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Nimi			Mökki
Veikko Isomäki
50
Tuija Nikko		
65
Marja Salminen
9
Tuija Jakonen		
172
Eeva Levander		
182
Ville Virrankari
118
Seija Leino		
8

Puhelin			Sähköposti
0400 268 026 		
veikko.isomaki@sisarakenneisomaki.inet.fi
050 5292 913		
tuija.nikko@hse.fi
040 7011 478		
marsalm@welho.com
050 4141 682		
tuija.jakonen@elisanet.fi
040 5539 363		
lab.levander@kolumbus.fi 		
050 3851 489		
ville.virrankari@luukku.com
050 3668 095		
seija.leino@fonet.fi

Hellevi Malkamäki
Lari Rajantie		

63
93

040 7163 592		
050 3738 609		

h.malkamaki@suomi24.fi
lari.rajantie@saunalahti.fi

Pirkko Valtonen

94

050 586 5763		

pirkko.valtonen@pp.inet.fi

Hallitus tiedottaa
Pensasaidat ja palokujat kuntoon!
Kaupungin edustajat tekevät oman aikataulunsa mukaan katselmuksen alueellamme. Samoin yhdistyksemme hallitus kiertää katsomassa tiluksien 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 vuotuinen hoitomaksu. Kesällä 1/3
osa vuokrasta ja jäsenmaksut. Syksyllä sähkölasku ja mahdolliset
rästimaksut. Jos laskussasi on virheitä, ota yhteyttä Veikko Isomäkeen.
Talkoot: Vapaaehtoisia tarvitaan aina! Työvelvoite on 6 tuntia
kesässä. Mikäli et pysty osallistumaan töihin, niin työvelvoitemaksu
on 60€/kesä. Kerää ryhmä ja sovi tietyn kohteen hoidosta. Erillisistä
talkootöistä löydät tiedotteet ilmoitustauluilla. Voit myös kysyä talkootöistä Veikolta ja Villeltä.
Käyttöavain: Sen saat 20 € panttia vastaan. Avain käy vesivessoihin ja kärryyn portilla.
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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 täälläkin.
Lintujen ruokinta: Linnut löytävät kesäaikaan luonnosta riittävästi
ravintoa, joten meidän ei tarvitse antaa niille lisäravintoa. Maahan
jäänyt linnunruoka houkuttelee paikalle vähemmän miellyttäviä elukoita - ROTTIA. Joten jos haluat ruokkia lintuja, tee se talvella
Kartanon sauna: KTV:n saunat ovat avoinna kesä-heinäkuussa
keskiviikkoisin klo 15–17, saunomisaika 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 kausikortti 35 € ja lasten 10 €.

Kesän 2008 tapahtumia
Kesäkuu
14.6.2008 klo 12.00
14.6.2008 klo 18.00
20.6.2008 klo 18.00
20.6.2008 klo 20.00–01.00
29.6.2008 klo 15.00

Talkoot, kokoontuminen riihikentällä
Yhteislaulutilaisuus Riihellä,
Tate Ketterer & Jussi Kerppola säestävät
Lipunnosto riihikentällä
Juhannusjuhlat, musiikista vastaa Bankers-yhtye
Arpajaiset
Seurakunnan yhteislaulutilaisuus, puffetti avautuu klo 14.30

Heinäkuu
5.7.2008 klo 13.00
19.7.2008
20.7.2008
20.7.2008 klo 15.00
27.7.2008

Ylimääräinen jäsenkokous riihellä aiheena sähkötyöt
SSPL: kohtaamispäivä Tampereella
Aluejärjestön kesäkisat Klaukkalanpuistossa
Seurakunnan yhteislaulutilaisuus, puffetti avautuu klo 14.30
Kansainvälinen siirtolapuutarhapäivä, muista liputtaa!

Elokuu			
3.8.2008
Lasten ja nuorten päivä, ”olympialaiset” ja muuta mukavaa
7.8.2008 klo 14.00
Herttoniemessä varttuneiden ”nuorten” tapaaminen
jo 10:nen kerran*
10.8.2008
Marjamarkkinat
16.8.2008
Elojuhlat, päivällä maastogolf, tikanheitto, mölkky
Roopen ruukku, petankkikisa Talissa
Syyskuu
13.9.2008

Kauden päättäjäiset

yhteydessä ”nuoret” 		
lahjoittivat riihen keittiön 		
hankintoihin mukavan 		
summan euroja.
Nykyiset Herttonomit kiittävät!

Muutokset mahdollisia!
Seuraa ilmoitustaulua!

Maksut vuonna 2008

* Kesän 2007 tapaamisen 		

€

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

1,2014
40,00
0,10
20,00
45,00
60,00
30,00
20,00

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
Veikko Isomäki, HSPY:n puheenjohtaja

Ville Virrankari, talkoovastaava

on viihtynyt Herttoniemessä jo toistakymmentä vuotta. Puheenjohtajana hän on ollut vuodesta 2005 ja ennen sitä hän ehti olla
hallituksessa useita vuosia. Yhdistyksen puheenjohtajan tehtäviin
kuuluvat oman alueen hallitustyöskentelyn lisäksi mm. osallistuminen
aluejärjestön kokouksiin ja lukuisat ja taas lukuisat yhteydenpidot
kaupungin eri instansseihin.
Veikko on kiireinen yrittäjä, mutta kyllä hänet näkee kesäaikaan lähes
päivittäin puutarhassa. Tänä kesänä sähköprojekti työllistää Veikkoa
yllin kyllin. Kevään ensimmäiset talkoot on pidetty, väkeä oli melko
mukavasti. Työn
alla on lista töistä,
jotka voidaan tehdä
talkootyönä. Listasta
voivat talkoohenkiset katsoa itselleen
sopivan homman ja
pistää töpinäksi.

Monitaitoinen Ville on hyvin viihtynyt mökkiläisenä jo toistakymmentä
vuotta. Pojat Oskari ja Markus ovat Villen apuna oman tontin töissä
aina kun omilta puuhiltaan ehtivät. Villen vastuualueeseen kuuluvat
talkootöitten suunnittelu. Siinäpä hän joutuu koko ajan katselemaan
ympärilleen ja miettimään mitä kaikkea talkoissa voidaan ja pitää
tehdä.
Myös Villeä askarruttaa alueen
jäteongelma. Kustannukset
nousevat koko ajan ja YTV on joutunut meitä kovistelemaan, koska
jäteaitaukseen tuodaan sinne
kuulumatonta jätettä ja mustiin
jätesäkkeihin kätketään mitä
ihmeellisimpiä ”talousjätteitä”.
Niihin eivät kuulu rikkaruohot,
oksat ja risut. Eivät myöskään
hävitettävät vuodevaatteet jne.
“Siinä meillä on hallituksessa tekemistä, jotta saamme jäteasiat
oikeille raiteille.”

Marja Salminen, rahastonhoitaja
Kun jokainen mökkiläinen
huolehtii ajallaan yhdistykselle tulevista maksuista, on rahastonhoitajan olo
rauhallinen.
Mikäli jotain ongelmia tms.
ilmenee, niin toki asioista
voidaan aina keskustella. Yhdistyksen talous on hyvässä
kunnossa ja pientä pesämunaakin on vuosien saatossa
sen verran kertynyt, että siitä
voidaan irrottaa osa nyt vireillä olevaan sähkötyöhön.

Eeva Levander, emäntä
Melkoista urakkaa on tämä emännän työ. Viime kesä kuitenkin opetti
paljon ja onneksi alueella on mukavasti ihmisiä jotka ovat tulleet
auttamaan riihelle. Kuka on tehnyt voileipiä, kuka ollut keittiössä niin
tiskaamassa kuin myymässäkin.
Nyt on yksi hallituksen jäsenistä, Hellevi
Malkamäki, luvannut
parhaansa mukaan
auttaa minua emännän hommissa. Onneksi riihi on jo tullut
tutuksi ja paikat ovat
järjestyksessä. Edelleen
mottona on:
” Toiminnan pitää olla
sujuvaa, ja sen pitää
kannattaa.”
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Seija Leino
Seija on ollut mökkiläisenä jo kymmenen vuotta. ”Tämä on ihana
alue, jo varhain keväällä alkaa sormia syyhyttämään, pääsipä nyt jo
mökille. Ja kun syksyllä on saatu mökki talviteloille niin johan sitä
alkaa laskemaan kuukausia ja viikkoja että milloin mökkikausi
alkaa”
Hallitustyöskentely on
Seijalle uutta ja siinä
on opettelemista. Mutta
pikkuhiljaa asioihin
pääsee sisälle ja hyvänä
puolena Seija näkee,
että tutustuu paremmin
alueen ihmisiin ja tietoa
karttuu monenlaisista
alueeseen liittyvistä
asioista. ”Paljon tuntuu
olevan asioita vireille.
Päätöksiä pitää tehdä
jotta asiat saadaan eteenpäin. Esim. jäteasia on sellainen, että
siihen täytyy saada kuria.”
Seija on ottanut hoitaakseen mullan ja lannoitteiden myynnin sekä
on mukana huolehtimassa yleisten alueiden istutuksista. Nehän ovat
alueen käyntikortti, koska puutarhassamme käy kesän mittaa paljon
ulkopuolisia ja myös ulkomaalaisia ihailemassa kaunista aluettamme.

Tuija Nikko, hallituksen varapuheenjohtaja
Tuija on ollut Herttonomi
loppukesästä 2005. Hän
viihtyy alueella erinomaisesti ja poikkeaa mökillä
arki-iltaisinkin, koska
”talvikoti” on kivenheiton
päässä. ”Kasvun ihmettä
on mukava seurata,
eihän sitä kerrostalossa
samalla lailla huomaa
kuin täällä. Ympärillämme on mukavia
naapureita. Tämä kevät
alkoi vedenpaisumuksella heti kun vesi avattiin, kellari oli puolillaan vettä, mutta homma
saatiin onneksi hoidettua avuliaiden naapureiden avustuksella.”
Tuijan mielestä hallituksessa toimiminen on mielenkiintoista, mutta
myös vastuullista. On hyvä, että hallituksen jäsenillä on selkeitä omia
vastuualueita. Näin yhdistyksen jäsenet tietävät, kenen puoleen missäkin asioissa.

Pirkko Valtonen
Pirkko hankki
mökin heti 90luvun alussa. Nyt
hän istuu toista
kertaa hallituksessa. Pirkon
mielestä hallitustyöskentely on
haastavaa. Etenkin
kun kesäkausi on
meillä Suomessa
varsin lyhyt. Lyhyen
kauden puitteissa
hallituksen työskentelyn pitää olla jämäkkää, jäsenten tulee sitoutua
ja tehtävien jako pitää olla selkeää.
On ilolla todettava, että alueelle on tullut uutta väkeä. Se on omiaan
elävöittämään aluetta. Tulee paljon uusia ajatuksia ja sen myötä
alueemme kehittyy. Ja mikä mukavinta, lasten määrä on lisääntynyt.

Lari Rajantie
Lari vastaa riihen isännöinnistä. Myös Lari
on melko tuore mökkiläinen, vuosi 2005
oli ensimmäinen kesä.
Perhe on viihtynyt hyvin.
Lapset voivat touhuta
vapaasti pihalla ja leikkikentällekään ei ole kuin
kivenheitto.

Odotan mielenkiinnolla kesän tapahtumia ja niihin liittyviä isännän
velvoitteita. Pidän tehtävää haastavana ja toivon että saan asiat
hoidettua ennen kuin mökkiläiset edes huomaavat.
Hallituksessa on nyt monta uutta jäsentä miten uskot sen vaikuttavan
yhteistyöhön? “Sehän on vaan myönteistä, tulee uutta innostusta ja
aktiivista panosta hallitustyöskentelyyn.”

Hellevi Malkamäki
Hellevi on ollut Herttonomi vuodesta 2006.
Helleville mökin hankinta oli pitkäaikainen
haave.
Vuosia sitten Herttoniemessä asuessaan
ja koirien kanssa ulkoillessa siirtolapuutarhaalue tuli tutuksi ja oma
mökki siellä jäi sinne
haaveisiin hautumaan.
Nyt se on sitten toteutunut. Toki pitkään palstaviljelyä harrastaneena
puutarhatyöt ovat tuttuja.
”Ensimmäinen kesä me ihmetellessä, että mitä kaikkea sieltä
maasta nousee, mutta nyt alkaa kuva selkiytyä.”
”Hallituksessa olen ollut näin alkuun kuunteluoppilaana, mutta
pikkuhiljaa siihen on päässyt sisälle. Autan myös riihen emäntää
keittiöhommissa. Kyllä meidän Herttonomien tulee olla aktiivisempia jäteasioiden suhteen. Eihän se ole tarkoitus, että jäteaitaukseen kannetaan kaikki mahdollinen”

Tuija Jakonen, yhdistyksen sihteeri
Siirtolapuutarhamökki tuli
hankittua kesällä 2006.
Lapset kun alkavat olla
jo siinä iässä, että äidillä
on aikaa omalle lempiharrastukselleen.
” Jo teini-iässä olin tosi
innokas palstaviljelijä.
Siirtolapuutarhassa
työskentely on minulle
erinomainen vastapaino
kiireiselle päivätyölle.”
Hallitustyö on mielenkiintoista. Vireillä on paljon asioita jotka pitäisi
saada vietyä eteenpäin ja ne pitää myös saada valmiiksi. Asioita tulisi
valmistella talvella riittävän pitkälle jotta ne saadaan kesän aikana
toteutettua. Kesä kun on meillä niin lyhyt, se ei anna juurikaan aikaa
jahkailulle.
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Ongelmalliset omenapuut
Teksti Anna-Maija Gruber

Ihanteellinen omenapuu on matala, latvastaan ilmava ja
kauniin muotoinen. Se kukkii keväällä kauniisti ja tuottaa syksyllä reilusti hyvälaatuista satoa. Valitettavasti
tilanne monissa vanhoissa puutarhoissa on aika kaukana tästä.

Vanhat omenapuut ovat usein korkeita ja sekavia risukoita, joissa kasvaa huonolaatuisia, rupisia ja muumiotautisia hedelmiä. Kehnot omenat ja tiheään leviävät omenan
tuholaiset ja taudit aiheuttavat harmia ja ylimääräistä
vaivaa. Näin on asianlaita myös Herttoniemessä, jossa
sekundaomenoita kertyy syksyisin kasapäin omenalavalle.
Mikä omenapuissa mättää?
Vanhoja puita riivaavat monet riesat: muumiotauti, omenarupi, erilaiset omenan tuholaiset ja lisäksi vielä kirvat,
jotka mussuttavat pääasiassa puun lehtiä.
Valitettavasti tällaisiin omenaongelmiin ei ole olemassa
muuta yksinkertaista, helppoa ja halpaa patenttiratkaisua kuin kirves, jolla kaikki ongelmat ratkaistaan yhdellä
kaadolla. Koska Herttoniemen nykyinen asemakaava
kuitenkin edellyttää, että tonteilla pitää kasvattaa
hedelmäpuita, ei tämäkään temppu ole erityisen yleispätevä.
Hyvälaatuisten omenoiden kasvattaminen on hidasta,
vaivalloista ja aikaa vievää hommaa. Lahjaksi omenapuu
ei tuota laatuomenoita, vaan tarhurin pitäisi itse vaivautua
pitämään puunsa kunnossa.
Uuden, paremmin tauteja kestävän omenalajikkeen
kasvatus alusta saakka on vieläkin hankalampaa kuin
vanhojen puiden kunnollinen hoitaminen. Ja vähän ajan
päästä niissä on samat ongelmat kuin vanhoissa puissa,
jos niitä ei pidetä säännöllisesti kunnossa.
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Millainen on ihannepuu?
Ihanteellisessa omenapuussa on yksi suora runko, eikä
se näytä pensaalta. Tukevien, rungosta lähtevien oksien
pitäisi olla mahdollisimman suorassa kulmassa runkoon
nähden, sillä teräväkulmaiset oksat repeävät helposti
omenoiden painosta. Liian pitkät ja ohuet oksat eivät
nekään jaksa kantaa satoa ja menevät helposti poikki.
Oksat eivät saisi olla liian tiheässä eivätkä hangata
toisiaan vastaan. Niiden tulisi kasvaa rungosta ulospäin,
ei siis sisälle latvukseen. Tällainen omenapuu muotoutuu
vain puuta leikkaamalla.
Miksi hedelmäpuita
leikataan?
Omenapuu on siitä hölmö kasvi, ettei se kasva itsestään
omistajan toiveiden mukaiseksi mallipuuksi. Vapaasti
kasvavasta puusta tulee tiheä pöheikkö, joka tekee hedelmien asemesta kasapäin lehtiä. Tiheälehtinen puu altistuu
taudeille ja ötököille.
Jotta puuhun ilmestyisi keväällä kukkia ja loppukesästä
myös hedelmiä, tarvitaan avuksi tarhuria työkaluineen.
Hoitamalla puusta muokataan terve, tasapainoinen ja
satoisa. Leikkaaminen parantaa sen satoa ja ulkonäköä.
Vanhat puut tekevät kyllä hedelmää, kunhan niitä nuorennetaan leikkaamalla.
Omenapuun silmuista kehittyy kukkia vain, jos ne saavat tarpeeksi valoa. Avoin, väljä latvus tuottaa enemmän hedelmää ja pysyy paremmin terveenä. Leikkaus
tekee puusta myös tukevamman, kun siitä poistetaan
ohuet oksat, jotka eivät jaksa kannatella satoa. Samoin
poistetaan kilpalatvat, sillä puussa saisi olla vain yksi
latvus.
Säännöllinen leikkaaminen pitää puun myös matalana,
jolloin satoon pääsee helpommin käsiksi. Kasvua voi
hidastaa myös taivuttamalla oksia vaaka-asentoon narujen ja koukkujen tai painojen avulla. Kaikki lajikkeet eivät
kuitenkaan ole yhtä joustavia ja helposti taivuteltavissa.
Vanhan omenapuun nuorennus
Jos vanha omenapuu on kasvanut villinä ja vapaana
vuosien ajan, se kaipaa perushuoltoa. Täysikasvuinen
väärin leikattu tai leikkaamatta jätetty omenapuu vesakoituu ja sairastuu, kun taudit ja ötökät muhivat tiheässä
kasvustossa ja oksahangoissa eikä latvus saa valoa. Osa
oksista on ehkä jo kuollut, ja puu tuottaa enää pieniä ja
huonokuntoisia hedelmiä.
Rankemmat leikkaukset edellyttävät huolellista kuntotarkastusta ja leikkaussuunnitelmaa. Toimenpiteet kannattaa jaksottaa usealle vuodelle, jotta puu ei innostu
tekemään liikaa uusia versoja.

Leikkaa, harjaa ja hoida
Ennen kuin aloitat leikkaamisen, on hyvä tietää, miten se
vaikuttaa puuhun. Ensinnäkin se lisää versokasvua, joten
ahkera leikkaus yhtenä keväänä ei ole suositeltavaa. Rehevöityminen voi heikentää myös talvenkestävyyttä. Rajun
kertaleikkauksen asemesta puuta kannattaa muotoilla
useana vuonna peräkkäin. Voimakas leikkaus ja vahva
typpilannoitus eivät sovi yhteen.
Omenapuun hoito on kevään ensimmäisiä toimenpiteitä.
Sopiva hetki on maalis–huhtikuun vaihteessa, kun yöpakkaset ovat ohi. Tässä vaiheessa ratkeaa myös osittain se,
syödäänkö syksyllä omia omenoita vai ei.
Työkaluiksi tarvitaan oksasakset eli sekatöörit, pieni
oksasaha, terävä puukko, teräsharja, latvojen lyhentämiseen tarkoitettu pitkävartinen leikkuri ja tikkaat, jos kyse
on vanhoista korkeista puista. Haavojen käsittelyyn voi
hankkia jalostusvahaa tai myrkytöntä haavanhoitoainetta.
Harjalla käsitellään erityisesti puun runkoa, josta harjataan pois sammal, jäkälä ja irtonainen kaarna. Monet
ötökät viihtyvät juuri jäkälän ja kaarnan alla, joten puun
juurelle kannattaa levittää harjauksen ajaksi sanomalehti,
johon ötökät putoilevat. Siitä ne on helppo siirtää poltettaviksi.
Muumiotauti ja omenarupi
Oksien tiheys siis altistaa puun erilaisille taudeille ja
ongelmille, kuten omenaruvelle ja tuholaisille. Tuholaiset
tekevät kuoreen reiän, josta livahtavat sisälle myös muumiotaudin itiöt.
Muumiotauti leviää itiöiden kautta renkaina, jotka saastuttavat muita omenoita. Muumiotautia vastaan ei voi
ruiskuttaa eikä myrkyttää, vaan sitä torjutaan poistamalla
sairaat hedelmät tarkkaan puusta ja säilytyksestä. Jos
sairaat hedelmät jättää kompostin pintaan, itiöt leviävät
siitä edelleen. Samoin käy omenalavalle viedyille muumiotautisille omenoille, joita ei ole haudattu maahan. Jos
Herttoniemen kokoisessa puutarhassa jätetään muumioomenoita puuhun ja maahan useilla pihoilla, mikään
keino ei estä niitä leviämästä. Näin välinpitämättömyys
levittää taudit pihalta toiselle.
Omenarupea aiheuttava Venturia inaequalis -kotelosieni
talvehtii pullomaisten itiöemien avulla maassa lojuvissa
lehdissä, joista rupi leviää sadepisaroiden mukana koko
alkukesän erityisesti lämpimällä säällä. Kun vesipisara
osuu maassa lojuvaan omenarupiseen lehteen, tautia levittävä itiö ponkaisee siitä ympäristöön ja leviää
tehokkaasti uusiin lehtiin ja hedelmiin. Jos puussa on
omenarupea, sen maahan pudonneet lehdet pitäisi
haravoida pois ja haudata maahan tai polttaa, jotta rupi
ei pääse leviämään.

Omenarupea voi torjua syksyllä myös ruiskuttamalla
3–5 %:sella urealiuoksella huolellisesti sekä puussa
olevat että maassa lojuvat lehdet.
Tuholaisista eroon?
Omenapuiden kevätruiskutukset perustuvat nykyään siihen, että puu ikään kuin kääritään paraﬁiniä sisältävään
kalvoon, joka tukahduttaa sen sisäpuolelle jäävät ötökät.
Omenakoin ja muiden tuholaisten torjuminen ruiskuttamalla tai jopa myrkyttämällä ei kuitenkaan toimi,
jos puut ovat ylikorkeita hoitamattomia monirunkoisia
pöheiköitä. Ruiskuttajien ruiskut eivät ylety puiden latvuksiin asti, eikä torjunta-aineita ole mahdollista levittää
tehokkaasti puun tiheään oksistoon ja runkojen onkaloihin. Ruiskutus auttaa siis vain ruiskuttajan lompakkoa,
ei omenankasvattajaa.
Omenakoita voi torjua luonnonmukaisesti feromoni-pyydyksillä, jotka ovat lintulaudan näköisiä pahvisia “mökkejä”. Mökin “lattialle” asetetaan liimalevy ja sen päälle
feromonisyötti, joka erittää naaraskoin tuoksua. Poikakoit
lentävät mökkiin tuoksun perässä ja liimaantuvat kiinni
pohjalevyyn. Yhden syötin teho riittää noin 4 viikoksi. Sen
jälkeen mökkiin vaihdetaan uusi liimalevy ja uusi syötti.
Näin hoidat omenapuuta
1. Pitkäksi venähtäneet latvapiiskat lyhenevät pitkävartisella leikkurilla, jossa terää ohjataan narulla.
Piiskat poistetaan joka kevät.
2. Ohuita oksia lyhennetään oksasaksilla eli
sekatööreillä taivuttamalla oksaa terästä poispäin
ja leikkaamalla tarkkaan runkoa myöten mutta
puun pintaa vahingoittamatta. Poista ristikkäin
kasvavat, teräväkulmaiset, toisiaan hankaavat ja
latvukseen päin kasvavat oksat.
3. Paksummat oksat poistetaan pienellä oksasahalla
runkoa myöten. Leikkauspinta viimeistellään
tasaiseksi veitsellä. Oikein leikattu oksa arpeutuu
ajan kuluessa. Haavaa voi suojata halutessaan myös
hoitoaineella tai jalostusvahalla.
4. Omenapuun rungosta harjataan pois irtonain
en kuori ja jäkälä, joiden alla lymyilevät erilaiset
tuholaiset.
5. Älä jätä oksaa leikatessa runkoon tappia, sillä
runko alkaa kuoriutua ja puu kuivua tapin vierestä.
Rikkoutunut kuori altistaa puun erilaisille taudeille
ja ötököille. Tuho on alkanut.
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Siirtolapuutarhojen yhteiset pelisäännöt
(Rakennusvirasto, Helsingin kaupunki)

Saimme jokainen vuosikokousaineiston mukana esitteen yhtesistä
pelisäännöistä joita meidän tulisi noudattaa. Koska vihkonen on
todennäköisesti kotona jossain hyvässä tallessa, niin otetaan
pelisäännöt vielä Herneen sivuille.
Helsingin siirtola- ja ryhmäpuutarha-alueet ovat sekä kulttuurihistoriallisesti että maisemallisesti arvokkaita. Tämän ohjeen yksi tavoite
on säilyttää nämä arvot sekä alueiden toiminnallinen tarkoitus
ja perinteet. Yhteisten pelisääntöjen noudattaminen on kaikkien
mökkeilijöiden ja palstaviljelijöiden yhteinen etu.
Yksittäisiin siirtola- ja ryhmäpuutarha-alueisiin voi liittyä tämän yleisohjeen lisäksi aluekohtaisia, tarkempia ohjeita, joita tulee noudattaa.
Tällaisia ohjeita voivat olla esim. suojelukaavoihin kirjatut ohjeet ja
suositukset, hoito- ja kehittämissuunnitelmat tai selvitykset sekä
paikallisten siirtolapuutarhayhdistysten omat säännöt.
Ohjeen noudattamista yksittäisillä palstoilla valvoo ja ohjaa siirtolapuutarhayhdistyksen hallitus.

• Aidan viereen käytävän puolelle ei tule istuttaa mitään kasvillisuutta. Palstan puolella voi olla istutuksia, mutta ne eivät
saa levitä käytävälle.
• Portin kohdalle voi kasvattaa pensasaitaa korkeamman,
kapean pensaskaaren. Pensaskaaren on oltava leveydeltään
selvästi korkeuttaan kapeampi.
• Kaneilta ja muilta tuhoeläimiltä saa palstan suojata ympärivuotisesti kevyellä verkkoaidalla (korkeus enintään 90 cm). Aidan tulee
olla palstan rajojen sisäpuolella, niin ettei käytävä kapene.
• Verkkoaidan voi asentaa myös pensasaidan sisäpuolelle esim.
lemmikkieläinten suojaksi. Verkkoaidan materiaalin ja värin on
oltava huomaamaton.
• Palstojen väliin jäävän, vapaan huoltoväylän vähimmäisleveys on
60 cm. Naapurusten tulee yhdessä pitää huoltokäytävä kulkukelpoisena ja puhtaana rikkaruohoista. Huoltokäytävällä ei saa edes
väliaikaisesti varastoida mitään.

Miksi ohjeita tarvitaan
Siirtolapuutarhat ovat maisemallisesti arvokkaita kohteita ja niiden
merkitys virkistys- ja viheralueina on kiistaton. Kulttuurihistoriallisten
arvojen lisäksi alueiden ominaispiirteet rakennustaiteen ja maisemakulttuurin kannalta on tärkeätä säilyttää.
Tämän ohjeen tavoitteena on halu säilyttää alkuperäinen siirtolapuutarha-aate, vaalia mökkiperinnettä nykypäivään sovellettuna
ja edistää naapurisopua. Jotta ryhmäpuutarha-alueiden luonne ja
kokonaisilme säilyisi, myös yksittäisten palstojen ilmeen tulisi säilyä
yhtenäisenä.

Rakenteet palstalla
• Jos palstalle halutaan rakentaa pysyviä rakenteita, esim.
kasvihuone, katos tai leikkimökki, toimitaan siirtolapuutarhayhdistyksen ja rakennusviraston sekä rakennusvalvontaviraston ohjeiden mukaisesti.
• Puurakenteisten patioiden tai oleskelupaikkojen pinta ei
saa nousta sitä ympäröivän maanpinnan tasosta yli 15 cm.

Yleisperiaatteet
• Pinta-alasta vähintään 2/3 tulee olla viljeltyä tai istutettua
puilla, pensailla tai kukkakasveilla. Puolet tästä viheralasta
voi olla nurmea.
• Muusta kuin viheralasta voi osa olla kivettyä tai puupinnoitettua. Asfalttia tai muita paikalleen valettuja pinnoitteita
ei sallita.
• Maanpinnan luonnollista korkeutta ei saa muuttaa eikä
palsta-alueelle saa rakentaa korkeuseroja.
• Palstan pinta- ja sadevesiä ei saa ohjata naapuritontin
puolelle eikä tielle.
• Palstan edustalla olevan käytävän reunojen pitäminen
puhtaana rikkakasveista oman palsta-alueen leveydeltä tien
keskikohtaan asti kuuluu palstaviljelijän velvollisuuksiin.
Mikäli käytävän vastapuolella ei ole palstoja, kuuluu koko
käytävä palstan kohdalla pitää vapaana rikkakasveista.

Aitaaminen
• Palsta-alue on rajattava kulkuväylää vasten leikatulla
pensasaidalla, jonka enimmäiskorkeus on 140 cm ja
suositeltu enimmäisleveys 60 cm. Pensasaita ei saa
kaventaa käytävätilaa. Vaihtoehtona voi olla käytävän
puolella puuaita, jonka enimmäiskorkeus on 90 cm.
Aidan pitää olla palsta-alueella hyväksyttyä mallia.
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Kasvillisuus palstalla
• Jokaisella palstalla tulee kasvaa vähintään yksi hedelmäpuu.
• Puut on istutettava riittävän etäälle palstan reunoista.
Palstalla ei saa kasvattaa sellaisia kotimaisia, luonnonvaraisia
puita tai koristepuulajeja, joiden juuristo levittäytyy palstan
ulkopuolelle.
• Puun enimmäiskorkeus on 4,5 metriä.
• Pensasmaisen kasvillisuuden enimmäiskorkeus muualla
kuin käytäväreunalla on 170 cm. Yksittäiset pensaat ja
vadelma-aita voivat olla enintään 250 cm korkeita.
• Puut ja pensaat eivät saa varjostaa kohtuuttomasti naapuripalstoja. Kasvillisuus ei saa levitä palstan ulkopuolella.
Kasvillisuus pidetään halutussa korkeudessa ja muodossa
säännöllisesti leikkaamalla.
• Ylipitkiksi kasvaneet puut ja pensaat madalletaan haluttuun
korkeuteen vähitellen, 3–5 vuoden kuluessa.
• Pensasaidat pitää leikata juhannukseen mennessä.
Leikkaus uusitaan tarpeen vaatiessa.
• Nurmikko tulee pitää 4–12 cm korkeana koko kasvukauden ajan
ja leikata säännöllisesti.
• Voimakkaasti leviävät rikkakasvit on kitkettävä tai niitettävä
ennen kukintaa.
• Palstan haltija kompostoi viherjätteensä palstan omissa
komposteissa.
Siirtolapuutarhat ja ryhmäpuutarhat ovat Helsingin
arvokkaita viherkeitaita, joilla on hienot perinteet.
Yhteisiä pelisääntöjä noudattamalla alueet säilyvät
myös tulevaisuudessa asemansa kaupunkilaisten
virkistyskäytössä.

Ilkivalta ja varkaudet siirtolapuutarhassa
Mehän kaikki tiedämme, että vahinko ei tule kello kaulassa. Lähes joka talvi puutarhassamme liikkuu henkilöitä pahat mielessä. Tapahtuu
varkauksia ja ilkivaltaa, viedään omaisuutta, rikotaan ja sotketaan paikkoja.
Nyt myös virkavalta ottanut asiakseen tulla paikan päälle ja pyrkinyt saamaan tekijät vastuuseen. Viime kesänä ilmoitustauluille ilmestyi
poliisilaitoksen tiedote jossa mm. selvitetään millaisia ennakkotoimia voimme itse kukin tehdä jotta välttyisimme ikäviltä yllätyksiltä. Tässä
kertauksen vuoksi tärkeimpiä kohtia.

Vesivahinkoja

Asukkaan ennakkotoimet
Mökin ulko-oven lukitus
Ulko-oveen kunnollinen takalukittava normaali asuinhuoneiston lukko. Riippulukkolukituksen heikoin kohta
on yleensä ovessa ja karmissa olevat lukitukseen liittyvät raudat

Mökissä oleva omaisuus
- Älä säilytä arvokasta omaisuutta pihalla tai mökissä,
varsinkaan niin, että omaisuus on ulkopuolisten
nähtävillä.
- Pidä mökissä verhot ikkunoilla, jolloin mahdollinen
varas ei tiedä onko mökissä ketään.
- Varkaat ovat yleensä päihteiden väärinkäyttäjiä
(alkoholisteja tai narkomaaneja) tai ammattirikollisia
- Päihteiden väärinkäyttäjät vievät ruokaa, alkoholijuomia sekä helposti rahaksi muutettavaa kannettavissa
olevaa elektroniikkaa ja kodinkoneita.
- Ammattirikolliset vievät helposti rahaksi muutettavissa olevaa omaisuutta.

Tänä keväänä on jälleen sattunut lukuisia vesivahinkoja. Osa johtuu
putkien halkeamisista, mutta osa vahingoista olisi voitu välttää, jos
tontille tulevan pystyputken kahvat olisivat olleet oikein suljettuja.
Pystytolpan vesikahvat ovat yhdistyksen ja niiden uusiminen, tiivistäminen tms. on yhdistyksen vastuulla. Mökkiläisten on kuitenkin
huolehdittava, että kahvat ovat oikeassa asennossa, jotta vältytään
vahingoilta.
SYKSYLLÄ
Syksyllä,
kun vesi suljetaan,
putki pitää tyhjentää
ja kahva tulee jättää
45 asteen kulmaan.
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KEVÄÄLLÄ
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Keväällä kun tulee tieto milloin vesi avataan, kahva käännetään 90 asteen kulmaan
jolloin se on kiinni.
Älä ota kahvaa irti.
Älä myöskään koske
naapurin vesikahvoihin.

KESÄLLÄ

Lisäksi
Merkitse muistiin mökissä säilyttämäsi omaisuuden
yksilöintitiedot(sarjanumero, erikoistuntomerkit, muut
merkinnät).

Kesällä, kun kahva
on putken suuntaisesti,
se on auki ja vettä tulee.
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Perinnekasvit
Emerita professori
Perinnekasviprojekti käynnistyi vuonna 2002.
Leena Hämet-Ahti
Sattui niin mukavasti, että Saara Pelttarin (mökki 171) sisaren naapurissa
asuu emerita professori Leena HämetAhti. Hän tuli Saaran pyynnöstä riihelle
puhumaan lähinnä puista ja pensaista,
jotka ovat hänen ominta aluettaan.
Hämet-Ahdin luento oli todella mukaansa tempaava ja hän huomasi Herttonomien kiinnostuksen ja siitä sai
alkunsa perinnekasviprojekti, mikä edelleen jatkuu.
Paula Paananen, innostui
asiasta ja toki alkuvaiheessa mukana oli 5 – 6
aiheesta kiinnostunutta,
mutta matkan varrella väki
väheni. Loppujen lopuksi
Paula ja Saara ovat istuneet yhdessä lukemattomia tunteja ja tutkailleet
pääasiassa Paulan ja toki
muidenkin ottamia kuvia.

Leena Hämet-Ahti on tehnyt arvaamattoman paljon työtä ja tunnistanut kasveja, selvittänyt niiden alkuperämaan, otollisimmat kasvualueet ym. tiedot. Hän on etsinyt tietoja alan kirjallisuudesta ja jopa
vanhoista siemenluetteloista. Saamme olla enemmän kuin tyytyväisiä,
että prof. Hämet-Ahti on antanut mahtavan työpanoksen tähän Herttoniemen perinnekasviprojektiin. Hän on mm. todennut, että tällaiselta vanhalta alueelta voidaan löytää jopa satoja vanhoja kasveja.
Perinnekasveja näet pääportista tultaessa sen oikealla puolella
olevassa kukkapenkissä.
Harmaamalvikki on
viihtynyt puutarhassamme jo 70 vuotta
Perinnekasviprojektimme on
saanut myös jonkin verran
huomiota mediassa:
mm. Kotipuutarha-lehti ja
Siirtolapuutarhalehti ovat
esitelleet sivuillaan
projektiamme.

Kaikki joilla on nettiyhteys, niin käykää Herttoniemen sivuilla (www.siirtolapuutarhat.net/herttoniemi) katsomassa perinnekasveja.
Kesällä 2007 sinne lisättiin ruusut joita alueeltamme niitäkin löytyyverraten paljon erilaisia.
Kirjastossa on kansio josta löytyvät samat kuvat ja tiedot kuin nettisivuilta.

Tervetuloa kirjastoon, lukemista löytyy
Kirjastomme, vanhassa vesitornissa, on toiminut jo vuodesta 2002.
Sen perustaminen oli Uolevi Vaskiharjun idea, jonka sitten aktiiviset
Paanaset, Paula ja Kake, jalostivat apuvoimineen toimintakuntoon.
Hankittiin hyllyjä, kasattiin, ruuvattiin ja taidettiin poratakin.
Kirjoja saatiin heti alkuun ihan kiitettävästi ja viimeisimmän tilaston mukaan niitä on jo yli 1100 kappaletta. Siellä on myös lehtiä
ja lapsillekin löytyy luettavaa. Sille sektorille ei kuitenkaan lisä olisi
pahitteeksi.

Melkoinen yllätys kirjaston hoitajille oli, kun jostain löytyi laatikko,
jossa oli eri siirtolapuutarhoilta saatuja lahjakirjoja Herttoniemen
siirtolapuutarhan täyttäessä tasavuosia, 10-, 20- ja 30 vuotta.
Paula Vuorela ja Sirkka Etzell ovat alusta lähtien hoitaneet kirjastoa. Kävijöitä on keskimäärin 10 henkilöä aukiolokerralla. On myös
kokeiltu ilta-aikaa, mutta sillon ei ole ollut kävijöitä. Kirjastomme käyttäjiä toki saisi olla enemmän tuumaavat molemmat, vuoronperään
kirjastoa hoitavat. Kyllä täältä varmasti löytyy luettavaa jokaiselle.
Kuten arvata saattaa, molemmat kirjaston hoitajat ovat lukuihmisiä.
Paula lukee mielellään suomalaisten merkkihenkilöiden elämäkertoja.
“Waltari, Laila Hietamies/Hirvisaari ja monet muut kirjailijat kuuluvat
suosikkeihini.”
Sirkka puolestaan on kirjastojen suurkuluttaja. ”Olen kaikkiruokainen
kirjojen suhteen, riippuu paljonkin mielialasta millaisen kirjan käteeni
otan. Luen paljon käännöskirjallisuutta ja välillä maistuvat dekkarit.”
Kirjasto on avoinna kesäkuu-elokuun
välisenä aikana lauantaisin klo 13 – 14
(ei kuitenkaan juhannuspäivänä 21.6.).
Kirjaston hoitajat:
vas. Paula Vuorela
oik. Sirkka Etzell
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Tärkeää rakentamisesta!
Seuraavissa asioissa hallitus pitää tiukan linjan:
Toimenpideilmoitukset, tyyppipiirustukset ja rakentaminen
Alueelle on hyväksytty mökkityypit. Mökki on mahdollista laajentaa
ulkomitoiltaan 35 m2 kokoiseksi.
Rakennusvirasto ja rakennusvalvonta ovat puoltaneet että alueellemme saa rakentaa tai peruskorjata mökin jonka mitat ovat:
kokonaispituus 6400–6600 mm
leveys 		
4200–4400 mm
Lisäksi voidaan mökin takaosaan tai sivustoille rakentaa varasto
jonka syvyys on 1400 mm leveydeltään 4200–4400 mm. Mökin
sisäkorkeus 2500 mm ja harjakorkeus maksimissaan 3850 mm.
Kun suunnittelet mökkisi korjausta tai lisärakentamista tontillesi,
ota aina ensin yhteyttä yhdistyksen hallitukseen koska molemmista
on aina tehtävä kirjallinen toimenpideilmoitus (jätä se yhdistyksen
postilaatikkoon huoltorakennuksen seinällä). Mökin korjausrakentamiseen tarvittavat rakennuspiirustukset lunastetaan Veikko Isomäeltä.
Sisätilojen muutostöistä ei tarvitse tehdä toimenpideilmoitusta.
Puutarhapalstan rakennusalan (mökin) ulkopuolelle saa rakentaa
kasvihuoneen tai leikkimökin.
Leikkimökki
2200 x 3000 mm kuisteineen, harjakorkeus enintään 220 cm perustuksista mitattuna. Leikkimökkiä voi käyttää huvimajana, vierasmajana tai varastona.

Kasvihuone
Pohjapinta-ala saa olla enintään 220 cm x 3000 cm ja harjakorkeus
enintään 220 cm maasta mitattuna.
Rakennelmien sijoittelussa muista kysyä naapurin mielipidettä.
Autoilu ja rakentaminen
Rakennustarvikkeita voit tuoda alueelle arkipäivisin. Ajoportti on
todellakin suljettuna viikonloppuisin! Auto on vietävä parkkialueelle välittömästi, kun kuorma on purettu. Yhdistys tulee jakamaan
huomautuksia, jos alueella esiintyy pysäköintiä. Sunnuntait olisi myös
rauhoitettava kovaääniseltä rakentamiselta.
Jätteet ja rakentaminen
Rakennusjätteet tulee viedä pois alueelta omin neuvoin. Yhdistyksen
jäteastiat ja romulavat eivät ole purkujätettä varten, eikä purkujätettä
saa piilottaa mustiin jätesäkkeihin. Jäteastioiden käyttöä valvotaan,
koska jätehuoltokustannukset ovat kasvava menoerä yhdistyksen
taloudessa.
Toimenpideilmoitus
Tee aina toimenpideilmoitus hallitukselle, kun teet mökin ulkoasuun
vaikuttavia muutoksia tai kun haluat lisärakennelmia pihallesi (leikkimökki, kasvihuone yms.)

Jätteet ja muut roskat
Lajittele jätteet
ja laita ne oikean
väriseen laatikkoon viereisen
ohjeen mukaan.

Harmaa laatikko

Sininen laatikko

Vihreä laatikko

- pelkästään kotitalousjätteille, sitä ei ole
tarkoitettu puutarhajätteille

- maitotölkeille, erilaisille
pahvikoteloilla ja –laatikoille.

- sanoma- ja aikakauslehdille, paperille.

Muista litistää tai hajottaa
laatikot.

Roskalaatikoiden täyttäminen
Sulje roskalaatikon kansi kunnolla. Mikäli roskia on ympäri aitausta se myös kasvattaa yhdistyksen jätelaskua,
kun jätemiehet keräävät roskia. Epäsiisti jäteaitaus ei myöskään anna kovin hyvää kuvaa meistä.
Jätemaksut ovat yhdistykselle myös erittäin suuri kustannus. Voimme jokainen omalta osaltamme 		
vaikuttaa siihen, että ympäristömme pysyy siistinä ja kustannukset pysyvät kurissa.

Lasipullot ja –purkit, 		
metallitölkit
Lähin keräyspiste on K-supermarket
Hertan pihalla.

Huom!
Laatikoihin ei saa laittaa
rakennusjätteitä, huonekaluja, patjoja, tuoleja,
ongelmajätteitä.
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Herttoniemen marssi
Kesämökkimme Herttoniemessä on
se meille on verraton,
joka suunnalta saartaa rannat veet
kauniit salmet, lahdet ja niemekkeet.
Luonnon kauneus täällä on.
Lasten nauru soi
täällä viihtyä voi.
Ken Herttoniemessä asua saa
toivo paikkaa ei parempaa.
Missä äsken viel’ oli hanki ja jää,
siellä nurmi nyt vihertää.
Kurkiaurat kiiruhti kirkuen
soi liverrys pikkulintujen
riemuin meitä ne tervehtää.
Päiväks’ vaihtui yö,
meille alkavi työ.
Jo Herttoniemessä herätty on
kesän lämpöön ja luontohon.
Kesän lämpö satoa kasvattaa
palkan ahkeruutemme saa.
Arkipäivästä saamme sunnuntain,
kun seutua kaunista rakastain
sille tahdomme uurastaa.
Seutu kaunis tää
ei se unhoon jää.
Yhä kauniimmaksi me saamme sen
sille voimamme antaen.
Siirtolapuutarhamme sai tämän oman marssin 20-vuotisjuhliinsa
vuotta 1954. Sen sävelsi Artturi Rope. Sanat ovat säveltäjän ja Lauri
Taipaleen yhteistyötä, herttonomeja molemmat.
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HSPY:n Kymppipalkinto
Yhdistys on vuodesta 1995 lähtien myöntänyt
Bo Nordbergin lahjoittaman kiertopalkinnon
eli Kymppipalkinnon vuosittain ansioituneelle
mökkiläiselle tai pariskunnalle
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Uusi lippusalko
Lippusalko on saanut uuden paikan.
Nyt liehuu lippu tai viiri riihikentällä.

Hugo Pulkkinen
Erkki Auvinen
Tähkä ”Jatta” Huhtala
Pipsa Horsmaranta
Eila Holmberg
Sirkka Räsänen
Eila Konkari
Martta Varnio
Heikki Kasanen
Ville Virrankari
Paula ja Kauko Paananen
Liisa Vaapi
Ritva ja Veijo Heikkiläinen
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Riihi
Puutarhamme alueella oleva kerhohuone ”Riihi” on kaupunginmuseon suojeluksessa oleva rakennus. Sen arvioitu valmistumisvuosi
on 1750.
Rakennus on aikanaan kuulunut Kulosaaren kartanolle ja alkuun
se toimi tupakinkuivausriihenä ja myöhemmässä vaiheessa viljankuivauspaikkana.
Nykyisellään yhdistys pitää riihellä kesän aikana yhteisiä tilaisuuksia: juhannus- ja elojuhlat, kokouksia ja infotilaisuuksia. Herttoniemen Seurakunta on pitänyt Riihellä kesäjuhlansa yli 20 vuotta.
Kesäjuhlasta on luovuttu, mutta seurakunnan yhteislaulutilaisuuksia on pari kertaa kesässä.
Yhdistyksen jäsenet voivat varata riihen omiin perhejuhliinsa.

Riihen ympäristön maisemointi
Kolmatta kesää viettävät Herttonomeina Frans Karkkimaa ja Jari
Poutanen. Molemmat ovat koulutukseltaan hortonomeja, joten ei ole
mikään ihme, että hallituksen puheenjohtaja Veikko Isomäki pyysi
heitä tekemään ehdotuksen riihen ympäristön maisemoinnista.
Nyt ehdotus on hyväksytty ja työ käynnistynyt. Ilmoitustauluilla on jo
jonkin aikaa ollut nähtävillä lista kasveista joita Frans ja Jari toivovat
mökkiläisiltä saavansa. Jonkin verran kasveja on jo kertynyt, mutta ei
vielä ihan tarpeeksi. Joka tapauksessa niitä joudutaan kuitenkin ostamaan.
Riihen edustalta, sireenin kohdalta, alkaa pitkä kukkapenkki, joka
päättyy riihen takana olevaan porttiin. Penkki on aika varjoisa, joten siihen luonnollisesti istutetaan hyvin varjon kestäviä kasveja. Tavoitteena

on aikaansaada näyttäviä ryhmiä jotka ajan mittaan muodostavat sen
verran tiheän kasvuston ettei rikkakasveille juurikaan jää tilaa. Vaikkei
niistä kait koskaan päästä eroon, senhän me kaikki mökkiläiset hyvin
tiedämme. Aluettamme rajaavan aidan eteen istutetaan humalaa ja
sen kasvaessa kylmän kalsea metalliaita jää piiloon. Penkin valmisteluissa ja kasvien istuttamisessa on melkoinen työmaa joka ei ihan
hetkessä valmistu. Työn kestäessä sitä on myös hoidettava ja se vaatii
kastelua suht’paljon koska maastossa on koivuja, jotka hörppäävät itselleen lähes kaiken mahdollisen veden.
Riihen taustalle tulee ketokasveja ja alue niitetään pari kertaa kesässä.
Ketokasvit esikasvatetaan, jotta ne lähtevät paremmin kasvuun. Ne
sopivat hyvin riihen takana olevaan rinteeseen. Ilmeestä tulee samanhenkinen kuin se varmaan oli jo 1750
luvulla, jolloin rakennus valmistui.
Muita nyt jo valmiina olevia kukkaryhmiä
ja ruusupenkkejä kunnostetaan ja esim.
huoltorakennuksen suuntaan istutetaan
rusokirsikka, joka aikaa myöten peittää
näkymän huoltorakennukselle.
Maisemointityö vie aikaa, se ei valmistu
hetkessä. Miltä kaikki sitten valmiina
näyttää selviää meille vuoden parin
päästä? Mutta senhän me Herttonomit
ymmärrämme jo omista istutuksistamme, että kasvit elävät omaa elämäänsä
oman aikataulunsa mukaisesti.
On hienoa, että vanhan arvokkaan Riihemme ympäristö saa hyvin hoidetun
ilmeen. Siitä me kaikki varmasti nautimme.
Jari (vasemmalla) ja Frans (oikealla)
maisemointia tekemässä.
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Herttonomien harrastuksia:

Jumppa

Petanque
Kivenpyörittäjät ovat aktiivisesti petanqueta harrastava
porukka joka kokoontuu sunnuntaisin huoltorakennuksen
takana olevalle kentälle klo 11.00 ja torstaisin klo 18.00.
Tule mukaan, petanque on mukava peli. Omia kuulia et välttämättä tarvitse. Niitä on lainattavissa huoltorakennuksessa.
6

7

9

8
3

4
10

Loppu
15

Naisten jumppa maanantaisin alkaen klo 18.00 Kivinokan
uimarannalla. Sateen sattuessa riihellä.

11
Lähtö

2

5

1

13

12

Huoltorakennuksen
ympäristössä on
mainio pienoisgolfrata. Reikiä on
tässä vaihtelevassa
maastossa 15.
Kannattaa kokeilla.

Pienoisgolf
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Joukko Herttonomeja
kävi Virossa Türin
kukkamarkkinoilla.
Melkoiset määrät uusia taimia tuli ostettua.
Mukavaa kun tuli
lähdettyä mukaan
tälle kevätretkelle. Ei
hassumpi harrastus
tämäkään.

Matkailu

Huom!
Yhdistyksellä on erilaisia harrastusvälineitä
joista mainittakoon: mölkky, lentopalloverkko
ja pallo, tikkatauluja, pingispöytä ja mailat ja
petanque kuulia. Yritetään saada ne kaikki
yhteen ja samaan paikkaan ja ilmoitustaululle tieto keneltä niitä voi tiedustella.
Luonnollisesti kaikki välineet pitää myös
palauttaa.
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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
16

HSPY:n hallituksen päätös

170 €
50 €
50 €

Riihen käyttösopimus

2008

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

Riihen käyttökorvaus
arkipäivisin 50 €/vrk
pe-la-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 2007

Ensiapukurssi pidettiin
riihellä 19.6.2007.

Kivenpyörittäjät osallistuivat
aluejärjestön kesäkisoihin.

Lasten kesäkisoissa työnnettiin
kuulaa ja heitettiin renkaita.
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