HSPY jäsenlehti

Kesä 2011

Vadelma

(Rubus idaeus)

Vadelmissa on kohtalaisen paljon hedelmähappoja, sokereita on runsaasti varsinkin
aurinkoisina kesinä. Kivennäis- ja hivenaineista vadelmassa on runsaasti etenkin
magnesiumia ja mangaania. Vadelmat ovat hyviä tuoreeltaan käytettynä sekä mehuina ja
hilloina. Niistä valmistetaan myös siirappia, viinejä, liköörejä ja viinietikkaa. Makeisissa
ja kosmeettisissakin tuotteissa käytetään vadelmia. Vadelman lehdistä voi tehdä teetä ja
niitä voi kerätä jo nuppuisina keväällä salaattien sekaan ja ruokien koristeeksi.
Toimituskunta: Ritva Heikkiläinen, Veikko Isomäki ja Jyrki Uusi-Esko
Kannen kuva: Katja Heikkiläinen

Herttoniemen siirtolapuutarhayhdistys 2011
Kotisivut

Hallitus:

http://siirtolapuutarhat.net/herttoniemi/

Tehtävä

Nimi

Mökki Puhelin

Sähköposti

Puheenjohtaja

Veikko Isomäki

50

0400–268 026

veikko.isomaki@sisarakenneisomaki.inet.fi

Varapuheenjohtaja
Sähkötoimikunnan pj.

Olavi Alanen

22

040–901 4160

olavi.alanen@netsonic.fi

Taloudenhoitaja

Minna Nylander

173 040–554 6385

minna.nylander@gmail.com

Sihteeri

Lari Rajantie

93

050–3738 609

lari.rajantie@gmail.com

Jäsen

Maija Anttila

10

0400–709 170

maija.anttila@kolumbus.fi

Jäsen

Kaija Kumpukallio

6

040–589 7737

kaija.kumpukallio@welho.com

Jäsen

Vuokko Hänninen

176 0400–902 629

vuokko.hanninen@luukku.com

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

Pidä mielessä!
Ilmoitustaulut: Yhdistyksellä on kolme ilmoitustaulua. Niiltä löydät
tuoreimmat tiedotteet talkoista, tapahtumista ym. Seuraa ilmoitustauluja, pysyt ajan tasalla.
Yhdistyksen postilaatikko: Se sijaitsee huoltorakennuksen
seinässä. Sinne voit jättää viestejä hallitukselle.
Postilaatikko ja mökin numero: Onhan sinulla postilaatikko
portin pielessä ja mökin numero näkyvillä. Yhdistyksen postia jaetaan
myös ovelta ovelle.
Mökkikaupat: Veikko Isomäki neuvoo ja hoitaa kaupan rekisteröinnin. Älä ota yhteyttä liittoon yhdistystä koskevissa asioissa vaan kysy
oman hallituksen jäseniltä.
Osoitteenmuutokset Siirtolapuutarhalehteen:
Jyrki Oksanen, Asteripolku mökki 76. puh. 050–501 1536.
Yhdistyksen jäsenrekisteriä ja riihen varauksia hoitaa:
yhdistyksen sihteeri Lari Rajantie, Kehäkukkapolku mökki 93.
Jäsenlaskutus: Keväällä 2/3 tontin vuokrasta ja edellisen vuoden
työvelvoitemaksu (mikäli talkootunteja ei ole tehty). 2011 ensimmäisessä laskussa sähkönkorjausrahastoon 250,00 €. Kesällä 1/3
osa vuokrasta ja yhdistyksen maksut sekä sähkönkorjausrahastoon
250,00 €, (tarkka summa selviää 6/2011). Syksyllä tulee sähkölasku ja samalla peritään mahdolliset rästimaksut. Jos laskussasi on
virheitä, ota yhteyttä Veikko Isomäkeen puh. 0400 268 026
Talkoot: Vapaaehtoisia tarvitaan aina! Työvelvoite on 6 tuntia
kesässä. Mikäli et pysty osallistumaan töihin, niin työvelvoitemaksu on
60 €/kesä. Erillisistä talkootöistä löydät tiedotteet ilmoitustauluilta.
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Voit myös kerätä ryhmän ja sopia tietyn kohteen hoidosta tai kysy
työkohteita Veikko Isomäeltä.
Avaimet: Ota yhteyttä Jyrki Oksaseen, Asteripolku mökki 76. puh.
050–501 1536. Häneltä voit lunastaa käyttöavaimen vesivessoihin
ja kärryyn portilla, pantti on 20 €. Suihkun avaimesta peritään 30 €
vuosimaksu.
Ekovessat: Yhdistys huolehtii tyhjennyksestä sekä toimittaa tiloihin
kuivikkeet.
Autoilu ja portti: Autoilu sekä pysäköinti puutarhan alueella on
kielletty! Rakennustarvikkeita voit tuoda alueelle arkipäivisin. Autot on
vietävä takaisin parkkipaikalle välittömästi kuorman purkamisen jälkeen. Kun ajat autolla alueella, suositus on ns. kävelyvauhti (max
10 km/h). Portti pidetään suljettuna kesä–elokuussa perjantai-illasta
klo 18.00 maanantaiaamuun klo 6.00.
Säästä vettä: Sadettimilla kastelu on sallittua vain iltaisin - päivällä
kastelet suoraan omaan ja naapurisi jäsenmaksuun.
Lemmikkieläimet alueella: Kaupungin järjestyssääntö määrää
eläimet pidettäväksi kiinni. Tämä määräys koskee myös meitä. Koiranomistajat, muistakaa käyttää kakkapussia.
Lintujen ruokinta: Linnut löytävät kesäaikaan luonnosta riittävästi
ravintoa, joten meidän ei tarvitse antaa niille lisäravintoa. Maahan
jäänyt linnunruoka houkuttelee paikalle vähemmän miellyttäviä elukoita - ROTTIA. Joten jos haluat ruokkia lintuja, tee se talvella
Herttonomien kirjasto: kirjasto sijaitsee Kanervapolulla, vanhassa vesitornissa ja on avoinna kesä-, heinä- ja elokuussa lauantaisin
klo 15–16 (ei kuitenkaan 25.6.). Lukemista löytyy!
Kartanon sauna:
Lauantaisin 7.5. – 1.10 klo 14–18 (sisään klo 17 asti).
Keskiviikkosaunat 15.6 ja päättyvät 31.8. klo 15–18 (sisään klo 17
asti) Saunamaksu on aikuisilta 4 €, lapsilta 7 – 12v 1€. Aikuisten
sarjalippu (10 kertaa) 35€ ja lapsilta 7€.

Kesän 2011 tapahtumia
Kesäkuu
12.6.2011		
19.6.2011		
19.6.2011 klo 15.00
		
24.6.2011 klo 18.00
klo 20.00

Kesäinfo Riihellä
Uusien mökkiläisten perehdytys
Seurakunnan yhteislaulutilaisuus Riihellä,
puffetti avautuu klo 14.30
Lipunnosto riihikentällä
Juhannusjuhlat riihellä

Heinäkuu
17.7.2011 klo 15.00
		
24.7.2011		
30.7.2011		

Seurakunnan yhteislaulutilaisuus Riihellä,
puffetti avautuu klo14.30
Aluejärjestön kesäkisat Kumpulassa
Kansainvälinen siirtolapuutarhapäivä

Elokuu			
4.8.2011 klo 14.00
6.8.2011 klo 10.00
7.8.2011 klo 15.00
		
13.8.2011		
13.8.2011 klo 19.30
21.8. 2011		

”Entiset nuoret kokoontuvat” Riihellä
Kesäkisat lapsille, nuorille ja aikuisille
Seurakunnan yhteislaulutilaisuus Riihellä,
puffetti avautuu klo 14.30
Roopen ruukku petankkikilpailu
Elojuhlat riihellä
Elomarkkinat

Syyskuu
17.9.2010 klo 19.30

Kauden päättäjäiset

Muutokset mahdollisia!
Ilmoitustaululta voit tarkistaa tilaisuuksien tarkennetut tiedot.

Maksut vuonna 2011
Palstavuokra per m2
Vesi
Sähkö per kWh
Sähkön perusmaksu
Jätehuolto
Työvelvoitemaksu* 6 h x 10 €
Suihkun kausimaksu
Avainpantti
Liittymismaksu
Yhdistyksen jäsenmaksu
Kannatusjäsenmaksu
Liiton ja aluejärjestön jäsenmaksut

€							

1,27
35,00
0,13
21,50
63,00
60,00
30,00
20,00
250,00
35,00
10,00
34,50

Riihen käyttökorvaus
Arkisin
Perjantai–sunnuntai
Rakentamisen maksut
Majan tyyppipiirustukset
Rakennuslupa lisärakennelmille
(leikkimökki, kasvihuone jne.)
Toimenpideilmoitus
(kattopinnoitteen uusiminen,
majan värin vaihto yms.)
Sähkökorjausrahasto (lasku 1/2011)
(lasku 2/2011 arvio)

€

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

250,00
250,00

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

”

Oikein hyvää kesää
kaikille!
Veikko Isomäki

Odotettu kesä tuli, vaikka maaliskuussa lumikasoja katsellessa näytti, ettei niistä
päästä eroon ennen toukokuun loppua. Lumista päästiin ja Olavi Alanen sai
sähköjohtokaivuutyön käyntiin suunnitellussa aikataulussa.
Kaivuutyö on jo saatu valmiiksi. Omasta puolestani olen yllättynyt sähkötöiden sujuvuudesta varsinkin kaivuutöiden osalta. Risteileehän palokujilla kesävesiputkia ja kaapeleita.
Työstä selvittiin kuitenkin melko pienillä vaurioilla. Täytyy todeta, että onnistuimme saamaan hyvät urakoitsijat. Sähkötyöt valmistuvat lopullisesti kesä/heinäkuun vaihteessa.
Kiitos myös niille Herttonomeille, jotka ovat olleet mukana talkoissa!
Paljon puhetta herättänyt 5 palstan rakentaminen aloitetaan elokuussa. Palstojen teko ei
haittaa alueemme toimintaa, koska kaupunki tekee tilapäisen tien ulkoilu/pyörätielle, jota
kautta maa-aines ajetaan palstoille. Työn pitäisi valmistua tämän vuoden aikana ja palstoille voidaan rakentaa arviolta vuoden kuluttua. Alueen taakse tulee verkkoaita.
Joudumme siirtämään hiekkakentän reunalla olevan wc:n pois. Onko ehdotuksia
mihin se sijoitetaan? Tyhjennyksen takia sijoituspaikkaan pitää päästä autolla.

”

Erurivissä vasemmalta
Vuokko Hänninen,
Minna Nylander sylissä 6 kuukauden ikäinen Herttonomi Frans,
Olavi Alanen, takarivissä vasemmalta
Lari Rajantie. Maija
Anttila ja Kaija
Kumpukallio.

Hallituksen jäsenet saivat vastattavakseen neljä kysymystä.
1.
2.
		
3.
		
4.
		

Mikä on mielestäsi tärkein tehtävä tulevana kesänä?
Millaisia ajatuksia sinulla on jotta Herttonomit saataisiin aktivoitua esim. tapahtumien
järjestelyissä, talkootöissä, alueen siistinä pitämisessä?
Alueen lapsista puhutaan että heidät pitää huomioida. Miten hallitus aikoo toimia,
että näin tapahtuu?
Kesälle on listattu jo melkoisesti tapahtumia. Aiotko itse osallistua niihin ja oletko valmis
olemaan mukana järjestelyissä?

Veikko Isomaki, puheenjohtaja
1. No tietenkin tuo sähkötyö. Sen tärkeys on jo tuotu esille, joten ei siitä sen enempää. Vuosia puhuttanut jätealue
on varmasti toinen kesän tärkeimmistä töistä. Millainen
ratkaisu siihen valitaan, on parhaillaan selvittelyn alla.
Myös ilmoitustaulut päätaulua lukuun ottamatta vaativat
korjausta/uusintaa.
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2. Se onkin aika vaikea asia. Valmiille kun on aina niin
helppo tulla. Jospa meidän hallituksen jäsenten pitää
näyttää esimerkkiä. Talkoissa nyt sentään on kautta
aikojen ollut kiitettävästi väkeä, joten se ei ole suurin
pulma. Miten sitten saadaan alue pysymään siistinä ja
tapahtumiin riittävästi talkooväkeä siinä onkin pohtimista.
Antakaa hyvät Herttonomit ideoita!

Hallituksen esittely jatkuu
3. Hallitus voisi varata jatkossa rahaa jolla hankitaan
lapsille leikkivälineitä, tai järjestetään vaikka matka
Puuhamaahan tms. Onhan lapsille järjestetty Riihelle mm.
teatteriesitys, taikuri ym. Ne ovat vaan jääneet unholaan.
4. Tapahtumat ovat lähes aina viikonloppuisin. Silloin
tuppaa olemaan kyläreissuja, sukulaisvierailuja jne.
Mutta yritän parhaani mukaan.

alueelle lisää, ja toivottavasti erilaista lasten yhteistä
toimintaakin syntyy lisää.
4. Kiusallisen laiskasti näissä tapahtumissa on tullut
käytyä, mutta täytyy yrittää tänä kesänä olla vähän aktiivisempi.

Vuokko Hänninen
1. Tärkein tehtävämme on saattaa tietenkin sähköverkosOlavi Alanen, varapuheenjohtaja ja sähkötoimikunnan pj. tomme uusiminen loppuun. Jätehuolto on myös ehdotto1. Ilman muuta sähköjen uusiminen niin, että kustannus- masti viimeinkin laitettava kuntoon. Jokainenhan näkee
arvio pitää tai jopa hieman alittuu ja että ne mahdollisim- kaatuneet aidat nykyisten jätesäiliöittemme ympärillä…
Erilaisia vaihtoehtoja pitää harkita: jätekatos - syväkeman vähän häiritsevät itse asiaa eli mökkieloa.
2. Eri tapahtumat, talkoot yms. ovat tärkeitä sosiaalisia ta- räyssäiliöt - Molokit - sijoituspaikka- tehdäänkö jätepahtumia. Ehkä meidän tulisi korostaa tätä puolta enem- huoltosopimus sekajätteelle vaiko energiajakeelle(joka
män ja panostaa myös tapahtumiin ja talkoisiin niin, että on halvempaa) - jne. Lisäksi omasta mielestäni pitäisi
alkaa neuvotella kaupungin kanssa sellaisista hankkeisne eivät olisi pelkkää ryppyotsaista puurtamista. Lisäksi
uusille mökkiläisille voisi näitä asioita korostaa erityisesti. ta, jotka toimisivat koko yhdistyksemme eduksi. Tällä
tarkoitan esim. meluaitaa, joka luvattiin meille jo 1995
Ehkä tapahtumien sisällöstä ja aiheista voisi järjestää
jonkinlaisen ideakilpailun tai kyselyn mökkiläisten kesken. neuvotteluissa silloisen katu-uhkan poistuttua. Lisäksi nyt
olisi tarkoituksenmukaista alkaa vaatia koko alueemme
3. Näyttää siltä, että alueella on lasten määrä kasvanut
ympärille korkeaa aitaa, jossa olisi öisin ja talvisin kokolähivuosina selvästi. Siksi kysymys on aiheellinen. Minusta
naan lukittava portti. Tällä estettäisiin varmasti lisääntyviä
lapsiperheet voitaisiin koota yhteen ja kysyä toiveita ja
murtovarkauksia ja majoittumisia mökkeihimme. Joillekin
ideoita asian kehittämiseksi. Lapset tuovat iloa elämään,
siirtolapuutarhoillehan tällainen aitaus on saatu.
heihin pitää olla varaa panostaa myös yhdistyksen puit2. Kaikkialla näyttää olevan sama trendi, että talkootyöt
teissa.
eivät nykyisin maistu pahemmin kenellekään. Meilläkin ne
4. Tottakai olen mukana useissa tapahtumissa. Juhannuktehdään kun vaihtoehtona on talkootunnit tai raha. Kaiseksi olen tilannut hienon ilman ja sen kunniaksi saatan
ken kaikkiaanhan meillä on Helsingin siirtolapuutarhoista
vaikka lukaista sopivan runon lipunnoston jälkeen. Juhanpienimmät yhteisesti hoidettavat alueet. Esim. rantaniityn
nusjuhlissa tavataan iloisella mielellä.
kunnossapitovastuu on meillä ja siihen pitäisi löytyä niittotaitoisia miehiä. Niitty kasvaa vattua, pajua, lupiinia. SaLari Rajantie, sihteeri
moin kaupungin puoleisilla viheralueilla kasvaa runsaasti
haitallisia vieraslajeja: jättipalsamia ja Kanadan piiskua,
1. Iso asia on tietysti alueen sähköverkon uusimisen viejotka vaatisivat joka kesäisen niittämisen. Sitä voisi hoiminen loppuun. Samoin toivottavasti saadaan ratkaistua
asemakaavan ulkopuolelle jääneiden mökkiläisten tilanne. taa raivaussahan heinäterälläkin. Kiitosta kuitenkin niille,
jotka vuodesta toiseen pitävät golf-radan, petankkikenJätealueellekin pitäisi tehdä jotakin.
2. Hyvä ja tärkeä kysymys, johon minulla ei ole yhtä hyvää tän, portin kukkaistutukset, ym talkootyönä kunnossa.
vastausta. Mökkiläisten aktiivisuus on ratkaisevan tärkeää 3. Ilahduttava asia on se, että alueelle on viime vuosina
alkanut tulla lapsiperheitä. Lasten riemu on aina ikuista!
yhteisöllisyyden ja alueen ylläpidon kannalta. Erityisesti
Painotan itse aina viljelemistä, joka on siirtolapuutarerilaisten tapahtumien järjestelyyn tarvitaan reippaita
han perusajatus eli tuotetaan sitä, mitä aiotaan syödä.
vapaaehtoisia, eikä sekään olisi pahaksi jos joku keksisi
Voisikohan lapsille järjestää vaihteeksi vaikkapa puutarhajärjestää jotakin kokonaan uudenlaista toimintaa.
3. Lasten asema on minulle perheenisänä tietysti sydäntä olympialaiset: kylvämistä, kastelemista, kitkemistä…
Entäs puutarhakerho, jossa opittaisiin kasvitietoa ja
lähellä, ja minusta lapset on otettu täällä todella hyvin
viljelyä ja annettaisiin mahdollisuus uusiin kaverisuhteihuomioon. Leikkikenttä, urheilukilpailut ja muutenkin tursiin ja yhteiseen ulkoiluun. Lasten oma kukkapenkki voisi
vallinen ja jännittävä ympäristö tekevät alueesta lapsille
myös olla kiva - näkisi kun leijonankita aukaisee suunsa
ihanteellisen kesänviettopaikan. Turvallisuuden kannalta
olisi tärkeää ainakin se, että tarpeetonta autoilua alueella kun sen poskia painetaan. Pieneen viljelyyn lapsia voisi
opastaa minikasvihuoneen, pöytäpuutarhan ja yrttipöydän
yritettäisiin välttää. Tuntuu siltä että lapsiperheitä tulee
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Hallituksen esittely jatkuu
2. Nyt Maija ja Kaija ideoivat talkoolappusia vähän organisoidumpaan muotoon pääilmoitustaululle. Ajatuksena
on, että taululla olisi mahdollisimman monesta talkoopäivästä osallistujalista jo nyt, jotta ihmiset voisivat vähän
selailla itselleen parhaiten sopivia talkootoimia ja olisi
myös helpompi kaikkien hahmottaa, että mitä kaikkea talkootoimintaa alueella tapahtuukaan. Josko tämä auttaisi
vähän aktivoitumisessa.
3. Lapset vaan mukaan kaikkiin yhteisiin tapahtumiin ja
talkoisiin. Ainakin itse lapsuudesta muistan, että talkoot ja
juhlat olivat kivoja juttuja, ei niiden tarvinnut olla erityisesti lapsille suunnattuja juttuja, vaan puuhailu aikuisten
kanssa oli kivaa, jos aikuiset suhtautuivat lasten talkooKaija Kumpukallio
apuun ja lasten mukana pyörimiseen arvostavasti. Palkki1. Sähkötöiden etenemisestä ja alueen yleisilmeestä
oksi hyvästä työstä sitten juotiin talkoomehut.
huolehtiminen. Sinivuokkopolulle sähköt vedettiin viime
Lapsien leikkialue saatiin viime kesänä korjattua, mikä oli
syksynä ja kaikki sujui tosi hienosti. Uutena hallituksen
jäsenenä katselen ja kuulostelen samalla kun hoidan yhtä hyvä juttu. Hiekkakentän täyttämistöiden jälkeen meidän
täytyy yhdessä miettiä, että mitä kentälle istutetaan.
alueen isointa puutarhaa ja nautin kesästä.
Siihen suunnittelutyöhön voisimme pyytää alueen lap2. Hyvät kokemukset yhdessä tekemisestä houkuttelevat
silta apuja. Se mitä me aikuiset sille kentälle haluamme
kokoontumaan. On mukava tavata muita mökkiläisiä ja
on toisarvoista jos kenttä halutaan pitää lasten alueena
kokea olevansa osa hienoa kokonaisuutta, jota kannatmyös jatkossa.
taa vaalia. Erityisesti se, että Herttoniemen ja Kumpulan
4. Olen mukana niin paljon kuin muulta elämältä ehdin.
siirtolapuutarhat ovat Museoviraston noteeraamia valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä, Arkemme on aikamoista hulinaa. Palasin töihin toukojotka muodostavat omaleimaisen ja kulttuurihistoriallisesti kuussa ja mieheni on vauvamme kanssa vanhempainvapaalla 4 kuukautta aina syyskuulle asti. Mies ja lapsi ovat
arvokkaan viheralueen kaupunkirakenteen keskellä, velsiis paljonkin arkena puutarhalla ja minä tietysti iltaisin,
voittaa meitä huolehtimaan alueen ilmeestä ja ominaismutta kesäviikonloput tuppaamme olemaan milloin mispiirteistä.
säkin. Suurin osa yhteisistä tapahtumista on nimenomaan
3. Tapahtumien lisäksi on tärkeää huolehtia lasten turvalli- viikonloppuisin, joten saa nähdä mihin kaikkiin yhteisiin
suudesta. Olisi mukava kuulla myös lasten omia ehdotuk- juhliin ja tapahtumiin pääsemme mukaan. Toivottavasti
sia ja mielelläni viestitän niitä hallitukselle eteenpäin! Jos mahdollisimman moniin!
ajatuksia tulee mieleen, ne voi kertoa tai vaikkapa kirjoittaa tai piirtää paperille ja sujauttaa esimerkiksi mökki 6:n
Maija Anttila
postilaatikkoon.
1. Sähkötyöt ja puutarhalaisten yhteisöllisyyden tukemi4. Ilman muuta, mahdollisuuksien mukaan!
nen
2. Tarkoituksena on koordinoida mm. talkoita niin, että
Minna Nylander, taloudenhoitaja
ihmiset tietävät entistä paremmin talkoista ja omista
1. Tänä kesänä tapahtuu alueellamme aika montakin isoa mahdollisuuksistaan osallistua niihin
asiaa, jotka kaikki ovat mielestäni tärkeitä ja erityisesti
3. Olen huomannut, että perheet haluavat itse kantaa
tarpeellisia. Näkyvin on varmasti tällä hetkellä sähkötöihuolta lastensa osallistumisesta puutarhaelämään.
den teko. Muita juttuja on sitten jätekatoksen teko tai
jätealueen uusiminen maan sisälle kaivettavien Molokien Toivoisin, että ”lapselliset perheet” esittäisivät hallitukselle
toiveita lasten tekemisten ja olemisen parantamiseksi
avulla. Katsotaan nyt minkälaisissa hinnoissa ne Molokit
puutarhassamme.
pyörivät, jos hinta on kohtuullinen, olisivat ne mielestäni
4. Aion osallistua mahdollisimman paljon. Hallituksessa
erittäin siisti ja hyvä ratkaisu.
on tehty työnjakoa eri asioiden hoitamiseksi. Olen luLoppukesästä kaupunki aloittaa myös hiekkakentän
pautunut yhdessä Kaija Kumpukallion kanssa hoitamaan
täyttötyöt.
talkootöiden koordinaatiota.
tai -laatikon teossa. Yhdellä mökkiläisellä täällä on yrttitarha vanhassa matkalaukussa - kätevä kuljettaa sinne
missä kokataan… Syyskesällä sitten voitaisiin järjestää
pikkukokkikurssi, jossa kokattaisiin oman pihan antimista
porukalla. Tämä kaikki tarvitsee tietysti vetäjiä, jotka saisivat näistä talkootunnit tai rahallisen korvauksen.
4. Kesän tapahtumiin osallistun aina kun olen paikalla paitsi urheiluun minusta ei ole, kun olen aina ollut huono
siinä. Tapahtumien järjestelyssä olen tietysti käytettävissä
paitsi keittiötöissä, kun en tunnetusti ole mikään ”kodin
pikkuihme” enkä pysty siivoamaan jälkiäni.

6

Sähkötyöt täydessä käynnissä
Yksi kesän suururakka on puutarhamme sähköverkon
uusimistyön vaihe 2. Ensimmäinen vaihe toteutettiin jo
loppukesästä 2010. Työ sujui jopa odotettua paremmin
joten kevään vuosikokouksessa tehtiin päätös että työ
tehdään tämän kesän aikana valmiiksi.
Kaapeliojien kaivaminen aloitettiin heti toukokuun alussa
ja se työvaihe valmistuu kesäkuun puoliväliin mennessä.
Kaapeleita on myös vedetty ja siihen työhön on löytynyt
kiitettävästi talkoolaisia. Tässä kohtaa on mainittava että
Kake Paananen on ollut lähes koko ajan hommassa
mukana.
Työtä on kuitenkin vielä paljon edessä. Kun kaapelit on
saatu vedettyä, niin ojat on tähän mennessä aika mukavasti pystytty täyttämään koneella. Jokaiselle mökkiläiselle
jää kuitenkin omalla mökillä varmaan jotain lapiohommaa
tehtäväksi.
Sähkön kytkeminen on sitten ammattimiesten asia. Arvion
mukaan kesän loppuun mennessä kaikki mökit on saatu
siltä osin valmiiksi. Sähköähän meillä on toki koko ajan ja
siinä vaiheessa kun uusi ”sähkö” kytketään niin katko kestää enintään tunnin. Linjalle asennetaan ”kaappeja”, jotka
helpottavat mahdollisten vikojen korjauksia. ”Kaapeissa”
on jokaiselle mökille oma automaattisulake eli jatkossa
eivät sähköt katkea useasta mökistä mahdollisen vian
tullessa esim. viallisen sähkölaitteen käytöstä. Jokaiseen

mökkiin tulee uusi, pienempi sähkörasia mökin ulkoseinään. Mökin sisällä oleva sulaketaulu pysyy entisenä.
Mikäli mökkiläinen haluaa mökin sisällä teettää sähkötöitä, esim. muuttaa sähköt 3-vaiheiseksi, niistä hän saa
itse huolehtia ammattimiestä käyttäen. Nyt ulos tai varastoon tulevaan uuteen sähkörasiaan tulee mahdollisuus
muuttaa sähköt 3-vaiheiseksi.
Kesän aikana tehdään varsinaiset kytkentätyöt ja niihin
mökkeihin, joissa metallinen sähkörasia on varaston sisällä, on järjestettävä joko avain sähköasentajille tai oltava
paikalla erikseen sovittavan aikataulun mukaan. Tarkkailkaa ilmoitustaulua. Sähkötöiden käytännön järjestelyistä
vastaa Olavi Alanen, puh. 050–374 5800.
Olavi Alanen/RJH
Rakennus- ja sähkötoimikunnat
Olavi Alanen on sähkötoimikunnan puheenjohtaja ja
toimikuntaan kuuluvat lisäksi Walter Gruber, Ilkka Mäkinen
ja Veikko Isomäki
Rakennustoimikunnan muodostaa hallitus kokonaisuudessaan. Toimenpideilmoitukset voit jättää huoltorakennuksen postilaatikkoon tai toimita se hallituksen puheenjohtajan postilaatikkoon, Kulleropolku mökki 50.
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Hallanvaaraa vastaan
Viime vuosien poikkeukselliset sääolosuhteet ovat tuoneet tullessaan viileitä pitkiä keväitä, kesäisiä hallaöitä ja äkillisiä syyskylmiä, jotka ovat harmillisesti lyhentäneet kasvukautta. Siirtolapuutarhurille se saattaa aiheuttaa ikäviä yllätyksiä ja tuhoutuneita istutuksia. Samanlaista voi
olla odotettavissa jatkossakin, kun ilmastonmuutos etenee ja lisää erilaisia ääri-ilmiöitä.
Tutut meikäläiset, pohjoisiin oloihin sopeutuneet kasvit
ovat kuitenkin näyttäneet pakkasessa parhaat puolensa, varsinkin jos kyseessä ovat vanhat maatiaislajit tai
kotoiset perinnekasvit. Mutta hallalta voi suojautua myös
varautumalla siihen etukäteen.
Näin suojaudut hallalta ja kylmiltä kesäöiltä

tulevat. Siksi ulkomaiset taimet eivät useinkaan kestä
ensimmäistä kylmää kotimaista yötä.
Vaikka lämmittämättömässä lasisessa kasvihuoneessa
lämpötila laskee yöllä melkein yhtä alas kuin ulkona, se
saattaa kuitenkin suojata pikkupakkaselta. Kennolevyhuoneessa lämpö pysyy paremmin tasaisena kuin lasisessa
sekä päivällä että yöllä.

1. Peitä hallaharsolla
4. Valitse suojainen kasvupaikka
Hallaharson (eli kateharson tai kasvuharson) käyttö
helpottaa ratkaisevasti puutarhaharrastusta. Synteettiset
polypropeenista valmistetut UV-suojatut harsot levitetään
aran kasvuston päälle suojaamaan sitä kylmältä ja äkillisiltä lämpötilanvaihteluilta. Koska harso nostaa sen alla
olevan maan lämpötilaa, sitä voi käyttää menestyksellä
pidentämään kasvukautta sekä keväällä että syksyllä.
Harso ylläpitää myös maan kosteutta ja nopeuttaa itämistä, joka kylmänä keväänä voi muuten olla epävarmaa.

Kasvin menestymiseen vaikuttaa pitkälti sen kasvupaikka. Kaikki kokeneet viherpeukut tietävät, että halla vaanii
alavilla mailla – arat kasvit kannattaa siis sijoittaa lämpimään ja suojaisaan kohtaan. Sellaisia ovat esimerkiksi
mökkien seinustat varsinkin etelän puolella. Jos pihassa
on korkeuseroja, halla iskee todennäköisesti ensimmäiseksi alas.
Muista, että
- maanpinnassa on usein kylmempää kuin vähän korKateharson voi jättää paikoilleen vaikka koko kesäksi,
keammalla
jolloin se suojelee esimerkiksi porkkanoita tuholaisilta.
- halla painuu helposti notkelmaan, rinteessä sitä ei esiinKoska harson ansiosta maan lämpötila nousee, sen alla
ny yhtä helposti
viihtyvät turhan hyvin myös rikkaruohot. Harso myös estää - etelänpuoleinen rinne on vähemmän arka kuin pohjoikukkivien kasvien pölyttymistä, joten parempi kesäsuojaus nen
on muovinen läpinäkyvä suojaverkko, joka pitää tuholaiset - halla on todennäköisempi turvemaalla kuin hiekkamaaltehokkaasti loitolla mutta päästää sadeveden läpi.
la
- kivet ja laatat keräävät lämpöä itseensä ja nostavat sillä
2. Käytä kastelua apuna
lailla kasvupaikan lämpötilaa.
Ammattiviljelijät suojaavat kasvejaan hallaöinä sadettamalla. Kuivat kasvit kärsivät enemmän kylmästä kuin
sellaiset, joiden nestetasopaino on kunnossa. Kastelu
jättää kasvin pintaan ohuen vesikerroksen, joka jäätyessään suojaa kasvia. Samaa voi kokeilla myös omassa
puutarhassa kastelemalla istutukset myöhään illalla, jos
tulossa on kylmä yö.

5. Hanki kestäviä taimia

3. Käytä kasvilavaa tai kasvihuonetta

Parhaita keinoja hallavaurioilta suojautumiseen on kylmää
kestävien kasvien kasvatus. Suomalaiseen vaihtelevaan
talveen tottuneet perennat eivät ole moksiskaan, vaikka
lämpötila tipahtelisi välillä hämmästyttäviin pohjalukemiin. Kylmä hidastaa keväällä kyllä kasvua mutta ei tuhoa
sellaisia kasveja, jotka ovat muutenkin sopeutuneet koviin
talvipakkasiin.

Kasvilava ja kasvihuone suojaavat kasveja. Kylmälavassa
kasvatetut taimet sopeutuvat paljon paremmin avomaan
oloihin kuin lämpimästä kasvihuoneesta tai sisätiloista

Ongelmallisimpia ovat hallanarat kesäkukat ja köynnökset
sekä alkujaan lämpimiltä vyöhykkeiltä kotoisin olevat kasvit. Herkästi kylmästä kärsivät esimerkiksi kurkut, tomaatit,
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pavut ja kesäkurpitsat. Keväällä pakkaset voivat viedä heti
kättelyssä liian varhain ulos istutetut herkät taimet.
Suomalaiset taimet ovat sitkeitä sissejä
Meikäläisissä oloissa menestyvät parhaiten täältä kotoisin
olevat taimet. Puutarhamyymälät pursuavat mielenkiintoisia muualta tuotuja lajeja, joilla voi kuitenkin olla vaikeuksia pärjätä vaihtelevassa säässä, varsinkin jos ne ovat
jo alunperinkin kasvihuonetuotantoa. Kylmä suomalainen
kesäyö voi olla muualta tulleelle melkoinen shokki. Suosi
siis suomalaista, jos toivot kasviesi pysyvän varmemmin
hengissä. Arkakin kasvi menestyy paremmin viileässä, jos
se on kotimainen siementaimi.

Suomessa tehdään ansiokasta kehitys- ja jalostustyötä, jossa etsitään erityisesti täällä menestyviä kasveja.
Näitä KESKAS- eli Kestävät kasvit -kehitystyön tuloksena
syntyneitä FinE eli Finnish Elite -laatutaimia on saatavilla
melko paljon. Monet niistä ovat tuttuja hedelmäpuita sekä
marja- tai koristepensaita, esimerkiksi kotimaisia marjoja mansikasta vadelmaan ja suosittuja koristepensaita,
kuten jasmikkeita ja ruusuja.
Oman lukunsa muodostavat omenapuut, jotka kyllä kestävät satunnaisen hallayön, vaikka kukinnot saattavatkin
paleltua. Suurempi ongelma onkin niiden talvenkestävyys.
Parhaiten meillä talvehtivat alunperin itäistä kantaa olevat
puut, joiden taimet on vartettu kotimaiseen perusrunkoon
ja kasvatettu hitaasti Suomessa ulkolämpötilassa.
Anna-Maija Gruber

Juhannusruusu kestää hyvin
Suomen talvessa.

Multaa, lannotteita, kalkkia ja huussikuiviketta
Tuotteita on myynnissä huoltorakennuksella. Kun haluat tehdä ostoksia, niin soita
Seija Leinolle 050–366 8095 ja sovi ajasta, jolloin voit noutaa tarvitsemasi tuotteet.
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Kesä- ja talviparatiiseja
Ei ole epäillystäkään siitä, mikä on meidän Herttonomien
kesäparatiisi. Tänne me keväällä palaamme kuten muuttolinnut. Möyhimme, kylvämme, istutamme, kastelemme,
perkaamme. Nautimme omasta seurastamme, toisten
Hertsikaan höynähtäneiden seurasta ja kutsumme vieraitakin. Syksyn tullen poimimme, keitämme, pakastamme,
säilömme, peittelemme, pakkaamme. Talvikaudella odottelemme kiihkeästi kesäkautta, joka hävyttömän nopeasti
vilahtaa on ohi.

Kallat Jardin Botánicossa eli Puerto de
la Cruzin kasvitieteellisessä puutarhassa,
joka on perustettu vuonna 1788.

Lienemme siis yhtä mieltä siitä, että kesäparatiisimme
sijaitsee Suomessa ja Helsingissä ja Herttoniemen siirtolapuutarhassa. Kenenkään veri ei kesällä vedä ulkomaille
lomaparatiiseihin. Mukavaa tohinaa ja nautinnon pipanoita on ihan riittävästi omassa mökissä ja omassa puutarhassa.
Kun myöhään syksyllä suljemme mökkimme ovet ja
paluumuutto talvikotiin on tosiasia, silloin voi tulla mieleen erilaisia vaihtoehtoja talvikauden viettämisestä, toki
elämäntilanteen sallimissa rajoissa. Voisinkohan sittenkin
matkustaa jonnekin, missä on lämpimämpää? Jonnekin,
missä kesäkaudesta voisi nauttia talvellakin?
Jostakin syystä monet Herttonomit ovat löytäneet talviseksi matkakohteekseen Teneriffan. Sattumaa ei voi olla, että
useimmat matkaavat vuodesta toiseen samaan kaupunkiin, Puerto de la Cruziin. Jotkut tekevät viikon tai kahden
reissuja, jotkut monien kuukausien mittaisia. Tiedän
joidenkin suunnittelevan ensi talvikaudeksi jopa puolen
vuoden rupeamaa Puerto de la Cruziin.
Kun matkapäätös on tehty, täytyy löytää matkanjärjestäjä,
joka ottaa pitkään perillä viipyvän matkailijan pelkälle lennolle. Kun lento on kunnossa, sitten alkaa nettikeskustelu
Teneriffalla majoitusta järjestävien suomenkielisten välittäjien kanssa. Kun nämä pakolliset koukerot ovat kunnossa,
alkaa pakkaaminen ja matkan odotus.
Missä piilee Puerto de la Cruzin (lyh. Puerto) viehätys,
miksi juuri siirtolapuutarhalaiset ovat ottaneet paikan
omakseen? Kaupunki sijaitsee Teneriffan saaren pohjoisosassa. Sanotaan, että takuuvarma aurinko löytyy saaren
eteläosasta, jonne onkin rakennettu lomaparatiiseja
turisteja varten. Jatkuva auringonpaiste tarkoittaa myös
sitä, että luonto palaa karrelle ja on rusehtavan alakuloista. Toisin on pohjoisessa. Siellä on vihreää ja kukkivaa.
Alkuvuodesta siellä on kevät ja on mahtavaa seurata,
mitkä kasvit milloinkin alkavat kukkia. Kukkaloisto hur10

maa! Monet kukista ovat kotoperäisiä, niitä kasvaa vain
Teneriffalla. Näin on myös joidenkin perhosten ja lintujen
laita. Eksotiikkaa parhaimmillaan! Samaan aikaan kun
Suomessa eletään syvintä kaamosta, Puertossa herätään lintujen lauluun ja nautitaan luonnon kauneudesta.
Unohtaa ei suinkaan sovi sitä, että lämpötilat liikkuvat
päiväsaikaan kahdenkymmenen asteen molemmin puolin,
yleensä. Saaren pohjoisosassa saadaan myös sateita ja
yölämpötilat voivat laskea melko alhaisiksi. Lämpimämpää kuitenkin kuin Suomessa ja luontohan rakastaa
sadetta, saa sen puhkeamaan kukkaan.
Puerton kaupunki on perustettu jo 1600-luvulla, joten
siellä on paljon paikallista asutusta. Siinä onkin kaupungin viehätys, kaduilla eivät tallaile pelkästään turistit.

Paikallisten asukkaiden ansiosta hintataso kaupoissa ja
ravintoloissa on tietääkseni edullisempi kuin silkoissa
turistikohteissa. Charcon aukio kaupungin keskustassa
on kohtaamispaikka, monien kielien sekamelska. Vanha
kaupunki kapeine katuineen, värikkäine taloineen ja puuparvekkeineen on kaunis. Kun kävelee muutaman kilometrin kaupungin ulkopuolelle tai ajaa bussilla lähikylään,
löytää itsensä aidosta maalaisympäristöstä. Englannin
kieli kannattaa tuossa tapauksessa vaihtaa elekieleen jos
espanjan taito puuttuu. Sanakirjastakin voi olla apua.
Puerton lähes mustahiekkaisilla laavarannoilla on usein
punainen lippu liehumassa, se varoittaa isoista aalloista
ja kieltää uimisen. Kaupungin nokkela erikoisuus on jo
edesmenneen arkkitehti C. Manriquen suunnittelema
merivesialtaiden kokonaisuus. Se on näkemisen ja kokemisen arvoinen maauimala. Toinen kaupungin huomattava
nähtävyys on Loro Parque, eläintarha. Siellä on mm. yli
300 papukaijalajia, maailman suurin kokoelma. Eläinkirjo
on suuri, ja puistomainen tarha on silmiähivelevän kaunis
ja hyvin hoidettu.
Kaupungissa on paljon nähtävää, mutta sieltä on myös
hyvän bussiverkoston ansiosta helppo edetä eri puolille saarta. Olet sitten missä saaren kolkassa tahansa,
ylpeänä seisova Teiden tulivuori lumisine huippuineen
näyttäytyy kaikkialle, se yltää lähes 4 000 metrin korkeuteen. Saarelta löytyy mielenkiintoisia aitoja pikkukyliä
vuoristosta ja eritasoisia polkuja samoiltavaksi. Aika
saarella ei todellakaan käy pitkäksi edes pitkään viipyjälle. Kaupungin suomalaisyhdistys on aktiivinen. Se tarjoaa
suomalaisille kielikursseja, jumppatunteja ja monia muita
harrastuksia. Me hertsikalaiset olemme erityisesti innostuneet pelaamaan muiden suomalaisten parissa kahdesti
viikossa petankkia puistossa. Pelin jälkeen on tapana
mennä porukalla ottamaan huurteiset tai syömään Manun
baariin kadun toiselle puolelle. Suomalainen Manu on

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

Näkymä petankinpelaajien puistosta
alas laavahiekkarannalle.
hyvä asiakaspalvelija ja hänen ravintolassaan on lämmin tunnelma. Monet suomalaiset ovat ottaneet baarin
omakseen. Puerton ravintolatarjonta on runsas ja kansainvälinen. Suomalaisseuraa hakeville on kaupungissa
tanssiravintola ja karaokebaari.
Nuorena aikuisena vietin viikon tai kaksi jollain Kanarian
saarista joulukuussa. Lämmin ilma talviaikaan miellytti,
uiminenkin. Aika kului hotellin ympäristössä. Nyt olen
löytänyt aivan uuden Kanarian, luonnon ja paikallisen
elämän. Toivonkin, että yhä useammat suomalaiset löytäisivät Kanarian saarilta sen oman saarensa, oman paratiisinsa. Nuoria perheitä ja nuorisoa soisin näkeväni saarilla
enemmän. Hiilijalanjälki Kanarialle lennettäessä on paljon
pienempi kuin matkatessa muihin talvella lämpimiin kohteisiin, sekin on hyvä muistaa.
Samaan aikaan ensi vuonna!
Asta Korppi

P
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Kymppipalkinto
Palkinto jaettiin viime syyskokouksessa 2010 jo kuudennentoista kerran. Seija Leino oli tällä kertaa tämän
huomionosoituksen vastaanottaja. Niinpä on paikallaan
pieni juttuhetki Seijan kanssa.
Mikä oli ensi tunnelmasi kun kuulit saavasi palkinnon?
Olin yllättynyt. En ollut sellaista edes ajatellut. Kyllä tuntuu oikein mukavalta saada tällainen tunnustus.
Sinä olet ollut aktiivisesti mukana
toiminnassa. On se hienoa että
voimme kärryjen kanssa hakea
multaa ym. tarvikkeita huoltorakennukselta. Olet tosi joustava,
sinut tavoittaa puhelimella ja voidaan sopia koska tulet antamaan
tarvikkeet.
				
Nyt kun asumme koko kesän mökillä niin se hoituu siinä sivussa.
Kun multa tuodaan alueelle, niin
säkkien siirto ei ole naisten hommaa. Onneksi siihen on löytynyt
riuskoja miehiä.
Miten paljon vietät aikaa mökillä?
Koko kesä täällä vietetään, viime kesänä taisimme olla
kotona kokonaista neljä yötä. Tulemme toukokuun puolivälissä ja elokuun lopussa kerätään kimpsut ja kampsut
ja muutetaan talvikotiin.
Mikä on lempikasvisi/kukkasi?
Kukat ovat lähinnä sydäntä. Hyötykasveja on vähemmän.
Mitään varsinaista kasvimaata meillä ei ole. Tomaatteja,
kurpitsaa ja salaattia kasvatan erilaisissa astioissa. Mansikkaa viljellään myös.

Puutarhaoppia
Puutarhaneuvoja Eija Keski-Korpela Viikin Gardeniasta
kävi 21.5.2011 kertomassa miten meitä nykyään kiusaavien etanoiden kanssa kannattaa toimia (lisää tietoa
etanoista ja niiden torjunnasta löydät sivulta 16).
Riihelle ehtineet saivat myös vastauksia lukuisiin kysymyksiinsä. Kysymyksiä riitti niin omena-, kirsikka- kuin luumupuista. Samoin kukista ja pensaista.
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Marjapensaitakin on ja niistä riittää sato talven
yli. Omenat teen soseeksi ilman sokeria ja
soserasioita on pakasteessa yllin kyllin. Kaikki
sato mitä tulee otetaan visusti talteen.
Talvisin aika kuluu huovutustöitä ja kauniita koruja tehdessä. Niitä olemme kaikki elomarkkinoilla käyneet saaneet ihailla Seijan pöydällä. Myös maalaus on kuulunut
harrastuksiin jo lähes kolmenkymmenen vuoden ajan.
Juttua olisi voinut jatkaa vaikka kuinka pitkään mutta työt
odottivat omallakin mökillä. Kiitos Seija kahvista ja maistuvasta raparperipiirakasta.
RJH

Toimenpideilmoitus/Rakennuslupahakemus
Herttoniemen Siirtolapuutarhayhdistys ry.				Hakemus toimitetaan huoltorakennuksen
postilaatikkoon.
Hakijan tiedot
Palstan osoite ja mökin numero
Hakijan nimi					Hakijan puhelinnumero

Toimenpide
Uudisrakentaminen ja peruskorjaus *)		
Mökille on saatavissa tyyppipiirustus

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

Mökin ulkoasun muutokset 			
Mikä (kate, väritys)

Muu toimenpide

Päiväys ja allekirjoitus

Rakennustoimikunnan päätös				

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

HSPY:n hallituksen päätös

170 €		
50 €
50 €
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Turussa käytiin!
Siirtolapuutarhaliitto järjestää joka toinen vuosi kaikkien
puutarhojen yhteisen Kohtaamispäivän. 17.7.2010 järjestelyvastuu oli Turussa Kupittaan ryhmäpuutarhalla. Herttoniemestä saatiin matkaan 8 henkilöä, joten tapahtuma ei
juuri Herttonomeja kiinnostanut. Matkan alku oli hieman
nihkeä. Aluejärjestön tilaama kuljetus viivästyi toista
tuntia. Linja-autoyhtiössä oli ollut katkos tiedonkulussa ja
Tuovi Nöjd (aluejärjestön puheenj.) teki kaikkensa, jotta
kuljetus saataisiin järjestymään.
Kun vihdoin
päästiin matkaan, niin meno
oli suht’ vauhdikasta. Ehdimme
sentään perillä
saada luvatut
aamukahvit. Siitä
sitten Herttonomit kipittivät
petankkikentälle, jotta Pekat (Stark ja Ojajärvi) ja Hemppa
pääsivät pelaamaan.

Aurinko porotti pilvettömältä taivaalta. Siinä hikoilivat yhtä
lailla pelaajat kuin kannustajatkin. Alkupelien jälkeen oli
vuorossa lounas. Ihan runsas ja maittava sellainen.
Lounaan jälkeen pelit jatkuivat ja jatkuivat. Vastustajat
olivat taitavia meidän Kivenpyörittäjille. Peli eteni piste
kerrallaan. Onneksi kentälle tuotiin vettä, jota riitti myös
kannustusjoukoille.
Niin se päivä vierähti petankin merkeissä. Kivenpyörittäjät
voittivat pronssia. Pakila otti kultaa ja Nekalan puutarhan
edustajat Tampereelta hopeaa. Tapahtumapäivässä olisi
ollut mahdollista osallistua myös tikanheittoon, mutta
siihen ei meidän porukasta löytynyt halukkaita. Muutakin
ohjelmaa päivälle oli järjestetty mm. kaupunkikierros,
puutarhuri Aarno Kasvin luento. Ne menivät meiltä sivu
suun koska tulimme niin myöhään perille. Kupittaan
ryhmäpuutarhalla oli merkkipäivä ja lahjaksi HSPY lähetti
mukanamme puutarha-aiheisen kirja.
Pelin päätyttyä pääsimme bussilla Peltolan siirtolapuutarhan kerhohuoneen viereen. Meneillään oli loppuunmyyty
teatteriesitys. Kahvia sentään tarjottiin meillekin.
Kotimatkalle päästiin illansuussa ja matka sujui ihan
mukavasti. Vähän oli väki kuumuuden uuvuttama.
RJH

Etanatietoa
Herttonomeja etanat ovat kiusanneet jo useamman
vuoden. Puutarhaneuvoja Eija Keski-Korpela antoi hyviä
neuvoja niitten hävittämisestä. Paikalla oli sen verran
vähän väkeä joten Eijan jakamasta monisteesta poimitut
tiedot tässä muidenkin käyttöön.
Puutarhassamme esiintyvät pääasiassa nämä kaksi lajia
1) Valepeltoetana
- 4-5 cm pitkä, (tai pienempiä), väri vaihtelee tummanharmaasta vaalean ruskeaan, elinaikanaan (12 kk) se voi
munia 300–400 pyörää, kiiltävän valkoista munaa, talvehtii pääasiassa munina, mutta leutoina talvina aikuisetkin
saattavat talvehtia.
2) Lehtokotilo
- kellertävän ruskea, hiukan täplikäs kuori, kuoren halkaisija 17-22 mm, voi elää jopa 14 vuotiaaksi, lisääntyvät
erittäin nopeasti, useimmista muista nilviäisistä poiketen,
voi elää kuivissakin olosuhteissa.
Muista lajikkeista mainittakoon peltoetana, keltajuovaetana ja Espanjansiruetana.
Torjunta:
Ennalta ehkäisevät ympäristötoimenpiteet:
- nurmialueen säännöllinen niitto – pitkässä heinässä
etanat viihtyvät, säännöllinen rikkaruohojen poistaminen,
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kasvijätekasat ja avokompostit tarjoavat etanoille hyviä
pesäpaikkoja, mätänevät laudanpalat ovat hyviä munintapaikkoja nilviäisille, tehokas maanmuokkaus vähentää
etanoiden esiintymistä
Mekaaniset toimenpiteet
- märäksi kasteltu kangassäkki asetetaan kasvualustan
pintaan – nilviäiset hakeutuvat säkin alle suojaan, josta
ne on helppo kerätä pois, maan pintaan levitetty tuhka,
kalkki (hieno munankuorisilppu) vaikeuttavat etanoiden
liikkumista, kun keräät etanoita, hävitä kuolleet huolellisesti (sekajätteeseen), vinkkinä mainittakoon että niitä
kannattaa kerätä Fairy-veteen. Litran purkkiin ei tarvitse
laittaa kuin reilu ruokalusikallinen, maahan liiskatut nilviäiset ovat ravintoa lajikumppaneille, kuparinauhat paikalliseen torjuntaan
Kemiallinen torjunta:
- Ferromol-etanasyöttiä levitetään esiintymisalueille (syötin levityksessä on syytä pitää muutaman päivän tauko,
jotteivät etanat ”kyllästy” syöttiin)

Riihen käyttösopimus

2011

Yhdistys vuokraa hallussaan olevaa 144 m2 suuruista riihirakennusta vain jäsenilleen ja heidän perhekunnilleen seuraavin ehdoin:
• Tilaa ei saa luovuttaa edelleen.
• Vuokraukseen eivät sisälly yhdistyksen suodatinpaperit, lautasliinat, kertakäyttöastiat, kakkupaperit, leivinpaperit, kelmut,foliot ym.
• Tilaaja sitoutuu huolehtimaan tilan ja ympäristön siivouksesta (siivousvälineet löytyvät riihen varastohuoneesta).
Muussa tapauksessa siivouksesta veloitetaan 10 eur/tunti.
• Tilaaja vastaa kaikesta vahingosta ja haitasta, mikä tilan käytöstä saattaa aiheutua.
• Tilaaja huolehtii, että käyttämänsä saniteettitilat siivotaan (WC:t sijaitsevat erillisessä huoltorakennuksessa)
• Tilaaja valvoo grillin käyttöä sekä huolehtii grillin sammutuksesta.
• Autoilusta riihelle sovitaan varattaessa. Pääsääntöisesti autot jätetään pysäköintialueelle. Kannattaa huomioida, että pysäköintitilaa on erittäin vähän.
• Äänentoistolaitteita on lainattavissa erikseen sovittaessa.
• Liputus on mahdollista erikseen sovittaessa.

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

tämä osa palautetaan huoltorakennuksen postilaatikkoon

Haluan vuokrata HSPY:n riihen käyttööni ja samalla sitoudun noudattamaan riihen käytöstä annettuja ohjeita
Päivämäärä
Aika
Tilaisuuden nimi
Maksu
€
Nimi

Mökki

Puhelin/kännykkä

e-mail

Allekirjoitus
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kuva satoa vuodelta 2010

Kesäinfo kiinnosti kovasti Herttonomeja.
Riihi täyttyi, onneksi istumapaikat riittivät.

Saimme jo toista kertaa taimikauppiaan
riihikentälle. Monenlaista kasvia
ja yrttiä oli tarjolla.

Ismo Hietanen opasti jälleen
miten toimia sairauskohtauksen
yllättäessä. Marja Pesonen (vas.) ja
Sirkka Tuorila seuraavat silmä tarkkana.

Heinäkuisessa yhteislauluillassa
Tate Ketterer säesti ja laulujen lomassa
Sirpa Juvonen ilahdutti kuulijoita
viulumusiikilla.

Liiton kohtaamispäivillä Turussa 17.7.
Kivenpyörittäjät (vas. Pekka Stark,
Hemppa Viinikainen ja Pekka Ojajärvi) sijoittuivat petankissa pronssille.
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Mölkky on mukava kesäinen peli.
Naisten pelin voitti Asta Korppi ja
miesten Pekka Stark

Petankki-cup kuului urheilupäivän lajeihin.
Mirja Mäkinen ja Salli Pesonen seuraavat miten
Ismo Hietasen kuula lentää.
Cupin voitti Pekka Ojajärvi.

Perinteinen urheilupäivä pidettiin
elokuun 8. päivä. 60 metrin juoksu on pienimmille
kilpailijoille rankka matka. Osanottajia oli kaiken
kaikkiaan 22. Toivottavasti tänä kesänä pistetään
paremmaksi.

Elojuhlissa kaikilla
oli niin mukavaa!

Omenallakin voi olla
pilkettä silmissä!
Elomarkkinat on perinteinen
tapahtuma. Ilma oli kaunis ja
asiakkaita ihan mukavasti.
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Hyvää kesää kaikille Herttonomeille!

Junior olympialaiset Herttoniemessä 6.8.2011
Kisoja on järjestetty jo vuosia ja osanottajien määrä
on vaihdellut runsaasta neljästäkymmenestä johonkin
pariinkymmeneen. Sarjoja on ollut alle 5v - 15v. Lajit ovat
säilyneet samoina vuodesta toiseen lähes samoina:
60 metrin juoksu, vauhditon pituus, pallonheitto vaihdettiin ”kuulantyöntöön” koska pallo lensi jo isompien
toimesta jo niin kauas että palloa haettiin monen henkilön toimesta pensaistosta melko pitkään. Kuulana toimii
nykyään petankkikuula, jonka jo pienimmätkin saavat
liikkeelle.
Nyt olisi mukavaa jos juniorit vanhempiensa kanssa ehdottaisivat joitain uusia lajeja näiden perinteisten lisäksi.
Kiinnostaisiko esimerkiksi
- kasvien tunnistus?
- suunnistuskilpailu alueella?
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Tapahtuma on yleensä pidetty elokuun alussa ja tänä
kesänä se on lauantaina 6.8.2011. Samana päivä myös
aikuiset kilpailevat keskenään maastogolfissa, mölkyssä,
tikanheitossa ja petankissa.
Illansuussa tavataan riihellä. Junioreista kolme parasta
kustakin sarjasta saa mitalin kaulaansa, diplomin ja namupussin.
Diplomin ja namupussin
saavat kaikki junior-kisaan
osallistuneet. Myös aikuisten
kilpailuista jaetaan palkinnot.
Tarjolla myös jotain suuhunpantavaa.
Ja tiedä vaikka olisi
ohjelmaakin.

