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A

Rakennusvastaava
Taloudenhoitaja
Puheenjohtaja,				
vuokrasopimukset, avaimet
Tapahtumayhteyshenkilö
Sihteeri
Aluejärjestö, ilmoitustaulut
Varapuheenjohtaja, jäsenrekisteri,
laskutus, sähkömittarilukemat

Hallitus tiedottaa

utoilu ja portti: Autoilu sekä pysäköinti puutarhan alueella on kielletty!
Rakennustarvikkeita voit tuoda alueelle arkipäivisin. Autot on vietävä
takaisin parkkipaikalle välittömästi kuorman purkamisen jälkeen. Sulje portti
mennen tullen! Kun ajat autolla alueella, suositus on ns. kävelyvauhti (Max
10 km/h). Ajoportti pidetään lukittuna kesä-elokuussa perjantai-illasta klo
18.00 sunnuntai-iltaan.

A

vaimet: Ota yhteyttä Kaija Kumpukallioon, mökki 6, puh 040 589 7737.
Häneltä voit lunastaa käyttöavaimen vesivessoihin, suihkuun ja kärryyn
portilla (pantti 20 €). Suihkusta peritään 30 € käyttömaksua.

E
I

kovessat: : Yhdistys huolehtii tyhjennyksestä. Alueen isäntä toimittaa
tiloihin paperit ja kuivikkeet.

lmoitustaulut: Yhdistyksellä on kaksi virallista ilmoitustaulua, toinen
pääportilla ja toinen huoltorakennuksella. Niiltä löydät tuoreimmat tiedotteet talkoista, tapahtumista ym. Seuraa ilmoitustauluja, pysyt ajan tasalla.
Ilmoitukset ovat myös yhdistyksen nettisivulla ja usein myös epävirallisessa
facebook-ryhmässämme.

I

säntäpalvelut hankitaan tänä kesänä ulkopuoliselta palveluntarjoajalta.
Isäntä on osa-aikainen ja paikalla muutamia tunteja viikossa. Hän hoitaa
yhdistyksen määräämiä tehtäviä, joten annetaan hänelle työrauha. Isäntänä
toimiva Markku Vepsäläinen tarjoaa palveluita myös mökkiläisille, lisätietoja
hinnoista ym. on ilmoitustauluilla. Huoltokutsut (veden tai sähkön katkeaminen) ilmoitetaan yhdistyksen puhelimeen puh. 044 240 6197.

J

äsenlaskutus: 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 jäsenmaksut pannaan perintään huomautuslaskun jälkeen.

L

emmikkieläimet: Kaupungin järjestyssääntö määrää eläimet pidettäväksi
kiinni, määräys koskee myös meitä. Koiranomistajat, muistakaa käyttää
kakkapussia.

L

intujen ruokinta: Linnut löytävät kesäaikaan luonnosta riittävästi ravintoa
joten meidän ei tarvitse antaa niille lisäravintoa.
Sen sijaan maahan jäänyt linnunruoka houkuttelee paikalle rottia.
Jos haluat ruokkia lintuja, tee se talvella.

M

ökkikaupat: puheenjohtaja Kaija Kumpukallio mökki 6,
puh. 040 589 7737 neuvoo ja hoitaa kaupan rekisteröinnin.
Älä ota yhteyttä liittoon yhdistystä koskevissa asioissa, kysy aina oman
hallituksen jäseniltä.

O
P

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

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

R
S
T

iihen emäntä ja riihen varaukset:
Eeva Jylhä, Kehäkukkapolku 92, puh. 040 717 8066
ähkö- ja vesikatkot: soitto tai tekstiviesti yhdistyksen
puhelimeen p. 044 240 6197.

alkoot: Vapaaehtoisia tarvitaan aina! Toivomme, että talkoolaisia löytyy
pitämään huolta ympäristömme viihtyisyydestä. Talkoissa tutustuu 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:

J

Tapahtumat: Sari Metsämäki, mökki Sinivuokkopolku 8, 			
puh. 045 632 8502. Emäntä Eeva Jylhälle voit ilmoittautua
kanttiiniin ja keittiötöihin.

ätteet: Jätealueen säiliöihin voi viedä mökkiarjessa syntyvää sekajätettä, paperia ja kartonkia. Lajittele, litistä ja avaa pussi, kun laitat jätteet
säiliöön. Ilmasta ei kannata maksaa jätemaksuja. Molokkien vieressä on
astiat lasille ja metallille. Tarkista, mitä voit laittaa mihinkin astiaan HSPY:n
jäteoppaasta, jonka löydät netistä. Ohjeet on kiinnitetty myös säiliöihin

K

artanon sauna: Lauantaisaunat 6.5.–30.9. klo 14–18. Keski viikkosaunat
14.6.–30.8. klo 15–18 Saunaan voi tulla klo 17.00 asti. Juhannusaaton
sauna klo 13–17. Saunaan voi tulla klo 16.00 asti. Aikuisten hinta 5 euroa.
Lapset (7-12) 1 euro. Kausikortti, aikuiset 40€/10 kertaa. Kausikortti, lapset
7€/10 kertaa. Pyyhevuokra 2€.

K

Tehtävä

astelu: Säästä vettä: Kastele aamuisin, jolloin kotilot eivät lähde liikkeelle
keskipäivän aikaan. Sadettamilla kastelu on sallittua vain iltaisin - päivällä kastelet suoraan omaan ja naapurisi jäsenmaksuun.

Muut talkootyöt:
Kaija Kumpukallio, puh. 040 589 7737.

T

onttikatselmukset: 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.

Y
Y
Y

hdistyksen postilaatikko: Huoltorakennuksen seinässä. Postilaatikkoon
voit jättää viestejä hallitukselle touko-lokakuussa.
hdistyksen jäsenrekisteri: Yhdistyksen varapuheenjohtaja Lari Rajantie,
Kehäkukkapolku 93, puh. 050 373 8609.
hdistyksen osoite talviaikana: HSPY / Kumpukallio, Mäyrätie 2C38,
00800 Helsinki
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Kesän 2017 tapahtumia
Elokuu

Toukokuu
5.5.
8.00–16.00
		
13.5
11.00–13.00
21.5.
12.00
		
28.5
12.00–15.00

Sekajätettä, ei ongelmajätettä,
ei sähkölaitteita, ei remonttijätettä
Kevättalkoot
Taimitori ja taimien vaihtotapahtuma
Riihikentällä
Kesäkirppis keinukentällä

Kesäkuu
11.6
13.00–
17.6.
17.00–
18.6.
11.00–13.00
18.6.
12.00–
23.6.
15.00–
		
24.6.

18.00–
11.00–14.00

Yhdistyksen kesäinfo jäsenille Riihellä
Bingo ja puffetti Riihellä
Juhannustalkoot
Roosan Ruukku
Juhannusaatto, Riihen puffetti avautuu, 		
lapsille ongintaa, haitari tahdittaa askeleet,
nautitaan hyvät kahvit lämpimäisten kera
Lipunnosto, yhteislaulua
Juhannuslounas Riihellä

6.8.
10.00–
		
		
		
11.8.		
12.8.
14.00–
		
12.8.
18.00–
		
20.00
13.8.
11.00–
		
20.8.
12.00–15.00
27.8.
18.00

Kesäkisat lapsille. nuorille ja aikuisille, 		
palkintojen jako lapsille ja nuorille
klo 14.00, aikuisille klo 18.00, palkintojen
jaon jälkeen pelataan BINGOA
Entisten nuorten treffit Riihellä
Lasten puutarhaseikkailu,
vetäjänä Laura Lammi (mökki 80)
Arpoja, ongintaa lapsille, osallistu leivontakisaan, aihe vapaa, kolme parasta palkitaan
Elojuhla, tanssia, visailuja ym.
Roopen ruukku,
puutarhojen välinen petankkikisa
Elomarkkinat, yhdistyksellä oma PÖYTÄ
Bingo ja puffetti

Syyskuu			
10.9.
30.9.

12.00–15.00
11.00–14.00

Syysmarkkinat
Syystalkoot ja kiitoslounas talkoolaisille

Heinäkuu			
15.7.
19.00–23.00
16.7
14-00–
		
16.7.
18.00–
22.7.(29.7)
		
		
22.7.		
29.7.
		
		
29.–30.7.		
30.7.
13.00
		

Laulelmailta Riihellä
Kukkien sidontaa, Leila Vattulainen antaa 		
vinkkejä
Bingo ja puffetti Riihellä
Herttonomit illallisella taivaan alla,
houkuttelee ihmiset yhteisen ruokapöydän
ääreen. (oma pöytä ja picnic-kori)
Aluejärjestön kesäkisat Ruskeasuolla
Kansainvälinen siirtolapuutarhapäivä,
toivotaan puutarhojen järjestävän esittely-		
tilaisuuksia naapurostolleen
Kumpulan siirtolapuutarha 90 vuotta
Lasten luontoretki, maalissa muurinpohjalettuja ja mehua

Muutokset mahdollisia!
Ilmoitustauluilta ja kotisivulta voit tarkistaa tilaisuuksien tarkemmat
tiedot.
Luontoretki tehdään myös loppukesästä. Vetäjinä Asta, Nimbe ja
Taisto. Päivämäärä selviävää myöhemmin, seuraa ilmoitustauluja.

Muut tapahtumat
20.5.		
		
24.5.
22.30
6.6		
		
7.6.
18–20.30
25.6
15.00
		
2.7.		
16.7.
15.00
		
23.7.		
29.–30.7.		
5.–6.8.
		
6.8.		
		
19.8.		
25.–28.
		
		

POP UP kansainvälinen ravintolapäivä
(aluejärjestön toimintasuunnitelma). )
Kivinokan lepakkoretki
Suomen yhteinen kahvihetki
(aluejärjestön toimintasuunnitelma)
Kivinokassa Tringan järjestämä linturetki
Seurakunnan yhteislaulutilaisuus Riihellä, 		
puffetti alkaen 14.30
Avoimet puutarhat
Seurakunnan yhteislaulutilaisuus Riihellä, 		
puffetti alkaen 14.30
Aluejärjestön kesäkisat Ruskeasuolla
Kumpulan siirtolapuutarha 90 vuotta
Siirtolapuutarhaliiton liittokokous Tampe-		
reella, teemana monimuotoisuus palstalla
Mustikkapiiraspäivä
(Aluejärjestön toimintasuunnitelma.)
KinoKivinokka
Maailman suurimmat kyläjuhlat ja illallinen
taivaan alla tapahtuma
(Aluejärjestön toimintasuunnitelma.)

Tapahtumien järjestelyissä tarvitaan tekijöitä. Voimme kaikki osallistua eri tilaisuuksien järjestelyihin.
Riihellä tarvitaan käsipareja keittiöön, yleisestä siisteydestä huolehtijoita niin sisällä kuin ulkonakin jo ennen tapahtumaa, sen aikana
ja jälkeenpäin.
Tarvitsemme yhteis- ja talkoohenkeä. Näin tapahtumat onnistuvat!

Maksut vuonna 2017
Palstavuokra per m
Vesi
Sähkö per kWh
Sähkön perusmaksu
Sähkölukemien ilmoittamatta jättäminen
Jätehuolto
Hoitomaksu
Suihkun kausimaksu
Avainpantti
2

Liittymismaksu
Yhdistyksen jäsenmaksu

€							
1,38
35,00
0,14
21,50
80,00
80,00
90,00
30,00
20,00
250,00
35,00

Kannatusjäsenmaksu
Liiton ja aluejärjestön jäsenmaksut
Riihen käyttökorvaus/vrk
Arkisin
Perjantai–sunnuntai
Rakentamisen maksut
Majan tyyppipiirustukset
Rakennuslupa lisärakennelmille
(leikkimökki, kasvihuone jne.)
Toimenpideilmoitus
(kattopinnoitteen uusiminen,
majan värin vaihto yms.)

€
10,00
34,50
60,00
125,00
170,00
50,00
20,00
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tuodaan vain mökin kevätsiivouksesta kertyvää jätettä.
Molokit eli jäteastiat on tarkoitettu vain mökkiarjessa syntyville jätteille. On tärkeää muistaa, että jokainen huolehtii
itse omalla kustannuksellaan muut jätteet kuten remonttijätteet, muutossa syntyvät jätteet ja muut isot jätteet
sorttiasemille.
Pehmeän puutarhajätteen (kitkentäjäte, perennanvarret,
ruohosilppu jne.) vieminen jätealueelle pitäisi saada vähenemään, ellei kokonaan loppumaan. Risuille meillä on
hyvä järjestely, mutta jätealueelle kertyvä pehmeä puutarhajätemassa on ongelma.
Pitkän tähtäimen tavoitteista lisää kesäinfossa sunnuntaina 11.6. riihellä. Silloin jokaisella on tilaisuus tuoda
suoraan ajatuksiaan yhdistyksemme toimikunnille. Uutena
on mukana tulevaisuustoimikunta, jonka tehtävänä on
laatia siirtolapuutarhallemme suunnitelma, jossa olisi
mm. talvivesi- ja viemäriratkaisut ja isommat korjaukset ja
investoinnit mietittynä pidemmällä aikajänteellä, kuitenkin hyvissä ajoin ennen vuokrasopimuksen uusimista. Ja
unelma Suomen kauneimmasta siirtolapuutarhasta on
edelleen tärkeä

Kaijasta uusiPuheenjohtajan kesätervehdys
hallituksen
puheenjohtaja
Jälleen uusi tehtävä. Olet ollut monessa mukana.....
Minulla on keltainen mökki ja iso puutarha jo kymmenettä
kesää Sinivuokkopolulla. Olen alusta asti ollut mukana
talkoissa ja muutaman vuoden jälkeen talkoovastaavana,
hallituksessa muutamaan otteeseen, sekä rivijäsenenä
että viimeksi sihteerinä.
Miten saat aikasi riittämään, oletko hyvä delegoimaan?
Hyvä kysymys. Osaan jo aika hyvin laittaa yhdistyksen työt
määrättyihin ”aikaikkunoihin” elämässäni. Omat ikkunansa on päivätyön lisäksi läheisille ihmisille, harrastuksille
sekä levolle ja virkistykselle.
Delegoiminen onkin jännä juttu vapaaehtoisuuteen
perustuvassa yhdistyksessä. Yritän selkiyttää työnjakoa ja
kannustaa vastuuhenkilöitä heidän töissään. Yritän olla
avoin jäsenten innostukselle ja ideoille. Mitä enemmän
teemme vapaaehtoisesti asioita yhdistyksen hyväksi, sitä
viihtyisämpää meillä täällä on ja – pakko sanoa proosallisesti - sitä vähemmän syntyy korotuspaineita erilaisiin
huoltomaksuihin.
Hallitustyö on innostavaa ja meillä on hyvä porukka sekä
hallituksessa että erilaisissa toimikunnissa ja työryhmissä
ideoimassa siirtolapuutarhan kesää. Moni herttonomi
kantaa vastuuta siellä ja täällä, vaatimattomasti itsestään
numeroa tekemättä. Joku pyyhkii leikkikentän pöydät ja
penkit hiekasta ja kastelee kesäkukat. Joku siistii mennessään ekovessan lattian, joku pitää riihen ympäristöä
kunnossa. Viime talvena edesmennyt Liisa Vaapi huolehti
aina parkkipaikan pensasalueen kitkemisestä. Se oli
hänen vakiotyönsä, ja hän hoiti sen tunnollisesti vaikka
olisikin kunniajäsenenä ollut vapautettu kaikista talkootöistä. Perinteisiimme on aina kuulunut yhteisestä viihtyisyydestä huolehtiminen, se on siirtolapuutarhakulttuuria
parhaimmillaan. Liisan paikka on vapaana. Jos se tai jokin
muu vakiotyö tulee mieleesi, kerro siitä minulle.
Millaisia tavoitteita Sinulla on alueemme
kehittämiselle?
Tämän kesän ykköstavoitteena on jätekustannusten
vähentäminen. On kyse meidän rahoista. Kierrätetään,
kompostoidaan, litistetään, silputaan ja käytetään järkeä.
Hyvässä hengessä. Jätelavat on aikaistettu ja niihinkin
4

Onko aikaisemmista tehtävistäsi saatu kokemus hyödyksi nykyisessä tehtävässäsi?
Kaikesta on ollut hyötyä, erityisesti talkoovastaavan
tehtävästä. Siinä oppi tuntemaan aluetta ja ihmisiä.
Parikymmentä vuotta sitten toimin erään valtakunnallisen
yhdistyksen toiminnanjohtajana, yhdistysasioista sain
kokemusta onneksi jo silloin.
Herttonomit eivät kovin innokkaasti käy syys- tai kevätkokouksessa niin lähetä nyt terveiset kaikille miksi
kannattaisi osallistua niihin.
Rohkeasti vaan mukaan! Sääntömääräisten asioiden
lisäksi kokouksissa käydään keskustelua alueen kehittämisestä ja hyvät ideat ovat aina tervetulleita.
Ehdithän kuitenkin nauttia puutarhastasi ja mökilläolosta?
Kyllä varmasti! Toivotaan aurinkoista kesää. Silloin vietän
paljon aikaa riippumatossani.

Hallituksen jäsenten
esittely
1. Miten Sinusta Sinikka
tuli Herttonomi?
Olen Sinikka Olander ja koko kesän
osoitteeni on Asteripolku 67.
Kanssani asustaa koirani Lyylin.
Herttonomi minusta tuli kolme
vuotta sitten.
2. Miten hyvin olet ehtinyt tutustua alueeseemme?
En ole vielä ehtinyt tutustua kuin ihan lähinaapureihin, jotka kaikki ovat olleet erittäin ystävällisiä ja avuliaita.
3. Millaisia asioita haluat olla kehittämässä puutarhassamme?
Nyt kun hallituksen toimikunnissa on erikseen puheenjohtajan vetämä tulevaisuustoimikunta, niin siinä on kaikilla
mahdollisuus vaikuttaa. Tulen itse kiertämään kaikki Asteripolun mökit ja pyrin saamaan ehdotuksia ja ideoita.
4. Mitkä ovat suosikkasvejasi?
Kukista minulle ovat tärkeitä pionit ja kaikki ruokakasvit
sekä perennat ja yrtit.
5. Terveisesi Herttonomeille
Tulkaa keskustelemaan kun teillä on ideoita tai toivomuksia. Oikein hyvää kesää kaikille Herttonomeille.

1. Miten Sinusta Lari
tuli Herttonomi?
Ostimme mökin keväällä 2005,
tietämättä siinä vaiheessa siirtolapuutarhoista tai puutarhanhoidosta
oikeastaan yhtään mitään. Sittemmin on opittu kantapäänkin kautta
erilaisia asioita, mutta suhtaudumme puutarhaan aika
rennolla asenteella. Kaksi poikaamme ovat viettäneet
melkein kaikki kesänsä siirtolapuutarhassa. Hallituksessakin olen ollut jo melkein kymmenen vuotta.
2. Miten hyvin olet ehtinyt tutustua alueeseemme?
Aika hyvin vuosien mittaan, varsinkin kun olen ollut mukana yhdistyksen toiminnassa. Mutta elämä ja arki rakentuvat siirtolapuutarhassakin erilaisille rutiineille, joten jo
ihan toisella laidalla siirtolapuutarhaa tulee käytyä aika
harvoin.

3. Millaisia asioita haluat olla kehittämässä puutarhassamme?
Olen kai erityisesti osallistunut yhdistyksen toimintaan ja
sen kehittämiseen. Ympäristöasiat ja kestävät elämäntavat
ovat lähellä sydäntäni. Haluaisin kehittää puutarhaa ja
yhdistyksen palveluja niin, että mökkiläiset voisivat asua
mökillä ja hoitaa palstaansa tarvitsematta ostaa itselle
kaikkia kalliita työkaluja ja laitteita, ja myös ilman omaa
autoa.
4. Mitkä ovat suosikkasvejasi?
Omenapuut.
5. Terveisesi Herttonomeille
Hauskaa kesää!

1. Miten Sinusta Mervi
tuli Herttonomi?
Olen 2. polven herttonomi ja pyörinyt
alueella jo vuodesta 1991, jolloin
äitini yhtenä toukokuun päivänä
kertoi ostaneensa siirtolapuutarhamökin Herttoniemen siirtolapuutarhaalueelta. Ensimmäinen kesä herttonomina meni tutustumalla puutarhan kasvillisuuteen ja tavallaan kesä oli myös
paluuta mummolan tunnelmiin, kun selvisi, että puutarhassa oli karviaispensaita, jollaisista olin viimeksi napostellut marjoja suoraan pensaasta joskus 70-luvulla
Koska olen syntynyt ja kasvanut helsinkiläisenä, puutarhasta ja ennen kaikkea hyötykasvien, puutarhamarjojen
sekä onnistuneina vuosina jopa omenoiden pienimuotoisesta omavarataloudesta, on vuosien saatossa tullut yhä
tärkeämpi osa elämääni, samalla kun siirtolapuutarha on
tarjonnut erityisesti kuumina kesinä henkireiän kuumasta
kerrostaloasunnosta.
2. Miten hyvin olet ehtinyt tutustua alueeseemme?
Vaikka olen ollut alueella jo yli neljännesvuosisadan,
täytyy rehellisyyden nimissä tunnustaa, että yleensä sitä
tulee kuljettua samaa reittiä mökille, riihelle tai kompostointialueelle ja takaisin. Reittien varrella tavattaessa tervehditään ja mahdollisesti vaihdetaan ajatuksia
ajankohtaisista asioista tuttujen ja ei niin tuttujen kanssa.
Ja samoin kuin kotinurkilla, vaikka tietää, että alueella
on tietty kukan niminen polku, sen sijoittaminen oikeaan
paikkaan ilman alueen karttaa ei välttämättä onnistu.
3. Millaisia asioita haluat olla kehittämässä puutarhassamme?
Niin kauan kuin muistan yhdistyksen kokouksissa on kommentoitu kompostointialueen epäsiisteyttä ja ylipäätänsä
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sitä, että alueen jätehuoltoa pitäisi kehittää sekä sitä,
että liian vähän yhdistyksen jäsenistä osallistuu yhteisen
alueemme hoitamiseen talkootyönä. Samanaikaisesti
yhdistyksen jäsenistössä harmitellaan yhdistyksen kustannusten kasvua.
Kun tarkastelee yhdistyksemme tulo- ja menorakennetta
havaitsee, että varsinaisilla vuokra- ja käyttömaksuilla
(vesi, sähkö, jätemaksut) pystytään nykyisin kattamaan
vastaavat menot. Samalla havaitsee sen, että hoitomaksusta hieman alle puolet kohdistuu alueemme yleisten
alueiden ja rakennusten hoitoon ja loput hallintoon ja
henkilöstö-kuluihin, mikä sisältää myös alueemme isännälle maksettavalle maksettavan palkan. Yhteisen alueemme hoitaminen on siis pääosin siirtynyt alueelle palkatun
isännän tehtäväksi (mm. jätehuollon ylläpitämiseen,
sähkölaitteisiin ja vesirakenteisiin sekä rakennuksiin liittyvät huoltotilaukset ja muut mahdolliset pienimuotoisen
korjaustoimet, mitkä eivät vaadi varsinaista ammattilaista). Muutoksen perimmäisenä syynä lienee yleismaailmallinen ilmiö, mikä näkyy yhteisöllisyyden katoamisena sekä
palvelujen osto- ja kulutuskulttuuriin siirtymisenä, kun ns.
omasta ajasta on kilpailemassa useampi taho (työ, perhe,
erilaiset harrastukset jne.).
Mitä siis haluaisin kehittää puutarhassamme? Toivoisin,
että yhdistyksemme onnistuisi aktivoimaan jäsenistönsä
osallistumaan yhteisen alueemme hoitamiseen, jolloin
yhdistyksemme kustannusrakenne pysyisi kurissa, eikä
lehdistöstä tarvitsi viime vuoden tapaan lukea siitä, että
siirtolapuutarhatoiminnasta on tullut jonkinlaista eliittien
toimintaa. Jokainen yhdistyksen jäsen voi aloittaa sillä,
että pääsääntöisesti kompostoi tavanomaisen puutarhajätteen omalla palstallaan. Yhdistys on jo useampana
vuonna järjestänyt kompostorien yhteistilauksen. Lehtikompostin voi myös rakentaa itse. Alueellamme on
varmasti nikkaritaitoisia jäseniä, joilla olisi oiva tilaisuus
järjestää lehtikompostien nikkarointitapahtuma. Tarvittava
materiaali voitaisiin varmasti hankkia yhteistilauksena
kompostorien tapaan.
Tavanomaisen puutarhajätteen lisäksi alueella syntyy
vuosittain valtava määrä risujätettä, joka päättyy yhteiselle
kompostointialueelle mikäli mökkiläisellä ei ole käytössä
omaa oksasilppuria. Itse en ole saanut hankittua oksasilppuria, koska oksien varsinainen hakettaminen tuntuu
liian hankalalta ja aikaan vievältä. Paksumpia oksia/
runkoja olen yrittänyt jollakin lailla hyödyntää omalla
palstalla. Toivoisin, että yhdistyksen jäseniltä saisi ideoita
ja ajatuksia, miten tätä risuongelmaa voitaisiin ratkoa.
Voitaisiinko risuja jollakin lailla ja suhteellisen vaivattomasti hyödyntää esim. kompostialueen (tai oman palstan
/ yleisten alueiden?) maisemoinnissa tai muulla tavoin?
Käsittääkseni erilaisia aitarakennelmia voidaan tehdä
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bambusta, pajusta, oljesta, miksi ei myös esim. vadelmapensaiden oksista? Tarvittaisiin vain ohjeita ja opastusta.
Joka syksyisen omenajätteen vähentäminen vaatisi yhdistyksen alueelle kokonais-valtaisempaa suunnitelmaa.
Ensinnäkin pitäisi mahdollisuuksien mukaan ennalta
ehkäistä pilaantuvien omenoiden syntymistä (mm. puita
leikkaamalla ja luonnonmukaisella tuholaistorjunnalla).
Nykyisin esim. omena-puiden leikkaaminen riippuu jokaisesta jäsenestä erikseen ts. mitään yhdistyksen organisoimaa yhteistilausta ei ole olemassa niille, jotka eivät itse
pysty omia omena-puitaan leikkaamaan. Viime vuonna
yhdistys järjesti yli oman tarpeen kertyvien omenoiden
mehustamisen ja myynnin yhdistyksen lukuun. Tästä olisi
hyvä jatkaa mm. keräämistä tehostamalla, jotta käyttökelpoiset omenat eivät jäisi palstoille pilaantumaan ja
päätyisi aikanaan omenoiden jätelavoille.
Yhteisissä tiloissa syntyvän harmaan jäteveden poiskuljettamisen vähentämiseksi yhdistyksen pitäisi huolehtia
siitä, että tavanomainen pesuvesi ja huussivesi voitaisiin
vähintäänkin erotella, jolloin tavanomainen pesuvesi
käsiteltäisiin alueella ja poiskuljetettavaksi jäisi vain
huussivesi.
Viime kesänä yhdistyksessä järjestettiin ylimääräinen
yhdistyksen kokous uudesta huoltorakennuksesta ja
talvivesi- ja viemäröintiasiasta. Edellisen hallituksen esitys
kaatui jäsenistön vastustukseen, pääsääntöisenä syynä
oletettavasti pelko jäsenistölle syntyvien kustannusten
noususta. Näin ollen yhdistyksen pitäisi yrittää ratkaista
tätä talvivesi- ja jätevesiasiaa muulla tavoin.
4. Mitkä ovat suosikkasvejasi?
Ennen kaikkea hyötykasvit esim. ruokasipuli, kesäkurpitsa,
yrtit sekä erilaiset marjapensaat ja tietenkin mansikat ja
omenat, joista on iloa myös talvikaudella. Toki palstallani
on myös erilaisia monivuotisia kukkia, joista on kuitenkin
vaikea valita erityistä suosikkia. Kukkien osalta on aina
mukavaa seurata, kun ne ensin alkavat keväällä puskea
mullasta ylöspäin ja lopulta puhkeavat kukkaloistoonsa.
5. Terveisesi Herttonomeille
Toivotan kaikille herttonomeille hyvää kesää ja toivon,
että kaikilla on mahdollisuus jollakin tavoin osallistua
yhdistyksemme toimintaan ja yhteisen kesäkotimme ja
sen ympäristön huolenpitoon. Suomen 100-vuotisjuhlan
kunniaksi herttonomit voisivat asettaa tavoitteeksi 100
tekoa yhteisten haasteidemme ratkaisemiseksi. Yhteinen
huolenpitomme alkaa omalta palstalta ja laajenee yhteisille alueille, jolloin on samalla mahdollisuus tutustua ja
vaihtaa ajatuksia muiden herttonomien kanssa.

1. Miten Sinusta Tuija
tuli Herttonomi?
Olen Tuija Jakonen ja Herttonomi
yhdettätoista kesää. Siirtolapuutarha oli jo lapsuuteni haave,
mutta sen aika tuli vasta ruuhkavuosien jälkeen, kun lapset
alkoivat olla isompia ja pitkän työn ohessa opiskeluputken jälkeen piti miettiä, mitä normaalit pelkästään työssä
käyvät perheenäidit tekevät vapaa-aikanaan. Siirtolapuutarhaelämä on vastannut aika lailla odotuksiani muuten,
paitsi että välillä ihmetyttää jäsenkokouksissa silloin
tällöin esiin putkahtava nyrpeys kehittämiseen. Mutta
olemmehan toki taustoiltamme kaikki erilaisia siirtolapuutarhureita ja sekin voi vaikuttaa asiaan, miten on Herttonomiksi päätynyt ja kuinka pitkällä tähtäimellä mökkielämäänsä suunnittelee.
2. Miten hyvin olet ehtinyt tutustua alueeseemme?
Kyllä jo vuosikymmenessä alueen oppii tuntemaan.
Jokainen meistä elää omannäköistä siirtolapuutarhaelämää, enemmän tai vähemmän sosiaalista. Mutta tiiviisti
täällä eletään ja on hauska turista tuttujen naapureiden
kanssa sekä tutustua vaikkapa juhlissa ja tapahtumissa
niihin Herttonomeihin, joihin ei ole aiemmin tutustunut.
Ja vetäytyä omiin oloihinsa silloin, kun se tuntuu hyvältä.
Nautin suunnattomasti omasta ajasta ja rauhasta mökillä,
mutta kiertelen mielelläni myös lähialueilla, jos vain aikaa
ja virtaa puutarhahommien ohessa riittää.
3. Millaisia asioita haluat olla kehittämässä puutarhassamme?
Minulle luonnonsuojeluasiat ovat olleet tärkeitä jo lapsesta, jolloin viljelin vihanneksia kaupungin vuokrapalstalla
luomuna. Silloin 1970-luvulla luomuviljely ei ollut todellakaan muodissa ja sitä sai perustella niin keinolannoitteita
tyrkyttäville puutarhamyymälöille kuin luomuviljelijöille
naureskelevalle biologian opettajallekin. Siirtolapuutarhamökillä on hyvä myös harjoittaa sitä, mihin luonto on
meidät tarkoittanut: jokainen ihminen kun tuottaa tarvittavan määrän lannoitteita oman ruokansa kasvattamiseen. Eli huusit ja kompostointi kunniaan! Kiinnostukseni
kohteet siirtolapuutarhayhteisössä painottuvat siis aika
lailla tuonne jäteasioiden ja luonnonmukaisen puutarhanhoidon suuntaan.
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4. Mitkä ovat suosikkasvejasi?
Olen aina pitänyt hyötyviljelystä ja vaikka sato ei koskaan
ole ollut suuren suuri ainakaan vaivaan nähden, kylvän
joka kevät tomaatintaimia. Vanhoista herukkapensaista
kerään sadon talteen aika tarkkaan ja keitän ne mehuksi
- punaherukkamehu on mielestäni maailman parasta
mehua. Ikivanhat ja liian suureksi kasvaneet kolme
omenapuutani ovat myös minulle tärkeitä, vaikka omenaallergisena en niiden satoa kaipaisikaan. Tunnustaudun
henkiseksi puiden halaajaksi ja toivon, että kukaan ei
kaada vanhaa omenapuuta ilman että sille on hyvät
perusteet. Vanha puu on mittaamattoman arvokas,
sellaistahan ei kaupasta millään rahalla voi ostaa. Mutta
on minussa vähän kokeilijankin vikaa, hoivailen pieninä
taimina ostamaani kolmea japaninmagnoliaa ja jännitän
joka kevät, ovatko ne vielä hengissä. Vielä muutamaan
vuoteen ei varmaankaan voi toivoa näkevänsä niissä
kukkia.
5. Terveisesi Herttonomeille
Olen tänä vuonna hypännyt hallituksessa taloudenhoitajan saappaisiin. Olen tässä toimessa aika lailla noviisi,
joten terveiseni kumpuavat viime vuoden hallituksen
tapahtumayhteyshenkilön pestistäni: Herttonomit ovat
idearikasta porukkaa ja moni heittää erinomaisia ehdotuksia erilaisista aktiviteeteista esim. facebook-ryhmässämme. Usein on kuitenkin tuntunut, että nämä ideat
halutaan esittää hallituksen toteutettavaksi. Hallitus toki
auttaa ja neuvoo, mutta sen resurssit ovat kovin rajallisia
ja tekemistä on paljon, eikä aktiviteettien järjestäminen
ole hallituksen päätehtävä. Olisikin hienoa, jos idean
esittäjä olisi jo valmiiksi miettinyt, mitä hän itse voisi
tehdä asian eteen, jolloin homma lähtisi toteutumaan
paljon sujuvammin. Erinomainen esimerkki tästä on viime
syksynä perustettu omenapartio, jossa yksittäisen jäsenen
aktiivisuus innosti mukaan paljon muita Herttonomeja.
Mutta ennen kaikkea terveiseni Herttomeille on: ihanaa
kesää 2017 ikiomassa paratiisissamme!

1. Miten Sinusta Matti
tuli Herttonomi?
Minusta tuli Herttonomi 26.6.2012
kun ostin mökin alueelta kolmivuotisen etsintäprojektin päätteeksi. Vietin
lapsuuteni kesämökillä Näsijärvellä
ja sellainen kesänviettotapa oli jäänyt syvälle sieluuni. Nyt
kun asun ”syvällä Sörnäisissä”, eivät matkat Näsijärvelle
tunnu mielekkäältä ja halusin paikan mihin voi lähteä
hetken mielijohteesta ja koska vaan. Nyt pääsen Vespalla
mökkialueelle kotoa viidessä minuutissa. Siirtolapuutarha
sopii minulle kaikin puolin aivan täydellisesti.
Työelämä kului rakentamisen parissa ja täällä sitten vaikutan kaikessa rakentamisessa mihin yhdistys osallistuu
- luvan myöntäjänä, valvoja tai töiden teettäjänä.
2. Miten hyvin olet ehtinyt tutustua alueeseemme?
Toimiessani rakennusvastaavana olen samalla saanut
tutustua alueen rakennuskantaan ja palstoilla touhuileviin
mökkiläisiin. Siinä sivussa olen udellut myös asioita puutarhanhoidosta joten kyllä minusta vielä kunnon viljelijäkin kuoriutuu. Antaa auringon paistaa, lintujen laulaa ja
ajan kulua - leppoisasti.
3. Millaisia asioita haluat olla kehittämässä puutarhassamme?
Juuri nyt on ollut esillä koko alueen toiminnan jonkin
tasoinen tulevaisuuden suunnittelu. Taloyhtiöillähän tätä
jo ihan lakisääteisesti vaaditaan. Kyllä siirtolapuutarhan
mökkikaupoissa meidän tulisi kyetä antamaan tietoa mitä
lähivuosina ollaan alueelle suunnittelemassa.
Olen myös ryhtynyt ohjaajaksi erään Metropolian insinööriopiskelijan lopputyöhön. Siinä on tarkoitus tehdä yleispätevä korjaussuunnitelma vanhoille mökeille. Toivon siitä
olevan hyötyä kaikille korjauksia suunnitteleville. Mökeillähän on omia rakenteellisia erityispirteitään.
4. Mitkä ovat suosikkasvejasi?
Palstallani on omenapuita, marjapensaita, sireenejä ja
viiniköynnös. Eniten olen nauttinut naapurin perennoista.
On oma pihasuunnitelma myös kehittynyt tämän ensimmäisen viiden vuoden aikana. Sitä sitten toteutetaan
seuraavat viisi vuotta. Ehdoton suosikki on itse istuttamani kultasadepuu, joka selvisi ed. talvesta huonosti mutta
kukkinee jo 10 vuoden kuluttua.
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1. Miten Sinusta Sari
tuli Herttonomi?
Olen viisikymppinen intohimoinen
puutarhaharrastaja, joka sattuneista
syistä joutui viime keväänä luopumaan omakotitalosta ja puutarhasta,
ja mistäpä siihen parempi lääke kuin ryhtyminen Herttonomiksi! Minulla on kaksi juuri ja juuri täysi-ikäistynyttä
poikaa, jotka eivät mökillä ainakaan liiemmin viime
kesänä käyneet, mutta kyllä heistä apua saa raskaisiin töihin. Sirkkeliä, ruuvinväännintä ja vasaraa osaan
käytellä itsekin; tykkään nikkaroinnista. Ensi kesänä onkin
tiedossa pienoisen pergolan rakentamista, saas nähdä
kuinka käy... Ammatiltani olen tutkija ja istun tietokoneella
päivät pitkät - onkin ihanaa työpäivän jälkeen keskittyä
puutarhan hoitoon; voin helposti pysähtyä vaikka katselemaan kuinka kasteluvesi hiljalleen imeytyy multaan. Siinä
maailma pysähtyy juuri sopivasti. Toinen intohimoni on
laulu; harrastan kuorolaulua ja rääkkäsinpä Herttonomejakin viime kesänä lauluillassa kitaroineni.
2. Miten hyvin olet ehtinyt tutustua alueeseemme?
En osaa sanoa mikä on hyvin - en varmaankaan niin
hyvin kuin voisi olla mielenkiintoista ja tarpeen. Olen kyllä
kävellyt polut ja tiet läpi ja ihastellut ihmisten mökkejä ja
pihoja. Kaikkiin käytänteisiin en vielä ole tutustunut. Nyt
jännittää lähinnä osaanko hoidella vesiaisat mökissä kun
kesävesi avataan. Putkia ja erilaisia vipuja ja vipstaakkeleita on ihan kamalat määrät.
3. Millaisia asioita haluat olla kehittämässä puutarhassamme?
Haluaisin ehkä vielä enemmän yhteisöllisyyttä ja laajentaa aktiivi-ihmisten joukkoa. Voisi olla mieltäylentävää
saada lisää kauniita yksityiskohtia yhteisiin alueisiin; toki
ymmärrän että jonkun niitä on sitten myös hoidettava.
Tähän liittyen tärkeä pointti: talkoisiin puhtia!
4. Mitkä ovat suosikkasvejasi?
Lempikasvejani ovat pensasruusut sekä kärhöt; ruusuja
olenkin jo tontilleni istuttanut kun niitä ei siellä liiemmin
ollut. Kärhöjä oli kivasti, mutta niidenkin kirjo varmasti
tulee laajenemaan. Pidän myös pioneista, iiriksistä ja
tarhakurjenpolvista. Sininen ja vaaleanpunainen
on ihana yhdistelmä!
5. Terveisesi Herttonomeille
Tehdään omasta pienempi universumistamme se ihanin
paikka!
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Yhdessä tekemisessä on kesän makua
Toki ihminen tarvitsee omaa rauhaa ja tilaa itselleen.
Mutta asuminen yhteisössä antaa oivan mahdollisuuden
tutustua ympärillä asuviin ihmisiin. Yhteisön toimiminen
edellyttää myös panostamista talkoisiin ja muihin yhteisiin
tärkeisiin tekemisiin.
Yhteiset harrastukset on mukava tapa tutustua toisiin ja
samalla saada itselleen hyvän mielen. Mainio esimerkki
tästä on petankki, jota on jo vuosia Hertsikassa harrastettu. Pelejä on jopa kolme kertaa viikossa, ja tihkusateellakin käydään kurkkimassa, olisikohan pelaajia kentällä.
Petankista on tullut selvästikin kestosuosikki ja mikä
parasta, muutamat nuoretkin ovat löytäneet lajin omakseen. Petankkikentällä toisiinsa ovat tutustuneet sellaisetkin herttonomit, jotka tuskin muuten olisivat tutuiksi
tulleet. Petankkiharrastus jatkuu myös talvikaudella kerran
viikossa.
Siitä lähtien kun oma saunamme paloi, kotisaunamme
on ollut Kulosaaren kartanolla. Siellä jos missä on todella
mukava tunnelma. Löylyt ovat hyvät ja jäähykeskustelut
kutkuttavia. Naisten saunassa on tullut tavaksi laulaa
lautehilla ”Lapsoset ketterät kotihaasta…” Niin isot kuin
pienetkin saunojat ovat innolla laulussa mukana. Koska kimppasaunominen on niin sosiaalinen ja piristävä
tapahtuma, saunavuoroja on myös talvikaudella. On kivaa
tavata kesäihmisiä talvellakin!
Tulevana kesänä meillä on mahdollisuus tutustua uuteen
urheilulajiin: frisbeegolf. Suunnitelmissa on myös tikanheiton ja maastogolfin elvyttäminen. Harrastusmahdollisuuksia tosiaankin riittää ja kun meitä lisäksi ympäröi aivan
ihana luonto, retket yksin tai yhdessä ovat rentouttavia ja

opettavaisia. Erityisesti lasten luontoon tutustumiseen voisimme satsata! Lapsille pitäisi ideoida yhdessä tekemistä, viihtyisivät paremmin mökillä ja siirtolapuutarha tulisi
heidän kavereilleenkin tutuksi, kesän ykköspaikaksi!
Riihellä järjestettäviin tilaisuuksiin on aina hyvä osanotto,
samoin markkinoille ja kirppareille. Uudet ideoijat ovat
erittäin tervetulleita tilaisuuksien järjestämiseen! Alueemme talkoisiin voisi osallistua enemmänkin ihmisiä, mutta
yllättävän hyvin nekin ovat sujuneet, kiitos emännän
maistuvien talkookeittojen! Toivottavasti tulevana kesänä
talkoissa nähdään uusiakin, innostuneita ihmisiä!
Vain taivas on rajana yhteisille touhuille ja toisiimme
tutustumiselle! Tonttimme ovat vanhoja, ja niissä kasvaa vaikka mitä – joitakin kasveja liiankin kanssa. Miksi
nakata ylimäärät kompostiin kun niitä voisi tarjota toisten
iloksi. Ilmoitustauluille vain tietoa, mitä kasveja ja mistä
on noudettavissa – taatusti löytyy halukkaita ”kasvien
pelastajia”! Tosi hauskaa olisi yhdessä puuhastelu puutarhassa – ja miksei mökissäkin. Tutut voisivat keskenään
sopia päivät, milloin ovat ”sen” mökillä kimpassa tekemässä sitä, mitä mökin emäntä/isäntä toivoo. Kitketään
yhdessä, istutetaan yhdessä, siivotaan yhdessä jne. Pikkuryhmä saisi todella paljon aikaiseksi ja millä fiiliksellä!
Paljon rattoisampaa porukalla kuin tehdä yksin, varsinkin
toimeen tarttuminen on yksin pieni kynnys joillekin…
Mikä estää perustamasta esimerkiksi kirjallisuus- tai runopiiriä? Porukka kimpassa päättää, mikä kirja luetaan ja
sitten yhdessä keskustellaan luetusta kirjasta jne. Kirjoista
puheen ollen, muistattehan kirjastomme? Kirjastossa otetaan mieluusti vastaan uudehkoja kirjoja – innokkaimmat
lukijat ovat lukeneet jo kaikki vanhat…
Olisi mukavaa tutustua toisten mökkeihin ja pihoihin.
Luvallinen kierros mökeillä antaisi varmasti paljon hyviä
ideoita oman mökin ja mökkipihan iloksi. Mahtaisikohan
tämä ajatus saada tuulta purjeisiinsa? Asiasta toiseen.
Mökeillä on kaikenlaista sellaista tavaraa, jota itse ei
tarvitse, mutta josta voisi olla iloa toisille. Kierrätyshyllyt
olisivat hieno juttu, tavarat pääsisivät ”hyvään mökkiin”
eivätkä kulkeutuisi rasittamaan roskiksia. Voitaisiinko
kokeilla?
Aasinsilta roskiksiin. Kunpa kaikki oppisivat sen, että
roskiksiin ei saa tunkea mitä tahansa. Molokki onkin siitä
kelju, että sinne voi ujuttaa vaivihkaa vaikka mitä, isoakin
roinaa. Ethän tee niin, ethän? On kallista ja todella ärsyttävää, että molokki täyttyy hetkessä. Hieno asia on, että
meillä on nykyään roskikset myös lasille ja metallille, nii-
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den käytössä ei liene ongelmia. Luvatkaamme, että tänä
kesänä oksat ja puutarhajätteet löytävät tiensä juuri niille
osoitetuille paikoille. Sen ei pitäisi olla kovin vaikeaa, sillä
kyltit osoittavat oikeat kohdat.
Mitähän vielä? Tervehtiminen! Kun samassa mökkikylässä
asutaan, eikä kylämme ole jättikokoinen, voisimme ottaa
tavaksi tervehtiä jokaista poluillamme kävelijää. Joillekin
se saattaa olla päivän ainoa kontakti. Tervehtimisestä
tulee hyvä mieli, eikä se ole keneltäkään poissa. Mikään
ei kait estä ”porttirupattelujakaan” jos näyttää siltä, että
mökin asukki suhtautuu juttuhetkeen myönteisesti.
Jos energiaa riittää, toisia voi auttaa. Kaikkien mökkiläisen
kunto ei ole niin hyvä, että pystyisi selviytymään kaikista
pakollisista hommista. Tarjottu apu saattaa olla korvaamatonta ja ilahduttaa saajaansa todella paljon. Auttajakin
saa hyvän mielen. On ilo elää yhteisössä, jossa päällimmäisenä on hyvä ja iloinen mieli.

Eipä muuta kuin ideoimaan yhteisiä tekemisiä, yhteistä
hyvää, parasta yhteisöelämistä! (Ideoistaan ja osallistumisistaan voi ilmoitella vaikkapa minulle tai tapahtumavastaavalle)
Asta Korppi

Kymppipalkinto
Kymppipalkinnon lahjoitti kelloseppä Bo Nordqvist
vuonna 1995 yhdistykselle. Hallituksen tehtäväksi tuli
vuosittain valita alueeltamme henkilö tai pariskunta
joka on hoitanut tonttinsa hyvin ja lisäksi osallistunut
aktiivisesti alueemme toimintaan.
Vuonna 2016 Yhdistyksen hallitus valitsi palkinnon
saajaksi Kaija Latvalan. Hänen erinomaisesti hoidettu
alueensa on mökki numero 3. Sen luokse varmaan moni
pysähtyy ihailemaan hyvin hoidettuja kasvipenkkejä.
Kaija antoi vastaukset seuraaviin kysymyksiin
Miten kauan olet ollut herttonomi?
- Ostin mökin elokuussa 2011, joten nyt on alkamassa
seitsemäs kesäni puutarhassa.
Oletko kukkaihminen vai ovatko hyötykasvit suosikkejasi?
- Viljelen hyötykasveja innokkaasti, mutta onhan toki
kukkiakin, lähinnä perennoja.
Miten paljon vietät aikaa Herttoniemessä?
- En muuta mökille asumaan, mutta kyllä täällä aikaa
tulee vietettyä aika paljon nyt kun olen eläkkeellä.
Mitä parannusehdotuksia Sinulla on puutarhaamme?
- Pääkäytävän varrella asustavana toivoisin hartaasti, että
autoliikennettä saataisiin vähennetyksi, minäkin haluaisin
viljellä puhdasta ruokaa! Toiseksi toivoisin jonkinlaista
huoltomiehen apua aina silloin tällöin, mutta se on
tietysti yhdistykselle rahakysymys.

Viihdytkö yhdistyksen järjestämissä tilaisuuksissa? Onko
niitä mielestäsi tarpeeksi?
- Olen ollut vapaaehtoisena keittiö- ja myyntitehtävissä
Riihellä monta vuotta ja pidän siitä roolista. Siinä olen
huomannut, että päivätilaisuudet vetävät paremmin kuin
perinteiset iltatilaisuudet. Tilaisuuksia on varmaan melko
sopivasti, mutta niiden luonnetta voisi vähän muuttaa, ja
kehitellä jotain uutta. Ehkä kannattaisi tehdä jäsenkysely,
mitä toivotaan.
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Kun mökistä katkeaa sähkö:
• Tarkista, että oman mittarin sulakkeet ovat ehjiä.
• Katso ettei mikään vaaraa mahdollisesti aiheuttava laite
ole päällä, esim. liesi.
• Tarkista missä alueella olevassa kaapissa on mökkisi automaattisulake. Ovat yleensä lähimmässä jakokaapissa
ja kaapin kyljessä on mökkien numerot.
Ota yhteyttä seuraaviin henkilöihin, joilla on avain
jakokaappiin:
• Yhdistyksen puhelin
(Kaija, Matti tai isäntä) 		
• Kaija Kumpukallio, mökki 6,
• Jorma Äyräväinen, mökki 77,
• Kari Ämmälä, mökki 47,

p. 044 240 6197
p. 040 589 7737
p. 041 574 3244
p. 040 528 7447

Sinun on oltava paikalla, kun automaattisulake käännetään takaisin päälle.
Jotta näitä käyntejä jakokaapille tulisi harvemmin, pitää
tarkistaa/vaihtaa sulakkeet ns. nopeisiin 10 A:n sulakkeisiin. Uudet kaapelit mahdollistavat 3-vaihevirran asentamisen mökkiisi. Se merkitsee uutta mittaria mökkiisi ja
mahdollisesti muita sähkötöitä mökissäsi. Tässä työssä
tulee käyttää sähkölain edellyttämää sähköurakoitsijaa.

In memoriam
Puutarhamme kunniajäsen Liisa Vaapi
on nukkunut ikiuneen.
Liisa vietti kesänsä 4-vuotiaasta, vuodesta 1934,
Herttoniemessä, isänsä rakentamassa mökissä
Kielopolulla. Ahkerasti hän hääräsi pihallaan missä
kauniit kukat ilahduttivat paitsi naapureita myös
ohikulkijoita. Liisa antoi auliisti neuvoja puutarhanhoidosta
ja kasveista. Liisa rentoutui merellä, omalla veneellään
ja taisi joskus kalastellakin.
Herttonomit muistavat
Liisan hymyilevät, iloiset kasvot ovat mielessämme samaan
aikaan, kun suremme sitä, että häntä ei enää ole.
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Tervetuloa pelaamaan
Petankki

Kirjasto on avoinna kesä–elokuussa
lauantaisin klo 15.00–16.00.

Voit tulla pelaamaan petankkia huoltorakennuksen takana
olevalle kentälle 1.5–1.10.
- sunnuntaisin klo 11.00–13.00
- tiistaisin ja torstaisin klo 18.00–20.00
Omia kuulia et heti tarvitse, koska niitä on yhdistyksellä.
Tervetuloa mukaan Kivenpyörittäjien mukavaan joukkoon.
Pienoisgolf
Puutarhassamme on 16 reikäinen pienoisgolfrata.
Karttta radasta on huoltorakennuksen ilmoitustaululla.
Välineitä on jonkin verran huoltorakennuksessa.
Frisbeegolf (Liitokiekko)
Yhdistys on asentanut muutaman korin huoltorakennuksen viereiseen kalliomaastoon. Kiekot löytyvät huoltorakennuksesta.
Kroketti
Huoltorakennuksesta löytyy krokettiportteja, mailoja ym.
tarvikkeita
Tikanheitto
Tikkatauluja ja tikkoja on huoltorakennuksella.
Mölkky
Pelivälineet löytyvät huoltorakennuksesta.
Kaikki huoltorakennuksesta käyttöön otetut pelivälineet on ehdottomasti palautettava omille paikoilleen.
Mitään ei saa jättää lojumaan ulos.

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

Kirjasto

P

Jos haluat lahjoittaa kirjoja, ota ensin yhteyttä
puh. 040 410 5065.
Sirkka Etzell

Multa ja lannoitteet
Multaa ja lannoitteita on myynnissä huoltorakennuksella. Mullanmyyntiä hoitaa Jari Poutanen ja Riitta Kivikari
klo 14–15
Myyntipäivät ovat:
7.5.
14.5.
21.5.
28.5.
4.6.
18.6.

2.7.
16.7.
30.7.
13.8.
27.8.

10.9.
24.9.

Haittakasvien kitkentätalkoot
Jättipalsamin ja rikkapalsamin kitkentätalkoot pidetään:
to 6.7.2016 klo 17.30–20.30
ma 31.7.2016 klo 17.30–20.30
to 24.8.2016 klo 17.30–20.30
Rikkapalsami on jättipalsamin sukulainen, ei niin aggressiivinen leviäjä, mutta huolestuttavasti lisääntynyt Saunalahden tuntumassa.
Kohteena on edelleen Saunalahden rannat, siirtolapuutarhan itäreunan oja ja ulkoilutien ympäristö, pohjoisreunan kallio ja jos voimia ja aikaa riittää, myös siirtolapuutarhan rinneniitty.
Puutarhasta karanneet piiskut sekä tattaret pitäisi joskus
ottaa kohteeksi. Jättitatar on vaan täysin mahdoton hävittää niin pienellä porukalla kuin meitä on. Sama melkein
piiskujen kanssa.
Talkoista tulee vielä tarkempi ilmoitus kaikille ilmoitustauluille. Toivottavasti näihin talkoisiin saadaan jatkossa lisää
Herttonomeja.
Lisätietoja
Sirkka Tuorila, Pioonitie 164
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Rakentaminen siirtolapuutarhassa
On ilmennyt, että on epäselvyyttä mihin toimenpiteisiin
lupia pitää hakea. Samoin on tehty myös luvatonta rakentamista alueella.
Helsingin kaupunki valvoo kaikkea rakentamista alueellaan. Herttoniemen siirtolapuutarhan osalta olemme onnistuneet saamaan tämän valvontaoikeuden yhdistyksen
hallitukselle tonttien osalta. Yhdistyksen oma rakentaminen vaatii edelleen luvan kaupungin rakennusvalvonnalta.
Tonteilla tapahtuva rakentaminen vaatii siis luvan yhdistyksen hallitukselta. Tämä menettely on meille kaikille
joustavampi ja halvempi. Jotta tämä oikeus säilytetään,
ei luvatonta rakentamista voida sallia.
Mihin kaikkeen lupia toivotaan haettavan ja mitä se
maksaa:
Rakennuslupa 170 €

Toimenpideilmoitus 20 €
- Kattamattoman terassin, pesukatoksen, grillin, näkö		
suoja- tai istutussäleikön rakentaminen.
- Lipputangon pystyttäminen

Toimenpideilmoitus, ei maksua
- Isommat korjaustyöt kuten talon maalaaminen samaan
väriin
- Koneella tehtävät maanrakennustyöt
- Tontilla tehtävät työt, jotka aiheuttavat ääntä, tapahtuvat
rajojen lähellä tai muuttavat rakennusten ulkoasua.

- Mökin purkaminen ja uuden rakentaminen

Lupaa ei tarvita rakennusten ja rakenteiden korjaamiseen
ja kunnostamiseen, rakennuksen sisällä tehtäviin kunnostus- ja muutostöihin sekä normaaliin puutarhanhoitoon ja
näitä toivotaan tehtävän koko ajan kaikilla tonteilla.

Toimenpidelupa 50 €

Lupahakemus tehdään oheisella kaavakkeella ja toimitettavan yhdistyksen postilaatikkoon.

- Julkisivulaudoituksen, kattomateriaalin tai ikkunoiden 		
uusiminen.
- Varaston, leikkimökin, kasvihuoneen, grillikatoksen tai 		
katetun terassin rakentaminen.
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Lupamenettelystä tarkemmin yhdistyksen kotisivuilla ja
ed. vuoden Herne-lehdessä.
Lisätietoa:
rakennusvastaava Matti Heino 044-9867600

Toimenpideilmoitus/Rakennuslupahakemus
Herttoniemen Siirtolapuutarhayhdistys ry.				

Hakemus toimitetaan huoltorakennuksen
postilaatikkoon.

Hakijan tiedot
Palstan osoite ja mökin numero
Hakijan nimi					Hakijan puhelinnumero

Toimenpide *)

Päiväys ja allekirjoitus

Rakennustoimikunta

Tarkastukset

HSPY:n hallitus
Tiedoksi							

*) Mökin tyyppipiirustus
*) Muu rakennuslupa

170 €		
50 €

Hyväksyntä

15

Pihaideoita kesäksi
Kesä tulee, ja pihan kohennus alkaa poltella monen
mielessä. Miten omasta pihasta saisi viihtyisämmän ja
toimivamman? Mitä kaikkea kannattaa ja pitäisi ottaa
huomioon? Miellyttävä ja hyvin toimiva ympäristö on
monen onnistuneen yksityiskohdan summa – vaan eipä
olisi haittaa myöskään kokonaisvaltaisesta näkemyksestä.
Piha kannattaisi tietysti suunnitella niin, että se parhaiten
vastaa omia tarpeita ja toiveita. Hyvä lopputulos syntyy
esimerkiksi toimivasta perussuunnitelmasta, huolella mietityistä väriyhdistelmistä ja oivaltavista detaljeista. Mutta
määrä ei ratkaise tässäkään vaan laatu. Eikä tulos aina
riipu käytettävissä olevan tilan koosta vaan silmää miellyttävästä kokonaisuudesta.

muodikas trendioikku välttämättä sovi tällaiseen kokonaisuuteen.
Historia ja perinteet eivät kuitenkaan estä oman maun
ja mieltymysten toteutusta, kunhan kokonaisuus säilyy
hallinnassa. Siirtolapuutarhan pitäisi kuitenkin pysyä
edelleen siirtolapuutarhana, mikä tarkoittaa perinteen ja
sääntöjen mukaisesti hoidettua piha- ja puutarha-aluetta.
Ei siis villiä viidakkoa tai vapaasti rehottavaa niittyä.
1. Anna hyvä ensivaikutelma

Portti on käyntikortti, joka antaa kävijälle ensivaikutelman
pihasta ja mökistä. Persoonallinen portti jää mieleen
ja ilahduttaa sekä ohikulkijaa että omaa väkeä. Portin
pylväisiin voi kiinnittää erilaisia kiinnostavia yksityiskohtia,
Tausta velvoittaa
vaikka ruukkuja, maljakoita tai pieniä patsaita, tai sen voi
Monien muiden Helsingin siirtolapuutarhojen tapaan Hert- koostaa sopivankokoisista aiheeseen sopivista esineistä.
toniemen tontit ja pihat on alunperin suunniteltu HelsinSuosittuja ovat kautta vuosien olleet esimerkiksi vanhat
gin kaupungin maineikkaan puutarhaneuvojan Elisabeth
kärrynpyörät ja puutarhatyökalut. Ovatpa vanhat puusukKochin mallipalstan pohjalta, pakottamatta kuitenkaan
setkin kelvanneet kiinnostavan ja erilaisen portin aineksikkaikkia tarhureita täydelliseen yhdenmukaisuuteen.
si.
Useimpien täkäläisten pihojen pohjasuunnittelussa näkyykin edelleen samantyyppinen peruskaava: pensasaidat
rajaavat tonttia tien puolella ja marjapensaat tontin muilla
laidoilla, kun taas hedelmäpuut on sijoitettu keskelle
pihaa. Rakennukset on periaatteessa aseteltu tontin
reunojen suuntaisesti, ja monet mökit noudattelevat yhä
alkuperäisiä mallityyppejä.
Yhtä kasvilajia kehotettiin puutarhaa perustettaessa
istuttamaan vain rajatusti, kuten nykyisetkin määräykset
edellyttävät. Ei siis pelkkää perunapeltoa tai nurmikkoa.
Voimassa oleva asemakaava edellyttää tontille tälläkin
hetkellä vähintään yhtä hedelmäpuuta ja määrittelee mm.
pensasaidan korkeuden. Monella pihalla on lisäksi pidetty
tärkeänä perinnekasvien vaalimista.
Vanhaa ja uutta yhdistellen
Pihaa uudistettaessa kannattaa ensin miettiä sitä, miten
uudistukset sopivat yhteen vanhojen, kulttuurihistoriallisesti merkittävien ja myös velvoittavien piirteiden kanssa,
joita tulisi ylläpitää koko alueen arvon ja arvostuksen
säilyttämiseksi. Herttoniemen siirtolapuutarhan alue on
Helsingin yleiskaavassa luokiteltu arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi, ja myös Museovirasto on määritellyt sen
valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi. Siksi pihaa myllätessä kannattaa pitää katse
sekä vanhassa että uudessa, eikä mikä tahansa juuri nyt
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2. Suoria kulmia vai kaarevia muotoja?
Suorakulmaiset tontit ja tontin laidan suuntaiset rakennukset tuottavat pihoihin pääasiassa kulmikkaita muotoja,
neliöitä ja suorakaiteita. Monilla Herttoniemen tonteilla
polku portilta kulkee viivasuorasti kohti mökkiä, ja istutukset ovat sen molemmin puolin kantikkaissa penkeissä.
Tällainen tontin pohjakaava ei helposti salli silmälle miellyttäviä kaarevia muotoja ilman suuria muutoksia.

Kaunislehtisestä keijunkukasta on iloa koko kesäksi.

Jos kaarevuutta kaipaa lisää, se on helpoimmin toteutettavissa silloin, kun portti ja tontin sisääntulo sijaitsevat
tontin pitkällä sivulla, jossa portin paikkaa ja polkua voi
halutessaan siirtää ja näin saada pihaan ja istutuksiin toivottua kaarevuutta. Tällaiset isommat muutokset vaativat
kuitenkin huolellista suunnittelua, jotta lopputulos istuisi
maisemaan luontevasti.

viihtyvät monet kuivan ja kivikkoisen maan kasvit, vaikkapa hopeahärkki, joka menettää luontaisen värinsä liian
rehevällä kasvupaikalla.
Vanha nyrkkisääntö kehottaa istuttamaan yhtä lajia aina
vähintään neliömetrin verran. Sillä välttää sotkuisen ja liian kirjavan vaikutelman. Suoraan riviin istutetut yksittäiset
kasvit muodostavat harvoin näyttävän kokonaisuuden.

3. Satsaa sointuvaan värimaailmaan
5. Kiven ja värien vuorovaikutus
Pihasta on vaikea suunnitella omaa ja muiden silmää
miellyttävää kokonaisuutta, jos sen värimaailmaa ei ole
ollenkaan mietitty. Pitäytyminen tietyssä valitussa skaalassa tekee yleisilmeestä yhdenmukaisen. Eikä se tarkoita
suppeasti yhtä tai kahta väriä, vaan johdonmukaisuutta
kasvien, pihan kalusteiden ja rakenteiden valinnoissa.
Esimerkiksi pihan kiveykset ja laatoitukset kannattaa
valita muutamasta yhteensopivasta väristä. Kun kasvitkin valitaan samanlaisella periaatteella, on lopputulos
selkeämpi kuin umpimähkävalinnalla. Kasveja valitessa
myös lehtien väri voi olla tärkeä valintaperuste. Monella
perennalla kukinta voi olla harmillisen lyhyt, mutta kauniin
värisistä lehdistä on iloa koko kesäksi. Ja värikkäät havukasvit kuten sinikatajat pitävät kutinsa koko vuoden.
Pihasuunnitteluun kannattaa soveltaa samanlaista lähestymistapaa kuin kotia sisustettaessa. Eihän sielläkään
ripustella seinälle mitä sattuu, jos tarkoituksena on antaa
harkitun näköinen vaikutelma.
Vaikka luonnon värit usein sopivat paremmin keskenään
yhteen kuin maalipurkista otetut, on esimerkiksi punaisen
eri sävyjen yhdistäminen sangen haasteellista, koska kylmä ja lämmin punainen eivät aina soinnu yhteen puutarhassakaan.
4. Valitse oikea kasvupaikka

Erilaisten kiveysten, laattojen ja muiden kivielementtien
käyttö pihoissa on entistä suositumpaa. Onnistunut
vaikutelma syntyy varmimmin silloin, kun kivielementit
yhdistetään ympäröivään kasvustoon yhteen sointuvan
värimaailman avulla. Vihreä väri tulee tietysti lähes aina
kaupan päälle, mutta muuten värivalikoimaa kannattaa
harkita ennakolta.
Graniitinharmaaseen kiveen voi yhdistää erilaisia punaisena tai keltaisena kukkivia kasveja tai värikkäitä lehtiä.
Myös kivistä ja laatoista löytyy runsaasti eri värejä, kuten
vaaleita ja harmaan sävyjä, tiilenpunaista ja lähes mustaa. Ruukkukin voi olla eriväristä kiveä kuin alla oleva
laatoitus, jolloin se erottuu selkeästi taustastaan. Kivimateriaaleja kannattaa pehmentää istutuksilla.
Maanpinnan kattamisessa kannattaa kuitenkin pysyä
kohtuudessa ja noudattaa myös asemakaavan antamia
määräyksiä. Katettu pinta ei sitä paitsi ime sade- tai
kasteluvettä, jos se pääsee virtaamaan hallitsemattomasti. Tämäkin kannattaa muistaa suunnitelmia tehdessä ja
siksi miettiä valuman suuntaa valmiiksi etukäteen. Virtaavan veden mukana vyöryvä multa saa aikaan harmillista
sotkua.

Pihassa voi yhdistellä erivärisiä laattoja ja kiviä.

Kasveja valittaessa ja istutettaessa ykköslähtökohtana
pitäisi kuitenkin olla kasvupaikan sopivuus. Harmonisesti
valitut värit eivät auta mitään, jos varjon kasveja yritetään
väkisin mutta huonolla menestyksellä sovittaa täyspaahteeseen. Epävarmoissa tapauksissa kannattaa tutkailla
kasvien lehtiä, sillä ne antavat usein viitteitä sopivista
valo-olosuhteista: varjossa tai puolivarjossa viihtyvillä kasveilla on usein tummat ja leveät lehdet, joilla ne pyydystävät tarvitsemansa valon. Esimerkiksi käyvät vaikka monet
kuunliljat, joiden lehdet eivät nauti kuumasta paahteesta
vaan saattavat jopa palaa.
Kapeita, ohutlehtisiä lajeja kannattaa puolestaan sovitella
aurinkoiselle paikalle koko päivän paahteeseen. Siellä
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6. Helpotusta puutarhanhoitoon
Erilaisista kohopenkeistä, viljely- ja kasvatuslaatikoista ja
lavakauluksista on tullut muutamassa vuodessa todella
suosittuja puutarhanhoidon helpottajia. Niiden ideana on
nostaa hoidettavan mulloksen pintaa sen verran maanpintaa korkeammalle, että taimikasvatus, kitkeminen ja
kastelu eivät olisi pelkkää kumarassa kurkottelua.
Kaupan valmiita kasvilaatikoita voi asetella useampia
päällekkäin oman mieltymyksensä mukaisesti ja sopivan korkeuden saavuttamiseksi. Laatikon alle kannattaa
laittaa suojakangas estämään rikkakasveja, ja lopuksi
laatikko täytetään hyvälaatuisella kompostilla ja mullalla.
Kohotettu pinta helpottaa merkittävästi puutarhanhoitoa
ja parantaa sitä paitsi myös satoja, koska laatikon multa
lämpiää nopeammin ja paremmin kuin perinteinen matala vihannespenkki.
Laatikon voi askarrella itsekin esimerkiksi lämpökäsitellystä puusta. Kemiallisesti kyllästettyä materiaalia kannattaa
välttää. Jos lavan reunoille asentaa istumista helpottavat
vaakalaudat, homma helpottuu entisestään. Parhaiten
lavat ja laatikot menestyvät aurinkoisella kasvupaikalla.

teet. Pergolasta saa sopivan varjoisan rajatun oleskelutilan, jota kannattaa täydentää köynnöksillä ja pensailla.
Pihan oleskelutilasta on enemmän iloa silloin, kun se
sijoitetaan mökin välittömään läheisyyteen, niin että sinne
pääsee riittävän kätevästi sisätiloista.
9. Tilaelementtejä
Piha voi kaivata samantapaisia tilaa jakavia elementtejä kuin kodeissakin käytetään jäsentämään huoneita.
Perinteinen ulkotilan “tilaelementti” ja reviirin merkitsijä
on tietysti aita, mutta parhaiten se soveltuu varsinaiselle
paikalleen eli tontin ulkoreunalle. Pihan sisäpuolella tilaa
rajaamaan voi käyttää matalaa pensasaitaa eli lehtimajaa
tai vapaasti kasvavaa aidannetta, joka tarjoaa tarvittavaa
näkösuojaa. Helpompi ja näyttävämpi tapa on ritilä tai
vastaava puuelementti, jota pitkin voi kasvattaa vaikka
kauniin kärhön tai muun köynnöksen.
Lisähaasteita pihoilla ovat viime aikoina tuottaneet
pienemmät ja isommat pitkäkorvat, joilla on taipumusta
käydä rouskuttamassa parempiin suihin kaikki maukkaimmat kasvit. Heidän varalleen joutuu välillä virittelemään erilaisia kulkuesteitä, jotta pihaa ei kaluttaisi aivan
paljaaksi.

7. Kukkia ja vihanneksia samaan penkkiin
Koriste- ja hyötykasvien istuttaminen samaan penkkiin ei
ole kovinkaan uusi keksintö, mutta erityisen suosittua siitä
on tullut muutamien viime vuosien aikana. Vihanneksiakin
voi ihastella niiden ulkonäön perusteella, ja lopuksi ne
tietysti päätyvät sitten ruokapöytään.
Kukkien kanssa samalle kasvupaikalle sopivat erityisen
hyvin sellaiset hyötykasvit, joilla on koristeelliset lehdet.
Tähän ryhmään kuuluvat esimerkiksi eriväriset mangoldit,
joita on, paitsi vihreitä, myös keltaisia ja punaisen eri
sävyjä. Mangoldin sukulainen punajuuri on sekin komean
näköinen kasvatettava, ja persilja sopii mainiosti reunuskasviksi penkkiin kuin penkkiin.
Näyttäviä asetelmia syntyy myös erivärisistä lehti- ja keräsalaateista, joiden lajike- ja värivalikoimat ovat nykyään
laajoja.
8. Pihaolohuone
Kauniilla ilmalla suuri osa ajasta vietetään ulkosalla,
omalla pihalla, puiden katveessa tai pensaiden suojassa.
Pihan viihtyvyyttä lisää yhtenäinen oleskelutila, joka syntyy yhdistämällä esimerkiksi laatoitettu ala, siihen sopiva
kasviryhmä ja yhtenäiset säätä kestävät puutarhakalus18

Tällaisten “riista-aitojen” asettelu vaatii huolellisuutta,
jotta lopputulos ei näyttäisi keskitysleiriltä mutta olisi silti
riittävän tehokas. Ratkaisuksi voi valita vaikka mahdollisimman pienisilmäistä verkkoa, joka helposti uppoaa
lähes näkymättömiin esimerkiksi pensaiden suojaan.
Matalakin verkko kasvien ympärillä auttaa jo asiaa. Aidasta pitää kuitenkin päästä itse sujuvasti kulkemaan, joten
kulkuteille tarvitaan pienen avattavan portin kaltaisia
ratkaisuja.
10. Ruukkua on siellä monenlaista
Ruukuista on tullut puutarhojen suuri hitti. Eikä ihme, sillä
ruukkuviljelyllä on kasapäin erilaisia hyviä puolia. Niissä
voi kätevästi kasvattaa kaikenmoista, kuten yrttejä, vihanneksia, koristekasveja ja vaikka perunoita. Ruukut ovat
näyttäviä, parhaimmillaan tyylikkäitä, helposti hoidettavia
sekä kätevästi siirrettävissä paikasta toiseen sään, hoitovaatimusten ja valo-olosuhteiden mukaan.
Yrttejä voi kasvattaa myös pikkuruukuissa, jotka voidaan
sijoittaa asustelemaan vaikka vanhoihin kottikärryihin.
Taimia on helppo hoivailla tässä korkeudessa, kun ei tarvitse kumarrella kitkiessä, kastellessa tai satoa korjatessa.
Jos kärry jää liiaksi varjoon ja kasvit kaipaavat enemmän
valoa, sen voi helposti siirtää toiseen paikkaan, siinä kun
on alla pyörät.

Ruukkuviljely on kätevää puutarhanhoitoa, koska ruukut
on helposti siirrettävissä paikasta toiseen.

Esimerkkejä toimivista väriyhdistelmistä
- keltaiset tai punaiset kukat korostavat harmaata
kiveystä tai laatoitusta
- punainen laatoitus ja kasvien tummat lehdet luovat
näyttävän kontrastin

Esimerkkejä kukkapenkkiin sopivista väriyhdistelmistä:
- siniset ja keltaiset kukat
- siniset ja valkoiset kukat
- harmaalehtiset kasvit ja violetit kukat
Ruukkujen väri- ja materiaalivalikoimat lisääntyvät kaiken
aikaa, joten jokainen löytää omaan väriskaalaansa sopivia. Pitkäikäisimmät ruukut ovat talvenkestävää materiaalia (esim. erikoismuovia tai kiveä) tai niin kevyitä, että ne
voi siirtää talveksi suojaan. Kosteus ja sitä seuraava jäätyminen ovat sekä muovi- että saviruukkujen varma tuho.
11. Muita katseenvangitsijoita

- tumma violetti ja valkoinen
- punaiset ja valkoiset kukat
- sinisen erilaiset tummat ja vaaleat sävyt
- pinkki ja punavioletit sävyt

Laadukas yksityiskohta harkiten pihalle sijoitettuna
säväyttää, jos siihen on panostettu kunnolla. Pieni veistos vetää katseet puoleensa, jos istutukset muodostavat
sille sopivat kehykset. Kurki- tai muu lintupatsas viihtyisi
lammikon tai suihkulähteen reunalla vihreyden keskellä,
hauska kivinen patsas voisi somistaa portinpylvästä ja
taiten valmistettu metallinen aurinkokello on parhaimmillaan kauniina kesäpäivänä. Pihan vesipisteen voi naamioida vanhaksi kaivoksi puisen vesisaavin avulla. Vanhoista
puutarhatyökaluista saa ideoimalla koristeellisia yksityiskohtia, jotka ilahduttavat katsojaa aina uudelleen.

- siniharmaat havut, harmaalehtiset kalliokasvit ja
sinisävyiset kukat

Teksti
Anna-Maija
Gruber

Toimikunnat ja yhteystiedot
Puutarhayhteisössämme on monenlaista puuhaa ja
kehitettävää. Tule rohkeasti mukaan, vaikka vain yhteen
tapahtumaan, projektiin tai lyhyesti ideoimaan.
Kesäinfossa sunnuntaina 11.6.2017 klo 13.00 tapaat
toimikuntien yhteyshenkilöitä ja muita puuhaihmisiä.

Rakennustoimikunta
Matti Heino, mattiheino9@gmail.com
Tapahtumatoimikunta
Sari Metsämäki, sari.metsamaki@gmail.com
Tulevaisuustoimikunta
Kaija Kumpukallio, kaija.kumpukallio@gmail.com

Haittakasvitalkoot
Sirkka Tuorila, sirkka.tuorila@gmail.com

Urheilutoiminta
Pekka Stark, pekka.stark@welho.com

Omenapartio
TaistoTuomikoski taisto.tuomikoski@hotmail.com

Ympäristö- ja puutarharyhmä
Anu Häyrinen, anu.hayrinen@gmail.com
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Kesäjuhlat mielessä? Vuokraa juhlapaikaksi Riihi!
Yhdistyksemme kerhohuone Riihi on tarjonnut ainutlaatuisen miljöön Herttonomien kesäjuhlin jo yli 80
vuotta. Riihen historia on kuitenkin alkanut jo paljon
aikaisemmin: Kulosaaren kartanon isäntä rakennutti
sen 1750-luvulla kartanon pelloilla viljellyn tupakan
kuivausta varten.Lähee 300-vuotias puurakennus on
Helsingissä harvinaisuus ja se onkin kaupunginmuseon suojeluksessa.
Herttonomien yhteisten tapahtumien ja juhlien lisäksi
Riihelle mahtuisi nykyistä enemmän toimintaa: miksi
et viettäisi tänä kesänä omia juhliasi Riihellä? Käytössäsi on 144 m2:n kokoinen tila, pöytiä ja tuoleja
riittää noin 60–70 henkilölle ja ne voi järjestää haluamallaan tavalla.

Viime vuonna remontoidussa keittiössä onnistuu myös
tarjoilujen kokkaus: keittiössä on hellan ja uunin lisäksi
mm. kahvinkeittimet sekä astiastoa. Säilytykseen on jääkaappipakastimen lisäksi kaksi isoa kylmiötä. Musiikkia
varten löytyy äänentoistolaitteistoa - ja ennen kaikkea:
Riihellähän on myös diskopallo!
Riihelle on viime lokakuussa kunnostettu huoltotie Kivinokan puolelta, eli pitopalvelut ja muut tavarantoimittajat
sekä taksit pääsevät tuomaan lastinsa nyt helposti perille
asti.
Riihen käyttö- ja turvallisuusehdot löytyvät nettisivuiltamme ja sinne päivitetään pitkin kesää myös Riihen varaustilannetta.
http://www.herttoniemenspy.fi/yhdistys/riihi/
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Riihi
Yhdistys vuokraa hallussaan olevaa 144 m2 suuruista riihirakennusta jäsenilleen ja heidän perheilleen.
Tietoa riihen historiasta löytyy www.herttoniemenspy.fi >>> Historiikki-sivulta ladattavasta tiedostosta.
Riihen käyttöehdot

Loppusiivous

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mikäli riihi tai wc-tilat jätetään kokonaan tai osittain siivoamatta,
perii yhdistys siivoamisesta 40 € maksun.
Varaaminen
Varauksia hoitaa ja neuvoo käytännön asioissa:
Eeva Jylhä, mökki 92, puh. 040 717 8066,
s-posti: Eevamaria1@icloud.com
Riihen voi myös varata palauttamalla riihen käyttösopimus
huoltorakennuksella olevaan yhdistyksen postilaatikkoon.

Turvallisuus
•

•
•

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

Avaa hätäpoistumistiet (2 ovea, joiden päällä hätätiemerkki)
ja sulje ne lähtiessäsi.
Huolehdi että hätäteiden edessä ei ole tilaisuuden
aikana mitään.
Vie paloletku riihen nurkalle.
Kynttilöiden polttamista ei suositella. Jos niitä poltetaan,
on niitä valvottava huolella.
Tupakointi riihellä ja sen välittömässä läheisyydessä on kielletty.
Valvo grillin käyttöä ja huolehdi sen sammutuksesta.
Tarkista lähtiessäsi, että keittimien sähköjohdot on
irrotettu seinästä.
Tarkista lähtiessäsi että keittiön ovi on suljettu.
Varmista että kaikki ovet ovat lukossa.
Älä jätä mitään arvokasta säilöön riihelle.

Riihen käyttökorvaus:
arkipäivisin
60 € / vrk
pe–la–su
125 € / vrk
Maksa varauksesi ennen sen alkamista yhdistyksen
pankkitilille:
FI05 1279 3000 5156 56
Kirjoita viestikenttään:
“Riihen maksu, mökki xx” (xx=mökkisi numero).

Päivämäärä			Aika			Tilaisuuden nimi
Maksu 		

€

Nimi				Mökki		Puhelin/kännykkä			e-mail

Allekirjoitus
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Riihen käyttösopimus

tämä osa palautetaan huoltorakennuksen postilaatikkoon

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

kuva satoa vuodelta 2016
Heinäkuisena iltana runsas joukko herttonomeja kokoontui yhteiselle picnicille keinukentälle.
Ilta sujui rattoisasti ja tunnelmaa toi myös
haitaristi Petri Jussila

Leila Vattulainen antoi vinkkejä miten oman
pihamaan kasveista saa kauniita kukkaasetelmia.

Lasten luontoretki järjestettiin heinäkuussa.
Lapsille tarjottiin luontoretken päätteeksi
muurinpohjalettuja ja mehua. Lettumestarina toimi Pekka Ojajärvi apunaan Liisa
rouva.

Elomarkkinoilla yhdistyksellä oli oma pöytä jossa myytiin hilloja ym. Hillot oli pääasiassa valmistanut Kirsti Jylhä. Markkinoilla vieraili myös
kaupunginosaradion toimittaja Jarmo Suomi
joka haastatteli Tuija Jakosta lähetykseensä.
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HSPY:n petankkijoukkue Pekka Stark,
Pekka Ojajärvi ja Walter Gruber
voittivat Petankkiliigan talvisarjan
johon osallistui kaikkiaan 24
joukkuetta.

Entisten nuorten treffit pidettiin elokuussa Riihellä.
Toivottavasti perinne jatkuu vaikka aktiivinen treffien
järjestäjä Liisa Vaapi on edesmennyt.

kuva satoa vuodelta 2016

Suven ja runon päivänä 6.7.
otsikolla: “Tupa ryskyi, parret paukkui
Suomen kansan rivot runot esitys kalevalaisista kansanrunoista”, esiintyjät: Eero
Enqvist, Pinja Hahtola ja Petra Lampinen.
Lipun tapahtumaan osti 75 henkilöä

Perinteinen urheilupäivä
pidettiin elokuussa. Jatkossa
vetäjinä Tuomas Lehto (takana vas.)
ja Tiitus Ämmälä (takana oikealla)

Riihi täyttyi Herttonomeista
kun esillä oli asia yhteistyöstä
Oranssin kanssa jaaiheena viemäröinti

Elojuhlassa palkittiin jälleen kerrran Marja-Leena
Inkinen parhaanaetanoiden kerääjänä. Emäntä
Eeva Jylhä luovutti palkinnon.
Kesän omenasatoa hyödynnettiin hienosti. Matti
Heino idean isänä vei omenoita puristamoon ja
tuloksena 130 pulloa mehua jotka myytiin syysmarkkinoilla alle 10 minuutissa. Hyödynnetään
omenoita samalla tavoin
myös jatkossa.

Elojuhlan ohjelmassa oli piirakkakisa.
Voiton vei Tuomas Lehdon omenapiirakka. Toiseksi tuli Salme Pesonen ja
kolmanneksi Ritva Heikkiläinen
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Herttoniemen Riihessä kuivatettiin
tupakkaa 1750-luvulla
Montaakaan lähes 300-vuotiasta puurakennusta ei ole säilynyt
Helsingin alueella joten harvinainen riihemme on luetteloitu
kaupunginmuseon suojelukohteena.
Kun Herttoniemen siirtolapuutarha 1934 perustettiin
Kulosaaren muinaisille tupakkapelloille, jäi hyvin säilynyt riihi
herttonomien kerhohuoneeksi.
Riihessä juhlitaan paitsi puutarhamme eri juhlat myös häitä,
syntymäpäiviä ja muita perhejuhlia. Riihtä vuokrataan
ainoastaan siirtolapuutarhan jäsenille.

Hyvää kesää kaikille Herttonomeille!

