puuta. Lisäksi
asemilla vastaanotetaan maksua vastaan puutarhajätettä,
puujätettä, energiajätettä ja sekajätettä. Painekyllästetty
puu ja asbesti ovat ongelmajätettä. Asbesti vain Ämmässuolle.
Isojen esineiden noutopalvelu, Noutosortti. Palvelun voi
tilata HSY:n jätehuollon asiakaspalvelusta.
Lähteet ja lisätietoa:
http://www.hsy.fi/jatehuolto/Sivut/default.aspx
Kaija Kumpukallio
Vuoden 2011 jätehuoltokulut muodostuivat pääryhmittäin seuraavasti:
Risujen, oksien ja kompostijätteen käsittely 7.051,00 €
Vesivesojen ja suihkujen lokakaivojentyhjennys 2.605,00 €
Sekajäteroskikset
1.883,00 €
Romulavat keväällä
1.616,00 €
Ekovessojen tyhjennys
972,00 €
Hyötyjäte ts. paperi ja kartonki
344,00 €
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Toimenpideilmoitus/Rakennuslupahakemus
Herttoniemen Siirtolapuutarhayhdistys ry.

Hakemus toimitetaan huoltorakennuksen
postilaatikkoon.

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

*) Mökin tyyppipiirustus
*) Leikkimökin piirustus
*) Varaston piirustus mikäli varastoa ei ole aikaisemmin ollut
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HSPY:n hallituksen päätös

170 €
50 €
50 €

Riihen käyttösopimus

2012

Yhdistys vuokraa hallussaan olevaa 144 m2 suuruista riihirakennusta vain jäsenilleen ja heidän perhekunnilleen seuraavin ehdoin:
r5JMBBFJTBBMVPWVUUBBFEFMMFFO
r7VPLSBVLTFFOFJWÅUTJTÅMMZZIEJTUZLTFOTVPEBUJOQBQFSJU MBVUBTMJJOBU LFSUBLÅZUUÕBTUJBU LBLLVQBQFSJU MFJWJOQBQFSJU LFMNVU GPMJPUZN
r5JMBBKBTJUPVUVVIVPMFIUJNBBOUJMBOKBZNQÅSJTUÕOTJJWPVLTFTUB TJJWPVTWÅMJOFFUMÕZUZWÅUSJJIFOWBSBTUPIVPOFFTUB 
Muussa tapauksessa siivouksesta veloitetaan 10 eur/tunti.
r5JMBBKBWBTUBBLBJLFTUBWBIJOHPTUBKBIBJUBTUB NJLÅUJMBOLÅZUÕTUÅTBBUUBBBJIFVUVB
r5JMBBKBIVPMFIUJJ FUUÅLÅZUUÅNÅOTÅTBOJUFFUUJUJMBUTJJWPUBBO 8$UTJKBJUTFWBUFSJMMJTFTTÅIVPMUPSBLFOOVLTFTTB
r5JMBBKBWBMWPPHSJMMJOLÅZUUÕÅTFLÅIVPMFIUJJHSJMMJOTBNNVUVLTFTUB
r"VUPJMVTUBSJJIFMMFTPWJUBBOWBSBUUBFTTB1ÅÅTÅÅOUÕJTFTUJBVUPUKÅUFUÅÅOQZTÅLÕJOUJBMVFFMMF,BOOBUUBBIVPNJPJEB FUUÅQZTÅLÕJOUJUJMBBPOFSJUUÅJOWÅIÅO
r¨ÅOFOUPJTUPMBJUUFJUBPOMBJOBUUBWJTTBFSJLTFFOTPWJUUBFTTB
r-JQVUVTPONBIEPMMJTUBFSJLTFFOTPWJUUBFTTB

Riihen käyttökorvaus
arkipäivisin 60 €
pe–la–su 125 €
Riihen käyttö varataan yhdistyksen sihteeriltä
Lari Rajantie, mökki 93, Kehäkukkapolku
puh. 050 3738 609
Häneltä varaaja saa avaimet.
Riihen käyttökorvaus maksetaan pankkitilille
NORDEA 127930-515656.

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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kuva satoa vuodelta 2011

Juhannusaaton kaunis sää toi lipunnostoon mukavasti väkeä.

Kun sähkötöistä saatiin infoa,
riihi täyttyi ääriään myöten.
Olavi Alanen toivotti herttonomeille
hyvää juhannusta.

Oman puutarhan
edustajana laulelmaillassa esiintyi
Pekka Vihma.

Heinäkuussa pidetyssä laulelmaillassa
esiintyi monia trubaduureja.
Kuvassa Ulla-Maria Linjama ja
Nikolai Blad.

Eila Holmberg lausui omia
runojaan laulelmaillassa.
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kuva satoa vuodelta 2011
Kisan erikoispalkinto on ”fani” ja
sen saa joukkue joka ensimmäisenä
häviää pelin 0–13.
Palkinnon vastaanotti Ruskeasuolta
Nita Koljonen.

Roopen ruukku -petankkikilpailun
isäntänä toimi Herttoniemi. 2010 tuli
voitto tässä kovassa Helsingin alueen
siirtolapuutarhojen välisessä kisassa.
Nyt voiton otti Klaukkalanpuisto.

Kesäkisat vietettiin vaihtelevassa säässä

Nuoret juoksijat olivat varautuneet,
ettei jano pääse yllättämään.

Heinäkuisena viikonloppuna
pidettiin kirpputori keinukentällä.
Itäkeskuksesta saimme poliisin kertomaan
meille, miten tulisi toimia jotta välttyisimme
varkailta ja ilkivallalta.
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Silloin
ennen...
nsas
Elokuun alkupuolella riihelle kokoontuu runsas
joukko ”entisiä nuoria” herttonomeja tapaamaan toisiaan. Siellä
juttu luistaa, muistellaan menneitä aikoja siirtolapuutarhassa ja
päivitetään samalla nykyhetkeä.
Puhutaan ja nauretaan, juodaan
kahvia ja nautitaan tarjoilusta.
Liisa Vaapi (oik.), Veronica Lumioksa (vas.) ja Jatta Huhtala (ei
ehtinyt kahvinkeittokiireiltään
kuvaan) organisoivat tapahtuman kesä kesän jälkeen. Kesällä
2011 oli jo kahdestoista kerta kun kokoonnuttiin.

Anja Hoffström (vas.), herttonomi vuosilta 1934–1964 ja
Airi Nylund (oik.) 1934–1963, ovat olleet lähes joka kerta

mukana tässä kokoontumisessa.
kokoontumisessa Jututin heitä
ja kuulin miten aktiivista toiminta oli heidän
he
aikanaan:
pidettiin swing- ja tanssi-iltoja, laulettiin
kuorossa ja lukuisissa juhlissa riitti erilaista ohjelmaa, mm. lastennäytelmiä. Lisäksi
pelattiin krokettia ja myös koripallotelineet
olivat kovassa käytössä. Lapsilla oli lystiä
uimarannalla. Alueen ilmeeseen kiinnitettiin
paljon huomiota. Palokujat pidettiin kunnossa
ja pensasaidat olivat tiptop. Naapurisopu oli
hyvä.
Sota-aikana siirtolapuutarhassa kasvatettiin
sikoja, kanoja ja kaneja. Näin saatiin ruokapöytään kasvisten ja juuresten lisäksi myös lihaa.
Otetaan me nykyiset herttonomit mallia ”entisistä nuorista”. Yhdistyksellä on aika mukavasti välineitä vapaa-ajan
harrastuksiin. On tikkatauluja, mölkky-pelejä, 16-reikäinen
golfrata ja petankkikuulia. Riiheltä löytyy koronapöytä. Ja
mikäli uusia välineitä tarvitaan, niin siitä vaan pyyntö hallituksen puheenjohtajalle. Nyt siis keräämään porukkaa
erilaisiin harrastuksiin. Välineet ovat huoltorakennuksessa
johon hallituksen jäsenillä on avain, joten ottakaa heitä
hihasta kiinni niin ovi varastoon aukeaa.
RJH

Hyvää kesää kaikille Herttonomeille!

