Kesä 2007

HSPY:n jäsenlehti

Aurinkoista kesää
kaikille Herttonomeille!

Sisältö mm.
Rakentamisesta
Hallituksen yhteystiedot
Tapahtumakalenterit
Vihdoinkin asemakaava
Hallitus tiedottaa
Pidä mielessä - tärkeät perustiedot
Mökkien puhelinnumerot
Riihen käyttösopimus
Toimituskunta: Kristina Gustafsson, Veikko Isomäki, Ritva Heikkiläinen ja Jyrki Uusi-Esko

Hallitus
www.siirtolapuutarhat.net/herttoniemi
Herttoniemen Siirtolapuutarhayhdistys v.2006
Puheenjohtaja

Veikko Isomäki
veikko.isomäki@sisarakenneisomaki.fi

50

0400-268 026

Varapuheenjohtaja

Jyrki Oksanen
jyrki.oksanen@prohopea.fi

76

050-501 1536

Rahastonhoitaja

Marja Salminen

9

040-701 1478

Ole Sundström

150

050-357 2535

Heikki Kasanen

135

040-845 1240

Emäntä

Eeva-Liisa Levander

182

040-553 9363

Isäntä

Ville Virrankari

118

050-385 1489

Hallitus valitsi
alueelta sihteeriksi

Kristina Gustafsson
kristina.gustafsson@bof.fi

96

050-359 2521

Ajoportti pidetään suljettuna kesä-elokuussa viikonloppuisin perjantaista klo 18.00 maanantaihin klo 6.00.
Palolaitoksella on pääsy alueelle omilla avaimilla. Portin ollessa suljettuna anna hätätapauksissa hälytyskeskukseen
osoitteeksi Kipparlahden silmukka 3 ja puhelinnumero 0400-268 026. Portilla on oltava opastus.
Rakennus- ja huoltotoimikuntaa vetää Veikko Isomäki

Yhdistystunnit Riihellä
Yhdistyksen puheenjohtaja tai joku hallituksen jäsenistä on tavattavissa 2 kertaa kuukaudessa riihellä. Riihellä on
silloin ovet avoinna ja kahvipannu kuumana. Päivistä ilmoitetaan tiedotteella ilmoitustauluilla.
Tarkoitus on vastata jäsenten mieltä askarruttaviin asioihin ja tutustua toisiimme.

Maksut vuonna 2007
euroa

euroa
Palstavuokra
Vesi
Sähkö
Sähkön perusmaksu
Jätehuolto
Hoitomaksu
Suihkun kausimaksu
Avainpantti

Liittymismaksu
250,00
Yhdistyksen jäsenmaksu
35,00
Kannatusjäsenmaksu
10,00
Kannatusjäsenmaksu yhteisöltä
100,00
Liiton ja aluejärjestön jäsenmaksut 27,50
Liiton perhejäsenmaksu
7,00

1,173/m2
40,00
0,10/kwh
20,00
45,00
54,00
30,00
15,00
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Yhdistyksen hallituksen jäsenet
esittelyssä

Marja Salminen,
rahastonhoitaja

Veikko Isomäki,
puheenjohtaja

Rahastonhoitajan näkökulmasta on tärkeää, että maksut
maksetaan ajallaan. Jos on jotain ongelmia tms. niin
asioista voidaan aina keskustella. Yhdistyksen talous on
Marjan mielestä ihan hyvässä kunnossa ja pientä
pesämunaakin on vuosien saatossa kertynyt. Se on hyvä
asia, koska suunnitteilla oleva sähköremontti vie aika
paljon euroja. ”Siinä vaiheessa kun työhön ryhdytään,
joudumme varmasti koputtelemaan pankinjohtajan ovea”.

HSPY:n puheenjohtaja on viihtynyt Herttoniemessä alun
toistakymmentä vuotta. Puheenjohtajan pestin hän otti
vastaan vuonna 2005 ja jo ennen sitä hän ehti olla
hallituksessa useita vuosia. Yhdistyksen puheenjohtajan
tehtäviin kuuluu oman alueen hallitustyöskentelyn lisäksi
mm. osallistuminen aluejärjestön kokouksiin ja lukuisat
yhteydenpidot kaupungin eri instansseihin.
Veikko on kiireinen yrittäjä, mutta kyllä hänet nähdään
kesäaikaan harva se päivä liikkumassa puutarhassa.
Tämän alkukesän ilonaiheena Veikko toi esiin sen, että
talkoohenki tuntuu taas virinneen. Kevään ensimmäisissä
talkoissa oli runsas osanotto ja romulavojen jälkisiivoukseen
osallistui mukavasti Herttonomeja. Työn alla on
parhaillaan lista töistä jotka voidaan tehdä talkootyönä.
Listasta voivat talkoohenkiset katsoa itselleen sopivan
homman ja pistää töpinäksi.

Heikki Kasanen,
jäsen

Jyrki Oksanen,
varapuheenjohtaja.

Heikki on alueemme voimamies. Myös hän kantaa huolta
alueen siisteydestä. “Ei voi muuta kuin ihmetellä, miksi
emme kaikki yhdessä huolehdi siitä, että käytävät ja
muut yhteiset alueet pysy siistinä. Jäteaitaus on usein kuin
pienoisen myrskyn jäljiltä. Maassa lainehtii roskia,
laatikoiden kannet ovat raollaan, että tällaista meininkiä”
Alueellemme on tullut lisää nuorta väkeä. Heiltä Heikki
odottaa aktiivisempaa panosta aluetta kehitettäessä. “Ei
tämä alue kehity, jos emme itse sitä kehitä”.
Ole Sundström,
jäsen

Jyrki on lupautunut myös huvitoiminnan vetäjäksi.
Tarkoituksena on kartoittaa mökkiläisten kiinnostus yhteisiin
illanviettoihin harrasteiden ja kaikenmoisen yhdessäolon
merkeissä.
Jyrki toivoo, että kaikki ideat ja ajatukset tuotaisiin esiin.
Alueella on varmasti monen alan taitajaa; soittajaa,
laulajaa, lausujaa, jotka voisivat olla mukana ideoimassa
erilaisia tapahtumia, eikä vaan ideoimassa vaan myös
toteuttamassa. Etenkin alueen lapset tulisi huomioida.
Joten tarttukaa Jyrkiä hihasta kun tapaatte hänet alueella.
Hänet tavoittaa myös sähköpostilla:
jyrki.oksanen@prohopea.fi.
”Yhteishenkeä voisimme vielä kehittää esim. alueen
siisteydessä mikä puolestaan lisää viihtyisyyttä.
Tupakantumpit, roskat ja karkkipaperit pois käytäviltä.”
”Olen Herttonomina neljättä kesää. Tämä on kerrassaan
upea alue, viihdymme hyvin ja asumme täällä koko
kesän.”

Ole liikkuu usein alueella koiransa kera. Aivan samoihin
asioihin myös Ole on kiinnittänyt huomionsa. Hänen
mielestään informaatiota on lisättävä. Vaikka kerran
kuussa jokaiseen postilaatikkoon tietoa jätehuollosta,
veden kulutuksesta, aitojen leikkauksesta, palokujista ym.
Asiallista ja tarpeellista tietoa jolla opastetaan alueemme
mökkiläisiä näissä asioissa. Monet uudet mökkiläiset
eivät ole perillä kaikista asioista ja me pitkään alueella
mökkeilleet olemme jopa tainneet unohtaa nämä tärkeät
yhteiset pelisäännöt.
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Riihen polkua astelevat taas emäntä ja isäntä…

Ville Virrankari, riihen isäntä.

Yhdistyksellä on taas vuosien jälkeen virallisesti nimetyt
emäntä ja isäntä. Edellinen virallinen emäntä -tittelin
haltija kunniajäsenemme Jatta jaksoikin hoitaa tehtäväänsä
peräti 13 vuoden ajan. Unohtamatta Terttua, Eilaa,
Paanasia ja muita uutteria, monet tilaisuudet pelastaneita
pyyteettömiä vapaaehtoisia!
Uusi emäntämme on
Eeva Levander
“Otin homman vastaan
pitkän pohdinnan jälkeen. Tämä on minulle
haaste, olenhan varsin
uusi mökkiläinen, vasta
toinen kesä menossa.
Tykkään tehdä töitä ja
touhuta ja olen aikaisemminkin ollut mukana
erilaisissa ns. vapaaehtoistöissä. Sitähän se
täälläkin on. Kyllä tässä
on jo nyt saanut tehdä
melkoisesti töitä, jotta
olen saanut paikat
riihellä kuntoon.
On mukavampi työskennellä kun on käynyt paikat läpi
ja saanut kaikki sellaiseen järjestykseen joka tuntuu
omalta. Toiminnan pitää olla sujuvaa ja sen pitää myös
kannattaa.”

Tomera, monitaitoinen Ville on hyvin viihtynyt mökkiläisenä,
menossa jo 12:sta kesä.
Villen tehtäviin kuuluvat kaikki riihen ympäristön asiat.
Ympäristön siisteys kokonaisuudessaan ja juhlien ja
tapahtumien aikaan hommia on luonnollisesti enemmän.
Villeä huolestuttaa kovasti alueen jätehuolto. Kustannukset
nousevat vuosi vuoden jälkeen ja alueen mökkiläiset
ovat omalta osaltaan koko ajan lisäämässä kustannuksia.
YTV on jo kovistellut meitä ja jopa ilmoittanut ottavansa
käyttöön sakotusmenetelmän mikäli emme usko heidän
ohjeitaan. Talousjätteeseen eivät kuulu rikkaruohot, oksat
ja risut. Eivät myöskään hävitettävät vuodevaatteet jne.
“Siinä meillä on hallituksessa tekemistä, jotta saamme
jäteasiat oikeille raiteille.”

HSPY tiedottaa
Kirjasto avoinna kesäkuun alusta lähtien lauantaisin klo 13.00-14.00 (ei kuitenkaan 2. ja 23.6.07)

Tapahtuu/tapahtui kesäkuussa
10.6.
11.6
17.6.
19.6.
22.6.

Puutarhureiden kohtaamispäivät Kotkassa / Biohalo
Haketusalue suljetaan
Seurakunnan yhteislaulutilaisuus, alkaen klo 15.00, puffetti avataan klo 14.30
Ensiapukurssi riihellä klo 18.00 - 21.00
Juhannusjuhlat klo 20.00 - 01.00 musiikista vastaa Bankers-yhtye

Tapahtuu heinäkuussa
1.7.
15.7.
22.7.
28.7.

Ylimääräinen jäsenkokous
Aluejärjestön kesäkisat Pakilassa
Seurakunnan yhteislaulutilaisuus, alkaen klo 15.00, puffetti avataan klo 14.30
Kumpulan Siirtolapuutarhayhdistys 80 vuotta

Tapahtuu elokuussa
9.8. Herttoniemessä varttuneet ”nuoret” kokoontuvat riihellä klo 14.00
11.8. Lasten päivä
Aluejärjestön lastenretki (päivä on avoin ja retki järjestetään edellyttäen riittävää osanottajamäärää)
18.8.
18.8.
19.8.
19.8.

Klaukkalan-puiston ryhmäpuutarhayhdistyksen 30-vuotispäivä
Elojuhlat
Elomarkkinat ja kirpputori klo 12.00-15.00
Roopen Ruukku-kilpailu (petankki) Talissa

Tapahtuu syyskuussa

15.9. Päättäjäiset ja karaoke

Seuraa ilmoitustaulua
- sieltä löytyvät aina
tuoreimmat tiedot!

Muutokset mahdollisia!
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Hallitus tiedottaa!
Pensasaidat ja palokujat kuntoon!
Kaupungin edustajat tekevät oman aikataulunsa mukaan katselmuksen alueellamme. Siinä kiinnitetään huomio siihen
että pihat ovat hoidettuja, palokujat ovat kunnolla avoinna, pensasaitojen alustat siistejä ja pensasaidan korkeus
enintään 140 cm. Samoin kiinnitetään huomiota siihen, että rakentamisessa on noudatettu annettuja ohjeita. Sitä
varten kierrämme jo aiemmin katselemassa tiluksien kuntoa.
Eli muistathan leikata pensasaidat määräkorkeuteen ja huolehtia palokujien puhtaudesta kuin myös yleisestä palstan
siisteydestä.

Pidä myös mielessä!
Ilmoitustaulut: Yhdistyksellä on neljä ilmoitustaulua. Niiltä löydät tuoreimmat tiedotteet talkoista, tapahtumista ym.
Kannattaa seurata, 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 ja jäsenrekisteri: Veikko Isomäki neuvoo ja hoitaa rekisteröinnin.
Osoitteenmuutokset: Ne tulee tehdä aina omalle yhdistykselle (yhdistyksen postilaatikkoon tai Veikko Isomäelle).
Älä ota yhteyttä liittoon yhdistystä koskevissa asioissa vaan kysy oman hallituksen jäseniltä.
Jäsenlaskutus: Yhdistyksen jäsenille lähetään vuodessa 3 laskua. Keväällä 2/3 tontin vuokrasta ja vuotuinen
hoitomaksu. Kesällä 1/3 osa vuokrasta ja jäsenmaksut. Syksyllä sähkölasku ja mahdolliset rästimaksut. Jos laskussasi
on virheitä, ota yhteyttä Veikko Isomäkeen.
Talkoot: Vapaaehtoisia tarvitaan aina! Kerää ryhmä ja sovi tietyn kohteen hoidosta. Erillisistä talkootöistä löydät
tiedotteet ilmoitustauluilla. Voit myös kysyä talkootöistä Veikolta, Villeltä ja Hessulta (rakentaminen ja ylläpito).
Käyttöavain: Sen saat 15 € panttia vastaan ja avain käy: vesivessat, kärry portilla
Suihku: Suihkun avaimesta peritään 30 € vuosimaksu.
Pesukone käytettävissä: Yhdistyksen tiloissa huoltorakennuksella on pesukone kesäpyykkäystä varten. Pesukoneen
on hankkinut osuuskunta, johon voi liittyä osuuskunnan sääntöjen mukaisesti.
Tiedustelut Mikael Järvinen, mökki 107 puh. 040 760 8969
Ekovessat: Tyhjennys hoidetaan talkootyönä. 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: Sadettamilla kastelu on sallittua vain iltaisin - päivällä kastelet suoraan omaan ja naapurisi jäsenmaksuun.
Tonttikatselmukset, palokujat, aidat ja polut: Yhdistys tekee kuntokartoituksia pari kertaa kesässä - kaupunki
halutessaan.
Lemmikkieläimet alueella: Kaupungin järjestyssääntö määrää eläimet pidettäväksi kiinni. Tämä määräys koskee
myös meitä. Koiranomistajat, muistakaa käyttää kakkapussia täälläkin.
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: KTV:n saunat ovat avoinna kesä-heinäkuussa keskiviikkoisin klo 15-17,saunomisaika kello 18 asti.
Lauantaisin sauna on avoinna koko kesän 13-17, saunomisaika klo 18 asti. Saunamaksu 4,0 € kerta.
10 kerran sarjalippu 35 €.

5

Vihdoinkin asemakaava!
Herttoniemen Siirtolapuutarhan asemakaava on vahvistettu. Olemassa oleva alue on turvattu. Asemakaavassa ovat
myös hiekkakenttäalueelle tulevat mökinpaikat, joilla korvataan se alue joka jossain vaiheessa jää uuden tiesuunnitelman
alle.
Asemakaavan myötä meille on tullut myös koko joukko velvoitteita. Menneinä vuosina on uudisrakentamisessa ja
korjauksissa oltu suurpiirteisiä, mutta nyt vahvistetun asemakaavan myötä meidän tulee ottaa huomioon siinä esitetyt
seikat kun rakennamme uutta tai korjaamme vanhaa. Rakentamista säätelee tarkemmin yhdistyksen oma rakentamisohje,
joka on kaupungin hyväksymä.
- Rakennusten ja puutarhamökkien julkisivukorjauksia tehtäessä tulee käyttää alkuperäisiä tai niitä vastaavia
materiaaleja. Piha-alueitten ja puutarhapalstojen istutusten tulee olla alueen ominaispiirteisiin soveltuvia.
- Rakennusten ja puutarhamökkien pääasiallisena julkisivumateriaalina on käytettävä peittomaalattua
pystyrimalaudoitusta.
- Rakennuksilla on oltava huopakatteinen harjakatto, jonka kaltevuuden on oltava 1:25.
- Puutarhamökin harjan on oltava pituussuuntainen. Uudismajojen harjan on oltava samansuuntainen kuin nykyisten
ja viereisten majojen.
- Rakennuksissa ja puutarhamökeissä tulee olla avoräystäät.
- Puutarhamökki on perustettava avosokkelin varaan. Kellarin rakentaminen on kielletty.
- Palstat on aidattava kulkuteitä vastaan noin 1.4 m korkealla leikattavalla pensasaidalla. Palstat on aidattava
toisiaan vasten pensasaidalla tai marjapensailla kuitenkin niin että palstojen rajalle muodostuu yhteensä 60 cm
leveä avoin rajavyöhyke.
- Palstalle on istutettava ainakin yksi hedelmäpuu.
- Puutarhapalstan pinta-alasta tulee vähintään 2/3 olla istutettua tai viljeltyä.
- Kulkuväyliä ja pihateitä ei saa päällystää asfaltilla tai betonikivin.
- Puutarhapalstan rakennusalan ulkopuolelle saa rakentaa leikkimökin tai kasvihuoneen.
- Rakentaminen tulee toteuttaa siten, ettei se aiheuta pohjaveden likaantumista tai sen pinnan alenemista tai
vähennä sen virtausta.
Olkaamme iloisia, että pitkään jatkunut kädenvääntö asemakaavasta on saanut onnellisen lopun.

Tärkeää rakentamisesta!

Sisätilojen muutostöistä ei tarvitse tehdä
toimenpideilmoitusta. Yhdistyksen rakennustoimikunta
opastaa sinua ja myös valvoo että rakennelmat ovat
hyväksyttyjen piirustusten mukaisia.

Seuraavissa asioissa hallitus pitää tiukan linjan:
- Toimenpideilmoitukset, tyyppipiirustukset ja rakentaminen
Alueelle on hyväksytty mökkityypit. Mökki on mahdollista
laajentaa ulkomitoiltaan 35 m2 kokoiseksi. Rakennusvirasto ja rakennusvalvonta ovat puoltaneet, että alueellemme saa rakentaa tai peruskorjata mökin, jonka mitat
ovat:
kokonaispituus 6400-6600 mm
leveys 4200-4400 mm

Tontille saa rakentaa myös leikkimökin 2000x2000 mm
+ pieni veranta tai grillikatoksen max. 6 m2. Kasvihuoneen koko voi olla 2000x3000 mm.

Lisäksi voidaan mökin takaosaan tai sivustoille rakentaa
varasto jonka mitat ovat:
syvyys 1400 mm
leveys 4200-4400 mm

Autoilu ja rakentaminen
Rakennustarvikkeita voit tuoda alueelle arkipäivisin.
Ajoportti on todellakin suljettuna viikonloppuisin! Auto
on vietävä parkkialueelle välittömästi kun kuorma on
purettu. Yhdistys tulee jakamaan huomautuksia jos alueella
esiintyy pysäköintiä. Sunnuntait olisi myös rauhoitettava
kovaääniseltä rakentamiselta.

Näitä kaikkia et kuitenkaan voi rakentaa tontillesi.
Rakennelmien sijoittelussa muista kysyä naapurin
mielipidettä.

Mökin sisäkorkeus 2500 mm ja harjakorkeus maksimissaan 3850 mm.

Jätteet ja rakentaminen
Rakennusjätteet tulee viedä pois alueelta omin neuvoin.
Yhdistyksen jäteastiat ja romulavat eivät ole purkujätettä
varten, eikä purkujätettä saa piilottaa mustiin jätesäkkeihin.
Jäteastioiden käyttöä valvotaan, koska
jätehuoltokustannukset ovat kasvava menoerä yhdistyksen
taloudessa.

Kun suunnittelet mökkisi korjausta tai lisärakentamista
tontillesi:
Ota aina ensin yhteyttä yhdistyksen hallitukseen koska
molemmista on aina tehtävä kirjallinen toimenpideilmoitus
(jätä se yhdistyksen postilaatikkoon huoltorakennuksen
seinällä).

Toimenpideilmoitus (Lomake on Herneen sivulla 15)
Tee aina toimenpideilmoitus hallitukselle, kun teet mökin
ulkoasuun vaikuttavia muutoksia tai kun haluat lisärakennelmia pihallesi (leikkimökki, kasvihuone yms.

Mökin korjausrakentamiseen tarvittavat rakennuspiirustukset
lunastetaan Veikko Isomäeltä.
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Maisemakahvilan raparperipiirakka
Riihen emäntä Eeva on löytänyt oikein hyvänmakuisen piirakan reseptin.Nyt kaikki kokeilemaan.
Annoksesta tulee noin 20 palaa ja valmistusaika on noin 1 tunti 20 minuutti

muruseos:

1. Sekoita muruseoksen kuivat aineet ja lisää
lopuksi voisula. Jaa seos kahteen eri kulhoon.
Käytä 2/3 muruseoksesta pohjataikinaan. Jätä
kolmannes pinnalle ripoteltavaksi.

8 dl vehnäjauhoja
3 dl sokeria
2 tl leivinjauhetta
2 tl soodaa
2 tl vaniljasokeria
250 g voisulaa

2. Lisää pohjataikinaan keskenään sekoitetut
piimä ja kananmuna. Levitä seos leivinpaperilla
peitetylle uunipannulle.

pohjataikina:

noin 2/3 muruseoksesta
2 dl piimää
1 kananmuna

3. Ripottele pohjataikinan päälle noin litra
raparperi- tai omenapaloja, myös marjat kuten
mustikka, puolukka, karviaiset tai herukat käyvät.

täyte:

4. Sekoita rahka, sokeri, munat ja vaniljasokeri.
Kaada seos piirakan päälle. Ripottele lopuksi
muruseosta pinnalle ja paista piirakkaa 175asteisessa uunissa noin 45 minuuttia.

1
2
2
2
3

litra raparperinpaloja
tölkkiä rahkaa (2 x 250 g)
dl sokeria
kananmunaa
tl vaniljasokeria

pinnalle:

noin 1/3 muruseoksesta

Ohjeen antoi Hämeenkyrön
maisemakahvilan emäntä
Katariina Pylsy.

Vinkki:
Toisen maitorahkapurkin voi korvata sitruuna- tai
omenakanelirahkalla. Piirakan kanssa voi tarjota
vaniljakastiketta tai jäätelöä.

Mitataan! Tämä syö palloja!
Nämä sanat kaikuvat usein kun Herttonomien petankkiporukka kokoontuu! Innostus lajiin syttyi jo loppukesästä
2006 jolloin varastorakennuksen takana olevalle kentällä kokoontui kymmenkunta petankista kiinnostunutta.
Talvikaudeksi siirryttiin heittämään tuota 650-800 g painavaa metallikuulaa Pasilan konepajan hallille. Siellä
Herttonomien lisäksi oli runsaasti asiaan vihkiytyneitä pelaajia. Toisilla jo vuosikymmenien kokemus tässä jalossa
harrastuksessa. Rohkeutta meiltä aloittelijoilta ei puuttunut,
porukastamme valittiin 3-miehinen joukkue, joka osallistui
alkuvuonna jopa firmaliigaan. Sijoitus kovassa seurassa ei ollut
kummoinen, mutta ensi talvena uusi yritys.
Ahkerimmin metallikuulaa ovat heittäneet Paula ja Kake
Paananen, Jyrki Oksanen, Asta Korppi, Pertti Heikkinen, Ritva
ja Jouni Rajalahti sekä Ritva ja Veijo Heikkiläinen. Nyt joukkoon
liittynyt myös Salme Pesonen ja odotamme kovasti uusia
kivenpyörittäjiä.
Sunnuntaisin kokoonnutaan klo 11 ja torstaina klo 18.
Tulkaa mukaan niin varmasti innostutte!
Petankki on hauskaa!

Nyt ideoimaan mitä lasten leikkialueelle?
Yhdistys sai 70-vuotislahjaksi pohjarahan ns. patsasrahastoon. Alkuperäinen ajatus oli
hankkia lasten leikkialueelle kiipeilypatsas pienimmille ja miksei isompienkin iloksi.
Nyt kysymme sinun ja lastesi ideoita leikkipaikan elävöittämiseksi. Jätä ehdotuksesi yhdistyksen postilaatikkoon
heinäkuun loppuun mennessä. Tulokset kerrotaan kauden päättäjäisissä palkintojen kera.
Ehdotuksen tekijä
mökki nro:

Ehdotan lasten leikkialueelle hankittavaksi
seuraavaa:
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Riihestä on monelle
Olen järjestänyt yhdistyksen riihellä Noitabileet ikätovereilleni,
koska olin mielestäni jo tullut tiettyyn ikään ja vakaasti päättänyt
juuttua lopuksi elämääni Kyöpelinvuorelle.
Vaan kuinkas kävikään. Ruusumatka T:n kaupunkiin yhdisti minut
erääseen Lordiin, joka oli samoissa yksin elämisen ja vapauden
tunnelmissa. Jouduin turvautumaan riiheen toistamiseen peruakseni
noitavalani ja juhliakseni pakoani Kyöpelinvuorelta!
Pappia en paikalle kutsunut,
mutta piru pääsi livahtamaan
mukaan.
Luulen, että nämä kaksi riihenvuokrauskertaani riittävät
minulle - kasteet, rippijuhlat ja
valmistujaisjuhlat jätän suosiolla
muille.
Toisaalta - miksei hautajaisetkin onnistuisi …
Kristina

Huumorissa ja musiikissa löytyy!
Kalle Juurela
Kallella on menossa on kahdeksas vuosi Herttoniemessä. Kiinnostus alueeseen
syntyi kun reilu tunnin automatka entiselle mökille Myrskylään alkoi kyllästyttää.
Alueemme oli Kallelle entuudestaan tuttu, täällä asui ja asuu edelleenkin hänen
ystäviään vuosien takaa. Ja esiintyvä taiteilija on luonnollisesti ollut kysyttyä
tavaraa erilaisiin tilaisuuksiin joita riihellä on pidetty. Riihen seinät melkein
repesivät kun Kalle sai vieraakseen Suhina Lempin. Nyt hän jo haluaa vetää
hieman henkeä, mutta on valmis auttamaan ja ideoimaan erilaisia tilaisuuksia. Hänellä on paljon kontakteja eri alojen taiteilijoihin, joten käytetään
hänen apuaan kun tarve sitä vaatii.

Tate Ketterer, Bankers yhtyeen vetäjä
Taten yhtye on jo monena kesänä johdattanut Herttonomit riihellä tanssin pyörteisiin.
Musiikki on monipuolista, on tulista tangoa, reipasta polkkaa, kaihoisaa fokstrottia.
Unohtamatta valssien sulosäveliä. Ja mitä pidemmälle ilta ehtii, niin johan väki
kaipaa rokkia ja muutakin jytää. Ja sitähän orkesteri soittaa mitä kansa odottaa.
Tate on kotiutunut alueelle hyvin ja asustaa vaimonsa Annen kanssa mökillä
kesäkauden ja he poikkeavat myös talvella katsomassa onko mökillä kaikki
kunnossa.

Pitkäkyntisiä liikkeellä
Puutarhassamme liikkunut henkilöitä jotka ovat luvatta
tunkeutuneet useaan mökkiin. Viikon 21 alussa ainakin
neljään mökkiin ja viikolla 22 on myös ollut asiattomia
liikenteessä. Tämä on erittäin ikävää niille mökkiläisille
joiden mökkeihin ilkivalta ja vahingonteko ovat
kohdistuneet. Sisään on menty rikkomalla ikkunoita,
mökeistä on viety mm. vuodevaatteita ym. irtainta. Poliisi
on käynyt paikan päällä ja he tekevät toivottavasti
parhaansa jotta tihutyöntekijät saadaan kiinni.

Miten pystymme suojautumaan tällaisilta tekijöiltä?
Ulkovalo kannattaa jättää yöksi päälle, se voi auttaa,
samoin lähestymisvalo on myös tehokas. Jos huomaat
kun naapurin mökillä ei ole ketään kotona ja pihalla
liikkuu joku, niin käy kysymässä millä asialla henkilö on.
Jos yöaikaan heräät siihen että ulkoa kuuluu kolinaa,
kilinää tai muita outoja ääniä niin
kannattaa kyllä käydä ulkona katsomassa mistä se kuuluu. Lähes joka
mökissä on kännykkä, on syytä heti
hälyttää virkavalta apuun jos asiattomia on liikkeellä.
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Jäteaitauksen laatikoissa on kolmea eri väriä
- harmaa laatikko pelkästään kotitalousjätteille,
sitä ei ole tarkoitettu puutarhajätteille
- sininen laatikko maitotölkeille, erilaisille pahvikoteloilla
ja - laatikoille. Muista litistää tai hajottaa laatikot
- vihreä laatikko sanoma-ja aikakausilehdille, paperille
Laatikoihin ei saa laittaa rakennusjätteitä, huonekaluja,
patjoja, tuoleja, ongelmajätteitä.

?

Lasipullot ja - purkit, metallitölkit
Lähin keräyspiste on K-supermarket Hertan pihalla.
Roskalaatikoiden täyttäminen
Sulje roskalaatikon kansi kunnolla. Jos se täynnä niin paina edelliset roskapussit kasaan jotta saat omasi mahtumaan.
Mikäli kansi jää auki tai vaikka vain hieman raolleen, niin viimeistään seuraavana päivänä roskat ovat ympäri
aitausta varisten ja lokkien repiminä. Ja pian ovat paikalla rotat jotka ovat Helsingissä
huolestuttavasti lisääntyneet. Kun roskia on ympäri aitausta se myös kasvattaa yhdistyksen
jätelaskua, kun jätemiehet keräävät roskia. Epäsiisti jäteaitaus ei myöskään anna kovin
hyvää kuvaa meistä.
Jätemaksut ovat yhdistykselle erittäin suuri kustannus.
Voimme jokainen omalta osaltamme vaikuttaa siihen,
että ne pysyvät kurissa.

Arvaa?
Arvaa monta alle 15-vuotiasta puutarhassamme on?
Kaikkien 1.7.2007 mennessä vastanneiden kesken
arvotaan 3 mukavaa palkintoa.
Tiputa vastauksesi huoltorakennuksen seinässä olevaan
postilaatikkoon.
nuoria ………
nimi…………………………………………………………
mökin numero……………
Kesällä 2006 arvuuteltiin, montako omenapuuta Hertsikassa on?
Niitä on arviolta 750 kpl. Tarkistuslaskenta on vielä kesken.
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Nyt kaikki kompostoimaan!

sahanpurut ja höylänlastut (ei painekyllästettyä puuta),
luonnonlanta, olki, järviruoko. Puunlehdet tarvitsevat
maatuakseen melko pitkän ajan, joten ne kannattaa
kompostoida erikseen.
Todelliset intoilijat kompostoivat myös mm. villapaidat
ja huokoiset sanomalehdet. Pinnoitettu aikakauslehtipaperi
ei kompostoidu helposti.

Siirtolapuutarha on maailman sopivimpia paikkoja

kompostoinnin harjoittamiseen. Eloperäistä jätettä
syntyy roppakaupalla, ja toisaalta viherpeukku
tarvitsee kaiken aikaa uutta, hyvälaatuista multaa.
Se nyt vaan on tyhmää olla kompostoimatta, ja
kaikkein tyhmintä on haaskata hyvä materiaali
kantamalla se roskalaatikkoon.

Missä kannattaa kompostoida
Kompostointia voi ja kannattaa harjoittaa missä tahansa,
jossa syntyy siihen kelpaavaa materiaalia. Erityisen
suositeltavaa se on siis mökeillä, joissa on tähän
tarkoitukseen erinomaiset olosuhteet.
Kompostointi on myös taloudellinen kysymys. Miksi
kannattaisi maksaa sellaisen maatuvan jätteen
poiskuljetuksesta, jonka voi hyödyntää omalla pihallaan?
Sekajätteen joukkoon jäävä biojäte ei kompostoidu
kaatopaikalla vaan mätänee. Tiukkeneva lainsäädäntö
suhtautuu yhä jyrkemmin väärään paikkaan joutuvaan
biojätteeseen, ja kustannukset tulevat nousemaan huimasti.
Tosi hölmöä puutarhanhoitoa on kantaa rikkaruohot
muovisäkissä mätänemään tavalliseen sekajätelaatikkoon
ja ostaa tilalle uutta multaa. Kustannus on moninkertainen,
haittaa syntyy koko ympäristölle ja maapallon humuskerros
sen kun ohenee samalla, kun kasvihuonekaasut pahenevat.

Komposti on luonnon ikioma ja ikivanha menetelmä
tuottaa uutta multaa. Jos luonto ei olisi harrastanut sitä
maailman sivu, olisi elämä maapallolta loppunut jo
aikoja sitten. Ei se sen kummempi juttu ole.
Mallia vaikka metsästä
Pieni pyörähdys syksyisessä metsässä käy kompostoimisen
oppitunnista. Kun koivu päättää kasvukautensa, se
pudottelee lehdet ja kuolleet oksat maahan. Kun ne
joutuvat kosketuksiin kostean mullan kanssa, alkaa
lahoaminen. Kevääseen mennessä prosessi on lähes
ohi, ja lehtien sisältämät ravinteet ovat uudelleen koivun
käytettävissä. Kierrätystä parhaimmillaan: helppoa ja
nerokasta, kukapa luonnonmetsiä muuten lannoittaisi
kuin koivu itse?

Kuinka komposti kootaan
Koska komposti kaipaa toimiakseen multaa, vettä, ilmaa
ja lämpöä, pitäisi niitä kaikkia järjestää sinne. Kun
komposti perustetaan suoraan multapohjalle, on
maakosketus hoidettu sillä. Lämmön komposti kehittää
itse, kunhan massaa on tarpeeksi eikä sitä perusteta
pimeään ja kylmään paikkaan. Riittävä lämpö varmistaa
sen, että myös rikkaruohot palavat.
Kompostin multapohjalle pannaan kerros karkeita
kasvijätteitä, jolloin ilma pääsee kiertämään jo sitä
kautta. Ilmaa tulee kompostiin lisää siten, että sen ainekset
kootaan kerroksittain, eivätkä ne saa olla liian tiiviitä.
Koska luonnollisen typen lisäys nopeuttaa
maatumista ja parantaa kompostin
laatua, voi kerrosten väliin panna
luonnonlantaa, ureaa, sarvi- ja
luujauhoa ja/tai kompostiherätettä (jauheita tai nesteitä).
Sarvi- ja luujauho, jotka
lisäävät kompostin
fosforipitoisuutta,
ovat pitkään
vaikuttavia
lannoitteita.

Kompostoiminen on palamista
Kompostoituminen tarkoittaa eloperäisen jätteen
maatumista eli lahoamista, jota edistävät maaperän
nälkäiset pikku bakteerit. Kompostoituessaan jäte ikään
kuin palaa pikkuliekillä sopivassa lämpötilassa, ja
lopputuloksena on “uutta” - eli siis kierrätettyä - multaa,
joka on parasta puutarhan lannoitetta.
Palamiseen tarvitaan aina ilmaa, ja niin on kompostinkin
laita. Komposti kaipaa toimiakseen myös sopivan määrä
kosteutta, eli siis vettä, jotta sen ainekset eivät kuivuisi.
Kuivassa lehtikasassa ei tapahdu muuta kuin kuivumista,
josta ei ole apua tässä tapauksessa.
Lämmön komposti kehittää itse palaessaan, jos se on
oikein rakennettu. Sopivissa olosuhteissa eloperäinen
massa alkaa kuumeta, jolloin ainekset lahoavat sopivaan
tahtiin.
Komposti ei haise
Tavallisimpia kompostia kohtaan tunnettuja ennakkoluuloja
on kompostin haju. Oikein tehty komposti ei kuitenkaan
haise. Jos kompostista lähtee epämiellyttävä tuoksahdus
tai suorastaan löyhkä, se ei ole komposti vaan tunkio.
Haju kertoo epäterveellisistä kaasuista, joita syntyy
hapettomassa tilassa mätänevästä jätteestä. Kasa on
liian tiivis ja märkä eikä pala.
Mitä voi kompostoida
Kompostoitavaksi sopii kaikki orgaaninen, eloperäinen
eli biojäte: rikkaruohot multineen, ruohonleikkuujäte,
vihannesten ja kukkien varret (mieluiten pätkinä), pihan
karikkeet, vihannesten ja hedelmien kuoret ja naatit,
pilaantuneet hedelmät ja vihannekset, ruoantähteet,
kahvin- ja teenporot, munankuoret (murskattuina),
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rakenteen pitää olla tarpeeksi tiivis. Myös puutarhakompostoreihin on saatavissa tiheitä verkkopohjia.
Tarjolla on myös kipattavia kaksiosaisia
kerroskompostoreita, joissa on valmiiksi otettu huomioon
se, että käytössä tarvitaan kaksi eri vaiheessa olevaa
kompostia, sekä rumpukompostoreja, joissa massaa
voidaan tasata.

Miten kompostia hoidetaan
Jos suurin osa kompostin aineksista on rikkaruohoja ja
muuta puutarhajätettä, tulee sekaan automaattisesti
multaa. Jos jäte on kovin kuivaa, kastellaan jokaista
kerrosta kompostia rakennettaessa. Lopuksi komposti
peitetään mullalla.
Koska komposti tarvitsee maatuakseen oman aikansa,
ei valmiiksi rakennettuun kompostiin kannata lisätä uutta
tuoretta materiaalia, vaan komposteja tarvitaan mieluiten
kaksi. Oikein tehty komposti saattaa valmistua 3-6
viikossa, normaalimpi aika on kuitenkin 3-6 kuukautta.
Puutarhatöiden kannalta on käytännöllistä tehdä yksi
komposti keväällä ja toinen syksyllä. Talvella komposti
yleensä jäätyy, mikä tuhoaa mahdollisia haitallisia
bakteereja.

Kompostoivat vessat
Kompostivessat ovat vaivihkaa lyöneet itsensä läpi
varsinkin kesämökkikäytössä. Ne ovatkin uskomaton
parannus perinteiseen suomalaiseen
puuseekammotukseen. Uudet kompostivessat ovat siistejä,
hygieenisiä, ekologisia ja helppokäyttöisiä. Vesivessojen
tunnettu toimintaperiaate eli vahvan typpipitoisen jätteen
sekoittaminen veteen ja huuhteleminen vesistöihin ei ole
kovinkaan viisasta puuhaa, minkä Suomenlahden ja
järvien leväongelmat ovat osoittaneet jo moneen kertaan.
Mökillä se on vielä turhempaa, kun WC-jätteenkin voi
helposti kompostoida.
Kompostivessamalleja on markkinoilla monenlaisia:
sähköllä toimivia kuivattavia, kuivan aineksen ja nesteen
valmiiksi erottelevia sekä kuorikkeen ja turpeen käyttöön
perustuvia, joissa niissäkin on erilaisia teknisiä ratkaisuja.
Yksinkertaisin kompostivessa on iso reikäpohjainen saavi
ja sen alla nesteen keräävä säiliö.
Kompostivessan valinnassa keskeinen peruste on
perhekoko ja käytön määrä. Ison perheen ja ahkeran
istumisen asettamat vaatimukset ovat erilaisia kuin
satunnaisessa käytössä, siksi mitoituksen tulee olla oikea.
Liian pieni kapasiteetti johtaa hajuongelmiin varsinkin
helteillä.

Millainen kompostori minulle
Kompostointi onnistuu periaatteessa ilman mitään
rakennelmia vaikka pelkkänä kasana. Sellaisenaan se
ei ole kuitenkaan tehokkaimmillaan eikä mikään
varsinainen silmänilo. Kehittyneempi aste on laudasta
tehty kehikko, johon kompostoitava aines kerätään
kerroksittain. Senkin pitäisi mieluiten olla kaksiosainen:
toinen käytössä, toinen huilaamassa. Markkinoilla on
hyvä valikoima erilaisia valmiita kompostoreita, sekä
kehikoita että umpimalleja.
Kompostorin valinta kannattaa perustaa oman perheen
tarpeille. Ympärivuotiseen ruokajätteen kompostoimiseen
tarvitaan lämpöeristetty kompostori. Puutarhajätteille
puolestaan tarvitaan erillinen iso kompostori, joka on
käytössä pääasiassa kesällä.
Kompostorin pitää olla myös suojattu tuhoeläimiltä.
Ruoanjätteet voivat houkutella epätoivottuja vieraita, siksi

Anna-Maija Gruber

Kompostoinnin lyhyt oppimäärä

Viisi faktaa kompostoinnista

1. Kompostoi kaikki eloperäinen eli biojäte.
2. Kokoa komposti kerroksittain, vuorottele karkeampaa
ja hienompaa ainesta, jotta ilmankulku on taattu.
3. Lisää kompostiin vettä ja pidä se kosteana.
4. Ylläpidä kahta kompostia. Toisen huilatessa toista
täytetään.
5. Kompostimulta on parasta mahdollista lannoitusta
puutarhan kasveille.

1. Komposti on luonnon oma menetelmä pitää maanlaatu
kasvukelpoisena.
2. Kompostointi ei ole salatiedettä - tarvitaan vain
multaa, lämpöä, kosteutta ja ilmaa sopivassa
suhteessa.
3. Kompostointi on helppoa, hauskaa ja hyödyllistä.
4. Komposti ei haise pahalle. Jos se haisee pahalle, se
ei ole komposti vaan tunkio.
5. Kompostoi, niin maanpinnan humuskerros lisääntyy
- ja maailma pelastuu, tai ainakin Suomi ja Hertsika!
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Riihen käyttösopimus 2006
2

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

Tilaa ei saa luovuttaa edelleen
Tilaaja sitoutuu huolehtimaan tilan ja ympäristön siivouksesta (siivousvälineet löytyvät riihen varastohuoneesta)
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-sunnuntai 100 €/vrk

Riihi varataan yhdistyksen yhdistyksen emännältä:
Eeva Levander/mökki 182. Puh. 040 5539 363
Häneltä varaaja saa myös riihen avaimet.
Riihen äänentoistolaitteista vastaavat:
Ville Virrankari / Mökki 118 /puh. 050 385 1489
Heikki Kasanen / Mökki 135 / puh. 040 845 1240
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
_____________
Helsingissä

__________________

________________________________

__________________
Allekirjoitus

______________________________

____________________________________________________
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Herttoniemen Siirtolapuutarhayhdistys ry.

HAKEMUS
Toimenpideilmoitus/Rakennuslupa
Jätä yhdistyksen postilaatikkoon
Palstan osoite ja mökin numero
Hakijan nimi
Hakijan puhelinnumero
Uudisrakentaminen ja peruskorjaus *)
Mökille on saatavissa tyyppipiirustus

Toimenpide

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

Toimenpide

Mökin ulkoasun muutokset
Mikä (kate, väritys)

Toimenpide

Muu toimenpide

Päiväys ja allekirjoitus

Rakennustoimikunnan päätös

HSPY:n hallituksen päätös

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

170 €
50 €
50 €
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