HSPY jäsenlehti

Kesä 2010

Riihi

Siirtolapuutarhan käyttöön riihi tuli toukokuussa 1934,
jolloin yhdistykselle myönnettiin lupa myydä sen tiloissa
”virvokkeita iltaisin ja juhlapäivinä myymäläin sulkemisajan jälkeen”.
Toimituskunta: Ritva Heikkiläinen, Veikko Isomäki ja Jyrki Uusi-Esko

Herttoniemen siirtolapuutarhayhdistys 2010
Kotisivut

Hallitus:

http://siirtolapuutarhat.net/herttoniemi/

Tehtävä

Nimi

Mökki Puhelin

Sähköposti

Puheenjohtaja

Veikko Isomäki

5

0400 268 026

veikko.isomaki@sisarakenneisomaki.inet.fi

Varapuheenjohtaja
Sähkötoimikunnan pj.

Olavi Alanen

22

040 901 4160

olavi.alanen@gmail.com

Taloudenhoitaja

Marja Salminen

9

040 7011 478

marsalm@welho.com

Rakennustoimikunnan pj. Antti Karvonen

85

040 596 4238

antti.karvonen@ma-arkkitehdit.fi

Sihteeri

Lari Rajantie

93

050 3738 609

lari.rajantie@wippies.fi

Jäsen

Maija Anttila

10

0400 709 170

maija.anttila@kolumbus.fi

Jäsen

Minna Nylander

173 040 554 6385

minna.nylander@gmail.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 neljä ilmoitustaulua. Niiltä löydät
tuoreimmat tiedotteet talkoista, tapahtumista ym. Seuraa ilmoitustauluja, pysyt ajan tasalla
Yhdistyksen postilaatikko: Se sijaitsee huoltorakennuksen seinässä. Sinne voit jättää viestejä hallitukselle.
Postilaatikko ja mökin numero: Onhan sinulla postilaatikko
portin pielessä ja mökin numero näkyvillä. Yhdistyksen postia jaetaan
myös ovelta ovelle.
Mökkikaupat: Veikko Isomäki neuvoo ja hoitaa kaupan rekisteröinnin. Älä ota yhteyttä liittoon yhdistystä koskevissa asioissa vaan kysy
oman hallituksen jäseniltä.
Osoitteenmuutokset ja jäsenrekisteri: Ne hoitaa Jyrki Oksanen,
mökki 76.
Jäsenlaskutus: Yhdistyksen jäsenille lähetään vuodessa 3 laskua.
Keväällä 2/3 tontin vuokrasta ja edellisen vuoden työvelvoitemaksu (mikäli talkootunteja ei ole tehty). Kesällä 1/3 osa vuokrasta ja yhdistyksen maksut. Syksyllä tulee sähkölasku ja peritään
mahdolliset rästimaksut ja sähkökorjausrahastoon 250,00 €.
Jos laskussasi on virheitä, ota yhteyttä Jyrki Oksaseen, mökki 76,
puh. 050 501 1536.
Talkoot: Vapaaehtoisia tarvitaan aina! Työvelvoite on 6 tuntia
kesässä. Mikäli et pysty osallistumaan töihin, niin työvelvoitemaksu on
60 €/kesä. Erillisistä talkootöistä löydät tiedotteet ilmoitustauluilta.
Voit myös kerätä ryhmän ja sopia tietyn kohteen hoidosta tai kysy työkohteita Veikko Isomäeltä.



Avaimet: Ota yhteyttä Jyrki Oksaseen, 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.
Autoilu ja portti: Autoilu sekä pysäköinti puutarhan alueella on
kielletty! Rakennustarvikkeita voit tuoda alueelle arkipäivisin. Autot on
vietävä takaisin parkkipaikalle välittömästi kuorman purkamisen 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.
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 vähemmän miellyttäviä elukoita
- ROTTIA. Joten jos haluat ruokkia lintuja, tee se talvella
Kartanon sauna: Lauantaisin 8.5. – 25.9. klo 14–18 (sisään klo 17
asti). Keskiviikkosaunat 23.6.–15.9. klo 15–18 (sisään klo 17 asti)
Aikuiset 4 €, lapset 1€. 10 kerran kortti aikuisilta 35€, lapsilta 7€.

Kesän 2010 tapahtumia
Kesäkuu
6.6.2010
klo 13.00
13.6.2010
klo 14.00
20.6.2010
klo 15.00
		
25.6.2010
klo 18.00
klo 20.00

Kesäinfo Riihellä
Ensiapukoulutusta Riihellä
Seurakunnan yhteislaulutilaisuus Riihellä,
puffetti avautuu klo14.30
Lipunnosto riihikentällä
Juhannusjuhlat Riihellä

Heinäkuu
10.7.2010
klo 18.00
17.7.2010		
		
18.7.2010
klo 15.00
		
31.7.2010		

Yhteislaulutilaisuus Riihellä, Tate Ketterer säestää.
Kohtaamispäivä alkaen klo 9.00
Kupittaan ryhmäpuutarhassa, Turussa
Seurakunnan yhteislaulutilaisuus Riihellä,
puffetti avautuu klo14.30
Kansainvälinen siiirtolapuutarhapäivä

Elokuu			
5.8.2010
klo 14.00
8.8.2010		
14.8.2010 		
15.8. 2010		

”Entiset nuoret kokoontuvat” Riihellä
Kesäkisat lapsille, nuorille ja aikuisille
Elojuhlat
Elomarkkinat

Syyskuu
18.9.2010		

Kauden päättäjäiset

Muutokset mahdollisia! Seuraa ilmoitustaulua

Maksut vuonna 2010

€							

Palstavuokra per m2
1,25
Vesi
30,00
Sähkö per kWh
0,12
Sähkön perusmaksu 	20,00
Jätehuolto
60,00
Työvelvoitemaksu* 6 h x 10 €
60,00
Suihkun kausimaksu
30,00
Avainpantti	20,00
Liittymismaksu	250,00
Yhdistyksen jäsenmaksu
35,00
Kannatusjäsenmaksu
10,00
Kannatusjäsenmaksu yhteisöltä
100,00
Liiton ja aluejärjestön jäsenmaksut
34,50
Liiton perhejäsenmaksu
7,00

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

€

50,00
100,00
170,00
50,00
-------

Sähkökorjausrahasto (lasku 3/2010) 	250,00
* Työvelvoitemaksu veloitetaan, jos et voi osallistua yhdistyksen talkoisiin.



Herttonomien hallitus
Hallituksen esittely
Kaikille hallituksen jäsenille annettiin nämä kysymykset. Vastauksista
voimme itse kukin luoda mielipiteemme millainen hallitus meillä
on. Tehtäviä asioita on todella
paljon ja monet niistä ovat olleet
esillä jopa useita vuosia. Nyt on
varmaan aika panna asiat tärkeysjärjestykseen ja ryhtyä toimeen.
Aktiivisuutta vaaditaan kyllä kaikilta herttonomeilta. Kyllä alueelta
löytyy taitavaa ja osaavaa väkeä.
Ollaan joukolla mukana tekemässä
puutarhastamme viihtyisä alue.
Pelkät puheet eivät vie asioita
eteenpäin, tarvitaan tekoja.

HSPY:n hallitus aloittelemassa kokousta.
Kuvassa vasemmalta alkaen Maija Anttila,Minna
Nylander, Marja Salminen, Antti Karvonen, Veikko
Isomäki, Lari Rajantie ja Olavi Alanen.

Puheenjohtajan tervehdys
Kesä on tullut ja toivotaan että ilmat suosivat meitä Herttonomeja.
Tuntuu siltä että olemme tilanteessa jossaluvattuja korjauksia, rakentamisia ja uudistuksia on kertynyt liikaa.
- sähköverkoston uusiminen
- jätekatos
- riihen grillin ympäristön penkit
- lisäksi aivan uutena asiana puistoseurannan tarkastajien määräämät korjaukset lasten leikkivälineisiin sekä keinun ja hiekkalaatikon uusiminen.
Toimintasuunnitelmissa ovat monet edellä mainituista asioista olleet jo
monta vuotta ja nyt ne vaan pitää toteuttaa.
Tiedän, että moni on sitä mieltä, etten minä niitä tarvitse. Jätetään
kuitenkin nykyiselle ja tulevalle hallitukselle työrauha. Kerran se meitä
kirpaisee. Loppupeleissä me kaikki hyödymme siitä kun alueemme on
kunnossa.

Veikko Isomäki, HSPY:n puheenjohtaja
1. Montako vuotta olet ollut Herttonomi ja miten
viihdyt Herttoniemessä?
2. Oletko hyötykasviviljelijä vai onko pääpaino
kukissa ja omenapuissa?
3. Olet HSPY:n hallituksen jäsen. Mitkä asiat
vaativat mielestäsi kehittämistä lyhyen ajan
puitteissa ja mitkä asiat mielestäsi kuuluvat
pidemmän ajan kehittämistyöhön?
4. Miten Herttonomit voisivat aktivoitua toiminnan 		
kehittämiseksi. Esim. lasten ja nuorten suhteen.


Olavi Alanen HSPY:n varapuheenjohtaja,
sähkötoimi-kunnan puheenjohtaja
1. Kolmas vuosi menossa täällä ja jokainen vuosi näyttää olevan erilainen. Aina löytyy uusia asioita, joista voi innostua ja nähdä oman työn
jäljen aikaansaannoksia.
2. Näin rakennusalan ammattilaisena keskityn pitämään omaa mökkiä
kunnossa ja tietysti alkava sähköjen uusiminen koko mökkialueelle on
minulle. iso haaste. Omenat ovat tärkeitä meille. Olemme mm. kehittäneet oman yksinkertaisen tavan kuivata omenia omassa mökissä,
ilman mitään kuivaajaa.
3. Toivoisin lisää avoimuutta asioiden käsittelyyn ja sitä kautta uusia
innokkaita herttonomeja mukaan ideoimaan alueen ja toimintojen kehittämistä. Kaikki uudet ideat ja olemassa olevien toimintojen kautta
saamme entistä paremman yhteisön, joka tarkoittaa että yhdessä tekeminen on tärkeää.
4. Lapset ovat elämän perusta. Vaikka iso osa meistä on jo lapsensa kasvattanut, mutta meillä on jo 12 lastenlasta, jotka käyvät täällä
ja olisihan se tärkeää saada lapset ja nuoret monipuolisesti mukaan
alueen toimintaan. Voitaisiin tehdä tiedustelu kaikille mökkiläisille uusien ideoiden kehittämisestä niin, että lapset ja nuoret otetaan erityisesti huomioon. Voisin toimia asiassa aktiivisena jos niin halutaan.

Maija Anttila
1. Kohta tulee kaksikymmentä vuotta täyteen. Hyvin olen viihtynyt. Nytkin jo odotan kesää.
2. Olen sekä että. Kesäksi istutan tarvittavat vihannekset ja perunat.
Marjapensaita, vattuja, omenapuita ja luumuja on omiksi tarpeiksi ja
vähän ylikin. Perennat ja pihan kauneus ovat tietysti myös tärkeitä juttuja!
3. Nyt on ajankohtaisinta saada sähköverkon uusiminen kunnialla ja
hyvin alkuun ja sitten myös valmiiksi. Lisäksi toivon, että ne viisi uutta
palstaa saadaan rakennettua. Sitten ne, jotka haluavat sinne siirtyä,
voivat sen tehdä. Muille jää vielä harkinta-aikaa.

4. Yhteiset tapahtumat kartuttavat minusta parhaiten tärkeätä yhteisöllisyyttä. Näiden tapahtumien suunnitteluun, työhön ja mukaan tuloon
toivon kaikkien innolla osallistuvan. Silloin saa uusia tuttavia ja oppii
uusia asioita. Lapset ja nuoret tietty mukaan kaikkiin juttuihin.

Antti Karvonen, rakennustoimikunnan puheenjohtaja
1. 12 vuotta olen viihtynyt Herttoniemessä ja aion viihtyä edelleenkin.
Tämä on minulle sopiva vapaa-ajan ja loman vieton muoto.
3. Olen rakennustoimikunnassa, meillä on hankkeena kartoittaa ja
valokuvata kaikkien palstojen nykytilanne, edellinen kuvaus on tehty
v. 1999. Pitemmällä tähtäyksellä on syytä kehittää rakentamisen ja
puutarhanhoidon neuvontaa, jotta saamme hienosta siirtolapuutarhastamme vielä hienomman ja viihtyisämmän. Vähemmän innostavien
asioiden listallani on uuden kadun rakentaminen siirtolapuutarhamme
kulman yli, hiekkakentän muuttaminen tonttimaaksi ja alueen sähköverkoston uusiminen. Ilman näitä tultaisiin kyllä hyvin toimeen.
4. Minusta yhdistyksen järjestämä toiminta on ollut loivassa laskusuunnassa ja siihen osallistuu vain osa jäsenistä. Välillä lapsia oli vähän,
silloin lasten toiminta hiipui, nyt lapsia taas näyttäisi olevan. Arvelen,
että väki viettää entistä vähemmän aikaa kesästään Herttoniemessä.
Jäsenistön odotuksia ja valmiuksia yhteisen toiminnan suhteen voisi
kartoittaa kyselyllä.

Marja Salminen, taloudenhoitaja
1. Olen ollut Herttonomi vuodesta 1997 alkaen ja viihdyn hyvin.
2. Tällä hetkellä pääpaino on kukissa, mutta viljelen myös varjossa
viihtyviä maustekasveja. Omenapuuni ovat vanhoja ja aikanaan väärin
leikattuja, joten satoa niistä saa vähän. Kärhötelineinä niillä on vielä
käyttöä. Kasvatan myös muita hedelmäpuita ja marjapensaita.
3. Vuosittain samat asiat vaativat edelleen kehittämistä, kuten jätehuolto, yleisten alueiden siisteys. Tiedon välitykseen on panostettu,
mutta sen perille meneminen näyttää olevan vaikeaa.
Sähkötyöt alkavat vihdoin tänä kesänä. Toivon, että talkoohenkeä ja
kärsivällisyyttä löytyy kolmen vuoden projektin aikana. Puutarhan turvallisuuden lisääminen puhuttaa vuosittain. Jätevesien käsittelyvaatimukset täytyy selvittää.
4. Yhteisten juhlien ja tapahtumien järjestämiseen tarvitaan aina aktiivisia henkilöitä. Samoin lasten ja nuorten toiminnan vetäjäksi. Ideoikaa ja kertokaa hallitukselle. Huoltorakennuksen postilaatikkoonkin voi
jättää viestin. Yhdessä tekemällä viihdymme kauniissa puutarhassamme.

Lari Rajantie
1. Meillä on ollut mökki Herttoniemessä nyt viisi vuotta. Viihdymme hyvin ja vietämme kesät mökillä. Lapsetkin tykkäävät kovasti turvallisesta ympäristöstä, jossa voi liikkua ja touhuta vapaasti. Myös Kivinokan
kahvila ja uimaranta ovat suosikkeja.
2. Itse keskityn lähinnä nurmikon ja pensasaidan leikkaamiseen, vaimo huolehtii enemmän muusta puutarhanhoidosta. Kukat ovat kauniita, mutta olen silti varmaan enemmän hyötykasvi-ihmisiä.
3. Sähköverkon uusiminen pitäisi saada tosissaan käyntiin tänä kesänä
ja roskisaitauksellekin pitäisi tehdä jotakin. Yhdistyksen toiminnassa
yritän kehittää tiedonkulkua alueella ja yhdistyksen ja jäsenten välillä,
ja otan mielelläni vastaan ideoita siihen. Pitää muistaa että yhdistys

toimii vapaaehtoisvoimin, joten jäsenten aktiivinen osallistuminen on
tarpeen jotta asioita saadaan tapahtumaan.
4. Aktiivista toimintaa tarvitaan ihan alueen kunnossapitoon ja esimerkiksi tapahtumien järjestämiseen. Olisi myös hauska nähdä enemmän
yhteistä toimintaa esimerkiksi erilaisten harrastusten merkeissä. Alueelle on tullut aika paljon lapsiperheitä, ja lapsille voisi kyllä kehitellä
jotakin yhteistä toimintaa.

Minna Nylander
1. Olen ollut Herttonomi vasta vajaan vuoden. Ostimme mökkimme
elokuun lopussa 2009 ja kotiuduimme paikkaan välittömästi. Kaikki
alkoi siitä, kun olimme elokuun alussa 2009 piipahtamassa Eijan ja
Tuijan mökillä Asteripolulla ja siinä omenapuun alla istuskellessa ja
jääteetä ilta-auringon lämmössä siemaillessa tuli voimakkaasti sellainen tunne, että tällainen kesämökki pitää saada. Ja kun kerta päätös
oli tehty ja ääneen siinä omenapuun alla todettu, niin toteutuskin oli
kulman takana (kirjaimellisesti). Kolmisen viikkoa myöhemmin olimme
tärähtäneen onnellisia Herttonomeja.
2. Viime kesänä pääsimme ihastelemaan mökkiämme tosiaan elokuun
lopussa ja muutamat sesongista jäljellä olevat viikonloput menivät paljolti mökin sisätiloja omannäköiseksi laitellessa ja puutarha sai aika
lailla rehottaa omana upeana itsenään. Talvella olen selaillut tukun
puutarhakirjoja läpi ja seonnut milloin hyötykasviviljelijän urasta ja milloin kukkamerestä, eli toisin sanoen, taidan ainakin tämän kesän vielä
laittaa jäitä hattuuni näiden pihamaan myllerrysten suhteen ja tuumia
kantaani tähän kysymykseen lepotuolista käsin.
3. Ensitilassa täytyy hoitaa leikkikenttä kuntoon, se on selvästi nyt
kesän kiireisin konkreettinen toimi. Kevättalvella tehdyssä tarkastuksessa leikkikentän välineissä oli havaittu puutteita turvallisuudessa ja
tämän asian hoitamiseen hallitus tarttui heti. Pidemmällä aikavälillä
huoltorakennus ja sen ympäristö kaipaavat mielestäni kohentamista.
Huoltorakennustahan täytyy korjata muutenkin lähiaikoina, mutta kaiken kaikkiaan rakennus tuntuu melkoisen pieneltä tällä hetkellä ja itse
haaveilen hieman kookkaammasta rakennuksesta jossa olisi suihkuja
ja vessoja enemmän. Miehille voisi olla myös oma pidempi ”ränni”,
jolloin jonot pytyille vähenisivät helpolla tavalla. Upeaa, joskin epätodennäköistä tai varkausaltista, olisi myös saada huoltorakennukselle
käyttöön taloyhtiöiden pesutuvista tutut koneet. Käsittääkseni alueella alkaa olla taas aika paljon esimerkiksi pikkulapsiperheitä, jolloin
laajempi huoltorakennus pesukoneineen toisi varmasti monelle suurta
helpotusta arjen pyörittämiseen siirtolapuutarhalla.
4. Tähän kysymykseen on oikeastaan aika vaikea vastata tällä Herttonomi kokemuksella. En vielä oikein edes tiedä mitä kaikkea toimintaa
kesällä on perinteisesti ollut. Yksi konkreettinen parannus on tämä tuleva leikkikentän modernisointi, se vetänee lapsia puoleensa, jolloin
syntyy luonteva kohtauspaikka. Pitäisikö tuohon leikkikentän yhteyteen
sijoittaa myös jotain muita toimintoja, jolloin siinä pyörisi myös muita
mökkiläisiä kuin vain lapsia vahtivia? Se voisi olla yksi keino saada
ihmisiä tutustumaan toisiinsa ja sitä kautta mukaan myös jo olemassa
olevaan toimintaan tai toiminnan kehittämiseen.

Rakennus- ja sähkötoimikunnat
Olavi Alanen jatkaa sähkötoimikunnan puheenjohtajana.
Sähkötoimikuntaan kuuluvat isäksi Walter Gruber, Ilkka Mäkinen ja
Veikko Isomäki.
Rakennustoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Antti Karvonen ja
jäseniksi Maija Anttila ja Minna Nylander.



Talvivalkosipulin kasvatus
				

Talvivalkosipulit ovat voimakkaan makuisia ja isokokoisia.
Niistä korjataan satoa loppukesästä, jolloin ne myös istutetaan seuraavaa kautta varten.
Kasvatukseen käyvät sekä yksittäiset kynnet että minisipuleilta näyttävät itusilmut, joita se tekee loppukesästä latvaansa. Niistä voi syksyllä kylvää uusia istukkaita seuraavan syksyn taimi-istutusta varten.

Kasvatus valkosipulin itusilmuista
Talvivalkosipulia voi kasvattaa myös valmiin sipulin latvaan
elokuussa ilmestyvistä itusilmuista, joista kasvaa pieniä
istukassipuleita kahden vuoden kierrolla. Syksyllä kylvetyt
silmut lähtevät keväällä aikaisin kasvuun.

1. Ensimmäisen vuoden syksyllä itusilmuja kylvetään parin
sentin syvyyteen hajakylvönä. Merkitse kylvö tikulla, koska
valmiina varret lakastuvat helposti.
Kasvatus valkosipulin kynsistä
1. Istuta yksittäisiksi kynsiksi jaetut sipulit noin 15 cm:n 2. Vuoden päästä elokuussa itusilmuista on tullut pikkuruisia istukassipuleita, jotka harvennetaan varsinaiseen
välein 10 cm:n syvyyteen elokuussa.
2. Peitä penkki paksulla ruohokatteella, joka pitää maan penkkiin kasvattamaan seuraavan vuoden sipulit samalla
ravinteikkaana, kosteana ja rikkaruohottomana. Katetta li- lailla kuin kynsistä kasvatettaessa.
sätään kasvukaudella säännöllisin välein.
3. Korjaa valmiit valkosipulit seuraavan vuoden elokuussa. Näin penkistä tulee “jatkuvalämmitteinen”, jossa on aina
Talvivalkosipulit nostetaan talikolla, kun niiden varret alka- menossa kahdenikäisiä taimia eli tulossa olevia valmiita
vat ruskettua ja latvan itusilmut ovat valmiita. Jos nosto valkosipuleita ja jatkokasvatukseen menossa olevia pieniä
jää myöhään, kynnet alkavat jakaantua itsestään, ja niiden istukassipuleita.
säilyvyys huononee.
4. Sipulit pestään ja kuivataan pari päivää lämpimässä. Teksti: Anna-Maija Gruber
Jäykkiä varsia ei voi letittää, vaan niitä lyhennetään, kun
sipulit ovat kuivia. Talvisäilytys viileässä.



Kirjasto

Kielopolun nuoret
Anu, Akseli ja Selma Koskela ovat jo mukavasti kotiutuneet
mökkiinsä Kielopolulla.
Anulle alueemme on tuttu jo lapsuudesta asti, koska Astaäiti osti Herttoniemestä mökin jo reilut kaksikymmentä
vuotta sitten.
Akseli on asunut omakotitalossa jossa erilaiset puutarhatyöt ovat tulleet tutuiksi. Innokkaasti kaveri tuntuu maata
kääntävän. Myös pieni Selma-neiti tarttuu lapioon heti kun
se isältä joutaa. Myös kukkien kastelu käy häneltä jo sujuvasti.
Nyt nuorille oman mökin hoitaminen on uutta. Kysytään
heiltä vuoden kuluttua miltä se silloin tuntuu. Tässä vaiheessa toivotamme heidät lämpimästi tervetulleeksi puutarhaamme.
RJH

Herttonomien ikioma kirjasto toimii vanhassa vesitornissa
Kanervapolun perukoilla. Kirjasto on toiminut lähes kymmenen vuotta. Kirjoja löytyy laidasta laitaan ja määrä on jo
noussut toiselle tuhannelle. Kirjastossa voi myös tutustua
kasvikansioon jossa on esitelty Herttoniemessä esiintyviä kasveja. Kasveista on kuva, nimi ja tiedot mistä se on
kotoisin ja millaisella kasvualustalla se parhaiten viihtyy.
Ruusuistakin löytyy vastaava kansio. Molempia kansioita
täydennetään joka kesä.
Kirjasto on avoinna kesä-, heinä- elokuussa

lauantaisin kello 15 -16
(ei kuitenkaan juhannuspäivänä).

Petankkia pelaamaan

Kesäjumppaa

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

Naisten jumppa maanantaisin 28.6. alkaen klo 18.00
Kivinokan uimarannalla. Neljä ensimmäistä kertaa ovat
salsaa ja maksu on 3€/kerta. Sen jälkeen jumppa jatkuu
aina elokuun alkupuolelle. Jumpissa on eri vetäjiä.

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


Liisa Vaapi viihtyy Herttoniemessä
Kauanko olet ollut Herttonomi?
Vuosikymmeniä! Mökkini on isän rakentama vuodelta
1934. Ensisijainen syy mökin tekoon oli, että Liisalle piti
saada paikka jossa voi huoletta olla ulkona. Me asuimme
Kalliossa ja siihen aikaan Herttoniemi oli vielä aivan maaseutua.
Usein kuulee sanottavan että on tämä varsinainen työsiirtola! Miten Sinä koet asian?
Minä pidän tästä paikasta ja kun olen jo ihan pikkutytöstä
tehnyt näitä puutarhatöitä, niin minusta ne ovat ihan mukavia. Ja ainahan voi hetkeksi istahtaa ja katsella luontoa,
kuunnella lintujen laulua ja nauttia kättensä töistä.

Mitä viljelet, teetkö hilloja, pakastatko?
Sipulia, perunoita ja papuja kasvatan omaan käyttöön.
Suvun pienet saavat nauttia keittämistäni hilloista. Nyt on
onneksi erilaisia sokereita hilloamiseen jotta hillosta ei tule
niin makeaa ja säilyvyys on kuitenkin erinomainen. Itse
nautin kun talvella lisään aamupuuroon pakastevadelmia
ja punaherukoita.

Järjestät ”entisille nuorille” tapaamisen kerran kesässä. Miten se sai alkunsa?
Alussa me kokoonnuimme ihan tässä mökkini pihalla, mutta
kun sana kiiri tällaisesta tapaamisesta, niin joukko kasvoi Mitä haluat sanoa uusille tulokkaille?
ja nykyään kokoonnumme Riihellä aina elokuun alkupuo- Työintoa, hoitakaa kasveja. Nauttikaa kesän sadosta!
lella. Tänä vuonna tapaamme 5.8. Enkä minä nyt enää yksin hommaa hoida. Veronica Lumioksa on mukana ja Jatta RJH
Huhtala huolehtii kahvinkeitosta. Iloksemme viime kesänä
Herttoniemen marssin säveltäjän Artturi Ropen poika liittyi
joukkoomme.

Multaa, lannoitteita ja huussikuiviketta
Tuotteet ovat myynnissä koko kesän huoltorakennuksella.
Kun haluat tulla ostoksille, niin soita 050 366 8095 ja sovitaan ajasta.
Seija Leino

Pysäköintilupa
Mikäli et vielä ole hakenut pysäköintilupaasi, niin ota yhteyttä puh 040 551 4021.
Pysäköintilupa on juoksevasti numeroitu ykkösestä eteenpäin,
ei mökin numeron mukaan.
Noutaessasi pysäköintiluvan mökkisi kohdalle merkitään saamasi
luvan numero. Se helpottaa yhteydenottoa, mikäli huomataan että
esim. auton valot ovat jääneet päälle tai autolle on tehty ilkivaltaa.
Pysäköintilupia annetaan yksi kpl/mökki. Viime kesän jälkeen mökkinsä
ostaneet pyytäkää edelliseltä omistajalta hänen saamansa lupa.


P

Ei roskia kiitos!
Eräällä metromatkalla seurasin kun vastakkaiselle penkillä
istuva pikkutyttö sai suklaapatukkansa syötyä ja tarjosi tyhjää paperia äidilleen. Äiti huiskaisi kädellään ja sanoi että
heitä lattialle. Tyttö tokaisi topakasti, ettei lattialle saa laittaa roskia. Äiti ei heti reagoinut ja jatkoi lehden lukua. Tyttö
ei antanut periksi vaan työnsi roskan äidilleen, joka sitten
hieman vaivautuneena sujautti sen taskuunsa. Tyttöä oli ilmeisesti päiväkodissa opastettu, äitiä ei.

Mitä jos ...
Pitäisiköhän meidänkin liittyä
Roska päivässä -liikkeeseen?

Ihmettelen mikä meitä ihmisiä oikein vaivaa? Roskia on
joka puolella: kaupoissa, metroasemilla, bussipysäkeillä
ja jalkakäytävillä. Ja onhan roskia meidänkin alueella riittävästi, emme me Herttonomit sen siistimpiä ole. Emme
osaa täyttää roskalaatikoita kunnolla, kannet jäävät auki,
laatikoihin laitetaan paljon sinne kuulumatonta jätettä kuten oksia, risuja ja rikkaruohoja. Ja onpa sieltä joskus löydetty ihan ”sitä itseänsä”…!
Tupakoitsijat ovat varsinaisia roskaajia. Parhaimmillaan
Kielopolun puolivälistä lähdettäessä on tullut noukittua
parikymmentä natsaa ennen roska-aitaukselle tuloa.
Helsingin kaupunginjohtaja on asettanut tavoitteeksi Helsingin kokonaisilmeen siistimisen. Liekö hän kuitenkaan tietoinen, että roskakoreja on harvassa ja nekin ovat melko pieniä kooltaan.
Ilmeisesti meidänkin alueellemme pitäisi saada lisää roskaastoita sillä tällä hetkellä niitten lukumäärä taitaa mahtua
yhden käden sormiin. Mikäli niitä saataisi lisää, niin oltaisiinko taas uuden pulman edessä: kuka ne tyhjentää? Joka
ottaa tyhjennyksen huolekseen voisi näin vaikka hankkia
itselleen talkootunteja, talkootöistä kun aina tuntuu olevan
puute.
Herttoniemen siirtolapuutarha on osa Helsinkiä, pidetään
alueemme yhdessä siistinä.
RJH



Luomu kasvaa siirtolapuutarhassa
luomumaaksi, koska kestää oman aikansa, ennen kuin tuholaismyrkyt häviävät maasta. Siirtyminen on muutaman
vuoden mittainen prosessi, jonka aikana kannattaa tutustua aiheeseen ja opetella uusia viljelytapoja. Maaperä tervehtyy, samalla kun sen rakenne muuttuu.
Siirtymävaihe voi lisätä tuholaisten määrää tilapäisesti,
ennen kuin maa pääsee tasapainoon. Se kuuluu asiaan,
ja siihen voi ottaa avuksi myrkyttömiä kasvipohjaisia tuLuomuviljely ei ole mitään salatiedettä. Eikä se ole niin holaisruiskutteita, jotka hajoavat nopeasti luonnossa. Ne
monimutkaista, kuin jotkut luulevat. Pienellä vaivalla se perustuvat esimerkiksi pyretriinin käyttöön.
antaa runsaan, hyvälaatuisen sadon. Itse asiassa kaikki
siirtolapuutarhat ovat olleet luomupihoja ennen keinolannoitteiden ja rikkaruohomyrkkyjen invaasiota joskus 1950luvulla.
Harva paikka sopii yhtä hyvin luomuviljelylle kuin siirtolapuutarha. Siellähän on tarkoitus kasvattaa herkkuja
omaan käyttöön ja ystäville jaettuna. Siksi puhtaasti kasvatettujen kasvisten ja marjojen luulisi olevan itse kunkin
listalla ykkösenä. Yhä useammat haluavat nauttia oman
pihan sadosta ilman rikkaruohomyrkkyjä ja keinolannoitteita.

Luomuviljelyn aakkoset

Vain luomu on luonnollista
Luomuviljely ei siis ole mikään vasta keksitty muoti-ilmiö
tai hassahtaneiden höpsötystä. Se tarkoittaa aitoa, luonnon omia periaatteita noudattelevaa puutarhanhoitoa,
Siis sitä samaa ikiaikaista orgaanis-biologista viljelymenetelmää, jota kaikkialla on harjoitettu iät ajat, ennen kuin
nykyinen tehoviljely muutti ratkaisevasti käsityksiämme
ruoan tuotannosta. Rankka, maaperää raskaasti hyödyntävä tehoviljely on uusi 1900-luvun teollinen keksintö. Luomuviljely puolestaan perustuu luonnon omaan ikivanhaan
kiertokulkuun.
Luomuviljely on maanparannusta
Luomuviljely käyttää luonnollisia menetelmiä, joiden tavoitteena on parantaa maan laatua ja vahvistaa kasvien
omaa vastustuskykyä. Näin ne pystyvät käyttämään hyväkseen maaperän ravinteita ja selviämään kasvitaudeista ja
tuholaisista mahdollisimman hyvin ilman kemiallisia apuaineita. Kemiaa hyödyntävä tehoviljely ei ruoki maaperää
vaan tähtää kasvien ruokkimiseen mahdollisimman suuren
sadon saavuttamiseksi. Kemiallinen lannoitus köyhdyttää
vähitellen maan tyhjentämällä sen ravinteista.
Luomuviljely noudattaa luonnon omia toimintamalleja,
kuten kompostointia, lannoitusta eloperäisillä lannoitteilla
ja kateviljelyä.
Siirry luomuviljelijäksi!
Luomuviljelyn voi aloittaa lähes milloin vain, kunhan olet
vakaasti päättänyt luopua kemiallisesta puutarhanhoidosta ja haluat siirtyä luonnollisiin kasvatusmenetelmiin.
Maaperä ei tietenkään muutu käden käänteessä reheväksi
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Aa

A. Kompostointi
Kompostointi on maanparannuksen perusperiaate. Se tarkoittaa kasvin- ja ruoanjätteiden kierrättämistä takaisin
viljelymaahan palamisen eli maatumisen kautta. Kaikessa
orgaanisessa eli eloperäisessä materiaalissa on ravinteita,
jotka saadaan näin uuteen käyttöön. Kaatopaikalle joutuvat ravinteet katoavat lopullisesti viljelykierrosta ja köyhdyttävät maata.
Eikä oikein tehty komposti haise, vaikka joskus näin väitetään. Jos hajuhaittoja esiintyy, komposti on tehty väärin
eivät sen ainekset maadu vaan mätänevät. Kompostissa
on siinä tapauksessa liian vähän ilmaa, liikaa kosteutta, tai
molempia. Toimiakseen oikein komposti tarvitsee sopivassa suhteessa lämpöä, ilmaa ja kosteutta.
Kompostia ei tarvitse hoitaa ja käännellä päivittäin. Riittää, kun kertyvä biojäte kasataan sinne, komposti käännetään kerran kesässä ja kastellaan tarvittaessa. Luonto
hoitaa loput.

Bb

B. Lannoitus
Luomuviljelyssä maanparannukseen käytetään luonnonlannoitteita. Niitä ovat muun muassa hyvin palanut karjanlanta, luujauho, kalkki ja puuntuhka. Puutarhamyymälän
valmisteet voivat sisältää esimerkiksi merilevää.

Cc

C. Kateviljely
Kateviljelyssä ruohonleikkuujätettä tai muuta kateainesta
ei viedä kompostiin maatumaan, vaan se levitetään suoraan kasvimaalle maan pintaan kompostoitumaan. Ruohon ravinteet tulevat näin uuteen käyttöön.
Kateviljely helpottaa puutarhanhoitoa ja lisää sadon
määrää. Kompostoituessaan katekerros ravitsee maata ja
ruokkii kastematoja, jotka pitävät maan möyheänä ja tuottavat humusta, joka on elämän ehto. Kate pitää maanpinnan myös kosteana, joten kastelua tarvitaan vähemmän.
Pinta ei pääse kuivumaan eikä liettymään. Kate pitää myös
rikkaruohot kurissa ja helpottaa siten puutarhanhoitoa.
Kattamiseen käy kaikki eloperäinen aines: ruohosilppu,
hake, puunkuorike, lehdet, pihan karikkeet, olki jne. Ruohokatteesta pitävät esimerkiksi porkkana, valkosipuli ja purjo.
Karkeampi puunkuorike sopii puille ja pensaille.
Kateviljely matkii luontoa, jossa maa ei ole koskaan paljaana vaan aina kasvien, lehtien tai karikkeiden peitossa.
Maanpinta kannattaa peittää katteella myös talveksi, jolloin pehmeää maata ei tarvitse keväällä lainkaan kääntää.

Dd

D. Vuoroviljely
Vuoroviljely tarkoittaa kasvupaikkojen kierrättämistä vuosittain. Yhtä ja samaa sorttia ei kannata kasvattaa vuodesta toiseen samassa paikassa, koska maasta vähenevät
tietyt ravinteet ja sinne kerääntyy saman kasvin tuholaisia
tai tauteja.
Luomuviljelyn kierrätysjärjestys alkaa palkokasveista,
jotka jättävät maahan luonnollista typpeä. Sitä voi seuraavana vuonna hyödyntää kasvattamalla samalla kohtaa
paljon typpeä vaativia kasveja, joita ovat esimerkiksi kaalikasvit. Juurikkaat puolestaan eivät pidä paljosta typestä,
joten niiden vuoro on vasta seuraavana vuonna.

Ee

E. Rinnanviljely
Luomuviljelyssä voi hyödyntää sitä, että jotkut kasvit viihtyvät paremmin toistensa seurassa ja karkottavat tai har-

hauttavat toistensa tuholaisia. Esimerkiksi vihannesmaalle
voi istuttaa voimakastuoksuisia kesäkukkia kuten kehäkukkia tai samettikukkia hajukarkotteeksi.

Ff

F. Mekaaniset ja biologiset kasvinsuojelumenetelmät
Luomuviljelyssä käytetään kemiallisten myrkkyjen ja torjunta-aineiden asemesta hallaharsoja, suojaverkkoja sekä
erilaisia mekaanisia ötökkäpyydyksiä ja biologisia torjuntaaineita.
Teksti Anna-Maija Gruber

Näin toimii luomuviljely
1.
Älä lannoita kasveja vaan paranna maata,
niin kasvitkin viihtyvät.
2.
Käytä eloperäisiä katteita,
luonnonlantaa ja kompostia.
3.
Kierrätä ravinteet puutarhasta ruokapöydän
kautta kompostiin ja takaisin puutarhaan.
Kaikki eloperäinen puutarha- ja ruokajäte
voidaan kompostoida. Sitä voi käyttää myös
puoliksi lahonneena.
4.
Vaihtele kasvupaikkoja vuosittain, niin
tuholaiset eivät pääse pesiytymään.
5.
Käytä kemiallisten myrkkyjen asemesta
mekaanista kasvinsuojelua kuten hallaharsoja,
suojaverkkoja ja ötökkäpyydyksiä.
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Kun rakennat!

Ota yhteyttä rakennustoimikuntaan
Herttoniemen siirtolapuutarhan rakentamisohje hyväksyttiin yhdistyksen vuosikokouksessa 29.3.2009. Rakentamisohje on Herttoniemen siirtolapuutarhayhdistyksen
laatima ja hyväksymä ohjeisto,
Hertto
nieme
nS
joka sisältää jäseniä velvoittavat Rakentamiiirtsolapuutarhayhdisty
s ry
ohjee
t 200
säännöt koskien palstoilla
9
tapahtuvaa rakentamista
ja puutarhanhoitoa. Ohje
jaettiin kaikkiin mökkeihin
kesällä 2009. Mikäli
olet uusi mökkiläinen,
niin pyydä ohje
rakennustoimikunnalta.

HSPY:n Kymppipalkinto
Palkinto on jaettu jo vuodesta 1995 alkaen. Sen lahjoitti
yhdistykselle Bo Nordberg. Palkinto jaetaan vuosittain ansioituneelle mökkiläiselle tai pariskunnalle.
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Rakentaminen siirtolapuutarhoissa on Kaupungin
rakennusvalvontaviraston yleiset ohjeet, jotka koskevat
rakentamista kaikissa Helsingin siirtolapuutarhoissa.
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Kivenpyörittäjät
Herttoniemessä on parisenkymmentä innokasta petankin
pelaajaa. Kesäaikaan heitetään kuulaa huoltorakennuksen takana olevalla kentällä kolme kertaa viikossa, talvisin
käydään Pasilan hallilla ainakin kerran viikossa. Joukkoon
otetaan mieluusti uusia heittäjiä. Opastajia kyllä riittää ja
pelivälineitä on yhdistyksellä.
Kesällä 2009 käydyissä aluejärjestön kesäkisoissa 3-miehisjoukkueemme otti voiton kotiin.
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Vuoden 2009
palkinnon saivat
Frans Karkkimaa
ja Jari Poutanen.
Molemmat ovat tehneet
erittäin paljon töitä
Riihen ympäristön eteen.

Kivenpyörittäjien voittoisa petankkijoukkue vasemmalta: Heimo Viinikainen, Pekka Stark ja Pekka Ojajärvi.
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Toimenpideilmoitus/Rakennuslupahakemus
Herttoniemen Siirtolapuutarhayhdistys ry.				
Hakemus toimitetaan rakennustoimikunnan puheenjohtajalle, Antti Karvoselle mökki 85, Kehäkukkapolku.
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

HSPY:n hallituksen päätös

170 €		
50 €
50 €
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Pensasaitojen leikkaus
Vuokrasopimuksen mukaisesti Herttoniemen siirtolapuutarhan palstojen pensasaidat tulee pitää siisteinä ja määräkorkeuteen (140 cm) leikattuina. Aidan hoitamiseen
kannattaa kiinnittää huomiota sekä aidan hyvinvoinnin
että koko tontin uIkonäön vuoksi. Puutarhamme alueella
on runsaasti yli-ikäisiä aitoja, jotka kaipaavat kipeästi nuorennusleikkausta, jotta niistä tulisi taas terveen ja rehevän konaan alas. Nuorennusleikkaukset tehdään aina talvella
tai varhaiskeväällä pensaan lepokauden aikana (siis ennen
näköisiä.
silmujen ilmestymistä). Aidan vanhoja tiheitä ja paksuja
runkoja harvennetaan sahaamalla vanhimmat rungot aivan
Miksi pensaita leikataan?
Pensaita leikataan kahdesta eri syystä: täysikorkuisesta juuresta poikki. Samalla poistetaan myös kuivat oksat.
pensaasta leikataan pois vuosittainen kasvu, jotta aita Aita voidaan myös leikata kokonaan alas noin 20 sentin
pysyisi vakiokorkeudessaan (eli 140 sentissä). Sen lisäksi korkuiseksi. Alas leikkaus on aina radikaali toimenpide,
aidoille joutuu aika ajoin tekemään nuorennusleikkauksia, koska aidan kasvaminen vakiokorkeuteen kestä taas vuokun niistä on tullut vanhoja, tiheitä ja kaljuuntuvia risukoita, sia.
joista on jäljellä enää runkoja ja lehdet melkein puuttuvat. Vanhat syreeniaidat kannattaa nuorentaa kahdessa vaiKun pensasta leikataan, se haaroittuu leikkauskohdan heessa leikkaamalla ne porrastaen: ensin leikataan aidan
alapuolelta. Jos pensasta leikataan aina vain latvasta, sen yksi reuna matalaksi ja myöhemmin, sen kasvettua ylös,
yläosaan muodostuu vähitellen ylitiheä”kruunu’ ja aita leikataan sitten aidan toinen reuna. Niin aita pysyy uudiskaljuuntuu sen alapuolelta. Liian tiheärunkoiseksi kasva- tamisesta huolimatta koko kesän vihreänä ja lehtevänä.
nut vanha pensasaita kuivuu ja muuttuu lehdettömäksi Porrastamisen mallia voi katsoa Herttoniemessä oikein leirumaksi luudaksi, joka kuolee vähitellen. Leikkaamalla katuista syreeniaidoista.
pensaaseen muodostetaan uusia, voimakkaita oksia, jotka
kasvattavat terveitä lehtiä. Pensas kannattaa pitää ilma- Suositeltavia leikkausaikoja
vana myös siksi, ett 5tökt ja taudit viihtyvät erityisen hyvin Kesällä pensasaitaa leikataan siis sen vuosikasvun verran.
Jos aidan halutaan haaroittuvan tasaisesti, pelkän latvan
tiheässä kasvustossa.
Pensasaita ei myöskään saa olla liilan leveä, jotta kulku- leikkaus ei riitä, vaan runkoa joutuu lyhentämään alemtiet pysyvät tarpeeksi leveinä ja hälytysajoneuvot mahtu- paa.
vat niistä ajamaan. Sopiva pensasaidan leveys ylhäältä on Hernepensas - heinäkuussa
40-50 cm. Oikein leikattu aita kapenee tasaisesti alhaalta Lumimarja - pari kertaa kesässä
Pensasangervo - heti kukinnan jälkeen
ylöspäin, ja se on kauttaaltaan lehtien peitossa.
Orapihlaja - kesä-heinäkuussa, lisäksi siistimisleikkaus
elokuussa
Miten pensasaidasta leikataan vuosikasvu?
Kun pensasaita on saavuttanut oikean korkeutensa eli siis Ruusu - säännöllinen nuorennus- ja harvennusleikkaus
muutaman vuoden välein
140 cm, siitä leikataan säännöllisesti pois
Syreeni - kerran tai kaksi kertaa kesässä
sen vuoden kasvu sekä latvaversoista että sivuversoista.
- ensin poistetaan kuolleet, vahingoittuneet ja heikot ok- Taikinamarja - kesä ja elokuussa
Tuhkapensas - talvella tai kesällä, nuorennusleikkaus poissat
- leikkaamiseen tarvitaan hyvät aita- ja oksasakset sekä tamalla vanhoja oksia
paksujen oksien ja runkojen lyhentämiseen
Rikkaruohot pois juurelta
pieni puutarhasaha
- leikkaamisessa voi käyttää apuna pingotettua narua, jotta Aita rapistuu ja taantuu myös silloin, kun sen juurelta ei
poisteta rikkaruohoja ja aidan sekaan kasvaneita muita
päällisestä ja sivuista tulee suoria
- useimpia pensaita leikataan kesällä silloin, kun niiden kasveja, esimerkiksi marjapensaita tai puun taimia. Sen
lisäksi että aita näyttää epäsiistiltä, se kärsii tikkakasveista
voimakkain kasvu on ohi, ja niitä siistitään
ja sen alaosasta tulee aikaa myöten lehdetön. Varsinkin
toisen kerran elokuussa.
puun taimet, esim. koivut, pitäisi poistaa ajoissa, koska
isoiksi kasvaneina niitä ei enää saa kitketty pois.
Vanhojen pensaiden nuorentaminen
Vanhat pensasaidat ja muutkin pensaat) nuorennetaan
harventamalla niitä joko vaiheittain tai leikkaamalla ne ko- Anna-Maija Gruber
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Riihen käyttösopimus 							

2010

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 50 €/vrk
		
pe–la-su 100 €/vrk.
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 2009

Alkukesästä Herttonomeilla
oli tilaisuus ostaa taimia ja
kukkia riihikentällä.

Nuorten kisat

Nuorten kisoja suosi kaunis ilma. Katsojia oli paikalla
runsaasti. Nuorten kisoissa oltiin innostuneita.
Lajeina olivat 60 m juoksu, pituushyppy
ja kuulantyöntö.

Nuorten kisat päättyivät
palkintojen jakoon.
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Elojuhlat
Arpakauppa kävi elojuhlissa
mukavasti.

Elokuinen ilta on vielä nuori
ja grillillä on mukava odotella
millainen illasta tulee!

Tanssimusiikista
huolehti Bankers yhtye
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Herttoniemen siirtolapuutarha
Kirjasto

Hyvää kesää kaikille Herttonomeille!
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