
 
Hyvät Uutelan palstaviljelijät   

Uusi kasvukausi alkaa pian. Valmistaudumme yhteiseen toimintaan palsta-alueen hyväksi ja viljelijöiden 

iloksi.  

Viljelijöiden kevättapaaminen on palsta-alueella 24.4.2022 klo 12.00 alkaen. 

 

Talkoot 2022 

Lauantaina 7.5.2022 klo 10.00 alkaen. Roskalavat tilataan yksi etelä- ja yksi keskiaukealle (yhteensä 2 kpl).  

Syystalkoot 24.9.2022. Lavoista ilmoitetaan myöhemmin. Rikkakasvi- ja muut talkoot ilmoitetaan erikseen, 

seuraa ilmoitustaulua, FB-sivuja ja opistolaisyhdistyksen sivuja. 

 

Pollen parasta tilaukset puhelimitse tai sähköpostilla (ks. liite).  

 

Talkooväelle purtavaa, mehua ja kahvit/teet. Tervetuloa! 

 

Palstamaksu vuodelle 2022 

Palstamaksu on 70, 00 euroa. Se pitää maksaa pankkiin viimeistään 15.4.2022. Ota huomioon aikaistunut 

eräpäivä! Jos palstamaksua ei ole maksettu viimeistään eräpäivänä, menettää palstan hallintaoikeuden. 

Tällöin palsta on tyhjennettävä tavaroista viimeistään 7.5.2022. Muista merkitä maksuusi viitenumero. 

Viitenumerolla maksu saadaan kohdennetuksi oikein. Merkitse maksun saajaksi Palstatoimikunta. 

Tilinumero on FI08 8000 1701 7540 70. Palstamaksuja ei oteta vastaan käteisenä. Viitenumero löytyy 

täältä https://www.opistolaisyhdistys.fi/palstaviljely-2/kevatkirje/maksuohjeet/ 

Viitenumeron hakemiseen tarvitset palstasi numeron. Jos et muista sitä, käytä viime vuoden viitettä tai laita 

viestikenttään palstanhaltijan nimi. 

 

Jos yhteystietosi ovat muuttuneet, ilmoita siitä mahdollisimman pian sähköpostitse palstarekisterin pitäjälle 

pirkko.lamminpaa@pp.inet.fi. Palstasta luopujia pyydämme ilmoittamaan irtisanomisesta palstarekisterin 

pitäjälle mahdollisimman nopeasti, jotta uusi viljelijä pääsee alkuun. Omat tavarat ja mukaan otettavat 

kasvit pitää hakea palstalta pois viimeistään 7.5.2022.  

 

Vapaiden palstojen jako aloitetaan huhtikuussa palstaa jonottaville.  Jos haluat pitää palstasi, maksu 

pitää maksaa viimeistään eräpäivänä 15.4.2022. 

 

Palstakatselmukset 
Helsingin kaupungin viljelyohjeiden mukaan viljelyn pitää olla aloitettu toukokuun loppuun mennessä. 

Palstojen ensimmäinen katselmus on 1.6.2022 ja toinen 19.6.2022. 

Huonosti hoidetut palstat saavat huomautuksen. Jos palstalla ei ole aloitettu viljelyä tai se on hoitamaton, 

se voidaan irtisanoa. Pelkkä palstamaksun maksaminen ei siis oikeuta palstan pitämiseen vaan palstan pitää 

olla viljelty ja hoidettu ohjeiden mukaan koko kasvukauden ajan. Kaupungin ohjeet löytyvät täältä: 

https://www.opistolaisyhdistys.fi/palstaviljely-2/kevatkirje/maksuohjeet/
mailto:pirkko.lamminpaa@pp.inet.fi
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https://www.hel.fi/helsinki/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/muu-vapaa-aika/mokit-ja-

viljelyspalstat/viljelyspalstat/ 

 

Viljelijä on velvollinen myös pitämään kunnossa ojat ja kulkuväylät palstansa kohdalla. Jos viljelijä jättää 

ne hoitamatta, seuraus on sama kuin palstan hoitamatta jättämisestä: huomautus. Jos huomautus ei 

paranna tilannetta, palsta voidaan irtisanoa.  

 

Palstojen ja alueen kuntoa valvotaan koko kasvukauden ajan.  

 

Viljelijä ei saa siirtää palstan vuokraoikeutta toiselle.  

 

Jätteiden kuljettaminen palsta-aluetta ympäröivään maastoon ja tienvarsille on ehdottomasti kielletty, 

samoin jätteiden polttaminen. Puutarhajätteet kompostoidaan omalla palstalla (ks. kaupungin ohje). Jos 

ne eivät mahdu sinne, ne pitää kuljettaa pois. Myös sekajäte on vietävä pois alueelta.  

 

Jäsenrekisteri ja viljelijöiden yhteystiedot 
Jos et ole vielä ilmoittanut sähköpostiosoitettasi rekisterinpitäjälle, tee se nyt. Viestitämme palsta-asioista 

ensisijaisesti sähköpostitse. Muista ilmoittaa myös osoitteenmuutoksesi. Huomaa, että myös alueen 

ilmoitustaulut ovat käytössä. Viestintää hoidetaan lisäksi Facebookin ja kotisivujen kautta. Facebookissa on 

viljelijöiden virallinen ryhmä Uutelan palstat. Lisäksi löytyy ryhmä Uutelan palstaviljelijät. Kotisivut: 

https://www.opistolaisyhdistys.fi/palstaviljely-2/  

 

Seloste henkilörekisterin käsittelytoimista 
Viljelijöiden ja palstan hakijoiden tiedot muodostavat henkilörekisterin. Henkilöistä kerättävät tiedot ovat 

seuraavat: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, palstan numero ja viitenumero. Tiedot ovat vain 

rekisterin käsittelijöiden tiedossa eikä niitä luovuteta eteenpäin. Jokaisella on oikeus tutustua hänestä 

kerättyihin tietoihin ja pyytää korjaamaan niitä. Tietosuoja-asiat löytyvät kotisivuilta. 

https://www.opistolaisyhdistys.fi/yhdistyksemme/tietosuoja/ 

 

Palstatoimikunnan yhteystiedot 
Pirkko Lamminpää, puheenjohtaja, palstarekisteri, 044 0638110, pirkko.lamminpaa@pp.inet.fi 

Päivi Korpiola, sihteeri, 040 5919918, paivi.korpiola@outlook.com 

Helena Grönlund, palstarekisteri, viestintä ja jäsenrekisteri, hg180142@gmail.com 

Markus Sohlström, varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja ja tekninen vastaava, myös vesiasiat, 040 549 7935 

markus.sohlstrom@taloverkot.fi 

Teemu Björkbacka, tekninen vastaava, 040 575471, bjorkbacka.teemu@outlook.com 

Tuula Halmirinne, HTO:n puheenjohtaja, tuula.halmirinne@pp.inet.fi 

Keijo Teräväinen, vesiasiat, 040 5321891, teravainenkeijo@gmail.com 

Ersan Erel, 040 5932625, erelersan@gmail.com 

 

Hyödyllisiä linkkejä yllä olevien omien linkkiemme lisäksi: 
Hyötykasviyhdistys: https://hyotykasviyhdistys.fi/ 

- tietoa, kursseja, puutarhapuoti ja nettikauppa 

Vieraslajeista: http://vieraslajit.fi/ 

- vieraslajien tunnistaminen ja niistä ilmoittaminen, tietoa vieraslajeista 

Kaupunkiviljelyohjeita: https://kaupunkiviljely.fi/ 

- hyötypuutarhasta, parvekeviljelystä, viljelyohjeita, kursseja 

Palstaviljelijöiden Uutelan palstat Facebook-sivu: https://www.facebook.com/Opistolaisyhdistys/ 

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/muu-vapaa-aika/mokit-ja-viljelyspalstat/viljelyspalstat/
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https://hyotykasviyhdistys.fi/
http://vieraslajit.fi/
https://kaupunkiviljely.fi/
https://www.facebook.com/Opistolaisyhdistys/


3 
 

Uutelan palstaviljelijät Facebook-sivu: https://www.facebook.com/groups/273876269999056/ 

Maatiainen - Det lantliga kulturarvet ry on aatteellinen yhdistys, jonka tarkoituksena on säilyttää 

 - vanhat viljely- ja koristekasvit 

 - alkuperäiset kotieläinrodut 

 - kulttuurimaisemat ja luonnon monimuotoisuus maatiainen.fi 

 

PUUTARHAKÄVELY  tiistaina  24.5  klo 17.00  alkaen  

 

Alussa lyhyt esittely aiheesta  LUONNONMUKAINEN PUUTARHANHOITO JA KUMPPANUUSASVIEN KÄYTTÖ 

TUHOLAISTEN TORJUNNASSA. 

 

Luonnon monimuotoisuuden ylläpitämisessä ja kestävän kehityksen toteuttamisessa viljelypalstoilla on 

merkittävä rooli. Miten voisin hoitaa palstaani niin, että myös tulevaisuuden puutarhurit voivat onnistua ja 

saada iloa kasvattamisesta. Tuholaisten torjunnassa maltti on valttia, samoin lajien tunnistaminen. 

Karkotus-houkutus ja pyydys. Kasvien avulla voidaan vaikuttaa tuholaisten aikaansaamien tuhojen 

määrään.  Uusimmat tutkimukset ovat tuoneet runsaasti tietoa mm. kasvien tuoksujen ja värien 

vaikutuksesta hyönteisen suuntavaistoon. Vetäjänä biologi Leena Luoto. 

 

Palstakävely-ryhmään mahtuu enintään 25 osanottajaa.  Ilmoittautumiset sähköpostitse Tuula Halmirinne , 

tuula.halmirinne@pp.inet.fi   1.4 .2022 alkaen . 

 

 

 

Onnellista ja satoisaa viljelykautta! 

Palstatoimikunta 
 
 

 

https://www.facebook.com/groups/273876269999056/

