Kesä 2006

HSPY:n jäsenlehti

Omenapuiden kukkiessa
on puutarhamme
kauneimmillaan!

Toimituskunta: Jukka Hämäläinen, Anne Törnroos, Ritva Heikkiläinen, Jyrki Uusi-Esko

Hallitus

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

Nimi

Mökki

Puhelin

Puheenjohtaja

Veikko Isomäki
veikko.isomaki@sisarakenneisomaki.inet.fi 50

0400-268 026

Varapuheenjohtaja

Jukka Hämäläinen
jukka.hamalainen@lehtiyhtymä.fi

173

050-401 4768

Sihteeri

Anne Törnroos
anne.tornroos@sitra.fi

112

050-369 9859

Rahastonhoitaja

Marja Salminen

9

040-701 1478

Ole Sundström

150

050-357 2535

Heikki Kasanen

135

040-845 1240

Paula Paananen

70

044-574 8006

Eeva-Liisa Levander

182

040-553 9363

Ville Virrankari

118

050-385 1489

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.

Herttonomi- paita:
Yhdistyksellä on vielä varastossa Herttonomi-paitoja.
Hinta 10€/kpl. Nykäise jotakuta hallituksen jäsentä hihasta ja osta itsellesi
paita.

Taimivauvala
Huoltorakennuksen takana on Taimivauvala ja
sinne voit istuttaa ylimääräiset taimesi.
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HEINÄ
KUUSSA

ELO
KUUSSA

1.7. klo 13.- 16
Sulkurannan siirtolapuutarhalaisten vierailu
alueella

4.8.
Yksityistilaisuus
12.8.
Elojuhlat

2.7. klo 13
Keskustelutilaisuus kesäkisoista sekä
osallistumisesta Herttoniemipäivään/markkinoihin

13.8. klo 11-13
Elomarkkinat

3.7.
Hallituksen kokous ennen kesälomia

17.8. klo 14.00
Entiset alueen puutarhurit (seniorit) kokoontuvat

7.-8.7
Yksityistilaisuus riihellä

17. - 21.8.
Liiton jäsenmatka Norjan siirtolapuutarhoihin

16.7. klo 15-16
Seurakunnan yhteislaulutilaisuus

18. - 19.8.
Yksityistilaisuus riihellä

22.7. 10-17
Siirtolapuutarhaväen kohtaamispäivä
Mäkilammen ryhmäpuutarhassa, Forssassa
23.7. klo 11-14
Jäsentilaisuus 5 - Kesäkisat muille Helsingin
alueen puutarhoille

SYYS
KUUSSA

28-29.7.
Yksityistilaisuus

16.9.
Kesäkauden päättäjäiset

29. - 31.7.
Ruusu- ja kärhömatka Eestiin, järj. K Gustafsson
mökki 96 (ks. ilm. taulu)

Heinäkuu

Muutokset mahdollisia!
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yhteyttä liittoon yhdistystä koskevissa asioissa vaan kysy
oman hallituksen jäseniltä.

Hallitus
tiedottaa
Vieraita Sulkurannan siirtolapuutarhasta
1.7. klo 13.00 saamme vieraita Jyväskylästä.
Kierrätämme puutarhureita alueellamme sekä sään salliessa
myös Kivinokassa. Ryhmän koko on n. 40-50 henkeä .
Tarjoamme vieraille kahvit Riihellä.

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 tiedotteet
ilmoitustauluilla. Voit myös kysyä talkootöistä Veikolta,
Villeltä ja Hessulta (rakentaminen ja ylläpito) tai Paulalta
(yhdistyksen viheralueet).
Käyttöavaimen saat panttia vastaan ja avain käy: kärry
portilla, vesivessat.

Lisäksi esittelemme mahdollisuuksien mukaan yhtä tai
kahta mökkiä; sehän kiinnostaa aina minkälaisia mökkejä
eri alueilla on.

Suihkun avaimesta peritään 20 € vuosimaksu.

Riihellä - ideointipäivä 2.7. klo 13.00

Ekovessat hoidetaan talkootyönä. Yhdistys huolehtii
tyhjennyksestä sekä toimittaa tiloihin kuivikkeet.

Aiheena: KESÄKISAT - Helsingin alueen siirtolapuutarhat
Kesäkisojen järjestäminen vaatii paljon toimitsijoita niin
lajikohtaisesti kuin myös ruoka- ja juomahuoltoon. Tule
mukaan ideoimaan ja ilmoittautumaan toimitsijaksi!
Tervetuloa!
Hallitus

Autoilu ja portti: Autoilu sekä pysäköinti puutarhan alueella
on kielletty! Rakennustarvikkeita voit tuoda alueelle
arkipäivisin. Autot vietävä parkkipaikalle välittömästi
kuorman purkamisen jälkeen. Muista suurin sallittu
ajonopeus on 10 km/h. Portti pidetään suljettuna kesäelokuussa perjantai-illasta klo 18.00 maanantaiaamuun klo
6.00

PS. keskustelemme myös osallistumisesta Herttoniemipäivään

Yhdistyksen säästösuositus: sadettamilla kastelu on sallittua
vain iltaisin - päivällä kastelet suoraan omaan ja naapurisi
jäsenmaksuun.

Pensasaidat ja palokujat kuntoon!

Tonttikatselmukset, palokujat, aidat ja polut: yhdistys tekee
kuntokartoituksia pari kertaa kesässä - kaupunki halutessaan.

Kaupungin edustajat tekevät heinäkuun alussa katselmuksen
alueellamme. Katselmuksessa kiinnitetään huomio siihen
että pihat ovat hoidettuja, palokujat ovat avoinna,
pensasaitojen alusta 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.

Lemmikkieläimet alueella

Eli muistathan leikata pensasaidat määräkorkeuteen ja
huolehtia palokujien puhtaudesta kuin myös yleisestä palstan
siisteydestä.

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. Huomioi myös talviruokinnassa, että
siemenet eivät putoa maahan.

Vinkkejä leikkaamiseen sivulla 8

Kaupungin järjestyssääntö määrää eläimet pidettäväksi
kiinni. Tämä määräys koskee myös meitä.
Koiranomistajat, muistakaa käyttää kakkapussia täälläkin.
Lintujen ruokinta

Pidä mielessä!
Ilmoitustaulut: Yhdistyksellä on neljä ilmoitustaulua. Niiltä
löydät tuoreimmat tiedotteet talkoista, tapahtumista ym.
Kannattaa seurata, pysyt ajan tasalla.
Yhdistyksen postilaatikko: sijaitsee huoltorakennuksen
seinässä. Sinne voit jättää viestejä hallitukselle.

Kartanon sauna
KTV:n saunat ovat avoinna kesä-heinäkuussa
keskiviikkoisin klo 15-17,saunomisaika kello 18 asti.
Lauantaisin sauna on avoinna koko kesän 14-18,
saunomisaika klo 19 asti. Saunamaksu 4,0 € kerta.

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: tehdään aina omalle yhdistykselle
(yhdistyksen postilaatikkoon tai Veikko Isomäelle). Älä ota
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Historiikki
Yhdistyksen
varapuheenjohtaja
Jukka Hämäläinen
kertomassa
historiikin
syntyvaiheista

Heinäkuussa 72 vuotta täyttävästä puutarhastamme on
tehty upea historiikki. Julkistamistilaisuus pidettiin riihellä
20 päivänä toukokuuta. Lämminhenkisessä tilaisuudessa
olivat paikalla historiaa kertaamassa mm. Liisa Vaapi,
hänellä takanaan mökkivuosia jo 72, Maire Suvanto-Aarnio
eli Suomisen perheen Pipsa sekä puutarhassamme toisensa
löytäneet Eila ja Pentti Manner.
Historiikki jaetaan ilmaiseksi joka tupaan. Hallitus kiertää
historiikkien kanssa kesän mittaan porteilla ja niille, joita
ei mökiltä tavata, kirja pyritään postittamaan viimeistään
loppukesästä. Arvokasta kirjaa ei jaeta postilaatikoihin.
Historiikista myydään lisäkappaleita kiinnostuneille
14 euron hintaan.

1934Kuvassa vasemmalta Liisa Vaapi vaihtamassa kuulumisia ”Suomisen
Pipsan” kanssa, päydän päässä mökin 2. haltijat Pääskysaari/Raitio, Eila
Manner, Ville Virrankari, Tarja Hölttä, Pentti Manner ja äärimmäisenä
oikealla istuu Tero Manner neljännen polven viljelijä.

Liput ja viirit
liehumaan!
Suomen lipun historiaa.
Varsinaisesta Suomen lipusta voidaan puhua vasta vuodesta
1918, jolloin siitä itsenäisessä Suomessa ensimmäisen
kerran lailla säädettiin. Tosin Kustaa Vaasan
hautaussaatossa vuonna 1560 kannettiin Suomen lippua,
vaikkakaan ei tiedetä, minkälainen se on ollut. Suomen
väreiksi oli aikaisemmin mielletty punainen ja keltainen.
Ensimmäisessä siniristilipun versiossakin oli yläkulmassa
punakeltainen kulmaus. Monien vaiheiden jälkeen laki
määritteli valtiolipun muodon ja mittasuhteet. Merenkulkuja kauppalipuksi eli kansallislipuksi määriteltiin valtionlippu
ilman vaakunaa.
Lippulakia ja - asetusta vapautettiin vuonna 1978:
“Jokaisella on oikeus liputtaa kansallislipulla”. Tällä tavoin
liputtaminen tuli kansan yhteiseksi omaisuudeksi,
yksityistenkin juhlatuntojen viestittäjäksi.
Suomen lippu.
Liputtaminen on vapaata, yleiset liputuspäivät ovat
suosituksia, jolloin toki voidaan liputtaa
siirtolapuutarhassakin. Usein liputetaan erilaisina juhlaja merkkipäivinä. Lipun pitäminen hulmuamassa koko kesän
on liputuskulttuurin vastaista. Joka tapauksessa on
muistettava, että liputus voidaan aloittaa kahdeksalta
aamulla ja lippu lasketaan auringonlaskun aikaan, kuitenkin
viimeistään klo 21. Jos siirtolapuutarhan yleisellä alueella
on useampia lipputankoja ja jos niissä pidetään Suomen
lipun lisäksi myös esim. järjestölippua, tulee muistaa, että
Suomen lipun tulee olla arvokkaammassa asemassa muihin
lippuihin tai viireihin nähden.

Suomen lippua koskevat säännöt pätevät niin
siirtolapuutarhan yhteisillä alueilla kuin mökkipihoissakin.
Maakuntaviirin käyttö on vapaampaa kuin Suomen lipun.
Maakuntaviiri voidaan jättää yön ajaksi salkoon, koska se
ei edusta samoja arvoja kuin kansallislippu. Sen käyttö ei
ole sidottu merkkipäiviin tai liputuspäiviin. Viirejä koskevat
kuitenkin soveltuvin osin samat puhtaus- ja hävityssäännöt
kuin Suomen lippuakin.
Mökkipihassa voidaan käyttää joko Suomen siniristiviiriä,
mökkipaikkakunnan maakuntaviiriä (tai kaupunkiviiriä,
esim. Helsinki) tai synnyinmaakunnan viiriä.
(Lähteet: Sisäministeriön virkamiehen Ismo Atosuon
haastattelu, Jouko Hulkon ja Kai Huovinmaan kirja:
Siniristilippu)
Asta Korppi /RJH
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Tärkeää
rakentamisesta!

Perinnekasviprojekti
Alueen kirjastossa (vanha vesitorni) voit tutustua
valokuviin joissa esitellään kaikki tähän saakka alueellamme
kuvatut perinnekasvit.

Yritämme olla turhia nipottamatta, mutta näissä asioissa
hallitus pitää tiukan linjan:

Lukemista kaipaaville kirjasto tarjoaa melkoisen aarreaitan.
Hyllyiltä löytyy peräti tuhatkunta kirjaa.

- 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 42004400 mm. Lisäksi voidaan mökin takaosaan tai sivustoille
rakentaa varasto jonka syvyys on 1400 mm leveydeltään
4200-4400 mm. Mökin harjakorkeus maksimissaan 3850
mm.

Kirjasto on avoinna keskiviikkona klo 18-19 ja
lauantaisin klo 13 - 14.

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). Mökin korjausrakentamiseen
tarvittavat rakennuspiirustukset lunastetaan Veikko
Isomäeltä. Sisätilojen muutostöistä ei tarvitse tehdä
toimenpideilmoitusta. Yhdistyksen rakennustoimikunta
opastaa sinua ja myös valvoo että rakennelmat ovat
hyväksyttyjen piirustusten mukaisia.
Tontille saa rakentaa myös leikkimökin 2000x2000 mm +
pieni veranta tai grillikatoksen max. 6 m2. Kasvihuoneen
koko voi olla 2000x3000 mm. Näitä kaikkia
et kuitenkaan voi rakentaa tontillesi.

Vanha vesitorni on ollut käytössä aina 40–luvun lopulle asti.
Sen avulla suodatettiin merivettä kasteluvedeksi.
Kaupungin vesi alkoi virrata aluellemme vuonna 1948.

Rakennelmien sijoittelussa on syytä kysyä naapurin
mielipidettä.

Ympäristötaidetta?

- 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.
- 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.

Huoltorakennuksemme joutui toukokuun lopulla
kyseenalaisen taidepläjäyksen kohteeksi. Asiasta tehtiin
välittömästi ilmoitus poliisille kuvien kera, mutta heitä ei
asia tuntunut kiinnostavan. Kuvissa oli nähtävissä tekijän
signeeraus joten tekijän tunnistaminen olisi ollut mahdollista. Samana yönä graffitteja ilmestyi myös Herttoniemen leikkipuistoon.
Hallitus kehottaakin mökkiläisiä kiinnittämään huomiota
outoihin liikkujiin etenkin kesäyön hämärissä. Tageja eli
töhryjä on ilmestynyt joihinkin mökkeihin jo aiemminkin.
Parasta torjuntaa on, että töhryt maalataan mahdollisimman pian piiloon, sillä yksi töhry tietää usein uusia.
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Herttoniemi-päivä

Herttoniemi-päivä

Syksyn Herttoniemi-päivä, tänä vuonna 3.9.06, on
perinteisesti keskittynyt Länsi-Herttoniemen
urheilupuiston tapahtumiin kuten lasten kilpailuihin
ym. Tänä vuonna olemme iloksemme saaneet mm.
innokkaita yrittäjiä ja yhdistyksiä suunnittelemaan
tapahtuman laajentamista myös Herttoniemen rantaan.

ovat suunnitelleet avoimia ovia, mutta sinne mahtuisi
myös yhdistyksiä mukaan tuomaan omaa toimijuuttaan
esille. Paikallisia viljelyn parissa
Touhuavia toivotaan mukaan esim. vihannesten tai
muun sadonkorjuuseen liittyvän kanssa.
Miettikää Herttonomit mukaantuloa!

Urheilupuiston tapahtuman jälkeen väki voisi siirtyä
kello 15 alkavaan rannan satama-altaan
markkinatunnelmaan. Altaan reunalla olevat yritykset

Iloisin yhteistyöterveisin
Herttoniemen Yhdyskuntatyöntekijä
Soile Atacocuqu

Riihen käyttösopimus 2006
Yhdistys vuokraa hallussaan olevaa 144 m2 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 on
arkipäivisin 50 €/vrk
pe-la-sunnuntai 100 €/vrk
Riihi varataan yhdistyksen sihteeriltä Anne Törnroos / Mökki 112 / puh. 050-369 9859 tai
anne.tornroos@sitra.fi
Riihen käytöstä ja avaimista sekä äänentoistolaitteista vastaavat:
Ville Virrankari / M118 /p. 050 385 1489
Heikki Kasanen / M135 / p.040 845 1240
Liputuksesta voi sopia Nimbe Niemisen kanssa / M23 / p. 050 341 1201
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
__________________

Helsingissä
________________________________

Kännykkä
__________________

e-mail
______________________________

Allekirjoitus
____________________________________________________
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Vanhat pensasaidat ja muutkin pensaat) nuorennetaan
harventamalla niitä joko vaiheittain tai leikkaamalla
ne kokonaan alas. Nuorennusleikkaukset tehdään aina
talvella tai varhaiskeväällä pensaan lepokauden aikana
(siis ennen silmujen ilmestymistä). Aidan vanhoja tiheitä
ja paksuja runkoja harvennetaan sahaamalla
vanhimmat rungot aivan juuresta poikki. Samalla
poistetaan myös kuivat oksat.
Aita voidaan myös leikata kokonaan alas noin 20 sentin
korkuiseksi. Alas leikkaus on aina radikaali toimenpide,
koska aidan kasvaminen vakiokorkeuteen kestä taas
vuosia.
Vanhat syreeniaidat kannattaa nuorentaa kahdessa
vaiheessa leikkaamalla ne porrastaen: ensin leikataan
aidan yksi reuna matalaksi ja myöhemmin, sen kasvettua
ylös, leikataan sitten aidan toinen reuna. Niin aita
pysyy uudistamisesta huolimatta koko kesän vihreänä
ja lehtevänä. Porrastamisen mallia voi katsoa
Herttoniemessä oikein leikatuista syreeniaidoista.

Pensasaitojen leikkaus

Vuokrasopimuksen mukaisesti Herttoniemen
siirtolapuutarhan palstojen pensasaidat tulee pitää
siisteinä ja määräkorkeuteen (140 cm) leikattuina.
Aidan hoitamiseen kannattaa kiinnittää huomiota sekä
aidan hyvinvoinnin että koko tontin uIkonäön vuoksi.
Puutarhamme alueella on runsaasti yli-ikäisiä aitoja,
jotka kaipaavat kipeästi nuorennusleikkausta, jotta
niistä tulisi taas terveen ja rehevän näköisiä.

Suositeltavia leikkausaikoja
Kesällä pensasaitaa leikataan siis sen vuosikasvun
verran. Jos aidan halutaan haaroittuvan tasaisesti,
pelkän latvan leikkaus ei riitä, vaan runkoa joutuu
lyhentämään alempaa.
Hernepensas - heinäkuussa
Lumimarja - pari kertaa kesässä
Pensasangervo - heti kukinnan jälkeen
Orapihlaja - kesä-heinäkuussa, lisäksi siistimisleikkaus
elokuussa
Ruusu - säännöllinen nuorennus- ja harvennusleikkaus
muutaman vuoden välein
Syreeni - kerran tai kaksi kertaa kesässä
Taikinamarja - kesä ja elokuussa
Tuhkapensas - talvella tai kesällä, nuorennusleikkaus
poistamalla vanhoja oksia

Miksi pensaita leikataan
Pensaita leikataan kahdesta eri syystä: täysikorkuisesta
pensaasta leikataan pois vuosittainen kasvu, jotta aita
pysyisi vakiokorkeudessaan (eli 140 sentissä). Sen
lisäksi aidoille joutuu aika ajoin tekemään
nuorennusleikkauksia, kun niistä on tullut vanhoja,
tiheitä ja kaljuuntuvia risukoita, joista on jäljellä enää
runkoja ja lehdet melkein puuttuvat.
Kun pensasta leikataan, se haaroittuu leikkauskohdan
alapuolelta. Jos pensasta leikataan aina vain latvasta,
sen yläosaan muodostuu vähitellen ylitiheä”kruunu' ja
aita kaljuuntuu sen alapuolelta. Liian tiheärunkoiseksi
kasvanut vanha pensasaita kuivuu ja muuttuu
lehdettömäksi rumaksi luudaksi, joka kuolee vähitellen.
Leikkaamalla pensaaseen muodostetaan uusia,
voimakkaita oksia, jotka kasvattavat terveitä lehtiä.
Pensas kannattaa pitää ilmavana myös siksi, ett 5tökt
ja taudit viihtyvät erityisen hyvin tiheässä kasvustossa.
Pensasaita ei myöskään saa olla liilan leveä, jotta
kulkutiet pysyvät tarpeeksi leveinä ja hälytysajoneuvot
mahtuvat niistä ajamaan. Sopiva pensasaidan leveys
ylhäältä on 40-50 cm. Oikein leikattu aita kapenee
tasaisesti alhaalta ylöspäin, ja se on kauttaaltaan
lehtien peitossa.

Rikkaruohot pois juurelta
Aita rapistuu ja taantuu myös silloin, kun sen juurelta
ei poisteta rikkaruohoja ja aidan sekaan kasvaneita
muita kasveja, esimerkiksi marjapensaita tai puun
taimia. Sen lisäksi että aita näyttää epäsiistiltä, se
kärsii tikkakasveista ja sen alaosasta tulee aikaa myöten
lehdetön. Varsinkin puun taimet, esim. koivut, pitäisi
poistaa ajoissa, koska isoiksi kasvaneina niitä ei enää
saa kitketty pois.
Anna-Maija Gruber

Miten pensasaidasta leikataan vuosikasvu
Kun pensasaita on saavuttanut oikean korkeutensa eli
siis 140 cm, siitä leikataan säännöllisesti pois
sen vuoden kasvu sekä latvaversoista että sivuversoista.
- ensin poistetaan kuolleet, vahingoittuneet ja heikot
oksat
- leikkaamiseen tarvitaan hyvät aita- ja oksasakset sekä
paksujen oksien ja runkojen lyhentämiseen
pieni puutarhasaha
- leikkaamisessa voi käyttää apuna pingotettua narua,
jotta päällisestä ja sivuista tulee suoria
- useimpia pensaita leikataan kesällä silloin, kun niiden
voimakkain kasvu on ohi, ja niitä siistitään
toisen kerran elokuussa.

Jätteet ja muut roskat
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.

Vanhojen pensaiden nuorentaminen
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Lasipullot ja - purkit, metallitölkit
Lähin keräyspiste on K-supermarket Hertan pihalla.
Roskalaatikoiden täyttäminen
Roskalaatikon kansi pitää aina sulkea kunnolla. Jos se
täynnä niin paina edelliset roskapussit kasaan jotta
saat omasi mahtumaan. Jos kansi jää auki tai vaikka
vain hieman raolleen niin viimeistään seuraavana
päivänä roskat ovat ympäri pihaa varisten, lokkien ja
muiden repiminä. Ja pian ovat paikalla rotat jotka ovat
Helsingissä huolestuttavasti lisääntyneet. Mikäli roskat
ovat ympäri aitausta se myös kasvattaa yhdistyksen
jätelaskua, kun jätemiehet keräävät roskia.

Ensimmäinen kesä
Herttonomina!

Kun täytämme laatikot järjestyksessä voimme yhdessä
säästää kustannuksissa. Vajaan jätelaatikon tyhjennys
maksaa yhtä paljon kuin täydenkin laatikon.

Kesän tulo on lähes jokaiselle Herttonomille jännittävää
aikaa. Miten istutukset ovat selviytyneet talvesta, ovatko
perennat hengissä? Onko rusakkoarmeija jyrsinyt
nuoria omena- ja luumupuita? Lukuisia kysymyksiä
risteilee mielessä mökille saavuttaessa.

Paloturvallisuus
Olemme jokainen omalta osaltamme vastuussa
alueemme paloturvallisuudesta.
Pidetään huoli siitä, että joka mökissä sähköistys ja
sähkölaitteet ovat kunnossa. Mikäli käytössä on
nestekaasua, laitteet ja kaasupullon liitokset on syytä
tarkistaa vuosittain. Paloturvallisuutta lisäävänä
tekijänä joka mökissä pitää olla palovaroitin ja sen
toiminta on syytä tarkistaa kerran kuukaudessa. Kesän
alussa on suositeltavaa myös uusia paristo.
Sammutuspeitto kannatta myös hankkia eikä pieni
jauhesammutinkaan ole mitenkään huono investointi.

Me vuosikausia mökkikesiä viettäneet olemme jo
tottuneet kevään mukanaan tuomiin yllätyksiin,
mutta millaiset ovat tunnelmat uunituoreella mökin
omistajalla. Ismo Hietanen hankki itselleen mökin
syksyllä 2005 ja nyt on ensimmäinen kesä jo hyvässä
vauhdissa. Tosin Ismo innostui mökkeilystä heti
mökkikauppojen synnyttyä siinä määrin, että hän jo
viime syksynä vietti avovaimonsa Ailan kanssa monta
monituista viikonloppua mökillä. Eivät edes talven
pakkaset estäneet mökillä käyntejä.

Tonttia rajaavat palokujat on pidettävä auki ja riittävän
leveinä. Mikäli vahinko sattuu on palokujia voitava
esteettömästi käyttää.

Miltä tuntuu olla Herttonomi?
Tosi mukavalta, täällä sitä rentoutuu ja saa olla ulkona.
Nauttia luonnon äänistä ja tuoksuista.

Nykyaikaisten hälytysajoneuvojen mitat ovat ihan eri
luokkaa kuin puutarhamme perustamisen aikaan, joten
meidän on pidettävä huolta siitä, että hälytysajoneuvot
pääsevät liikkumaan. Tämä edellyttää, että pensasaidat
pidetään kurissa. Tien leveydeksi pitää jäädä vähintään
2,5 metriä ja päätien - Kulleropolku - leveysvaatimus
on 3 metriä.

On siirtolapuutarhaelämä Sinulle entuudestaan
tuttua?
Ei pahemmin. Lapsena tosin asuin Oulunkylän
siirtolapuutarhan tuntumassa ja siellä kävimme mm.
elojuhlissa ja muissa kesätapahtumissa.
Onko mökki Sinulle paikka rentoutumiselle vai
”työleiri”?
Ei missään nimessä työleiri, täällähän voi puuhailla
ihan omaan tahtiinsa. Rentoutumiselle olen varannut
riippukeinun ja se on ahkerassa käytössä.

Arvaa?

Mitä harrastat mökkeilyn lisäksi?
Lähinnä ulkoilua ja liikuntaa, kesäisin pyöräilen paljon.
Talvella käyn ahkerasti keilaamassa.

Montako omenapuuta arvelet Herttoniemen
Siirtolapuutarhassa olevan?
Kaikkien 15.7.2006 mennessä vastanneiden kesken
arvotaan 3 mukavaa palkintoa.
Tiputa vastauksesi huoltorakennuksen seinässä
olevaan postilaatikkoon.
Omenapuita on ______________________ kpl

Olet ammatiltasi palomies /sairaanhoitaja. Miten
voisimme hyödyntää taitojasi puutarhassamme?
Olen miettinyt, että voisin järjestää esim.
ensiapukoulutusta mikäli porukalla riittää kiinnostusta.
Riihihän on siihen oiva paikka ja ensiaputaitoja on
aina hyvä aika ajoin päivittää.

nimi __________________________________

Ritva Heikkiläinen

mökin numero __________________________
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Huokasitko helpotuksesta kun kirjoitukset olivat ohi?
Olihan se helpotus, mutta toisaalta olo oli hieman
haikea.

Onnea
Annelle!

Olitko varma että läpäiset?
Olin aika varma, ainoastaan arvosanat hieman
jännittivät.
Miten tästä eteenpäin?
Vielä en ole päättänyt. Todennäköisesti suuntaan jollekin
palvelualalle. Olen sen verran sosiaalinen tyyppi ja
haluan tehdä töitä ihmisten kanssa.
Vietätkö mielelläsi aikaa Hertsikassa?
Viihdyn täällä tosi hyvin. Täällä olemme luonnon
keskellä ja kuitenkin kaikki on niin lähellä. Ei käy
kateeksi kavereita jotka lähtevät mökille muutaman
sadan kilometrin päähän. Siellä sitä sitten jökötetään.
Jos joku kavereistani soittaa, niin tapaaminen
kaupungilla on vain muutaman minuutin metromatkan
päässä.

Kielopolulle muutti vuonna 1981 Pesosen perhe.
Perheen kuopus Anne näki päivänvalon vuonna 1987
ja on syntymästään saakka viettänyt kaikki kesät
puutarhassamme. Anne taitaa olla ainoa Herttonomi
joka on syntymästään saakka nauttinut kesistä
Herttoniemessä.

Kielopolun veijarit

Lukuisat ovat ne lasten ja nuorten urheilukilpailut
joihin Anne on ehtinyt osallistua ja katsellut Riihellä
elojuhlissa taikuria, nukketeatteria ja erilaisia
lastennäytelmiä. Jännittänyt lasten onginnassa mitä
sieltä korista löytyy. Ikävuosien karttuessa Anne on
aktiivisesti myynyt arpoja juhannus- ja elojuhlissa,
ollut mukana marjamarkkinoilla ja siinä sivussa vielä
antanut isälleen hyviä vihjeitä raviveikkauksessa.

Vauhti on melkoista kun Oskari, Markus, Jami, Jesse
ja Olavi pistävät tossua toisen eteen tai porhaltavat
pyörillään pitkin puutarhamme teitä. Hauskaa tuntuu
pojilla olevan mutta joskus saattavat mielipiteet mennä
ristiin ja niinpä suu on hetken mutrussa. Hetken päästä
taas ollaan ylimpiä ystäviä.

Tänä keväänä Anne sai yhden etapin opintiellään
suoritettua. 3.6.2006 hän sai kutreilleen valkolakin.
Iloiset lakkiaiset vietettiin kerhohuoneellamme Riihellä
sukulaisten ja ystävien seurassa.

Kysyin pojilta minkälaista toimintaa he kaipaavat.
Urheilukilpailut tuntuvat heitä eniten kiinnostavan.
Lajeista juoksu, pituus ja kuula ovat suosikkeja.
Juoksumatka voisi tosin olla 100 metrin luokkaa. Melko
uutena ideana pojat ehdottivat lasten päivää. ”Onhan
äitienpäivä ja isänpäivä. Siellä vois olla arpajaiset ja
musaa. Futistakin voitaisi pelata”. Riihen toimintaan
ei oikein tullut mitään vinkkejä. Ehkä kunnon lättykestit
kiinnostaisivat! Pojat ehdottivat myös että Lintsille
olisi kiva päästä. Siinäpä yhteistä pohdittavaa
lapsiperheille ja hallitukselle miten se Hertsikan nuorille
onnistuisi? Samoin se ehdotettu Lasten päivä!

Muutama kysymys uudelle ylioppilaalle:
Miltä nyt tuntuu?
Ihan mukavalta, enää ei tarvitse stressata koulun kanssa.
Nyt on vuorossa välivuosi. Mitä sitten jatkossa on vielä
auki? Nyt minulla on oikein kiva kesätyöpaikka
Linnanmäellä. Siellä käyvät asiakkaat, niin lapset kuin
aikuisetkin ovat iloisia ja se saa minut aina hyvälle
tuulelle.

Valitaan Herttonomien
nimikkokukka!
Tee ehdotuksesi 31.7.2006 mennessä ja jätä se
huoltorakennuksen seinässä olevaan yhdistyksen
postilaatikkoon . Elojuhlassa kuulet valinnasta.
1. ___________________________________
2. ___________________________________
3. ___________________________________
nimi _________________________________
mökin numero _________________________

Kuvassa vasemmalta Oskari ja Markus Virrankari, Jami Järvinen
reppuselässään Olavi Tervio, Jesse Järvinen.
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