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Tehtävä

Nimi			Mökki Puhelin			Sähköposti

Puheenjohtaja

Veikko Isomäki

50

0400 268 026		

veikko.isomaki@sisarakenneisomaki.inet.fi

Varapuheenjohtaja
rak.vastaava
Olavi Alanen		

22

040 901 4160		

olavi.alanen@netsonic.fi

Rahastonhoitaja Marja Salminen

9

040 7011 478		

marsalm@welho.com

Jäsen

Maija Anttila		

10

0400 709 170		

maija.anttila@kolumbus.fi

Jäsen

Eeva Levander		

182

040 5539 363		

elevander@kolumbus.fi

Jäsen

Vuokko Hänninen

176

0400 902 629		

voukko.hanninen@luukku.com

Sihteeri

Lari Rajantie		

93

050 3738 609		

lari.rajantie@saunalahti.fi

Hallitus tiedottaa
Pensasaidat ja palokujat kuntoon!
Kaupungin edustajat tekevät oman aikataulunsa mukaan katselmuksen alueellamme. Samoin yhdistyksemme hallitus kiertää katsomassa
palstojen kuntoa.

Pidä 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 edellisen vuoden työvelvoitemaksu (mikäli talkootunteja ei ole tehty). Kesällä 1/3 osa vuokrasta ja yhdistyksen maksut. Syksyllä tulee sähkölasku, peritään
mahdolliset rästimaksut ja maksu sähkökorjausrahastoon 250,00.
Jos laskussasi on virheitä, ota yhteyttä Jyrki Oksaseen, mökki 76,
puh. 050-501 1536.
Talkoot: Vapaaehtoisia tarvitaan aina! Työvelvoite on 6 tuntia kesässä. Mikäli et pysty osallistumaan töihin niin työvelvoitemaksu on 60€/
kesä. Erillisistä talkootöistä löydät tiedotteet ilmoitustauluilta.Voit myös
kerätä ryhmän ja sopia tietyn kohteen hoidosta. Voit kysyä sopivasta
työkohteesta Veikko Isomäeltä.
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Käyttöavain: Sen saat 20 € panttia vastaan. Ota yhteyttä Jyrki
Oksaseen, mökki 76, puh. 050-501 1536. Avain käy vesivessoihin
ja kärryyn 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: 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.
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: Saunat ovat avoinna kesä-heinäkuussa keskiviikkoisin klo 15–17, saunomisaika on kello 18 asti. Lauantaisin sauna
on avoinna koko kesän 13–17, saunomisaika on silloinkin klo 18 asti.
Saunamaksut: aikuiset 4,0 €, lapset 1,0 € ja alle kouluikäiset ilmaiseksi. Aikuisten 10 kerran sarjalippu 35 € ja lasten 10 €.

Kesän 2009 tapahtumia
Kesäkuu
7.6.2009 klo 13.00
9.–10.6.2009
14.6.2009 klo 13.00
19.6.2009 klo 18.00
28.6.2009 klo 15.00

Yhdistyksen ylimääräinen kesäkokous ja kesäinfo
Savupiippujen nuohous
Päätöskokous/sähkösuunnitelma
Lipunnosto riihikentällä		
Juhannusjuhlat riihellä
Seurakunnan yhteislaulutilaisuus, puffetti avautuu klo 14.30

Heinäkuu
11.7.2009 klo 19.00
19.7.2009 klo 15.00
25.7.2009

Pekka Vihman laulelmailta
Seurakunnan yhteislaulutilaisuus, puffetti avautuu klo 14.30
Kansainvälinen siirtolapuutarhapäivä, muista liputtaa!

Elokuu			
6.8.2009 klo 14.00
8.8.2009
15.8.2009
22.8.2009

Herttoniemessä varttuneiden ”nuorten” tapaaminen
Kesäkisat
Marjamarkkina ja kirpputori
Elojuhlat

Syyskuu
19.9.2009

Kauden päättäjäiset

Muutokset mahdollisia! Seuraa ilmoitustaulua!

Maksut vuonna 2009

€

Palstavuokra per m2
Vesi
Sähkö per kWh
Sähkön perusmaksu
Jätehuolto
Työvelvoitemaksu* 6 h x 10 €
Suihkun kausimaksu
Avainpantti
Sähkökorjausrahastoon

1,2500
40,00
0,11
20,00
60 ,00
60,00
30,00
20,00
250,00

Liittymismaksu
Yhdistyksen jäsenmaksu
Kannatusjäsenmaksu
Kannatusjäsenmaksu yhteisöltä

250,00
35,00
10,00
100,00

Riihen käyttökorvaus
Maanantai–torstai
50,00
Perjantai–sunnuntai
100,00
Rakentamisen maksut
Majan tyyppipiirustukset
170,00
Rakennuslupa lisärakennelmille
50,00
(leikkimökki, kasvihuone jne.)
Toimenpideilmoitus
------(kattopinnoitteen uusiminen,
majan värin vaihto yms.)
Liiton maksut		
Liiton ja aluejärjestön jäsenmaksut
27,50
Liiton perhejäsenmaksu
7,00

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

Takarivi vasemmalta: Vuokko Hänninen, Maija Anttila, Olavi Alanen, Veikko Isomäki ja Marja
Salminen. Eturivi vasemmalta: Lari Rajantie, Eeva Levander

1. Mikä on Herttonomi taustasi?
Montako vuotta olet omistanut
mökin ja miksi sen aikanasi
hankit?
2. Miten paljon vietät kesän
mittaan aikaasi mökillä?
3. Olet HSPY:n hallituksen jäsen.
Mitkä ja millaiset asiat vaativat
mielestäsi kehittämistä lyhyen
ajan sisällä ja millaisia visioita
Sinulla on pidemmän ajan
kehittämistyössä.
4. Millaisia terveisiä haluat
lähettää Herttonomeille.

Veikko Isomäki, HSPY:n puheenjohtaja
1.Tulin alueelle vuonna 1997 Kivinokasta. Halusin tilavamman mökin
jossa on sähköt. Isompi piha ja ennen kaikkea kasvillisuus oli tärkeä
asia. Kaikki hedelmäpuut ja pensaat painoivat todella paljon vaakakupissa kun olin mökkiä hankkimassa.
2. Olen mökillä koko kauden viikonloppuisin ja arkisin käyn ihan päivittäin.
3. Olen ollut hallituksen jäsen vuodesta 2001 ja hallituksen puheenjohtajana on menossa viides kausi. Sähkökorjaus vie tällä hetkellä paljon aikaa. Uuden jätekatoksen aikaansaaminen tänä kesänä työllistää
myös. Yleensä koko alueen jätehuolto risuineen ja kompostijätteineen
täytyy saada paremmalle tolalle. Tällä hetkellä risu- ja kompostialue on
alueemme ”häpeäpilkku”. Se pitää saada kuntoon ja siinä tarvitaan
kaikkien herttonomien aktiivisuutta.
Alueelle on tullut paljon lapsia ja heille toivoisin jotain ohjelmaa esim.
viikonloppuisin. Olisi mukavaa, että alueelta löytyisi henkilöitä jotka
voisivat tehdä jotain tämän asian eteen. Jos vaikka joku sukulaistyttö
tai –poika voisi käydä pientä korvausta vastaan leikittämässä, laulattamassa lapsia.
4. Toivotan kaikille herttonomeille hyvää kesää ja muistakaa huomioida
naapurit.

Olavi Alanen HSPY:n varapuheenjohtaja, rakennus- ja
sähkötoimikunnan puheenjohtaja
1. Hankimme mökin (nro 22) vuosi sitten vaimoni Raisan kanssa. Tärkeimmät syyt mökin hankintaan olivat
a) lyhyt matka mökille, b)mielenkiintoinen mahdollisuus toteuttaa pienimuotoista “kasvatustyötä”, c) helppo tapa irrota ns. rutiininomaisesta elämästä
2. Viime kesän asuimme toukokuun puolivälistä syyskuun loppuun
asti mökillä. Kotona olimme ko. aikana vain pari yötä. Eli mökkeilyyn
hurahdimme heti täysillä.
4

3. Erilaiset rakentamiset ja korjaamiset ovat mökeillämme jokavuotisia
asioita ja niissä avustaminen on hallituksen ja rakennustoimikunnan
tehtäviä, joiden selkeyttäminen ja pelisääntöjen kehittäminen on lähiaikojen tärkeä tehtävä. Onneksi alueellamme on monenlaisia osaajia,
mikä antaa hyviä mahdollisuuksia asioiden kehittymiseen parempaan
suuntaan.
Minusta tuntuu, että yhteistyö muiden siirtolapuutarhojen kesken voisi
olla monimuotoisempaa niin, että ns. rivimökkiläisellä olisi monenlaisia mahdollisuuksia kohdata ja tutustua muihin siirtolapuutarhoihin/
mökkiläisiin.
4. Herttonomeille haluan toivottaa hyvää kesää, avointa mieltä kertomaan myös ongelmista ja että talkootyö on tärkeää kaikille omien
voimavarojen puitteissa. Yhdessä tehden tunnemmeja koemme yhteisöllisyyden tärkeyden niin ilon kuin surun hetkinä.

Vuokko Hänninen
1. Olen ollut Herttonomi 1995 lähtien. Olin kyllästynyt “dallaamaan
staililla asfaltilla” ja kävin laittamassa ilmoituksen alueemme taululle.
Siinä oli kolme sanaa: Ostan täältä mökin. Sain kolme vastausta ja
päädyin nykyiseen mökkiini 176. Otin riskin vaikka menossa oleva tiehanke uhkasi halkaista tonttini kahtia. Hanke kuitenkin väistyi - kuten
kävi taas viime syksynä metroradan reunaa ja viittä mökkiä uhanneelle
katuhankkeellekin.
2. Kesästäni, joka oman tulkintani mukaan alkaa jo maaliskuussa ja
päättyy noin marraskuussa, vietän ainakin puolet ajasta mökillä. Jatan
kanssa kyllä aikanaan aloimme viettää kesää jo tammikuussa oleilemalla mökeillämme ainakin viikonloppuisin. Samalla saimme pidettyä
vorotkin kurissa - eivät päässeet murtautumaan sataan mökkiin.
3. HSPY:n lähiajan projekteja on sähköverkon uusiminen. Itse olisin
valmis samassa yhteydessä toteuttamaan vaikkapa tietoverkon ja antennijärjestelmän, johon voitaisiin liittää hälytysjärjestelmä etc. 2013
tulevat voimaan tiukat jätevesien käsittelyvaatimukset, joten viemäröintiäkin nyt tehtävän kaivutyön yhteydessä kannattaisi selvittää. Jäteve-

sien pienpuhdistamotkaan kun eivät loma-asuntokäytössä mahdollista
kuin kolmen kuukauden käyttökatkon.
Kun alueemme sai asemakaavaansa suojelumerkinnän, pitäisin sen
kunnioittamista perinnerakentamisen ihailijana ensiarvoisen tärkeänä.
Tähän kuuluisi myös alkuperäisen pihasuunnittelun huomioon ottaminen. Meiltä löytyy vieläkin erinomaisia Elisabeth Kockin 30-luvulla laatimia suunnitelmia. Nyt taitaa olla enemmän vallalla vähän villi cottage
garden- tyyli.
4. Terveiseni Herttonomeille ovat tietysti vähän ”maahenkiset” ts. kuka
viljelee vaikkapa suurimman kurkun, kurpitsan, tomaatin, auringonkukan jne. Tähän löytyy jopa maailmanlaajuisia kilpailuja, joten rohkeasti
vain yrittämään. Niin ja tietysti toivon luomuviljelyä apulannoitta, kateviljelyä, pintakompostointia ja kompostointia yleensäkin. Ja sitten
pitäisi pitää silmällä niitä viime vuosina levinneitä lehtokotiloita sekä
kohta hyökkääviä citykaneja, jotta viljely onnistuisi. Siirtolapuutarhan
alkuperäinen tarkoitushan on ollut nimenomaan tuottaa talven vihannekset, marjat ja hedelmät itse.

Maija Anttila
1. Ostin mökkini kesällä 1995. Puutarhan hoito on ollut lempiharrastukseni lapsesta lähtien. Meillä kotona oli iso puutarha. Äiti ja me lapset olimme sen kimpussa kesäisin, ehkä minä olin lapsista innok-kain.
Mutta kaikki sisareni ovat saaneet puutarha tartunnan kotoa.
2. Yritän olla mahdollisimman paljon. Varsinaisesti päivän lehdet siirrän mökkiosoitteeseen juhannuksen jälkeen, kun muut työt hiljenevät
kaupungissa. Muutan takaisin ”kaupunkiin” syyskuussa.
3. Sähkötyöt ovat nyt päällimmäisenä mielessä. Ne pitäisi saada hyvin
ja nopeasti tehtyä ja niin, että kaikki olisivat mahdollisimman tyytyväisiä. Sitten pitemmällä tähtäyksellä puutarhan turvallisuuden lisääminen, mm. uuden aidan rakentamisella, valaistuksella, mahdollisesti
jotain mökkikohtaisia hälytysjärjestelmiä, jos ihmiset niin haluavat jne.
Lisäksi toivoisin, että voisimme elää edelleen vanhan siirtolapuutarha aatteen mukaisesti – yhteisiä tapahtumia, talkoo-henkeä, vanhoja
perennoita elvyttämällä, rupattelua naapureiden kanssa aidan yli jne.
4. Terve sielu ja ruumis kaipaavat puutarhan iloja ja maan tonkimista!
Pidetään hyvää huolta omasta puutarhastamme – se on kulttuurihistoriallisesti arvokas asia.

Marja Salminen, rahastonhoitaja
1. Taustaksi voinee sanoa Vallilassa vietetyt vuodet, noin 7. Aikanaan
Vallilan mökki jäi tyttärelle. v 1997 kesäkuussa ostin nykyisen mökkini,
joten 12 vuotta herttonomina tulee täyteen 9.6.09.
2. Mökillä vietetty aika on tähän asti rajoittunut viikonloppuihin ja lomiin. Onneksi tulevasta kesästä alkaen voin viettää halutessani arjet
ja pyhät mökillä.
3. Kehittämisasiat ovat olleet vuosikausia samoja, mm lyhyellä
tähtäimellä jätehuollon hoitaminen järkevästi. Pulmana jotkut piittaamattomat puutarhurit. Veden käytön oikea aikaisuus, ei keskipäivän
auringonpaisteista suihkuttelua. Naapuriavun ohella kummitoiminnan
kehittämistä.
Pitemmän ajan kehityksessä toivoisin alueen ihmisten osallistuvan
enemmän yhteisiin tilaisuuksiin, Lepaan käyneet voisivat jakaa tietämystään, isännän ja emännän toimet useammaksi vuodeksi samalle
henkilölle. Jos vuosittain kaikkien toimien vastuuhenkilöt vaihtuvat, niin
opettelussa menee aikaa, jolloin pitemmän ajan suunnitelmat jäävät
tekemättä.

4. On ilo nähdä, että ainakin petankki-kerho toimii. Riihellä vapaa-ajan
viettotapoja voisi kehitellä, vaatisi vetäjän, joka aktivoisi joukot. Hymyillään kun tavataan mökkipoluilla, autetaan toisiamme, missä voidaan,
nautitaan kesästä.

Lari Rajantie
1.Ostimme mökin keväällä 2005, ihan heräteostoksena. Olimme kyllä
käyneet kylässä siirtolapuutarhamökillä, mutta emme juuri suunnitelleet oman mökin hankintaa. Sitten näimme Hesarissa pienen myyntiilmoituksen, vaimo patisti soittamaan ja kohta olimme mökin omistajia.
2. Kesäkuusta elokuuhun melkein koko ajan, vaimon ja lasten kanssa.
3. Itse yritän nyt panostaa tiedonkulkuun. Mökkiläisten aktiivisuutta
ja osallistumista tarvitaan, jotta asiat sujuvat kivasti. Tähän varmaan
hallituskin voisi keksiä uusia keinoja.
4. Hauskaa kesää!

Eeva Levander
1. Mökki ostettiin syksyllä 2005. Kymmenisen vuotta tuli lehdistä katseltua josko löytyisi sellainen mökki joka ottaisi omakseen. Sitten sain
puhelinsoiton Hertsikasta ja päätin käydä katsomassa millainen mökki
olisi tarjolla. Seisoin aikana pihalla ja päätin että tämä se on ja niin
taival Herttonomina alkoi.
2. Kyllä se kesä menee pääasiassa mökillä. Mitä nyt talvikoti tietenkin
vaatii jonkin verran huolenpitoa? Sielläkin kun on pihaa jonkin verran
hoidettavana.
3. Lyhyellä aikavälillä meidän pitää saada alueen siisteys parempaan
kuntoon. Yleensä asiat tulisi hoitaa nykyistä ripeämmin. Paikkoja ei
saa päästä rapistumaan. Meillä ei ole kovin paljoa yhteisiä viheralueita joten ne on saatava hoidettua hyvin.
4. Sellaisen viestin haluan Herttonomeille lähettää, että jos jokin
alueen asioista askarruttaa niin ottakaa yhteyttä hallituksen jäseniin.
Ja jos ette tavoita niin pankaa asia paperille ja tipauttakaa se huoltorakennuksen seinustalla olevaan yhdistyksen postilaatikkoon. Huhupuheista ei kannata välittää. Lisäksi toivotan kaikille oikein antoisaa
kesää ja muistakaa käydä yhdistyksen järjestämissä tilaisuuksissa.
Ja jos mieleen tulee jotain, mitä voisimme alueella yhdessä tehdä niin
kertokaa siitä eteenpäin. Siinäkin asiassa yhdistyksen postilaatikko on
hyvä osoite.

Rakennustoimikunta ja sähkötoimikunta
Yhdistyksen hallitus on nimittänyt yhdistyksen syyskokouksen päätöksen mukaisesti rakennustoimikunnan ja sähkötoimikunnan.
Rakennustoimikuntaan kuuluvat Olavi Alanen (pj.), Maija Anttila, Veikko
Isomäki ja Antti Karvonen.
Sähkötoimikunta valmistelee puutarhan sähköverkon uusintatyötä ja
huolehtii työn toteutuksesta. Sähkötoimikuntaan kuuluvat Olavi Alanen
(pj.), Walter Gruber, Erkki Auvinen ja Ilkka Mäkinen.

5

Pienpuutarhurin ABC
				
eli luonnollisen viljelyn
aakkoset
Siirtolapuutarhamökin voi hankkia monesta eri syystä.
Jotkut kuvittelevat ostavansa vaivattoman pikku lomapaikan, jonka pihassa voi löhötä laiskana nauttimassa kesästä, tekemättä mitään. Toiset taas hankkivat itselleen
mieluisan vapaa-ajan harrastuksen, joka ahkeroimalla
tuottaa sekä huvia että hyötyä.
Siirtolapuutarhat eivät ole mitään varsinaisia lomakyliä.
Oikeampi termi lienee työsiirtolapuutarha. Se selvinnee
mökkiläiselle viimeistään siinä vaiheessa, kun eteen lyödään siirtolapuutarhayhdistyksen säännöt ja asemakaavan
asettamat velvoitteet. Pelkän nurmikon ylläpito ei ole sallittua, villinä kasvavasta pöheiköstä puhumattakaan. Eikä
pihaa saa määräysten perusteella esimer-kiksi peittää jättikokoisella tanssilavalla, koska siellä on oltava vähintään
asemakaavan edellyttämä kasvillisuus.
Hoitovelvoite!
Mökin pihaa on siis tarkoitus hoitaa, jotta sen ulkonäkö vastaa asemakaavan, siirtolapuutarhayhdistyksen ja
maanomistajan eli Helsingin kaupungin asettamia vaatimuksia. Eikä haitaksi ole myöskään yleinen siisteys, jotta
piha ei naapureiden mielestä muistuttaisi romukasaa tai
roskaläjää. Asiaa tietysti edesauttaa se, jos puutarhurilla
itselläänkin on tavoitteena viettää vapaa-aikaa viihtyi-sässä puutarhaympäristössä.
Viihtyisä puutarha ei kuitenkaan synny itsestään. Eikä se
sellaisena pysy, vaikka joku ahkera edellinen omistaja
olisikin urakoinut sen mallikelpoiseen kuntoon. Hyvin hoidetun pihan pystyy tuhoamaan jopa muutamassa viikossa,
jos laiminlyö kaiken hoidon: kastelun, kitkemisen ja lannoituksen, muista hoitotoimenpiteistä puhumattakaan. Ja
useamman vuoden laiminlyönti tuottaa tuhoisan tuloksen:
villinä rehottavat voikukat, vuohenkellot ja muut nopeasti
leviävät riesat, risuiset omenapuut ja marjapensaat, pystyyn kuolevan tai puolimetrisen nurmikon (säistä riippuen),
kuivuuteen ja tauteihin kuolleet kasvit.
Itsestään siistinä pysyvää puutarhaa ei ole vielä keksitty,
vaikka monet sitä ovatkin yrittäneet erilaisilla vippaskonsteilla. Eikä pihan peittäminen puuritilöillä ole puutarhanhoitoa.
“Kitkeminen on tylsää”
Niinhän se tietysti on, ainakin useimpien mielestä, mutta
valitettavan välttämätöntä. Rikkaruohot mokomat ottavat
nopeasti ylivallan, jos niitä ei pidetä kurissa. Ovela puutar6

huri ottaa tietysti avuksi erilaisia keinoja, joilla rikkaruohot
saa helpommin pidettyä aisoissa.

Vinkki 1: Älä jätä maanpintaa paljaaksi
Kaikkiin tyhjiin kohtiin ilmestyy salamannopeasti ei-toivottuja kasveja, jos asialle ei tee mitään. Niinpä maanpinta
kannattaa peittää ajoissa jollain puutarhanhoitoa edistävällä aineksella. Tällaisia ovat esimerkiksi erilaiset synteettiset ja eloperäiset maanpeitteet, kuten muoviset
mansikkakankaat, matalana kasvavat maanpeittokasvit
ja kateviljely.
Mansikkakankaaseen tehtyihin reikiin voi istuttaa paljon
muutakin kuin mansikoita, esimerkiksi pensaita, hyötykasveja, koristekasveja jne. Kastelu- ja sadevesi menee kankaan läpi, mutta väärät kasvit pysyvät poissa. Mansikkakankaan voi peittää katteella tai soralla, jos musta väri ei
miellytä.
Maanpeittokasveilla tarkoitetaan matalia, usein rönsyjen
avulla leviäviä kasveja, jotka viihtyvät isompien kasvien
juurella ja rajoittavat ei-toivottujen kasvien kuten rikkaruohojen leviämistä.
Kateviljely tarkoittaa maanpinnan peittämistä hyöty- ja koristekasvien välissä jollain eloperäisellä aineksella, esimerkiksi puunkuorikkeella, oljilla, ruohosilpulla jne. Kate estää
väärien kasvien itämisen ja pitää maan kosteana. Hitaasti
kompostoitumalla kate myös lannoittaa maata. Kateviljelystä hyötyvät erityisesti vihannekset, mutta se sopii yhtä
hyvin mille tahansa kasville.
“Pitääks mun taas kastella?”
Kasvit eivät valitettavasti menesty ilman vettä. Sateisena
kesänä sitä voi tulla taivaan täydeltä, liiankin kanssa, mutta kuivina kausina on pakko kastella, jos kuvittelee, että
pihassa menestyy yleensä yhtään mitään. Koko kesä letkun jatkeena seisominen voi tuntua tylsältä, mutta kyllä
tähänkin on olemassa fiksumpia tapoja.
Vinkki 2: Kastele, älä haihduta vettä
Kasteluun on keksitty avuksi jos jonkunmoista ruiskua,
suihkua ja suutinta. Niistä monet ovat kuitenkin tehottomia, koska enin osa vedestä haihtuu taivaan tuuliin, eivätkä kasvit hyödy siitä mitään. Ainoa, mikä lisääntyy, on
siirtolapuutarhayhdistyksen vesilasku (ja siirtolapuutarhurin vesimaksu).

kaupasta sekä multaa että lannoitteita, koska muuten pihassa ei kasva kunnolla yhtään mitään.
Vinkki 3: Kehitä uutta multaa keräämällä kasvinjätteet
kompostiin
Kompostointiin ei välttämättä tarvita muuta kuin eloperäisen aineksen keräämistä kasaan. Siistimmän kasan saa,
jos hankkii sitä varten kompostorin, johon kasaa kesän aikana kerätään. Hoitoa se vaatii sen verran, että kompostiaineksia joutuu ehkä muutaman kerran kastelemaan, jotta
ne eivät kuivu ja lopeta maatumista. Kasan kääntäminen
talikolla edistää sen tasaista maatumista.
Kaikki eloperäinen jäte (rikkaruohot, kasvien varret, lehdet
ja oksat, vihannesten naatit ja kuoret, kahvinporot, teenlehdet jne.) kompostoituu ajan mittaan itsestään, jos sillä
on sopivasti happea ja kosteutta. Erityisiä kompostointiaineita tarvitaan vain silloin, kun maatumista halutaan nopeuttaa.
Kompostimulta on maailman parasta maanparannusainetTällainen keksintö on esimerkiksi ns. tihkuletku, joka on ta- ta. Kompostia voi käyttää lannoituksena tai katteena myös
vallisen letkun näköinen mutta rei’itetty, “vuotava” versio. puolivalmiina.
Tihkuletkun voi panna kiertelemään pensaiden ja puiden
juurille, kukkapenkkeihin ja vihannesmaahan ja antaa hil- “Ai että vielä lannoitustakin?”
Jos käyttää oman kompostin multaa ja kateviljelyä, ei
jalleen tiputella vettä kasvien tyveen.
Samantapainen keksintö on “ruiskuletku” eli letkukastelija, välttämättä edes tarvitse muuta lannoitusta. Maanlaatua
jossa on isompia reikiä mutta harvemmassa kuin tihkulet- kuitenkin parantaa se, että siihen lisätään aika ajoin typkussa, joten kasteluvesi leviää laajemmalle. Sen tehoa voi pipitoista luonnonlannoitetta, esimerkiksi kanankakkaa tai
hevosenlantaa.
säätää vääntämällä hanaa isommalle tai pienemmälle.
Puutarhamyymälöistä saa myös erilaisia tippukastelujär- Monet voimakaskasvuiset kasvit kaipaavat menestyäkseen
jestelmiä, joissa sama täsmäkastelun idea on viety vielä typpeä, jota ei kompostimullassa ole yleensä kovin paljon.
Typpeä ei kuitenkaan kannata tunkea maahan ylitse tarastetta pidemmälle.
peen, koska silloin se huuhtoutuu pohjaveteen ja sitä kautta vesistöihin. Ylilannoitus on juuri se menetelmä, jolla on
“Enkä mä ainakaan mitään kompostoi”
Monilla on edelleen hämmästyttäviä ennakkoluuloja kom- aiheutettu vesistöjen sinileväongelmia.
postointia kohtaan. Kuvitellaan, että komposti haisee, että
sitä täytyy hoitaa joka päivä tai että se tuo muassaan jo- Vinkki 4: Käytä luonnonlantaa, vältä keinolannoitteita
tain merkillisiä ongelmia tai muuta kohtuutonta vaivaa.
Lannoituksen tavoitteena on ylläpitää ja parantaa maan
Kompostointi on kuitenkin luonnon ikioma ja ikivanha me- laatua. Jos puutarhassa kierrätetään ravinteet luonnollinetelmä, jolla kaikki maailman multa on syntynyt ammoi- sesti kompostoimalla kasvinjätteet ja palauttamalla ne
sista ajoista lähtien. Ilman kompostimultaa maapallolla ei valmiina multana maahan, suurta ravinnehukkaa ei synny.
Mutta jos maata köyhdytetään eri tavoin, sen laatua joutuu
olisi elämää, ei se sen kummempi juttu ole...
Mikään ei ole puutarhanhoidossa tyhmempää kuin ruohon- parantamaan, mikäli ylipäänsä yrittää kasvattaa jotakin.
Luonnonlannoitteita ovat esimerkiksi kanankakka ja hevoleikkuu- tai muun kasvijätteen
senlanta, joiden pitää olla kunnolla maatunutta, jotta niistä
kantaminen mustassa jäteon maalle oikeasti hyötyä. Maatumaton hevosenlanta on
säkissä sekajätelaatikoihin.
kasveille varsinaista myrkkyä. Myös kalkkia ja fosforia sisälSiinä heitetään pois kaikki
tävä puuntuhka käy lannoitteeksi, samoin merilevä.
oman pihan arvokkaat ravintoaineet ja annetaan niiden
Keinolannoitteissa typpi on synteettisessä muodossa, eikä
mädäntyä kaatopaikalla tuotse paranna maanlaatua vaan turvottaa kasveja keinotekoitamassa kaatopaikkakaasesti sitomalla enemmän vettä niiden solukoihin. Jos keisuja. Ja seuraavaksihan tarnolannoitettu tomaatti maistuu vedeltä, se johtuu siitä, että
huri joutuu tietysti ostamaan
suurin osa siitä on vettä.
Älä siis kastele keskellä päivää täydessä auringonpaahteessa, jolloin haihtuminen on suurinta, vaan illalla, jolloin
lämpötila on jo laskenut. Suurimman hyödyn samasta vesimäärästä saa käyttämällä välineitä, jotka ohjaavat veden
suoraan kasveille.
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“Miksi ihmeessä omenapuita pitäisi leikata?”
Omenapuut ja marjapensaat ovat siitä hölmöjä kasveja,
että ne eivät kasva automaattisesti puutarhurin toiveiden
mukaisesti oikeanmuotoisina ja satoisina, vaan niitä joutuu ohjailemaan. Vapaasti kasvavasta omenapuusta tulee
tiheä puska, jonka oksat eivät saa valoa eivätkä tuota omenoita. Tiheäkasvuisessa puussa viihtyvät parhaiten taudit
ja ötökät.
Vanhoissa siirtolapuutarhoissa on kasapäin ikivanhoja
omenapuita, joita ei ole osattu alunperinkään leikata oikein tai joiden latvan on joku muinainen Väiski pannut
poskeensa vuosikymmeniä sitten. Lopputuloksena on
jättikokoinen, ylikorkea ja monihaarainen puu, jonka
lukuisten latvojen haarassa viettävät juhliaan kaikki
omenan tuholaiset.
Tällaisten puiden laatua voi parantaa vain huolellisella,
monelle vuodelle jaksotetulla leikkauksella ja rungon harjauksella, jolloin kaarnan alla asuvat tuholaiset saadaan
poistettua. Pelkistä ruiskutuksista ei ole mitään hyötyä,
koska niiden teho perustuu kalvoon, jolla tuholaiset tukahdutetaan. Torjunta-aineet levitetään ruiskuilla, joiden
pumppausteho ei riitä korkeiden puiden latvuksiin asti,
eikä torjunta-ainetta pysty ruiskuttamaan kaarnan alle tai
paksujen oksien haaroihin.

Marjapensaita leikataan siksi, että vanhat oksat eivät jaksa
enää tuottaa marjoja. Siksi yli-ikäiset oksat poistetaan ja
nuoria oksia harvennetaan, jotta jäljelle jäävät saavat valoa, kukkivat ja tuottavat satoa.

Ei se puutarhanhoito tämän kummempaa ole. Tarvitaan
vain paljon intoa ja vähän taitoa, jota kyllä kertyy lisää kokemuksen kautta. Naapurit neuvovat, kirjoista ja lehdistä
saa lisäoppia.
Mutta parhaiten oppii itse tekemällä!
Teksti: Anna-Maija Gruber

Multaa, lannoitteita ja huussikuiviketta
Multaa, lannoitteita ja huussikuiviketta on myynnissä koko kesän huoltorakennuksessa. Kun haluat multaa ym. soita 050–366 8095. Tulen huoltorakennukselle
sovittuna aikana. Mieluimmin tiistaisin klo 18.00.
Seija Leino

Pysäköintilupa
Pysäköinti alueemme pienellä pysäköintialueella on jo pitkään ollut hankalaa.
Pysäköintipaikat on nyt merkitty selkeästi ja se on hieman lisännyt alueen käytettävyyttä.
Käyttävätkö muut kuin herttonomit aluetta on puhuttanut kovasti?
Nyt herttonomeille on tehty PYSÄKÖINTILUPALAPPU, jonka jokainen
autoilija voi sijoittaa auton ikkunalaudalle tullessaan alueelle.
Se varmistaa, että kyseinen auto on oikealla pysäköintipaikalla.

P

Pysäköintilupa on juoksevasti numeroitu ykkösestä eteenpäin,
ei mökin numeron mukaan. Noutaessasi pysäköintiluvan mökkisi
kohdalle merkitään saamasi luvan numero. Se helpottaa yhteydenottoa, mikäli huomataan että esim. auton valot ovat
jääneet päälle tai autolle on tehty ilkivaltaa. Lista on yhdistyksen puheenjohtajalla ja hallituksen jäsenillä.
Pysäköintiluvan voit hakea huoltorakennuksesta 12.6. klo 18–19, 14.6. klo 12–13 tai 19.6. klo 12–13.
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Murtojen sarja
siirtolapuutarhassa
Lähes joka talvi puutarhassamme liikkuu henkilöitä pahat
mielessä. Viime talvena useisiin mökkeihin murtauduttiin
ja poliisit joutuivat käyymään monta kertaa talvikauden
mökkimurtoja selvittämässä.

Pidä yhteystietosi ajan tasalla!
Menneenä talvena murtomies liikkui valitettavan ahkerasti
puutarhassamme. Eteen tuli tilanteita jolloin mökin omistajaan ei saatu yhteyttä. Poliisit kyllä ottivat ylös mökin numeron, mutta se ei riitä, jos esim. postilaatikossa tai ulkoovessa ei ole nimeä. Siksi on tärkeää, että kun osoitteesi
muuttuu tai mökki on vaihtanut omistajaa että siitä tulee
heti tieto yhdistykselle. Puheenjohtaja on rekisterin ylläpitäjä, mutta jos häntä ei tavoita, voi tiedot antaa jollekin
hallituksen jäsenistä niin asia menee eteenpäin.
Meillä on lukuisia mökkiläisiä jotka käyvät alueella talviaikaan verraten usein ja käydessään katsovat että onko
kaikki kunnossa. Huomatessaan että mökeissä on käyty he
kyllä ilmoittavat huomioistaan asianomaisille. Se kuitenkin
edellyttää että puhelinnumero on helposti saatavissa.
Herne ilmestyy kerran kesässä ja siinä oleva mökkiläisten
luettelo on hyvänä apuna yhteydenotossa etenkin jos nimen kohdalta löytyy puhelinnumero.
Mikäli et halua puhelinnumeroasi Herneeseen, niin ilmoita
se ainakin hallituksen puheenjohtajalle
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Tehdään talkoilla
”Talkoot eli talkootyö on perinteinen suomalainen naapuriavun muoto, johon liittyy vahva yhteisöllisyyden tunne”.
Talkoissa tutustuu mökkinaapureihin. Työn lomassa voi
vaihtaa kokemuksia perennojen talvehtimisesta ja miten
ruusut ovat selvinneet. Ovatko pupujussit järsineet omenapuita? Näkyykö tontilla myyränkoloja?
Meillä Herttoniemessä on talkootyöllä hoidettu alueen kevätsiivous. Riihen ja huoltorakennuksen ympäristö on pantu
kesäkuntoon. Riihestä on mm. pesty ikkunat ja muutenkin puhdistettu paikkoja. Talkootyötä riittää kesän mittaan monenmoista. Yhteiset WC- ja suihkutilat siivotaan
talkootyönä. Riihellä tarvitaan keittiössä apua yhdistyksen
tilaisuuksien yhteydessä. Perinnekasvipenkki, taimivauvala
ja sen vieressä oleva sireeniaita kaipaavat ahkeria käsiä.
Myös hyvät ideat mahdollisista talkookohteista ovat tervetulleita! Jäteaitauksen siisteydestä huolehtiminen voitaisiin aivan hyvin liittää talkootöiden listaan
Talkoiden kesto on yleensä 2–3 tuntia kerrallaan, varusteina tarvitaan oma harava ja talkooilmoituksessa on mainittu, mikäli on syytä ottaa mukaan muita työkaluja. Ja mikä
parasta, kun työt on tehty, niin riihellä on tarjolla kunnon
talkookahvit.
Talkoovastaava tiedottaa talkoista ja häneen voit ottaa yhteyttä kun huomaat että jokin paikka alueella vaatii huoltoa tai korjausta. Jos et tavoita talkoovastaavaa niin ota
silloin yhteyttä johonkin hallituksen jäsenistä.
Tehdyistä talkootunneista, joita myös työvelvoitetunneiksi
meillä nimitetään, talkoovastaava kyllä pitää kirjaa. Tunteja
edellytetään kesän mittaan kertyvän 6 tuntia mökkiä kohden.
Talkoot ovat useimmiten hyötyliikuntaa ja sehän on meille
itse kullekin tarpeen!
RJH
Alla Frans Karkkimaan johdolla talkoissa uusittu grilli.
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Rikkaruohot uhkaavat – vastaiskuun käy!
Puutarhanhoito on parhaimmillaan terveellistä hyöty- rikkaruohojen juurakoita ei missään tapauksessa kannata
liikuntaa ja rentouttavaa terapiaa, jossa sielu samalla panna, eikä tietenkään niiden siemeniäkään, koska silloin
lepää. Kaunis, hyvin hoidettu vihreä ympäristö on kuin ongelma vain pahenee.
paratiisi. Valitettavasti tässäkin paratiisissa luikertelee
käärmeitä, joista osa on naamioitunut viattomaan vihVihollinen n:o 1:
reään valepukuun.
Vuohenkello
Rikkaruohojen kitkentä on harvojen viherpeukkujen mielipuuhaa. Pikemminkin se on harmillista pakkopullaa, jota
ilman piha ei pysy kunnossa. Ja kiusallisinta on se, että
rikkaruohoja vastaan ei ole keksitty mitään helppoja oikoteitä, joilla ongelmakasvit saisi pidettyä kurissa.
Lyhyt vai pitkä riesa?
Rikkaruohotkin voisi pisteyttää vaikeusasteen mukaan.
Helpoimmasta päästä ovat hennot, lyhytjuuriset yksivuotiset tunkeilijat, jotka saa pidettyä kohtuullisesti kurissa perinteisillä tempuilla: haraamalla sekä ruoho-, kuorike- tai
muovikatteella, jotka estävät niitä kylväytymästä uudelleen.
Ruoho- ja kuorikekate on muutenkin erinomainen keino
rikkakasveja vastaan, mutta monivuotisiin, pitkäjuurisiin
ja helposti leviäviin lajeihin se tehoaa huomattavasti huonommin.
Rikkaruohomyrkyistä ei ole näissä puuhissa paljonkaan
apua. Ne jättävät yleensä jälkeensä palaneen näköiset,
rumat, lakastuneet lehdet ja sitkeähenkisen juurakon, josta pian ponkaisevat taas pintaan uudet vihreät versot. Ja
tietysti sen lisäksi päälliskauppaa tulee huonosti hajoava
myrkky, joka jää pyörimään luonnon kiertoon ties kuinka
pitkäksi aikaa.
Niinpä kannattaakin lukea tuoteseloste kunnolla, ennen
kuin tunkee oman pihansa täyteen pitkäikäisiä haitta-aineita. Onneksi nykyään saatavilla on myös luonnonmukaisia, nopeasti hajoavia aineita, jotka usein ovat pyretriinipohjaisia. Mutta, kuten tuli jo todettua, harvoin niistä on
hyötyä monivuotisia rikkaruohoja selätettäessä.

Listan kärkeen kiilaa nopeasti entinen koristeja hyötykasvi vuohenkello. Se valtaa helposti
koko pihan, jos antaa
sen sievien kellokukkien
johtaa harhaan ja siementää vapaasti. Herttoniemen siirtolapuutarhasta tätä lajia löytyy
varovasti arvioiden tuhansia kappaleita.
Vuohenkellolla on varsinainen terminaattorin strategia: se
kasvattaa ensin matalat, leveät aluslehdet, jotka peittävät
ja tukahduttavat kaikki läheiset kasvit. Sen jälkeen keskeltä
ponkaisee kukkavarsi ja rivi viattoman näköisiä kellokukintoja, joita kukaan ei arvaa epäillä haitallisiksi. Kun kukinta
on ohi, siemenet leviävät ruton tavoin ympäristöön, ja pian
kasvilla on kymmeniä tai satoja jälkeläisiä.
Eikä tässä vielä kaikki. Jotta kasvin hengissä pysyminen
olisi varmasti taattu, se tekee syvälle maahan porkkanan
kokoisia valkoisia juurakoita, jotka hakeutuvat mielellään
esimerkiksi puiden, pensaiden ja laattojen alle. Niitä on
todella vaikea poistaa, ja pienikin juurenpätkä lähtee nopeasti uuteen kasvuun.
Kasvin lopullinen hävittäminen on tosi hankalaa ja itse asiassa lähes mahdotonta, kun se kerran on saanut ylivallan.
Ainoa keino olisi varhainen puuttuminen, ja se taitaa olla
ohi jo useilla pihoilla. Siihen eivät tehoa edes mullan siivilöinti tai juurimaton käyttö. Kasvuvauhtia voi yrittää sammuttaa paksulla sanomalehtikerroksella, joka peitetään
hakkeella tai kuorikkeella. Se ei tietenkään tapa vuohenkelloa mutta pitää sen pois näkyvistä jonkun aikaa.

Kauniit mutta kavalat
Todellisiksi puutarhurin riesoiksi ja pihan tuhoajiksi voi hyvällä syyllä nimittää niitä monivuotisia kasveja, jotka kerran
Vihollinen n:o 2:
alaa vallattuaan saattavat tuhota hienonkin pihan. Niiden
Isokierto
säännölliseen poistamiseen kannattaa käydä käsiksi heti,
Kauniisti kukkiva köynkun vaara uhkaa.
nöskasvi elämänlanka eli
Tärkeää on siis kasvien tunnistus ja poisto mahdollisimisokierto eli valkokarhunman alkuvaiheessa. Taistelusta voi muuten tulla lähes loköynnös kietoutuu tiiviisti
puton, jos tilanne karkaa käsistä. Yksi tehokeino on repiä
naapurikasvien ympärille
pois heti kaikki kasvin maanpäälliset osat, jotta sen juuja tukahduttaa ne vähitellen kokonaan. Sen strategiana on
rakon kasvuvoima heikkenee. Kompostiin monivuotisten
kuristaa vierustoverit hitaasti hivuttamalla ja näin se pystyy
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tuhoamaan korkeampiakin lajeja. Tämänkin kieroilijan salaisuus on kaunis, valkoinen trumpettimainen kukka, jota
ei heti osaa epäillä kavalista aikeista.
Isokierto leviää mitättömistä juurenpalasista yhtä helposti
kuin vuohenkello, joten siitäkin saa helposti elinikäisen riesan, jos ei pidä varaansa.

Ja onhan niitä muitakin riesoja
Puutarhasta löytyy tämän lisäksi monta muutakin kiusaksi asti leviävää monivuotista rikkakasvia, joista mieluiten
pääsisi eroon: voikukat, rönsyleinikit, rikkanenätit ja monet
muut.
Siirtolapuutarhan kaltaisessa tiheästi viljellyssä paikassa
iloista ja suruista tulee helposti yhteisiä. Siksi olisi suotavaa, että rikkakasveista ei tulisi niin helposti koko kansan
ongelmia. Ja sehän vaatii puolestaan aktiivista otetta ja
tehokasta taistoa yhteisiä vihollisia vastaan

Vihollinen n:o 3:
Vuohenputki
Kolmas vaikeasti hävitettävä monivuotinen riesa
Teksti: Anna-Maija Gruber
on vuohenputki, joka leviää tehokkaasti maanalaisten
juurirönsyjen
avulla ja tunkeutuu vuohenkellon tavoin pensaiden ja puiden alle. Siihen
voi kokeilla samoja temppuja kuin edellisiinkin eli vähentää kasvutehoa repimällä
pintaan ponkaisevat lehdet aina irti ja peittämällä maanpinta tarpeeksi paksusti.
1.
Tervehditään
naapureita
tai ainakin hymyillään
Jotkut pitävät vuohenputkea kurissa syömällä sen pienet
kun
kohdataan!
lehdet, koska se kuuluu syötäviin kauppayrtteihin. Sillä on
2.
kuitenkin joukko samannäköisiä myrkyllisiä sukulaisia, joSeurataan ilmoitustauluja, siellä on paljon
ten kasvi pitää tunnistaa varmasti, ennen kuin sitä latoo
tietoa yhdistyksen toiminnasta
lautaselle.
3.
Pyöräillessäsi
alueella,
ole varovainen polkujen
Vaarallinen vihollinen:
risteyksessä, alueella on lapsia!
Mooseksenpalavapensas
4.
Tässäpä kasvi, jonka kasvattamiKastelu kannattaa tehdä iltaisin.
sen voisi turvallisuussyistä kiel5.
tää kokonaan. Sen valkoinen tai
Palokujat on mukavinta hoitaa yhteistyössä
punavioletti kukinto on tietysti
naapureitten kanssa
sinänsä nätti, mutta kasvin muut
6.
ominaisuudet on sen verran haiPidetään pensasaita ohjekorkeudessa
tallisia, että sen kasvatusta ei voi
ja alusta siistinä.
kenellekään suositella.
7.
Palavanpensaan kukat erittävät
Tupakantumpit ovat ikävän näköisiä käytävillä.
haihtuvia eteerisiä öljyjä, jotka
Eivätkä karkkipaperitkaan sinne kuulu.
öljyn kaasuntuessa voidaan jopa
8.
sytyttää tuleen. Kasvin lehdet
Kun käyt jäteaitauksessa niin katso samalla,
reagoivat auringonvaloon ja ultraviolettisäteilyyn ja voivat
että kaikki laatikoiden kannet ovat kiinni.
kosketuksesta aiheuttaa iholle todella pahoja palohaavoja.
9.
Kasvia pitäisi siis käsitellä vain käsineet kädessä. SuorasPahvilaatikkoon mahtuu enemmän,
taan vaarallinen se on silloin, jos lajia ei ole tunnistettu
kun pienit tuomasi laatikon.
pihassa ja iho joutuu sen kanssa vahingossa kosketuksiin.
Lapsiperheille se on hyvin epäsopiva kasvi, vaikka kaa10.
suuntuvan öljyn sytyttäminen saattaakin tuntua hauskalta
Jos huomaat roskia jäteaitauksessa,
niin nosta ne laatikkoon,
jipolta.
siellä kun ei käy siivoojaa.

10 ehdotusta
Herttonomeille!

RJH
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Herttonomiräppi
Maailmassa liikaa kaikkea pahaa
koplataan siellä, mistä saadaan rahaa.
Sotia riittää, koskaan ei opita
Huudamme niille, eiköhän sovita.
Kymmeniä vuosia sodista on Suomen
onneksi niin, vielä onnellinen huomen.
Sota-ajat koettu myös Hertsikassa
sikojakin kasvatettu karsinoissa.

Tate ja Bankersit kutsuu tanssiin,
väännytään rokkiin, jenkkaan ja valssiin.
Juhlijat tiensä kahvilaan löytävät
Eeva ja kumppanit pötyä tuo pöytähän.
Uudessa grillissä kärventyvät makkarat
savusta peittyvät päivänkakkarat.
Arpaonni suosii joitakuita
minua ei, vaan aina noita muita.
Syksyn karaoke paineet heittää ulos
miten laulu sujuu, kirjava on tulos.

Jee.
Mut nyt on hyvin, rauhassa eletään
hieman joskus varkaita pelätään.
Kevät kun koitti, liikkeelle lähti
jokainen Hertsikan kiintotähti.
Kiirettä piisaa, hirveä hoppu,
eihän siitä koskaan tule kait loppu.
Kaivetaan esille lapiot, talikot
katsotaan kaikkien vehkeiden valikot.
Käännetään maat, kastellaan pellot
kaivetaan maahan maariankellot.
Kiivetään katolle, paikataan kattoa
huoneeseen etsitään siistimpää mattoa.
Pestään ikkunat maalataan seinä
kukkaruukutkin on säpäleinä.
Touhua riittää, hikeä tuppaa
kun kaivaa kuoppaa, poistaa suppaat.
Siementen kirjo valtaa pihan
hengästyy, sen huomaa ihan.
Jee.
Kottikärrykulkue tuttu lie
kun porukat rikkojansa metsänlaitaan vie.
Paluumatkalla Seijalta ostetaan
humusta, lantaa kasveja nostamaan.
Jee.
Olet sitten ope, rovasti tai inssi
yhteinen meillä on määrätty linssi.
Mökit on kauniita, pieniä omia
katsota ei rahakääröjä somia.
Jee.
Jos tulee putkiin jotakin roinaa
sen suvereenisti Ville hoitaa.
Puheenjohtajuus on heiniä Veikon
vahvan miehen, ei ollenkaan heikon.
Tilit hoitaa Marja sen huomata saa
ei ole mitään huomautettavaa.
Jee.

Jee.
Säällä kuin säällä mukava on olla
omalla Hertsikan patiolla.
Päälle nuttu, pipo päähän
varautua täytyy säähän kuin säähän.
Talvella valtaavat vain linnut pihan
nokkivat jyvät, ihralihan.
Kivenpyörittäjät pallojaan viskoo
ketkähän parhaan tuloksen nyt kiskoo?
”Se syö palloja!”, ”Etupallo!”
mitataan jos selvää ei snadipallon.
Kahdesti viikossa petankki täyttää
riihikentän, jengi taitojaan näyttää.
Jee.
Jouni kiikussaan unia veteli
heräsi siitä kauheaan meteliin!
Naapuri nurmeaan ajamaan ryhtyi
pärinään tuohon moni muukin yhtyi.
Jee.
Pesosten pihasta mahtava tuoksu
siitäpä alkoikin kujanjuoksu.
Lihavat lahnat grillissä kääntyy
muikeaksi suu naapurinkin vääntyy.
Ihanaa on maistella kalaa niin fiiniä
painikkeeksi siemaista kotiviiniä.
Jee.
Ritva ja Veijo ne huhkii, rehkii
joka paikkaanhan se pariskunta ehtii.
Järjestävät juhlamme upeimmat
sipulitkin heillä on komeimmat.
Kaiken pitää olla tiptop aivan
juhlien hyväksi näkevät vaivan.
Yhteiset kemut on tärkeitä meille,
kiitos nyt raikaa Heikkiläisille.
Jee.

Jee.
Keväällä alkaa kaikki alusta
linnut antavat musaa parasta.
Lastenkin äänistä tykkään minä
tiedän toki että myöskin sinä.
Lapsissa lataus on tulevan huomisen
entistä paremman maailman luomisen.
Jee.
Sokerina pohjalla, kuules tämä
se näkyy Hertsikan ilmentymänä.
Ensin tuli kielto kärrätä kamaa
yhteiseen mestaan metsänrajaan.
Haluttiin siivota täysin mesta
mainio juttu, ei kusetusta.
Samaan aikaan postiloota kolahti
lomakkeessa ruksit, suupielet valahti.
Lyhennä aitaas, kavenna myös
mutta siihenhän toki ei lopukaan työs.
Palokäytävää levennä, polkusi perkaa
Nyt on ahkeraa porukkaa, moiselle ei
vertaa.
Lapiot heiluu, talikot kolisee
kanget vääntää, henki vain pihisee.
Lieneekö syksyä ollut toista
niin siistinä jokainen tontti loistaa.
Naapurivierailut mennyttä aikaa
nyt vain työnkalke kaikkialta raikaa.
Jee.
Heinäsirkkaelämästä taisi tulla loppu
nyt tiedämme mitä on muurahaisten
hoppu.
Jee.
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Herttonomien harrastuksia:

Petanque
Herttonomit ovat innokkaita petankisteja. Aluejärjestön kesäkisoissa saatiin hopeaa. Joukkueessa heittivät (vas.) Pekka
Ojajärvi, Pekka Stark ja Walter Gruber.

Musiikki
Musiikki kuuluu monen Herttonomin harrastuksiin. Jyrki
Oksanen antoi näytteen taidoistaan elojuhlissa (yllä ) ja
saman teki Mikael Järvinen (vas).
Tate Ketterer Bankers yhtyeineen on tahdittanut tanssiaskeleet jo monena kesänä.
Pekka Vihma piti laulelmaillan Herttoniemeläisessä ravintola Pikku-Hukassa (alla) ja tänä kesänä hän esiintyy
Riihellä 11.7.2009.

Musiikki
Paula Paanasen harrastuksena ovat kärhöt.
Niitä hänen mökiltään löytyy vaikka kuinka paljon.
Myös jouluruusu on yksi Paulan ylpeyden aihe.

Musiikki
Naisten jumppa maanantaisin 22.6. – 3.8.
kello 18.00 Kivinokan uimarannalla. Eri vetäjiä.
Petankkia pelataan huoltorakennuksen
takana olevalla kentällä
- sunnuntaisin klo 11.00
- tiistaisin ja torstaisin klo 18.00
Tule mukaan Kivenpyörittäjien mukavaan
joukkoon.

Kärhöt
15

Toimenpideilmoitus/Rakennuslupahakemus
Herttoniemen Siirtolapuutarhayhdistys ry.

Jätä yhdistyksen 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
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HSPY:n hallituksen päätös

170 €
50 €
50 €

Riihen käyttösopimus

2009

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

Riihen käyttökorvaus
arkipäivisin 50 €/vrk
pe–la-su 100 €/vrk.
Riihen käyttö varataan yhdistyksen emännältä
Eeva Levander/mökki 182. Puh. 040 5539 363.
Häneltä varaaja saa avaimet.
Äänentoistolaitteista vastaa
Lari Rajantie/mökki 93/puh. 050 3738 609
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 2008

Herttoniemessä varttuneet
“nuoret” kokoontuivat jo
10. kerran Hertsikaan.

Nuoret herttonomit kisailivat
elokuussa ja lauloivat innokkaasti
karaokea kauden päättäjäisisssä

Oulunkylän sotaveteraanit vierailivat
Herttoniemessä heinäkuussa.

Tilataidetta Riihen
edustalla.
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Yhteisö tarvitsee tekijänsä
Meitä on pitkiä ja pätkiä, pulskia ja laiheliineja, vanhoja
ja nuoria, rikkaita ja köyhiä, iloisia ja vakavia. Ja ties mitä
muita vastakohtia ja kaikenlaisia tyyppejä niiden väliltä.
Mutta meissä kaikissa on ainakin yksi, täysin samanlainen
ominaisuus. Rakastamme siirtolapuutarhamökkiä Herttoniemessä! Se on niin vahvasti meitä yhdistävä tekijä, että
mökkien myötä erilaisetkin ihmiset ystävystyvät tai tulevat
ainakin tutuiksi. Tuskin muissa ympyröissä kaikkien tiet eivät edes kohtaisi.
Useimmat meistä ovat kesäisin valmiita päästämään turistiryhmiä pihaamme ja tirkistelemään sisään mökkeihimme. Tuttavat ja varsinkin ystävät ovat luonnollisesti erittäin
tervetulleita visiitille. Mutta kukaan meistä ei kestä luvatta
mökkiin tunkeutujia. Kuluneet syksy ja talvi ovat olleet todellista murtosäpinää. Tuntuu kuin joku olisi kävellyt iholla,
sattuu niin henkisesti kuin fyysisestikin. Jos tästä p-mäisestä ilmiöstä yrittää löytää edes jotain positiivista, niin
se on saanut meidät entistä vahvemmin tuntemaan, että
olemme mökkeinemme samassa veneessä. Huoli on yhteinen, se on jollain tavoin koskettanut meistä jokaista ja
ehkä osaltaan lähentänytkin.

sesti naapurin mökille? Vaihtolavapäivä on hyvä kierrätyspäivä. Se kannattaa pitää mielessä jos on aikeissa luopua
käyttökelpoisista tavaroista. Kierrätykseen voisi löytyä muitakin kanavia.
Malliesimerkki hyvin toimivasta yhteisestä tekemisestä on
”Kivenpyörittäjät”, petankin pelaajat. Jo muutama vuosi on
pelattu säännöllisesti hiekkakentällämme kesällä ja Pasilan hallissa talvella. Pelaajat ovat tutustuneet toisiinsa,
tunnelma ja yhteishenki ovat erinomaiset. Tämän oivan esimerkin valossa voisimme löytää lajeja, jotka kiinnostaisivat
muitakin. Miten olisivat säännölliset pingisillat, maastogolfit, tikanheitot tai vaikkapa kriketti? Löytyykö joukostamme taiteen ystäviä säännöllisiin tapaamisiin maalaamaan,
laulamaan, soittamaan tai harrastamaan valokuvausta tai
kirjallisuutta? Lapsetkin varmasti tykkäisivät retkistä ja
omista kerhoista.
En todellakaan halua, että jatkossa emme ennättäisi muuta kuin puuhastella, harrastella ja juhlia yhdessä. Senhän
tiedämme, että teoria on toista kuin käytäntö. Jos jokin
asia kuitenkin sattuisi olemaan lähellä juuri sinun sydäntäsi, voisitko ryhtyä vetäjäksi tai edes yhden tilaisuuden
järjestäjäksi? Tehtäviä riittää kaikille – ihan taatusti sinullekin! Yhteydenotto hallitukseen on ensimmäinen askel.
Sieltä saat lisää tietoa, miten edetä. Saahan sitä toki olla
ihan omissa oloissaan, mutta jos kaikki ajattelisivat siten,
riihikin homehtuisi ja ehkä me ihmisetkin…

Toki edellä kerrottu on vihoviimeinen lähestymistapa. On
olemassa muita, mieluisia kanavia. Kokouksissa päätämme yhteisistä asioista. Talkoissa laitamme yhteisiä tiloja
kuntoon. On tärkeää, että yhdistyksellämme on puheenjohtaja ja hallitus. Nostan hattua niille, jotka ovat valmiita
käyttämään arvokasta vapaa-aikaansa yhteiseksi hyväksi
huolimatta siitä, että edunvalvojien asema ei ole miten- Asta Korppi
kään kiitollinen. Pelkkä hallitus ei kuitenkaan riitä, muutaman ihmisen työtaakkaa ei pidä tehdä liian painavaksi.
Tarvitaan monia ihmisiä, jotka epävirallisemmissa asioissa Kuvassa kivenpöyrittäjiä
panevat kortensa kekoon mökkikylämme hyväksi.
Perinteeksi on tullut järjestää muutamia yhteisiä kesäisiä
tilaisuuksia. Ne ovat tärkeitä, sillä näin meillä on mahdollisuus olla iloisesti yhdessä ja tutustua toisiimme. Järjestelytyöt ovat valitettavasti vain harvojen ihmisten vastuulla.
Olisi hienoa, jos useammat innostuisivat tekemään yhteistä kivaa kykyjensä ja voimiensa mukaan. Mikään ei estä
ideoimasta uusiakin perinteitä tai kertatempauksia. Mökkikyläämme ympäröivä upea luonto antaisi mahtavat puitteet vaikka useammallekin kesäiselle kasvi- ja linturetkelle.
Taimienvaihtopäiviä on joskus ollut ja niille tuntuisi olevan
tarvetta. Miksi kärrätä ylimääränsä yhteiseen kompostiin
metsän laitaan, kun hetken kuluttua sama lasti kulkee iloi-
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Herttoniemen
siirtolapuutarha

Kesän 2009 visailu
Kirjoita paperille vastauksesi ja yhteystietosi ja jätä se huoltorakennuksen postilaatikkoon 15.6.09 mennessä.
Kaikkien vastaajien kesken arvotaan mukavia palkintoja.
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1. Mikä ei kuulu joukkoon?
a) Neilikkapolku
b) Ruusupolku
c) Pionitie

3. Nimikkokukka?		
a) Pioni
b) Malva
c) Marketta

2. Montako mökkiä alueella?
a) 178
b) 180
c) 182

4. Minä vuonna alue on perustettu?
a) 1934
b) 1932
c) 1930

5. Miltä vuosisadalta riihi on		
a) 1900
b) 1800
c) 1700

