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Kesä 2013

Omena päivässä ...

Toimituskunta: Ritva Heikkiläinen ja Jyrki Uusi-Esko
Kannen kuva: Nina Uusi-Esko

Suomeen omenan arvellaan tuodun Ruotsista ristiretkeläisten mukana eli 1100–1200-lukujen paikkeilla. Ensimmäinen 
varma tieto suomalaisesta omenan istuttajasta kertoo valtaneuvos Erik Flemingistä, joka perusti Kuitian kartanoon 
Paraisille hedelmätarhan vuonna 1539. Taimet hankittiin Tallinnasta. Kristoffer Kuninkaan todennäköisesti vuonna 1548 
valmistuneen maanlain varkaudhen kaaren kohta 25 määrää rangaistuksen omenavarkaudesta seuraavasti:

”Warasta mies Toisen puutarhast omenit eli muita hedhelmä, Tule Talonpoika ia käsittä hänen sijtä, nijn ottakan hänen waat-
teens merkixi, taita hän tunnusta cahden miehen Todhistoxella nijn maxakan 3. marka ia wahingon iällens, ia ei mahda hän 
saadha sitä wariella. Tule miehen Tappo, haauat eli Sinist taicka punaist heidhän waihellens olkan se caxi maxos quin Isände 
saapi, ia se maxamatt quin se saapi ioka tuli warkais.

Hacka mies omenapuun mahan eli muun hedhelmäitzeuän puun, puu Tarhas, maxakan 3. marka. Mwrta hän oxan hedhelmä 
puusta, maxakan 6. äyri, ios hän tyköä otetan tunnustaiain cansa, Nytt soimatan se hänelle, warielkan 12. miehelle, eli maxa-
kan quin ennen on sanottu.” (Wikipedia).
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Herttoniemen siirtolapuutarhayhdistys 2013

Hallitus:
Tehtävä  Nimi                       Mökki Puhelin Sähköposti

Puheenjohtaja Kari Ämmälä        47 040 528 7447 ammala.kari@gmail.com
Varapuheenjohtaja Lari Rajantie        93 050 373 8609 lari.rajantie@gmail.com 
Sihteeri Asta Korppi      105 050 300 2581 asta.korppi@gmail.com
Jäsen Kaija Kumpukallio        6 040 589 7737 kaikumpu@welho.com
Jäsen Jari Poutanen        25  poutanen.jari@gmail.com
Jäsen  Salme  Pesonen         110 050 571 6854 salme.pesonen@gmail.com
Jäsen Ritva Niemelä         14 050 385 1392 ritva.niemela@elisanet.!
Jäsen Veikko Isomäki          50 0400 268 026 veikko.isomaki@sisarakenneisomaki.inet.!

Autoilu ja portti: Autoilu sekä pysäköinti puutarhan alueella 
on kielletty! Rakennustarvikkeita voit tuoda alueelle arkipäivisin. 

Autot on vietävä takaisin parkkipaikalle välittömästi kuorman purka-
misen 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.

Avaimet: Ota yhteyttä Jyrki Oksaseen, Asteripolku mökki 76. puh. 
050 501 1536.  Häneltä voit lunastaa käyttöavaimen vesivessoi-

hin ja kärryyn portilla (pantti 20!). Suihkun avaimesta peritään 30 ! 
vuosimaksu. 

E     kovessat: Yhdistys huolehtii tyhjennyksestä. Kauko Paananen 
toimittaa tiloihin paperit ja kuivikkeet.

Ilmoitustaulut: Yhdistyksellä on neljä ilmoitustaulua. Niiltä löydät 
tuoreimmat tiedotteet talkoista, tapahtumista ym. Seuraa ilmoitus-

tauluja, pysyt ajan tasalla.

Jäsenlaskutus: Keväällä 2/3 tontin vuokrasta ja edellisen 
vuoden työvelvoitemaksu (mikäli työvelvoitetunteja ei ole tehty). 

Kesällä 1/3 osa vuokrasta ja yhdistyksen maksut. Syksyllä tulee säh-
kölasku ja samalla peritään mahdolliset rästimaksut. Jos laskussasi 
on virheitä, ota yhteyttä Lari Rajantiehen.

Jätteet: Kauko Paananen hoitaa alueen pienroskakorien tyhjen-
nykset sekä jäte- ja loka-auto tilaamiset. Vuoden 2012 jätehuolto-

kulut muodostuivat pääryhmittäin seuraavasti: 
Sekajätemolokit 2.842 ! Romulavat  2.178 ! 
Paperi  520 ! Haketus  1.082 ! 
Likakaivo 3.102 ! Omenalavat  2.572 !  
Ekovessojen tyhjennys  1.033 !  Yhteensä           13.329 !

Kartanon sauna: Lauantaisin 11.5.–28.9. klo 14–18 (sisään 
klo 17 asti). keskiviikkoisin 19.6.–28.8. klo 15–18 (sisään klo 17 

asti.)  Juhannusaaton sauna klo 13–17. Hinta aikuisilta 4 !, lapsilta 
(7–12) 1 !. Sarjalippu aikuisilta 35!, lapsilta 7 ! (pyyhevuokra 2 !). 

Kastelu: Säästä vettä: Kastele aamuisin, jolloin kotilot eivät lähde 
liikkeelle keskipäivän aikaan. Sadettamilla kastelu on sallittua 

vain iltaisin - päivällä kastelet suoraan omaan ja naapurisi jäsenmak-
suun.

Lemmikkieläimet: Kaupungin järjestyssääntö määrää eläimet 
pidettäväksi kiinni, määräys koskee myös meitä. Koiranomistajat,  

muistakaa käyttää kakkapussia.

Lintujen ruokinta: Linnut löytävät kesäaikaan luonnosta riittä-
västi ravintoa joten meidän ei tarvitse antaa niille lisäravintoa. Sen 

Hallitus tiedottaa
sijaan maahan jäänyt linnunruoka houkuttelee paikalle rottia. Jos 
haluat ruokkia lintuja, tee se talvella.

Mökkikaupat: puheenjohtaja Kari Ämmälä mökki 47, puh. 
040 528 7447 neuvoo ja hoitaa kaupan rekisteröinnin. Älä 

ota yhteyttä liittoon yhdistystä koskevissa asioissa, kysy aina oman 
hallituksen jäseniltä.

Osoitteenmuutokset Siirtolapuutarhalehteen: Jyrki 
Oksanen, Asteripolku mökki 76. puh. 050 501 1536.  

Postilaatikko ja mökin numero: Onhan mökkisi portin pie-
lessä postilaatikko ja mökin numero näkyvillä. Yhdistyksen postia 

jaetaan myös ovelta ovelle.

Riihen emäntä:  
Eeva Jylhä, Kehäkukkapolku 92, puh. 040 717 8066

Riihen varaukset: Yhdistyksen varapuheenjohtaja Lari Rajantie, 
Kehäkukkapolku 93, puh. 050 373 8609 

Talkoot: Vapaaehtoisia tarvitaan aina! Työvelvoite on 6 tuntia  
kesässä. Mikäli et pysty osallistumaan töihin, niin työvelvoitemaksu 

on 6 x 15 !/kesä. Yhteisten kevät- ja syystalkoiden lisäksi on tarjolla 
lukuisia talkootöitä, joista voit tiedustella seuraavilta henkilöiltä:
 Riihen tapahtumien järjestelyt:  
 Asta Korppi, Kielopolku 105. puh. 050 300 2581
 Vesivessojen ja suihkujen siivous (1 vko):  
 talkoovastaava Anneli Laituri, mökki 21, puh. 050 357 3897.   
 Ruohonleikkuun huoltorakennuksen ja riihen ympäristöstä  
 hoitaa Kauko Paananen.
 Muut talkootyöt:  
 Kaija Kumpukallio, Sinivuokkopolku 6. puh. 040 589 7737.

Tonttikatselmukset: Kaupungin edustajat tekevät oman 
aikataulunsa mukaan katselmuksen alueellamme. Yhdistyksemme 

hallitus kiertää kerran kesässä katsomassa tiluksien kuntoa, joten 
pidetään palokujat avoimina, pensasaidat siisteinä ja tiet vapaina 
rikkaruohoista. 

Yhdistyksen postilaatikko: Huoltorakennuksen seinässä. 
Postilaatikkoon voit jättää viestejä hallitukselle.

Yhdistyksen jäsenrekisteri: Yhdistyksen varapuheenjohtaja 
Lari Rajantie, Kehäkukkapolku 93, puh. 050 373 8609 

kotisivut: http://siirtolapuutarhat.net/herttoniemi/wordpress/                  email: hspy.hallitus@gmail.com
 

Postiosoite toukokuu–syyskuu, lokakuu–huhtikuu posti osoitetaan yhdistyksen puheenjohtajalle  
Herttoniemen Siirtolapuutarha, Kipparlahdensilmukka 3, 00810 HELSINKI
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Kesän 2013 tapahtumia

Maksut vuonna 2013                "             "

Kesäkuu
2.6.2013  Ohjelmaa lapsille
3.6.2012  Kompostointikurssi Riihellä
8.6.2013 klo 11–15 Kesäkirppis leikkikentällä
9.6.2013 klo 13.00 Kesäinfo Riihellä
12.6.2013  Ohjelmaa lapsille  
15.6.2013 klo 11–13 Juhannustalkoot, kokoontuminen huoltorakennuksella
21.6.2013 klo 18.00 Lipunnosto riihikentällä
                 klo 20.00  Juhannusjuhlat riihellä
30.6.2013  Ohjelmaa lapsille

Heinäkuu
20.7.2013  Ohjelmaa lapsille 
20.7.2013 klo 11–13 ”heinätalkoot”, kokoontuminen huoltorakennuksella
20.7.2013 klo 20.00 Ohjelmallinen ilta Riihellä
21.7.2013 klo 15.00 Seurakunnan yhteislaulutilaisuus Riihellä, puffetti avautuu klo 14.30 
27.7.2013            Kansainvälinen siirtolapuutarhapäivä
28.7.2013 klo 10.00 Aluejärjestön kesäkisat Vallilan siirtolapuutarhassa alkaen  klo 10.00

Elokuu   
3.8.2013  Jalkapallo-ottelu JHL-Kivinokka-Ponnistus – Siirtolapuutarha 
4.8.2013  Kesäkisat lapsille, nuorille ja aikuisille
4.8.2013  Seurakunnan yhteislaulutilaisuus Riihellä, puffetti avautuu klo14.30 
8.8.2013  ”Entisten nuorten tref"t” Riihellä
10.8.2013  Ohjelmaa lapsille
11.8.2013  Elomarkkinat  (mahd. 25.8.2013)
18.8.2013  Ravintolapäivä
24.8.2013  Elojuhla
25.8.2013  Roopen ruukku petankkikilpailu Herttoniemessä
 
Syyskuu
14.9.2013  Kauden päättäjäiset
21.9.2013  Syystalkoot
  Syyskokous Herttoniemen kirkolla

* Työvelvoitemaksu veloitetaan, jos et voi osallistua yhdistyksen talkoisiin.

Muutokset mahdollisia!  
Ilmoitustaululta voit tarkistaa tilaisuuksien tarkennetut tiedot.

Palstavuokra per m2 1,35
Vesi 35,00
Sähkö per kWh 0,14
Sähkön perusmaksu  21,50
Sähkölukemien ilmoittamatta jättäminen 80,00 
Jätehuolto 80,00
Hoitomaksu 30,00
Työvelvoitemaksu*  6 h x 15 ! 90,00
Suihkun kausimaksu 30,00
Avainpantti 20,00

Liittymismaksu 250,00
Yhdistyksen jäsenmaksu 35,00
Kannatusjäsenmaksu 10,00
Liiton ja aluejärjestön jäsenmaksut 34,50  

Riihen käyttökorvaus
Arkisin 60,00
Perjantai–sunnuntai 125,00
Rakentamisen maksut
Majan tyyppipiirustukset 170,00
Rakennuslupa lisärakennelmille 50,00 
(leikkimökki, kasvihuone jne.)
Toimenpideilmoitus ------- 
(kattopinnoitteen uusiminen, 
majan värin vaihto yms.)
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Lari Rajantie, varapuheenjohtaja 
1. Ostimme mökin keväällä 2005, aika lailla heräteostok-
sena. Olimme käyneet pari kertaa tuttujen luona siirtola-
puutarhassa ja katselimme joskus lehdestä myynti-ilmoi-
tuksia. Yhtenä kevättalven sunnuntaina näimme pienen 
ilmoituksen Herttoniemen siirtolapuutarhassa olevasta 
mökistä, kävimme katsomassa ja ihastuimme mökkiin, 
vaikka vielä oli lunta maassa eikä mikään kasvanut.  
Kaupat tehtiin sitten nopeasti. 

2. Totta kai. Aiemmin olen toiminut sihteerinä, nyt varapu-
heenjohtajana. Toistaiseksi olen päässyt varapuheenjohta-
jana aika helpolla.

3. Tämä on aina ongelmana, niin oman palstan kuin koko 
yhdistyksen asioidenkin hoitamisessa. Tätä tehdään har-
rastuspohjalta muiden töiden ohessa, ja ihan perusasi-
oiden hoitaminenkin vie aika paljon. Toiminnan ja alueen 
kehittämisessäkin olisi paljon tekemistä, ja siinä hallitus 
tarvitsee kaikkien innokkaiden osallistumista.

4. Rakentavaa ja innostunutta, erityisesti ajatuksia uu-
desta ja monipuolisesta yhdessä tekemisestä. Muitakin 
parantamisehdotuksia saa toki esittää.

Herttonomien hallitus

Hallituksen jäsenille esitetyt kysymykset  
1.  Miten Sinusta tuli herttonomi?  
2.  Olet uusi /entinen hallituksen jäsen, oletko innostunut roolistasi ?
3.  Paljon asioita tuntuu olevan työn alla ja kesä on yllättävän lyhyt.  
  Miten Sinun aikasi riittää viemään asioita eteenpäin.
4.  Millaista palautetta haluat mökkiläisiltä?

  Kari Ämmälä, puheenjohtaja
1. Sattuman kautta, koska nykyinen oma mökkini tuli 
myyntiin 2002 syksyllä ja tein tarjouksen entiselle omista-
jalle ja mökkikaupat syntyi. 
2. Olen ensimmäistä kautta hallituksessa ja puheenjoh-
tajan roolissa josta olen innostunut. Lisäksi näyttää siltä 
että koko nykyinen hallitus on todella yhteistyökykyinen 
sekoitus vanhaa Herttoniemi tietoa ja osaamista sekä 
toisaalta uusia tuoreita näkemyksiä ja toiveita.
 3. Yksin ei pysty asioita hoitamaan vaan se vaatii hyvän 
tiimin ja aktiiviset toimikunnat jotka hallitus muodosti 
toisessa hallituksen kokouksessa. Toimikunnat pääsevät 
keskittymään omaan asiaansa ja näin hallituksen työ-
tehtäviä voidaan jakaa siten että saadaan kaikkien aika 
sopivalla kuormalla yhdistyksen käyttöön.
Oma ajankäyttöni keskittyy hallituksen työskentelyn johta-
miseen ja rakennustoimikunta työhön.
4. Toivon että kaikki asiat joita mökkiläiset haluavat tuoda 
käsittelyyn tulisivat hallitukselle kirjallisina joko Internet 
sivuilla olevan sähköpostiosoitteen kautta tai huoltoraken-
nuksessa olevaan postilaatikkoon. 
Haluan että mökkiläiset aktiivisesti osallistuisivat koko 
alueen kehittämiseen esim. talkoiden muodossa sillä 
yhdessä tekeminen on hauskaa ja antoisaa. 

JariLari

Kaija

Kari

AstaRitva

Salli
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  Asta Korppi sihteeri
1. Ystäväperhe hankki aikoinaan ”moisen leikkimökin”. 
Epäluuloni kaikkosivat mökkivisiiteillä ja oma mökki ostet-
tiin 26 vuotta sitten.
 2. Olen sekä innostunut että hämmentynyt. Olin suurim-
man osan työelämääni järjestötöissä, aikoinaan HSPY:n 
sihteerikin, joten innon kipinä on olemassa. Mutta tie-
totekniikka on edistynyt niin hurjaa vauhtia, että tunnen 
toisinaan hämmennystä ja riittämättömyyden tunnetta.
 3. Onneksi hallituksen jäsenillä on erilaisia vahvuuksia ja 
vastuutehtävät jaetaan sen mukaisesti. Jokainen meis-
tä yrittää tehdä kaiken kiireen keskellä parhaansa. Sitä 
edesauttaa hyvä henki, joka hallituksessa on.
 4. Tähän mennessä olen saanut kannustusta ja positiivi-
sia yhteydenottoja. Rakentava palaute ja mökkiläisten ide-
oiden eteenpäin vieminen ovat mieluisia. Käyttäkäämme 
energiamme yhteiseen hyvään ja rakentavaan "ilikseen, 
unohtakaamme toistemme mollaaminen ja haukkuminen.

  Kaija Kumpukallio
1. Eräänä syyskuisena sunnuntaiaamuna seitsemän vuot-
ta sitten luin kaikessa rauhassa Hesaria, kunnes silmäni 
osui kiinnostavaan ilmoitukseen. Lähetin välittäjälle säh-
köpostia, kävin katsomassa mökkiä ja jo illalla olin iloinen 
ja hiukan hämmentynyt tuleva herttonomi. Maanantai-
aamuna soitin pankkiin ja kysyin, että mitäs nyt tehdään?
2. Olen hallituksessa nyt kolmatta vuotta ja olen edel-
leen innostunut. Joka vuosi olen oppinut lisää ja päässyt 
enemmän sisälle asioihin. Aion kuitenkin pitää rajani, että 
aikaa jää mökillä lepäämiseen ja rentoutumiseen. 
3. Teen hyvillä mielin sen minkä ehdin, keskityn olennai-
seen ja fuskaan oikeissa paikoissa. Jos en ehdi jotakin, 
nostan kädet ylös ja pyydän apua. Tärkeää olisikin, että 
hallitus ja sen jäsenet osaisivat ottaa hoitaakseen oikean 
kokoisia töitä ja projekteja per toimintakausi. Joskus täy-
tyy voida sanoa, että ”ei” tai ”ei nyt vielä”.
4. Kannustava palaute auttaa jaksamaan. Kehittävä 
palautekin on tarpeen: jos jotakin on pielessä, se on syytä 
ehdottomasti tuoda hallituksen tietoon. Unelmapalaute: 
”Huomasin, että tämä juttu on pielessä / jäänyt hoitamat-
ta. Ehdottaisin, että… Tarvitsetteko apua? Voisinko tehdä 
jotakin?” Alueen asiat kun hoidetaan pääosin vapaaehtoi-
sin talkoovoimin.
 
 Ritva Niemelä
1. Toukokuussa vuonna 1999 perheemme osti Herttonie-
men siirtolapuutarhasta nykyisen mökkimme. Siitä lähtien 
olen ollut ”herttonomi”. 

2. Olen uusi hallituksen jäsen, ja olen innostunut roolista-
ni. Toimeksiantoja riittää. Vanhoja ja uusia asioita on työn 
alla, mutta niukka budjetti rajoittaa kaikkien hankkeiden 
toteuttamista. Helsingin kaupunki olisi tervetullut kump-
pani alueen kunnostamiseen liittyvissä asioissa. 
Alue tulisi rajata asiallisesti. Huoltorakennus ja kerhotalo 
(riihen keittiö) pitäisi liittää yleiseen viemäriin. Keinu-
kentän sadevesiviemärien tukokset vaatisivat pikaista 
korjaamista. Kesä on yllättävän lyhyt, mutta edetään asia 
kerrallaan budjetin puitteissa.
3. Hallitukselta saamani toimeksiannot pyrin hoitamaan 
ripeästi. Kodin, työn ja siirtolapuutarhaelämän yhteenso-
vittaminen vaatii minulta joustamista.
4. Rakentava palaute mökkiläisiltä on tervetullutta.

 
  Jari Poutanen
1. Ostimme mökin vuonna 2006, kun sattumalta erää-
nä alkukevään päivänä tulimme kävelylle Hertsikkaan ja 
näimme ilmoitustaululle juuri tulleen myynti-ilmoituksen. 
Olimme jo silloin kiertäneet useaan kertaan kaikki Helsin-
gin siirtolapuutarhat ja haaveilleet ostavamme sellaisen 
vielä joskus. Herttoniemi tuntui monessa mielessä hyvältä 
siirtolapuutarhalta ja ihastuimme alueen mökkeihin ja 
meren läheisyyteen.
2. Täytyy myöntää, että aiemmin olen suhtautunut vähän 
epäröivästi HSPY:n hallitukseen osallistumiseen. Kuitenkin 
näin parin kuukauden kokemuksen jälkeen olen erittäin 
tyytyväinen, että lähdin ja pääsin mukaan. Uskon, että 
opin yhdistyksemme toiminnasta paljon ja kesästäni tulee 
näin hyvin mielenkiintoinen. Lisäksi hallituksessa tuntuu 
olevan hyvä kokoonpano, josta löytyy valtavasti intoa 
yhteisten asioiden kehittämiseen.
3. Kesä on lyhyt ja hallituksen toimintaa pitäisikin mie-
lestäni kehittää siihen suuntaan, että monet asiat ovat 
valmiina ennen kevään alkua. Nythän hallitus vaihtui vasta 
kevätkokouksessa, joten olemme aloittaneet suunnitte-
lemaan ja tekemään asioita vasta sen jälkeen, ja se on 
aiheuttanut kiirettä.
Olen sitoutunut käyttämään jonkin verran omaa aikaani 
yhdistyksen eteen, mutta en loputtomasti - siirtolapuutar-
hamökin tehtävähän on olla kiva harrastus. Yritän osaltani 
kehittää toimintatapojamme joilla asiat saisi rullaamaan 
mahdollisimman vaivattomasti, jotta sama ihmismäärä 
saisi enemmän aikaan. Tärkeintä olisikin saada kaikki 
jäsenet mukaan tekemään edes vähän yhdistyksemme 
eteen.

Hallituksen esittely jatkuu 
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4. Hallituksessa on sovittu, että otamme periaatteessa 
käsittelyyn vain kirjallisesti (sähköpostitse tai yhdistyksen 
postilaatikkoon jätetyt) jätetyt asiat.  Epävirallisesti haluan 
kuitenkin kuulla minkälaisia kehittämistarpeita alueella 
on, ja aina parempi, jos voi samalla kertoa jonkun idean 
tai ratkaisun siihen.
Haluan kuitenkin tässä korostaa sitä, että myös kritiikki 
pitäisi aina pystyä esittämään maltillisesti ja rakenta-
vasti. Myönnän itse saavani enemmän aikaan kun olen 
hyvällä tuulella. Liian kärkevästi esitetyt mielipiteet, eivät 
ainakaan edistä asioiden hoitamista, varsinkin kun kaikki 
työskentelemme tässä vapaaehtoisesti ja vapaa-ajalla.

  Salli Pesonen
1. Minusta tuli herttonomi 32 vuotta sitten, jolloin asuim-
me perheen kanssa Laajasalossa.
Paikallisen lähikaupan ilmoitustaululla silmiini pisti ilmoi-
tus myytävästä mökistä Herttoniemen Siirtolapuutarhassa. 
Alue ei ollut minulle entuudestaan tuttu, mutta jokin siinä 
ilmoituksessa innoitti ottamaan selvää siirtolapuutar-
hasta, jossa on mökki myytävänä. Pyöräilin sen jälkeen 
useita kertoja siirtolapuutarhassa kaksivuotiaan esikoiseni 

Hallituksen esittely jatkuu 

kanssa.  Ajatus mökkiläiseksi ryhtymisestä alkoi pikkuhil-
jaa kypsyä mielessäni. Kun sitten aika oli kypsä ja sopiva 
mökki tuli myyntiin, ostopäätös odotti jo toteutumistaan.  
Asumme yhä kaikki kesät mökillä, enkä voisi kuvitella 
kesää ilman puutarhaa ja mökkiä.
2. Olen ollut aikaisemminkin mukana hallituksessa. Tämä 
hallitus vaikuttaa aktiiviselta ja on hienoa olla taas muka-
na toiminnassa. 
3. Käsiteltäviä asioita on paljon ja hyviä ideoita tulee 
jatkuvasti lisää toiminnan tehostamiseksi ja alueem-
me kehittämiseksi. Kuitenkin asioita on helppo viedä 
eteenpäin, jos hallituksella on jäsenten tuki ja porukka 
saadaan toimintaan mukaan. Silloin kiirekään ei rasita 
ja voimme yhdessä nauttia työn touhusta.  Mökkialueel-
lamme on paljon taitavia ja ahkeria ihmisiä toivon, että 
kaikki kantavat kortensa kekoon alueemme kehittämiseksi 
ja toiminnan aktivoimiseksi. Pitäkäämme yhdessä hyvää 
huolta tästä mökkiparatiisistamme.
4. Kaikenlainen palaute jäseniltä on tervetullutta. Monen-
laista puuhamiestä vielä tarvitaan mukaan toimintaan. 
Tulkaa joukolla mukaan näihin yhteisiin talkoisiin.

 Yhdistyksen syyskokouksessa jaetaan vuosittain  
 Kymppipalkinto kunnianosoituksena yhdistykselle   
 tehdystä työstä tai oman tontin hyvästä hoidosta.

2012 syyskokouksessa Sirkka Etzell vastaanotti Herttonie-
men Kymppipalkinnon. Sirkka on ollut mukana vanhassa 
vesitornissa sijaitsevan kirjaston toiminnassa sen perusta-
misvuodesta 2002 lähtien.  Kirjojen määrä on melkoinen: 
toistatuhatta kirjaa odottaa lukijoitaan kesä-elokuun ajan 
joka lauantai klo 15 – 16. Sirkka toivoo uusia lainaajia, 
varsinkin lapsia, kirjaston käyttäjiksi.
Sirkka on himolukija ja kertoo, että toistaiseksi vesitornin 
kirjat ovat riittäneet hänelle kesälukemiseksi. Lukemis-
harrastuksensa lisäksi hän on mukana senioriyhdistyksen 
kerhotoiminnassa, jossa riittää ohjelmaa aina aivojum-
pasta kulttuurin eri alueille. Talvella Sirkan tapaa myös 
pari kertaa viikossa harrastamassa vesijuoksua ja uintia. 
Kesä luonnollisesti kuluu mökillä, jonka pihalla hänet 
näkee päivittäin puutarhatöissä. Sitä mukaan kun satoa 
tulee, valmistuu hilloja ja mehuja omaan käyttöön, ja 
myös sukulaiset ja ystävät taitavat saada maistiaisia. 

Kymppipalkinto 
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Meitä kaikkia yhdistää rakkaus luontoon ja Hertsikan 
multaan. Vaalimme palstojamme hartaudella ja meillä 
on hyvinhoidettu, kaunis puutarha. Lisäksi siirtolapuu-
tarhamme sijaitsee ainutlaatuisella paikalla Kulosaaren 
kartanomiljöön, Kivinokan ulkoilupuiston ja Saunalahden 
luonnonsuojelualueen naapurina.
Ihanan alueemme edun nimissä on aika kurkistaa aidan 
yli myös naapurin puolelle. Meille ei saa olla yhdenteke-
vää, mitä naapureillemme kuuluu. Jos selvitystilassa oleva 
Kivinokka päätetään kaavoittaa asuinalueeksi, se muuttaa 
lähiympäristöämme ratkaisevasti. Tai jos Saunalahden 
luonnonsuojelualue ja rannan suojavyöhyke  pääsevät 
huonoon kuntoon, niiden maisemallinen arvo ja luonnon-
suojeluksellinen merkitys tuhoutuvat.
Vanhemman polven herttonomit muistavat ”kokkorannan”, 
jonne yleisen käytännön mukaan raahattiin puutarhasta 
kaikki oksat , risut ja laudat sekä muu puutarhajäte. Puu-
tavarasta rakennettiin juhannukseksi muhkea kokko, jonka 
ääreen tultiin tunnelmoimaan riiheltä ja omilta pihoilta. 
Sittemmin kaupunki kielsi avotulen teon maillaan ja ym-
päristömääräykset muuttuivat. Nykyään Saunalahti on osa 
Viikin-Vanhankaupunginlahden luonnonsuojelualuetta ja 
Natura 2000 -verkostoa ja meillä on oma kompostikenttä 
huoltorakennuksen takana.
Aikojen saatossa on Suomeen kulkeutunut puutarha-
kasveja, jotka luontoon karattuaan saattavat aiheuttaa 
todellisen uhan kotoperäisille kasveillemme.  Oma 
siirtolapuutarhamme ei ole  myöskään välttynyt näiltä 
tulokkailta.  Alueelle on kotiutunut haitallisista vierasla-
jeista ainakin jättipalsami, japanintatar, lupiini ja kana-
danpiisku. Reilu kymmenen vuotta taaksepäin saimme 
talkoovoimin hävitettyä riihenmäeltä ja  kokkorannasta 
pahiksista pahimman, jättiputken, joka saattaa aiheuttaa 
jopa palovammoja iholle.  
Jos haluat kasvattaa vieraslajeja pihallasi, vastuu niiden 
kurissa pysymisestä on sinun. Haitallisten vieraslajien 
hävittämisen kanssa kannattaa olla tarkkana. Missään 
tapauksessa niitä ei saa kärrätä luontoon, sillä siemenet, 
juurakot, juurenkappaleet ja varret jatkavat elämäänsä ja 
pystyvät leviämään uusille kasvupaikoille. Paras tapa on 
pilkkoa ne ja kompostoida huolellisesti omaan komposto-
riin, jolloin voit tarkkailla kompostorin ympäristöä jälkikä-
teen. Kasvit on paras poistaa jo kukintovaiheessa, jotta 
uudet siemenet eivät pääse varisemaan maahan.
Haitallisten vieraslajien hävittäminen on pitkäjänteistä 
puuhaa, mutta sinnikkyys palkitaan. Vaarallista jättiput-
kea ei ole esiintynyt sen jälkeen kun takavuosina asiaan 
reagoitiin ripeästi ja joka ikinen juurenkappale tuhottiin. 
Huonommin asiat ovat sittemmin olleet jättipalsamin, 
lupiinin, kanadanpiiskun ja japanintattaren suhteen.  

Yhteinen luontomme
Helsingin luonnonsuojeluyhdistys aloitti yhteistyössä 
Herttoniemen siirtolapuutarhan kanssa jättipalsami-
projektin Saunalahden tuntumassa kesällä 2010 ja työtä 
jatketaan edelleen tänä kesänä.   Saunalahden ranta 
saatiin viime kesänä puhtaaksi ja loppukesästä päästiin 
siirtymään siirtolapuutarhan itäreunaa pitkin kulkevalle 
ojalle. Tulevista talkoopäivistä ilmoitetaan herttonomeille 
erillisellä ilmoituksella. Myös Kivinokan saaritoimikunta 
aloittaa tänä kesänä omalla alueellaan jättipalsamin 
hävittämisen, joten haaveena on tulevaisuudessa jättipal-
samista puhdas Kivinokka. 
Koska Saunalahden ranta on luonnonsuojelualuetta, 
myös haittakasvien nyhtäminen rannasta on luvanvarais-
ta. Luonnonsuojeluyhdistys on hakenut vuosittain luvan 
talkoopäiville Ely-keskukselta. Siirtolapuutarhan aluetta 
saamme sen sijaan kitkeä ja raivata mielin määrin.  Var-
sinainen megaurakka meillä on vielä edessä tänä kesä-
nä: Alueen koilliskulmassa Saunalahteen viettävän niityn 
ovat vallanneet lupiini, japanintatar, jättipalsami sekä 
kanadanpiisku, kaikki neljä karkulaista sulassa sovussa.

Sirkka Tuorila

Haittakasvien kitkentätalkoot: 
1.7., 1.8. ja 2.9. yhteyshenkilö Sirkka Tuorila

Jättipalsami (Impatiens glandulifera)



8

vuodesta toiseen ja hoitavat itse jatkuvuuden sopivasti 
ohjailtuina. Tällaisia ovat esimerkiksi yksivuotiset kehäkuk-
ka ja keltamaksaruoho sekä upeanvärinen kaksivuotinen 
ketoneilikka. Nekin tarvitsevat oman riittävän tilansa, 
jotta seuraavan vuoden taimet olisivat valmiiksi oikeassa 
paikassa.

Näyttävyyttä perennoista 
Jos kaipaat vaikuttavampia näkymiä, suosi reheväkasvui-
sia perennoja, jotka voivat toimia myös maanpeitteenä. 
Klassinen esimerkki on vuorenkilpi, joka ikivihreänä 
koristaa pihaa koko vuoden ja pitää sitä paitsi rikkakasvit 
tehokkaasti loitolla. 

Maanpeitteinä toimivat myös erilaiset kuunliljat, joiden 
kauniista erivärisistä lajikkeista saa varjoisaan paikkaan 
näyttäviä istutuksia. Poimulehdet toimivat hyvänä taustana 
muille kasveille.
Komea piha syntyy erivärisistä ja -lajisista pioneista, jotka 
puhkeavat vuorotellen kukkaan alkukesästä. Ne viihtyvät 
uskollisesti samalla aurinkoisella paikalla pitkään eivätkä 
kaipaa päivittäistä hoitoa. Lakastuneet kukat kannattaa 
kuitenkin poistaa uusien nuppujen tieltä, jos haluaa 
kukinnan jatkuvan.

Kohti helpompaa puutarhanhoitoa

Mökin pihalla on kiva kokeilla ja kasvattaa kaikenlaista uutta ja erilaista. Mutta miten puutarha 
pysyy kunnossa, jos paikalle ehtii vain silloin tällöin ja homma tuntuu karkaavan käsistä? 

Puutarhanhoidon pitäisi olla hermolepoa ja rauhoittavaa 
askartelua, jota saa toteuttaa itselleen sopivana ajankoh-
tana. Liian haasteellisesta pihasta voi tulla stressin aihe, 
jos aika ei riitä sen hoitamiseen ja istutukset tuntuvat 
liian vaativilta. Jokainen voi kuitenkin itse vaikuttaa siihen, 
onko edessä loputon rikkaruohosota vai nautinnollista 
vapaa-ajan puuhastelua.

Suunnittele ennakkoon
Helpompaan puutarhanhoitoon ei ole olemassa varsinai-
sia oikoteitä. Muutamaa niksiä kannattaa kuitenkin kokeil-
la omalla pihallaan. Jos aika ei riitä kaikkeen, istutuksista 
ei pidä tehdä liian monimutkaisia. Valitse siis helppoja 
lajeja, rajoita kasvien määrää ja värivalikoimaa sekä ota 
avuksi kateviljely ja maanpeitekasvit, niin saat pääset 
vähemmällä ainakin rikkaruohosavotasta.

Tekeekö luonto kiusaa?
Luonnon ja puutarhurin käsitykset menevät herkästi ristiin, 
koska luonto pyrkii jatkamaan omaa lajikirjoaan täyttä-
mällä saatavilla olevan vapaan tilan itse valitsemillaan 
lajeilla. Monet niistä määritellään rikkaruohoiksi.
Tämä vapaa rehotushan ei käy tarhurille itselleen, joka 
yleensä haluaa pihalleen tietynvärisiä ja -lajisia kasveja 
johonkin tiettyyn paikkaan ja mieluiten vielä rikkaruohot-
tomaksi kitketyllä mulloksella. 
Jos haluat helpomman puutarhan, unohda liian monimut-
kaiset tai eksoottiset lajit, jotka vaativat jatkuvaa huoltoa 
ja nyppimistä. Vähemmällä vaivalla selviät, jos mietit 
asiat etukäteen ja valitset kasvit niin, että tarhasta ei tule 
taakkaa.

Kasvata helppoja lajeja
Helpoin tarha olisi tietenkin luonnon itsensä suunnit-
telema, jossa annetaan kaikkien kukkien kukkia. Täysin 
luonnontilainen piha ei kuitenkaan sovi siirtolapuutarhaan 
monestakaan eri syystä.
Erilaiset luonnonkasvit ovat nykyään muodissa, joten 
seuraavaksi helpoin vaihtoehto on antaa valikoitujen luon-
nonkukkien kasvaa ja levitä hallitusti omilla paikallaan ja 
poistaa sieltä vain “väärät” kasvit.
Helpoimmin menestyvät sellaiset sortit, jotka selviävät 
luonnossakin ilman sen kummempaa hoitoa. Näitä on 
vaikka kuinka paljon: luonnonorvokit, malvikki, kurjenpol-
vet, puistoruusut ja tarha-alpit. Mutta helppoudella on 
myös hintansa: jotkut niistä ovat myös sangen hanakoita 
leviämään, joten kasvutilaa on syytä varata tarpeeksi.
Monet yksi- ja kaksivuotiset kasvit siementävät itsestään 
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Peitä maanpinta katteella
Eniten kiusaa aiheuttaa ja aikaa vie loputon taistelu rik-
karuohoja vastaan. Luonto ei kunnioita mustaa mullosta 
vaan täyttää sen heti tilaisuuden tullen milloin milläkin 
kasvilla. Sitä paitsi “rikkaruoho” on itse asiassa makuasia. 
Keto-orvokki on yhden mielestä rikkakasvi, toiselle se on 
kaunis luonnonkukka. Pari neliötä keto-orvokkeja muo-
dostaa sievän luonnonniityn. 
Puutarhanhoitoa voi helpottaa, kun pitää maanpinnan 
peitettynä jollain eloperäisellä katteella. Kateviljely (eli 
pintakompostointi) parantaa maan laatua ja vähentää 
puutarhan töitä: kastelua, kitkemistä ja lannoitusta. 
Eloperäisiä katteita ovat esimerkiksi ruohonleikkuujäte, 
puunkuorikkeet ja vihersilppu. Kuoriketta ja silppua voi 
tuottaa itse oksasilppurilla, joka on sangen kannattava 
pidemmän aikavälin investointi. 
Kun ohuemmat oksat ja perennojen varret silppuaa itse ja 
käyttää maanpeitteeksi, on hyöty moninkertainen. Ensin-
näkin kasvien jo käyttämät ravinteet saadaan uudestaan 
hyötykäyttöön. Niiden kantaminen roskiin ei ole kovinkaan 
"ksua, koska silloin maaperä köyhtyy vähitellen, tilalle 
tarvitaan uutta lannoitusta, ja risujen poiskuljettamisesta 
aiheutuu vaivaa ja kustannuksia. 

Kate ravitsee ja suojaa maata
Ruohonleikkuujäte sopii korkean ravinnepitoisuutena 
vuoksi erityisesti monien vihannesten kasvatukseen. Se 
saattaa myös lisätä kosteassa viihtyvien lehtokotiloiden 
määrää, joten tarkkailu on paikallaan, ennen kuin tilanne 
pääsee pahaksi. Kotilot on helpointa tuhota poimimalla 
ne pois ja upottamalla etikkaveteen.
Vihersilpulla voi peittää syksyllä sekä kukkapenkkien että 
vihannespenkkien pinnan. Kun pinta on koko talven viher-
katteen peitossa, multa on keväällä pehmeää ja helposti 
muokattavissa.
Karkeammat kuorikkeet sopivat varsinkin puiden ja 
pensaiden juurille. Jos niiden alla on vaikeasti hallitta-
va rikkaruoho-ongelma, sen saa kuriin myös tukevalla 
kerroksella sanomalehteä tai mansikkakankaalla, jonka 
voi peittää kuorikkeella tai soralla. Näin rikkakasveja ei 
päästetä läpi.

Helppoja vihanneksia
Varsinkin vihannespenkeissä kannattaa muistaa katevil-
jelyn tarjoama helpotus. Valkosipuli kaipaa ehdottomasti 
ruohokatetta, samoin porkkana. 

Jotkut vihannekset ovat toisia helppohoitoisempia, joten 
oikeasta lajivalinnasta on apua.
Helpoimmasta päästä ovat monivuotiset vihannekset: 
raparperi, parsa, maa-artisokka, samoin kuin monivuotiset 
yrtit: oregano, rakuuna, lipstikka, talvisipuli, saksankirveli. 
Eikä persiljan, perunan tai retiisinkään kasvatus aiheuta 
suurta päänvaivaa. 

Persiljan voi antaa kaksivuotisena kylväytyä hallitusti itses-
tään, samoin kuminan. Oregano ja saksankirveli leviävät 
laajalle, jos niiden antaa vapaasti siementää.

Hyödynnä maanpeitekasveja
Maanpinnan voi peittää myös maanpeitekasveilla. Maan-
peitekasviksi voidaan laskea mikä tahansa matala tai 
korkeampi tiheäkasvuinen laji, joka peittää pinnan ja 
estää muita kasveja tunkemasta näkyviin. 
Matalat kivikkokasvit pitävät rikkaruohot kohtuudella 
kurissa, jos ne istutetaan puhtaaksi kitkettyyn multaan. 
Suikeroalpilla tai tuoksuorvokilla voi peittää pensaiden 
ja puiden juuret tai kukkapenkin reunat. Lamoavat havut 
kuten laakakatajat pitävät nekin muuta kasvullisuutta 
kurissa. Vuorenkilven alta ei mikään muu kasvi pääse 
päivänvaloon. 

Istuta isoina pintoina
Jostain syystä monet kasvit eivät koskaan tunnu viihtyvän 
sillä paikalla, johon ne oli alunperin istutettu. Perennaryh-
mät saattavat jäädä pieniksi ja kukkapenkki puolityhjäksi, 
tai sitten ne leviävät liikaa ja valtaavat tilan muilta kasveil-
ta. Ja taas tarhuria kiukuttaa epäsiisti penkki.
Yhtä lajia kannattaisi istuttaa aina riittävästi. Vanhan nyrk-
kisäännön mukaan mitä tahansa koristekasvia pitäisi aina 
olla vähintään neliömetrin verran. Kun jokaisella lajilla 
on riittävästi tilaa, ne eivät mene niin helposti sekaisin ja 
riitele toistensa kanssa. Joka lajilla on oma luontainen 
kasvutiheytensä, joten ne osaavat säädellä itse tarvitse-
maansa kasvutilaa. 
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Käytä yhtenäisiä värejä
Istutukset näyttävät helposti epäsiisteiltä, kun kasvit 
karkaavat omilta kasvupaikoiltaan ja lajit menevät sekai-
sin. Tähän tepsii se, että samaan penkkiin istutetaan vain 
muutamia valikoituja värejä. Silloin pieni sekaannus ei 
pistä pahasti silmään. 
Hyviä yhdistelmiä ovat sinisen eri sävyt tai lilan tai pinkin 
koko väriskaala. Myös kahden värin yhdistelmä toimii koh-
tuullisesti: sinistä yhdessä valkoisen tai keltaisen kanssa. 
Värit jokainen valitsee tietysti oman makunsa mukaisesti.

Turvaudu tekniikkaan
Jos kuitenkin haluat kasvattaa myös päivittäistä kastelua  
kaipaavia kasveja kuten tomaatteja, avuksi tarvitaan 
puutarhatekniikkaa. Ulkokäyttöön tarkoitetut alta kastele-
vat ruukut ovat mainio keksintö, kunhan niissä on kasvien 
hukkumisen estävä ylijuoksuputki sadepäivien varalle. 
Niissä kasvit viihtyvät pidempään ilman jatkuvaa kastelun 
vaivaa.
Automaattinen kastelujärjestelmä pitää huolen säännöl-
lisestä kastelusta aikakytkimen avulla myös kasvihuo-
neessa. Sopivalla harjoittelulla löytyy ajastus, joka riittää 
kasvien tarpeisiin mutta ei aiheuta haittaa liiallisella 
kosteudella.

Anna-Maija Gruber

 

1. Mukaudu luonnon vaatimuksiin, 
se vetää aina pidemmän korren.

2. Istuta helppoja lajeja: mieluummin kaunis 
kehäkukka kuin kituva jaloruusu.

3. Minimoi kitkeminen. Rikkakasvit pysyvät aisois-
sa katteella ja maanpeitekasveilla. 

4. Älä näpertele, vaan keskity muutamiin 
näyttäviin lajeihin, niin pääset helpommalla.

5. Valitse värit viisaasti. 
Harmoninen yleisvaikutelma on tärkeämpi kuin 

yksittäiset kasvit. 

6. Ota tarvittaessa avuksi puutarha- 
ja kastelutekniikka. 

Helpomman tarhan teesit

toimi näin:

Tarkista, että oman mittarin sulakkeet ovat ehjiä.

-  katso, että mikään vaaraa mahdollisesti aiheuttava  
 laite ei ole päällä, esim. liesi.

-  tarkista missä alueella olevassa kaapissa on mökkisi  
 automaattisulake. Ovat yleensä lähimmässä jako- 
 kaapissa ja kaapin kyljessä on mökkien numerot

- ota yhteyttä henkilöön, joilla on avain ko. kaappiin

He ovat: 
Kauko Paananen, mökki 70 puh. 044 570 4055 
Veijo Heikkiläinen, mökki 109 puh. 041 511 5505  
Jorma Äyräväinen, mökki 77 puh. 041 574 3244 
Veikko Isomäki, mökki 50 puh. 0400 268 026  
Vuokko Hänninen, mökki 176 puh. 0400 902 629

Sinun on oltava paikalla kun automaattisulake  
käännetään takaisin päälle.

Jos sähkö katkeaa mökistä
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Jätteitä riittää ja maksut nousevat
Jätteistä on tullut melkoinen kustannuserä puutarhas-
samme: vuonna 2013 mökkikohtainen jätemaksu on 
80 euroa. Ei ihme että ne mökkiläiset, jotka hakettavat 
tai muulla tavoin pienivät kaikki oksat ja risut ja vievät 
jäteastioihin ainoastaan pienen pussukan sekajätettä ovat 
syystä harmissaan moisesta maksusta.

Miten tämä määrä risuja, oksia, ja muuta puutarhajä-
tettä on viime vuosina kasvanut aivan mahdottomaksi? 
Miksi emme vie risuja ja oksia niille osoitetuille paikoille 
haketettavaksi, ja muuta puutarhajätettä omalle paikal-
leen. Jos risujen ja oksien joukkoon sekoitetaan muita 
roskia, niitä ei voida hakettaa ja jätemaksut nousevat 
edelleen Kaikkea puutarhajätettä ei edes tarvitsisi tuoda 
keräyspaikoille: omalla mökillä voi aivan hyvin kompostoi-
da kaikki puutarhajätteet. Kompostori kuuluukin jokaisen 
mökin vakiovarusteisiin ja kompostointia tulee opetella. 
Tietoa löytyy paitsi puutarhakirjoista, myös alan lehdistä ja 
naapureiltakin voi kysyä neuvoa.

Suurin osa meistä kierrättää jätteensä kaupunkiasun-
nossaan. Siirtolapuutarhassa kierrätyksen hyöty on 
vielä konkreettisempi: oikealla lajittelulla vähennämme 
mökkikohtaista jätemaksua, ja kompostoimalla saamme 
kierrätyksen lopputuotteen omaan käyttöömme maanpa-
rannukseen. 

Paperinkeräysastia

-
kia, ruskeaa paperia ja paperikasseja, muovia, alumiini- 
tai vahapaperia.

Molokit, nykyaikaiset jäteastiat
 Säiliöt pidetään suljettuna talven ajan ja avataan   
 keväällä. Pidetään myös niiden ympäristö siistinä. 

Sekajäte

 
 kohdalle, tilaa on useimmiten reunoilla.

 
 kertakäyttövaipat, pölynimuripussit ja posliini.

Kartonkiastia

 
 elintarvikepakkaukset.

 
 -rasioita eikä lahjapapereita.
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Multaa, lannotteita, kalkkia ja  
huussikuiviketta. Tuotteita on  
myynnissä huoltorakennuksella.

Mullanmyyntiä tänä kesänä  
hoitaa Riitta Kivikari.

Multaa, lannotteita, kalkkia ja  
huussikuiviketta

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

Pysäköintilupa

Mullan ym. myyntiajat ovat:
- 15.6. klo 14–15
- 29.6. klo 14–15
- 13.7. klo 14–15
- 27.7. klo 14–15
- 10.8. klo 14–15
- 24.8. klo 14–15
-   7.9. klo 14–15
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Herttoniemen Siirtolapuutarhayhdistys perustettiin 
17.2.1934, kun Helsingin kaupunki osoitti yhdistykselle 
noin seitsemän hehtaarin alueen Kulosaaren kartanon 
peltomailta. Ensimmäiset suunnitelmat siirtolapuutar-
haksemme oli laatinut puutarhaneuvoja Elisabeth Koch 
yhdessä Arnold Erikssonin kanssa jo syksyllä 1930, ja 
alueen pääsuunnittelijana toimi asemakaava-arkkitehti 
Birger Brunila. Keskikooltaan 350 neliön palstoja muo-
dostettiin 182. Halukkaita alueelle oli runsaasti, ja heti 
kesällä 1934 alkoi kiivas rakennustoiminta. Ensimmäise-
nä vuonna valmistui jo 120 mökkiä.  
Nyt alueemme koko pinta-ala on noin kymmenen heh-
taaria ja palstakoot vaihtelevat 300–790 neliön välillä.  
Herttoniemen siirtolapuutarha on edelleen rauhallinen 
ja viihtyisä viheralue, vaikka ympäröivä kaupunki onkin 

Valmistaudutaan juhlavuoteen
kasvanut. Mökkiläisistä kuitenkin muutama on ihan alku-
peräisiä. He ovat tulleet pieninä lapsina Herttoniemeen – 
maaseudulle – kesän viettoon.  Matka Kulosaaren puusil-
lan yli tehtiin tuolloin raitiovanulla ja loppumatka varmasti 
polkupyörällä ja kävellen. 
Nykyisin alueelle on helppo tulla: metrolta kävelymatkaa 
muutama sata metriä ja autolla pääsee portille saakka. 
Parkkipaikka ei ole niin suuri, että kaikki autolla liikkujat 
sinne mahtuisivat, mutta eiväthän kaikki mökkiläiset ole-
kaan yhtaikaa mökillään. 
Ensi vuosi on juhlavuosi, kun yhdistyksemme saavuttaa 
80 vuoden iän. Huolehtikaamme siis, että puutarham-
me on juhlaan sopivassa kunnossa. Alueellemme tulee 
varmasti paljon vieraita, joten annetaan heille Herttonie-
men siirtolapuutarhasta hyvä kuva. Pidetään istutukset 
hoidettuina, palokujat siisteinä ja rikkakasvit pois ajotieltä 
ja pensasaitojen alta. Puutarhanhoito vaatii työtä ja aikaa, 
joten aloitetaan juhlavalmistelut jo nyt – onhan meidän 
myös mukavampi itse viettää kesää siistissä ja hoidetussa 
puutarhassamme.
Miten Sinä haluaisit viettää juhlavuotta? Lähettäkää, 
ideoita, ajatuksia ja valokuvia vuosien varrelta hallituksen 
postilaatikkoon tämän kesän aikana. Varmasti joukos-
tamme löytyy myös laulajia, muusikoita, runonlausujia, ja 
tarinaniskijöitä ohjelmansuorittajiksi juhlaamme. 

RJH

kasvanut. Mökkiläisistä kuitenkin muutama on ihan alku-

2014

Juhlatoimikunta
Ritva Heikkiläinen pj. Maija Anttila

Tate Ketterer  Kaija Kumpukallio

Ritva Niemelä  Pekka Vihma
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Herttoniemen Siirtolapuutarhayhdistys ry.    

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    HSPY:n hallituksen päätös

 
*) Mökin tyyppipiirustus                      170 !  
*) Leikkimökin piirustus 50 !
*) Varaston piirustus mikäli varastoa ei ole aikaisemmin ollut 50 !

Toimenpideilmoitus/Rakennuslupahakemus
Hakemus toimitetaan huoltorakennuksen  
postilaatikkoon.
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Riihen käyttösopimus        2013

 Yhdistys vuokraa hallussaan olevaa 144 m2 suuruista riihirakennusta vain jäsenilleen ja heidän perhekunnilleen seuraavin ehdoin:

  Muussa tapauksessa siivouksesta veloitetaan 10 eur/tunti.

 Riihen käyttökorvaus
  arkipäivisin 60 !
  pe–la–su 125 !

 Riihen käyttö varataan yhdistyksen 
 varapuheenjohtajalta 
  Lari Rajantie, mökki 93, Kehäkukkapolku
  - puh. 050 3738 609
  - sähköposti: lari rajantie@gmail.com

 Riihen käyttökorvaus maksetaan pankkitilille 
  NORDEA 127930-515656
  Kirjoita viestikenttään: Riihen maksu, mökki xx (xx=mökkisi numero)

     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

  Kirjoita viestikenttään: Riihen maksu, mökki xx (xx=mökkisi numero)
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satoa vuodelta 2012kuva

kertaa sipulimaa kiinnostuksen kohteena.

Siirtolapuutarhojen kohtaamispäivä 
vietettiin Talissa.

Saara Pelttari piti mielenkiintoisen 
esityksen ruusuista heti alkukesästä.

Tällainen pelilauta 
sopisi meillekin. 
Mistä löytyisi tekijä? 
Pelilaudan reikiin 
heitetään ketjuja ja 
onnistuneiden heit-
tojen pisteet lasketan 
yhteen.

Pekka Ojajärvi 
keskittyy heittoonsa 
Talissa.

Eckerö on komea ja hyvänmakuinen
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li
satoa vuodelta 2012kuva

Heinäkuisessa laulelmaillassa saimme 
esiintyjiä myös Kivinokasta.

Omat kesäkisat ja kerrankin kaunis ilma.

Lapsilla oli aika hauska tikkataulu. Elojuhlat aloitettiin lasten ohjelmalla; 
piirustuskilpailu, ongintaa, leikkejä, laulua 
ja tietovisa. Lopuksi vohveleita ja mehua.

Tälläisiakin herkkuja kasvaa 
puutarhassamme.

Roopen Ruukku 
palasi Herttoniemeen.
Siitä kilpaillaan 
taas elokuun loppu-
puolella.



Hyvää kesää kaikille Herttonomeille!

Urheilemaan!

In memoriam
Aktiivinen herttonomi Erkki Auvinen  

poistui keskuudestamme 28.10.2012

Hän toimi yhdistyksemme puheenjohtajana  
vuosina 1981–1984 ja 1997–2000. 

Hän oli aktiivisesti mukana sähkö- ja rakennustoimikunnassa sekä edusti  
yhdistystä Siirtolapuutarhaliitossa ja aluejärjestössä.

Me kaikki muistamme Ekin kaikista Riihen tilaisuuksista iloisena  
ja huomaavaisena henkilönä.

Muistoa kunnioittaen

Herttonomit

Perinteiset aluejärjestön kesäkisat järjestetään tänä kesänä Vallilan siirtolapuutarhassa 28.7.2013. 

Päivän ohjelmaa ei ole vielä julkaistu. Lajeina ovat perinteisesti olleet lasten viestit, kuulakikka, naisten mölkky, lausun-
ta ja puhe. Lisäksi pelataan lentopalloa sekä petankin, tikanheiton ja kroketin loppuottelut. Lentopallon kisapaikka voi 
kuitenkin olla jossain toisessa puutarhassa.

Herttonomien pitää ryhdistäytyä jotta saamme petankkijoukkueen lisäksi myös muita joukkueita kisoihin.  Viime kesänä 
meillä oli jo tikkajoukkue, nyt olisi aika saada meiltä myös lasten viestijoukkue. Naiset voisivat lähteä pelaamaan mölk-
kyä, ja meillä on alueellamme myös erinomainen runonlausuja, joka ehkä haluaisi edustaa herttonomeja kesäkisoissa?

Jari Lehto, mökki 49, puh. 050 539 4428 on luvannut kerätä lasten viestijoukkueenjoukkueita  ja valmentaa heidät 
kisakuntoon?  Tikka-ja mölkkyjoukkueet voivat ilmoittautua mökkiin 109 20.7.2012 mennessä.

Muistetaan myös mennä yhdessä kannustamaan kisailijoita!

vas. Kaj Etzell, Sirkka Etzell, Asta Korppi, Ismo Hietanen ja Joensuulainen vierailija Vesa Katainen.


