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1. Yleistä
Suomen Siirtolapuutarhaliitto ry on poliittisesti sitoutumaton järjestö, jonka
tarkoituksena on edistää ja kehittää siirtolapuutarhatoimintaa osana kaupunkien
kulttuuri- ja viherympäristöjä. Liittoon kului toimintavuonna 32 jäsenyhdistystä, joiden
kautta liitto edusti yli 3 900 suomalaista siirtolapuutarhaviljelijää.
Liitto on valtakunnallinen keskusjärjestö, joka tukee jäsenyhdistystensä toimintaa ja
pyrkii vaikuttamaan sekä päätöksentekoon, että suuren yleisön mielikuvaan, jotta
siirtolapuutarhatoiminta ymmärrettäisiin yhä paremmin ekologisesti, taloudellisesti ja
sosiaalisesti kestävänä elämänmuotona. Tavoitteena on myös tukea ja edistää
suomalaisen puutarhakulttuurin säilyttämistä kaupungeissa.
Siirtolapuutarhatoiminnan kulmakiviä, joihin myös liitto nojaa, ovat kestävä kehitys,
ekologisuus, yhteisöllisyys ja lähiruoan tuottaminen. Siirtolapuutarhaliiton toiminnan
tavoitteena on edistää ekologista ajattelua ja kestävää kehitystä jäsenyhdistyksissä,
jäsenyhdistysten jäsenten omissa puutarhoissa sekä yleisemmin osana
siirtolapuutarhoja ympäröiviä yhteisöjä.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi Siirtolapuutarhaliitto valvoo jäsenyhdistystensä etuja
sekä neuvoo, opastaa, kouluttaa ja järjestää virkistystoimintaa. Keskeistä
toiminnassa ovat myös jäsenyhdistysten verkostoitumisen ja yhteistyön edistäminen
sekä uusia siirtolapuutarha-alueita ja -yhdistyksiä perustavien konsultointi ja
tukeminen. Siirtolapuutarhatoiminnasta tiedottaminen omille jäsenille, suurelle
yleisölle, medioille ja yhteiskunnan eri toimijoille on myös merkittävä osa liiton
toimintaa.
Vuosi 2016 oli liiton 86. toimintavuosi.
Liiton toiminta rahoitetaan jäsenmaksuilla (33 euroa/jäsenyhdistyksen jäsenen
hallitsema palsta) ja Ympäristöministeriön avustuksella, joka toimintavuonna oli 4 000
euroa.

2. Hallinto
Liiton asioita hoiti vuoden 2013 liittokokouksessa valitut puheenjohtaja ja hallitus sekä
hallituksen antamia tehtäviä toteuttava työvaliokunta. Liiton luottamuselinten
toimikausi on neljä vuotta.
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Erikseen nimettyjä tehtäviä hoitivat toimikunnat ja työryhmät, joita toimintavuonna oli
neljä: Siirtolapuutarha-lehden toimitusneuvosto, viestintäryhmä, ympäristöryhmä ja
liittokokoustyöryhmä.
Liiton toimistossa työskenteli osa-aikainen sihteeri ja liiton toiminnassa olivat mukana
taloudenhoitaja ja lehden toimitussihteeri.

2.1. Hallitus
Sääntöjen mukaisesti liiton asioita hoitaa varsinaisen liittokokouksen valitsema
hallitus, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi kymmenen varsinaista jäsentä.
Hallituksen tehtävät on määritelty liiton säännöissä ja se toimintaa ohjeistaa
hallituksen ohjesääntö.
Hallituksen kokoonpano 1.1.- 31.12.2016
Asema

Nimi

Yhdistys

Paikkakunta

Puheenjohtaja
I varapj.
II varapj.
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
1. varajäsen
2. varajäsen
3. varajäsen
4. varajäsen
5. varajäsen

Pertti Laitila
Maarit Humaloja
Kari Ämmälä
Pia Borman
Pirkko Kilpeläinen
Maija Manninen
Marjukka Metsola
Sinikka Palmio
Leo Pusa
Taavi Seppälä
Reijo Tuominen
Maarit Louekari
Kari Heikkinen
Ritva Wahlstén-Puska
Harri Savander
Kenneth Hollmén

Nekalan Spy
Vallilan Spy
Herttoniemen Spy
Korelan Spy
Lahden Kotiniemen Spy
Brunakärr Ktf
Napapiirin Rpy
Niihaman Rpy
Marjaniemen Sp
Nekalan Spy
Vanhanmyllyn Spy
Pakilan Spy
Metsolan Spy
Talin Spy
Kumpulan Spy
Brunakärr Ktf

Tampere
Helsinki
Helsinki
Kotka
Lahti
Helsinki
Rovaniemi
Tampere
Helsinki
Tampere
Hyvinkää
Helsinki
Kotka
Helsinki
Helsinki
Helsinki

Osall.
3
3
2
1
3
1
3
3
3
2
2
3
0
2
1
0

Liittokokouksen valitsemana tilintarkastajana toimi Pauli Aaltonen, HTM ja
toiminnantarkastajana Jorma Bergholm, Pakilan Spy. Varatilintarkastajana toimi Jyri
Leivo, HTM ja varatoiminnantarkastajana Anneli Vesanen.
Liiton toimihenkilöinä hallituksen kokouksiin osallistuivat sihteeri Tina Wessman,
taloudenhoitaja Markku Tuominen ja toimitussihteeri Jaana Veikkola-Virtanen.

2.2. Työvaliokunta
Hallituksen antamat tehtävät toteuttavat ohjesäännön mukaisesti puheenjohtajien,
sihteerin ja kahden hallituksen keskuudestaan valitseman jäsenen muodostama
työvaliokunta, joka valmistelee hallituksen kokoukselle esitettävät asiat.
Työvaliokunnan toimintaa ohjaa sen oma ohjesääntö.
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Työvaliokunnan kokoonpano 1.1. – 31.12.2016
Asema
Puheenjohtaja

Nimi
Pertti Laitila

Yhdistys
Nekalan Spy

Paikkakunta
Tampere

I varapj.
II varapj.
Jäsen
Jäsen
Sihteeri

Maarit Humaloja
Kari Ämmälä
Sinikka Palmio
Reijo Tuominen
Tina Wessman

Vallilan Spy
Herttoniemen Spy
Niihaman Rpy
Vanhanmyllyn Spy
SSpl

Helsinki
Helsinki
Tampere
Hyvinkää

Osall.
11
9
9
11
7
11

Liiton toimihenkilöinä työvaliokunnan kokouksiin osallistuivat, ohjesäännön
mukaisesti, taloudenhoitaja Markku Tuominen ja toimitussihteeri Jaana VeikkolaVirtanen.

2.3. Toimikunnat ja työryhmät

Toimitusneuvosto
Toimitusneuvoston toimintaa ohjaa sen oma ohjesääntö. Toimitusneuvosto on
Siirtolapuutarha-lehden neuvoa-antava elin, johon hallitus valitsee toimikaudekseen
5-7 jäsentä. Myös lehden päätoimittaja on toimitusneuvoston jäsen. Kokousten
esittelijänä toimii lehden toimitussihteeri ja kokousten sihteerinä toimii liiton sihteeri.
Toimitusneuvoston kokoonpano 1.1.-31.12.2016
Asema
Pj.
Päätoimittaja
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Toimitussihteeri
Taittaja
Sihteeri

Nimi
Harri Savander
Pertti Laitila
Irja Appelroth
Maarit Humaloja
Pirkko Kilpeläinen
Asta Korppi
Maija Manninen
Jaana Veikkola-Virtanen
Raimo Ikonen
Tina Wessman

Yhdistys
Kumpulan Spy
Nekalan Spy
Kantolanniemen Spy
Vallilan Spy
Lahden Kotiniemen Spy
Herttoniemen Spy
Brunakärr Ktf
Siirtolapuutarha-lehti
Siirtolapuutarha-lehti
SSpl

Paikkakunta
Helsinki
Tampere
Hämeenlinna
Helsinki
Lahti
Helsinki
Helsinki

Osall.
5
6
6
2
6
3
3
6
5
6

Ympäristöryhmä
Ympäristöryhmän tehtävä on edistää liiton ympäristöhanketta liittokokouksessa 2013
sekä puheenjohtajakokouksessa 2015 annettujen evästyksien ja hallituksen
päätösten mukaisesti.
Ympäristöryhmän kokoonpano 1.1.-31.12.2016
Pj.

Asiantuntija

Maarit Louekari
Outi Berghäll
Tuija Lujanen-Lampi
Timo Mäkinen
Reija Mikkola-Patriarca

Yhdistys
Pakilan Spy
Kumpulan Spy
Marjaniemen Sp
Pakilan Spy

Paikkakunta
Helsinki
Helsinki
Helsinki
Helsinki
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Viestintäryhmä
Viestintäryhmän tehtävä on edistää liiton viestintästrategian toteutumista. Ryhmä
laatii liiton viestinnän vuosittaisen toimintasuunnitelman sekä vastaa viestinnän
kehitysprojekteista.
Viestintäryhmän kokoonpano 1.1.-31.12.2016
Pj.
Jäsen
Jäsen
Sihteeri

Kari Ämmälä
Pirkko Kilpeläinen
Maarit Louekari
Tina Wessman

Yhdistys
Herttoniemen Spy
Lahden Kotiniemen Spy
Pakilan Spy
SSpl

Paikkakunta
Helsinki
Lahti
Helsinki

Muut työryhmät
Liittokokouksen 2017 järjestelytyöryhmään kuuluvat liiton puheenjohtaja Pertti Laitila,
työvaliokunnan jäsen Sinikka Palmio ja liiton sihteeri Tina Wessman.
Tampereen Puutarhamessujen käytännön valmisteluista vastasi Taavi Seppälän
vetämä työryhmä Pirkanmaan Siirtolapuutarhojen Aluejärjestöstä.
Kevätkokouksessaan hallitus nimesi jäsenkorttityöryhmän, jonka tehtävänä on
edistää liiton jäsenkortin toteutumista vuoden 2017 alusta. Työryhmän
kokoonkutsujana toimi Kari Ämmälä sekä jäseninä Maija Manninen, Leo Pusa ja
Sinikka Palmio.

2.4. Toimihenkilöt
Suomen Siirtolapuutarhaliiton osa-aikaisena sihteerinä on toiminut Tina Wessman
(Vihertantta Oy) Helsingistä.
Liiton taloudenhoitajan tehtäviä on hoitanut Markku Tuominen Porista.
Siirtolapuutarha-lehden toimitussihteerin tehtävää on hoitanut Jaana VeikkolaVirtanen (Levidus Oy) Espoosta.
Työvaliokunnan jäsen Reijo Tuominen (Vanhanmyllyn Spy, Hyvinkää) on hoitanut
liiton toimiston tietotekniikka- ja teleliikenneasioita sekä edustanut liittoa As. Oy
Pengerkatu 9:n yhtiökokouksissa.

2.5. Toimisto
Liitolla on Pengerkadulla Helsingin Kallion kaupunginosassa oma toimistohuoneisto,
jonka pinta-ala on 92 m2. Huoneistossa on työhuone ja arkistohuone sekä
kokoushuone (luokkamuodossa tilaa 20-25 henkilölle), kahvihuone ja pieni
keittokomero.
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Toimistolla pidetään liiton omia kokouksia sekä toisinaan myös koulutustilaisuuksia.
Jäsenyhdistykset voivat vuokrata tilaa omiin tilaisuuksiinsa, ja useat helsinkiläiset
yhdistykset pitävät talvikauden aikana hallituksen kokouksensa Pengerkadulla.
Toimistoa on vuokrattu kokouskäyttöön myös taloyhtiöille. Tilavuokra on 1.3.2015
alkaen jäsenyhdistyksille 30 euroa/käyttökerta, ulkopuolisille 60 euroa/käyttökerta.
Toimisto palvelee puhelimitse arkisin klo 10:00-14:00 ja kävijöille toimisto oli
toimintavuoden aikana avoinna sopimuksen mukaan tammi-helmikuussa ja syysjoulukuussa. Toimiston hoitajana on toiminut liiton sihteeri.

Vesivahinko
Helmikuussa 2016 kiinteistössä havaittiin vesivahinko, jonka aiheutti 7. kerroksen
asunnon syöpynyt kupariputki. Putkesta oli valunut vettä putkihormia pitkin niin
pitkään, että vesi oli katsellut rakenteet kellariin asti. Kosteuskartoituksen perusteella
todettiin, että kylpyhuoneet joudutaan purkamaan seinä- ja lattiapintojen osalta
rakenteisiin asti liiton toimiston koko linjassa.
Purkutyöt aloitettiin maaliskuussa ja purkutöiden jälkeen tilat kuivattiin. Kun tilat
todettiin kuiviksi, oli tarkoitus aloittaa uudelleenrakennustyöt. Ne kuitenkin viivästyivät,
koska kiinteistössä havaittiin putkiremontissa 1987 tehtyjä virheitä, jotka edellyttivät
korjaustoimenpiteitä. Näin ollen vesivahingon korjaustyöt viivästyivät ja remontti
valmistui vasta lokakuun lopussa.
Remontin aikana liiton toimistokiinteistössä oli pääsy vain työhuoneeseen.
Kahdeksaan kuukauteen toimistolla ei voitu järjestää liiton omia kokouksia eikä tilaa
voitu tarjota jäsenyhdistysten käyttöön. Home-, pöly- ja meluhaitoista johtuen liiton
sihteeri teki etätöitä kotonaan maalis-lokakuun 2016.
Vesivahinkoremontin yhteydessä toimiston eteisessä tehtiin pintaremontti, jossa
maalattiin seinät ja katto. Remontista ei aiheutunut liitolle kuluja.
Siirtolapuutarhaliitto on esittänyt taloyhtiölle korvausvaateen remontin aiheuttamista
ylimääräisistä kustannuksista. Asian käsittely on toimintakertomusta kirjoitettaessa
vielä kesken.

3. Kokoukset
3.1. Liittokokous
Siirtolapuutarhaliiton liittokokoukset järjestetään neljän vuoden välein. Seuraava
liittokokous järjestetään 5.-6.8.2017 Tampereella.
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3.2. Puheenjohtajien kokous
Ohjesääntönsä mukaan hallitus kutsuu jäsenyhdistysten puheenjohtajat koolle
kahden vuoden kuluttua liittokokouksesta elokuussa. Seuraava puheenjohtajien
kokous järjestetään elokuussa 2019.

3.3. Hallituksen kokoukset
Toimintavuonna hallitus kokoontui kolme kertaa. Kevätkokous pidettiin Tampereella,
Kohtaamispäivien yhteydessä järjestetty strategiakokous pidettiin Vallilan
siirtolapuutarhassa ja syyskokous pidettiin Hämeenlinnassa.

Hallituksen kevätkokous 19.3.2016
Kevätkokouksessaan hallitus käsitteli vuoden 2015 toimintakertomuksen ja
tilikertomuksen sekä tilin- ja toiminnantarkastajan lausunnot. Päätettiin yksimielisesti
vahvistaa tilinpäätös 2015 esitettäväksi liittokokoukselle vuonna 2017.
Kokouksessa hallitus päätti järjestää liittokokousta valmistelevan strategiakokouksen
Kohtaamispäivien yhteydessä. FM Reija Mikkola esitteli kokouksessa suunnitelman
liiton Sitoumus 2050 –hankkeen edistämisestä. Hyväksyttiin suunnitelma.
Hyväksyttiin ehdotus liiton jäsenkortista, jolla jäsenyhdistysten jäsenet voivat saada
etuja liiton jäsenetukumppaneilta. Nimettiin työryhmä edistämään asiaa. Hyväksyttiin
ehdotus liiton uusille jäsenyhdistysten viljelijöille lähetettävästä kirjeestä.
Liiton puheenjohtaja informoi hallitusta Kansainvälisen liiton maaliskuun yleiskokouksessa käsitellyistä asioista sekä raportoi Pohjoismaisen Siirtolapuutarhaliiton
tilanteesta. Hallitus päätti yksimielisesti kannattaa Pohjoismaisen Siirtolapuutarhaliiton purkamista.

Hallituksen strategiakokous 9.7.2016
Strategiakokouksen valmisteluna hallituksen jäsenet ja varajäsenet suorittivat
kirjallisen ennakkotehtävän, joka koostettuna toimitettiin kaikille osallistujille ennen
kokousta.
Kokouksessa käytiin vilkasta keskustelua, jonka pohjalta kirjattiin alustavasti
hallituksen ehdotuksia liittokokoukselle sekä määriteltiin liiton toimintasuunnitelman
2018-2021 painopisteet. Kokouksessa päätettiin myös hankkia verkkokyselytyökalun
vuosilisenssi sekä perustaa liitolle oma Facebook-sivu.

Hallituksen syyskokous 29.10.2016
Syyskokouksessaan hallitus käsitteli ja hyväksyi yksimielisesti vuoden 2017
toimintasuunnitelman ja budjetin. Kokouksessa käsiteltiin myös luonnos liiton
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toimintasuunnitelmaksi seuraavalle liittokokouskaudelle 2018-2021 pohjaksi
liittokokouskauden budjetointia varten.
Lisäksi kokouksen asialistalla oli myös mm. ympäristöhankkeen ja
jäsenkorttihankkeen eteneminen sekä liiton vuoden 2017 tapahtumat.

3.4. Työvaliokunnan kokoukset
Työvaliokunta kokoontui toimintavuonna kahdeksan kertaa sekä piti kolme
sähköpostikokousta. Kokouksista kaksi pidettiin liiton toimistolla Helsingissä ja kaksi
Tampereella. Muut kokoukset yhdistettiin vierailuihin jäsenyhdistyksissä.
Toukokuussa työvaliokunta matkusti Valkeakoskelle Rpy Valmarin vieraaksi,
kesäkuussa vierailtiin Joensuun Spy:ssä ja elokuussa kohteena oli Riihossalmen Spy
Mäntässä. Lokakuun kokous pidettiin Vanhanmyllyn Spy:n kerhotalolla Hyvinkäällä.
Työvaliokunta esittää emännille/isännille lämpimät kiitokset vieraanvaraisuudesta.
Työvaliokunnan kokousten keskikesto oli kaksi tuntia ja kokouksista kertyi
pöytäkirjamerkintöjä 74 sivun verran.
Kokousten asialistoilla vakiokohtia olivat liiton taloudellinen tilanne, toiminnan ja
tapahtumien suunnittelu, viestintä ja markkinointi, työryhmien työskentely,
Kansainvälisen Siirtolapuutarhaliiton asiat, Siirtolapuutarha-lehti, ilmoitusasiat sekä
toimiston asiat. Työvaliokunta valmisteli myös kokouksissaan hallituksen kokouksissa
käsiteltävät asiat sekä liittokokouksen 2017 asioita. Lisäksi kokouksissa käsiteltiin
myös mm. koulutusavustusanomuksia ja ansiomerkkihakemuksia.

3.5. Toimikuntien ja työryhmien kokoukset
Siirtolapuutarha-lehden toimitusneuvosto kokoontui toimintavuoden aikana viisi kertaa
ja piti yhden sähköpostikokouksen. Kokouksista yksi pidettiin liiton toimiston
kokoushuoneessa ja neljä muissa tiloissa Helsingissä. Kokouksissa käsiteltiin
toimitussihteerin esittelemät asiat, lehden saama palaute ja lehden kilpailut sekä
suunniteltiin tulevien lehtien sisältöä ja tarkasteltiin ilmestyneitä lehtiä.
Työryhmät ovat toimintavuoden aikana kokoontuneet ensisijaisesti sähköpostitse –
toisaalta ajankäytön tehostamiseksi ja toisaalta siksi, että toimiston kokoustila ei ole
ollut käytettävissä. Liittokokoustyöryhmä piti yhden varsinaisen kokouksen
Tampereella.

4. Jäsenistö
Vuonna 2016 Suomen Siirtolapuutarhaliitto ry:ssä oli 32 jäsenyhdistystä, joissa oli
yhteensä yli 3 900 viljelijää.
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Jäsenyhdistykset:
Jäsenyhdistys

Paikkakunta

Palstojen
määrä

Mäkilammen Rpy

Forssa

95

Heinolan Spy

Heinola

50

Herttoniemen Spy

Helsinki

182

Klaukkalanpuiston Rpy

Helsinki

113

Kumpulan Spy

Helsinki

265

Marjaniemen Sp

Helsinki

320

Oulunkylän Spy

Helsinki

203

Pakilan Spy

Helsinki

320

Brunakärr Ktf (Ruskeasuon Spy)

Helsinki

114

Talin Spy

Helsinki

241

Vallilan Spy

Helsinki

168

Vanhanmyllyn Spy

Hyvinkää

58

Kantolanniemen Spy

Hämeenlinna

77

Joensuun Spy

Joensuu

80

Haarajoen Spy

Järvenpää

31

Korelan Spy

Kotka

197

Langinkosken Spy

Kotka

43

Metsolan Spy

Kotka

52

Päivärannan Spy

Kuopio

130

Kotiniemen Spy

Lahti

85

Skinnarlan Spy

Lappeenranta

39

Kurkilammen Spy

Mikkeli

23

Riihossalmen Spy

Mänttä

25

Kehon Spy

Nokia

94

Helistön Spy

Rauma

22

Napapiirin Rpy

Rovaniemi

23

Litukan Spy

Tampere

201

Nekalan Spy

Tampere

311

Niihaman Rpy

Tampere

126

Raholan Spv

Tampere

163

Kupittaan Rpy

Turku

57

Rpy Valmari

Valkeakoski

12

Toimintavuonna Suomen Siirtolapuutarhaliittoon kuului 52 % kaikista Suomen
siirtolapuutarhayhdistyksistä. Liittoon kuuluvien yhdistysten jäsenet edustivat 63 %
kaikista maamme siirtolapuutarhapalstoista.
Toimintavuoden aikana Korelan Spy (Kotka) ja Langinkosken Spy (Kotka) ilmoittivat
eroavansa Suomen Siirtolapuutarhaliitosta. Liiton sääntöjen mukaan erot astuvat
voimaan 1.1.2017. Eronneissa yhdistyksissä on yhteensä 240 viljelijää.

4.1. Jäsenhuolto
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Toimintavuoden aikana Siirtolapuutarhaliitto panosti edelleen jäsenhuoltoon.
Jäsenyhdistysten yhteistyön ja tiedon jakamisen kehittämistä sekä verkostoitumista
pyrittiin lisäämään kannustamalla yhdistysten hallituksia ja johtokuntia hyödyntämään
liiton jäsenyhdistyssivuja. Valitettavasti puheenjohtajakokouksessa elokuussa 2015
lanseerattu suljettu sivusto oli vajaakäytössä, ja sen kävijämäärät eivät
toimintavuoden aikana päässeet lähellekään asetettua tavoitetta, vaikka sivua
aktiivisesti markkinoitiin kohderyhmälle.
Liitto tarjosi yhdistyksille omien tapahtumien markkinointiapua liiton verkkosivuille
avatun ’Tapahtumia siirtolapuutarhoissa’ –sivun myötä. Tapahtumasivu keräsi
vuoden aikana runsaasti kävijöitä.
Toimintavuoden aikana edistettiin jäsenyhdistysten jäsenille vuoden 2017
alkupuolella lanseerattavaa jäsenkorttia, jonka on tarkoitus tarjota viljelijöille sekä
uudenlaista yhteisöllisyyttä että taloudellista etua liittoon kuulumisesta. Liitto ryhtyi
lähettämään yhdistysten uusille jäsenille infokirjeen, jossa kerrottiin liiton tehtävästä
ja toiminnasta.

4.2. Jäsenedut
Siirtolapuutarhaliitto tarjoaa sekä jäsenyhdistyksilleen että jäsenyhdistystensä
jäsenille monipuolisia jäsenetuja.
Jäsenyhdistysten etuja ovat jäsenyhdistyssivut, yhdistysten tapahtumien markkinointi,
koulutusavustus, kotisivualusta liiton neuvottelemaan alempaan hintaan, ansiomerkit
sekä kansainvälinen yhteistyö ja tunnustukset.
Jäsenyhdistysten jäsenet saavat jäsenetuna veloituksetta Siirtolapuutarha-lehden
vuosikerran ja alennusta Kotipuutarha-lehden kestotilauksesta. Lisäksi
jäsenyhdistysten viljelijät voivat osallistua liiton järjestämiin räätälöityihin koulutuksiin
sekä liiton jäsenmatkoihin.
Jäsenetuja pyritään edelleen kehittämään ja laajentamaan. Aiheesta on valmisteilla
ehdotus liittokokouksella 2017.

4.3. Jäsenhankinta
Toimintavuoden aikana liiton hallituksen ja työvaliokunnan kokouksissa on käyty
runsaasti keskustelua sekä jäsenhankinnan tehostamisesta, että nykyisten
jäsenyhdistysten sitouttamisesta.
Ei-jäsenyhdistysten avainhenkilöille lähetettiin joulutoivotuksena liiton kalenteri
vuodelle 2017 sekä tietoa liiton tarjoamista jäseneduista vuonna 2017.
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5. Talous
5.1. Yleistä
Toimintavuonna Siirtolapuutarhaliitto sai Ympäristöministeriöltä 4 000 euron
harkinnanvaraisen valtionavustuksen. Avustus on ensisijaisesti kohdennettu
toimintavuoden pääteeman ’Palstalta pöytään puhdasta ruokaa’ mukaisiin
koulutuksiin sekä ympäristöjärjestelmän kehityskuluihin. Avustuksella saatiin tukea
myös siirtolapuutarhatoiminnan tunnettuuden lisäämiseen.
Siirtolapuutarhaliiton jäsenmaksu oli toimintavuonna 33 euroa / jäsenyhdistyksen
jäsenen hallitsema palsta. Jäsenmaksun suuruus päätettiin vuoden 2013
liittokokouksessa liittokokouskaudelle 2013-2017.
Liiton omaa varainhankintaa on harjoitettu myymällä liiton tuotteita ja julkaisuja sekä
markkinoimalla Siirtolapuutarha-lehden vuositilauksia.
Liiton talous on vakaalla pohjalla. Taloudenpidossa liitto on edelleen noudattanut
tarkkaa seurantaa ja kulukuria. Isommat hankinnat on kilpailutettu ja toimiston
perushankintoja on tehty isommissa erissä, jotta saadaan hinnassa volyymietua.
Siirtolapuutarhaliiton suurimmat yksittäiset kulut ovat edelleen Siirtolapuutarhalehden painatus ja postitus.

5.2. Toimintakiinteistön kulut
Vuoden toimintakiinteistön kulut ylittyivät huomattavasti budjetoituun verrattuna. Ylitys
johtuu siitä, että Siirtolapuutarhaliiton osuus taloyhtiön pihakansiremontin lainasta
maksettiin kerralla pois. Tämä kannatti tehdä, koska taloyhtiön lainakorko oli
korkeampi kuin tuotot liiton sijoituksista. Maksun suuruus oli 9 809,36 euroa.

5.3. Hankinnat
Toimintavuonna liiton toimistoon hankittiin uusi kannettava tietokone.
Liiton toimistoon on tilattu Kotipuutarha-lehti ja Viherympäristö-lehti kestotilauksena
sekä Helsingin Sanomat digitaalisena HS VerkkoPlus-tilauksena.

6. Toiminta
6.1. Koulutus- ja kurssitoiminta
6.1.1.

Liiton järjestämä koulutus- ja kurssitoiminta
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Toimintavuonna liiton koulutus- ja kurssitoiminnassa oli havaittavissa uusi ja kovin
ikävä ilmiö. Yhdistystoiminnan kurssia lukuun ottamatta viime hetken peruutuksia tuli
yllättävän runsaasti, ja jokaisella kurssilla oli myös ’no show’ –tapauksia. Tästä
johtuen liiton työvaliokunta päätti täsmentää kurssien peruutus- ja maksuehtoja.
Uusia ehtoja sovelletaan vuoden 2017 kursseilla.

Yhdistystoiminnan kurssi Hämeenlinnassa 2.4.2016
Siirtolapuutarhaliitto järjesti Hämeenlinnassa 2.4.2016 yhden päivän
yhdistystoiminnan kurssin otsikolla Hallituksen vastuut ja valtuudet. Luennoitsijana
toimi yhdistystoiminnan kouluttaja ja tietokirjailija Kari Loimu. Kurssin kohderyhmä oli
liiton jäsenyhdistysten hallitusten/johtokuntien jäsenet.
Kurssille osallistui 19 hallituksen/johtokunnan jäsentä 10 yhdistyksestä sekä liiton
sihteeri ja taloudenhoitaja.
Palautekyselyn mukaan kurssi oli onnistunut. Lähes kaikki vastanneet suosittelisivat
tämän kurssin perusteella Siirtolapuutarhaliiton yhdistystoiminnan kurssia.
Osallistujien odotukset täyttyivät hyvin ja kurssilta sai eväitä omaan toimintaansa
luottamushenkilönä. Kouluttajan ote ja asiantuntemus saivat kiitosta. Ainoastaan
koulutustila sain kielteistä palautetta.

Puutarhanhoidon kurssi Lepaalla Hattulassa 11.-15.4.2016
Vuodesta 1949 Siirtolapuutarhaliiton koulutustoimintaan kuulunut puutarhanhoidon
kurssi Lepaalla järjestettiin yhteistyössä Hämeen Ammattikorkeakoulun kanssa 11.15.4.2016. Aiemmista vuosista poiketen kurssille osallistuvilta edellytettiin jo hieman
kokemusta viljelystä.
Kurssille osallistui 16 siirtolapuutarhuria 11 liiton jäsenyhdistyksestä. Kurssille
osallistuneet saivat todistuksen avoimen ammatti-korkeakoulun kolmen opintopisteen
’Harrasteviljelyn neuvonta’ –opintojen suorittamisesta.
Kurssin johtajana toimi Eija Rekola. Liiton tervehdyksen kurssilaisille toivat
puheenjohtaja Pertti Laitila ja sihteeri Tina Wessman, jotka kertoivat liiton toiminnasta
kurssilaisille perinteiseen tapaan järjestetyssä kakkukahvitilaisuudessa.
Kurssilaisilta kerätyn palautteen mukaan kaikki pitivät kouluttajia ammattitaitoisina ja
Lepaata hyvänä kurssipaikkana. Kurssin sisältöä pidettiin mielenkiintoisena ja kurssia
suositeltaisiin mielellään toiselle siirtolapuutarhurille. Liiton saamat arvosanat
käytännön järjestelyistä kohenivat huomattavasti edellisvuoteen verrattuna.
Kurssipalautteen pohjalta on jo toimintavuoden aikana käyty keskusteluja Lepaan
kanssa vuoden 2017 kurssin rakenteen ja sisällön edelleen kehittämisestä.
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Viikonloppukurssi Axxell Överbyssä Espoossa 14.-15.5.2016
Lepaan kurssin aiempien vuosien kurssipalautteissa on esitetty toiveita
viikonloppukursseista. Koska Lepaan kurssin kohderyhmä oli toimintavuonna jo
hieman kokemusta omaavat viljelijät, haluttiin kokeiluluontoisesti järjestää
viikonloppukurssi, jonka kohderyhmänä olivat eritoten uudet viljelijät.
Viikonloppukurssi Axxell Överbyssä koostui kahdesta toisistaan riippumattomasta
teemasta: Hyötyviljelyn perusteet (la) ja Palstan suunnittelun perusteet (su).
Kutakuinkin kaikki osallistujat valitsivat ohjelmaansa molemmat teemat.
Kurssille osallistui 16 siirtolapuutarhuria 10 liiton jäsenyhdistyksestä. Kurssin
opettajina toimivat Nina Sevelius ja Catharina Hanstén. Liiton sihteeri kävi
toivottamassa kurssilaiset tervetulleiksi.
Palautekyselyn mukaan kurssi oli onnistunut. Palautteen mukaan kouluttajia pidettiin
ammattitaitoisina ja Överbytä hyvänä kurssipaikkana. Kurssin sisältöä pidettiin sekä
mielenkiintoisena että monipuolisena, mutta palautteen perusteella sisällössä on vielä
hieman kehittämisen varaa: Osallistujat kokivat, että molemmista aiheista olisi voinut
pitää oman viikonloppukurssin.

Puutarhakurssi Ahlman ammatti- ja aikuisopistossa Tampereella 11.6.2016
Siirtolapuutarhaliitto järjesti Tampereella 11.6.2016 yhden päivän puutarhakurssin
otsikolla Yrttejä joka makuun ja kaikkeen käyttöön. Kurssipäivä piti sisällään mm.
pohdintaa hyöty- ja rikkakasvien rajasta, vinkkejä mausteyrttien kasvattamiseen,
tutustumista pihamaiden käyttökelpoisiin villiyrtteihin sekä tietoa yrttien keräämisestä
ja säilömisestä.
Kurssille osallistui 17 siirtolapuutarhuria 7 liiton jäsenyhdistyksestä. Kurssin
opettajana toimi Krista Mäkelä. Liiton työvaliokunnan jäsen Sinikka Palmio toivotti
kurssilaiset tervetulleiksi ja jakoi ateriapaketin tilanneille kupongit.

6.1.2.

Liiton taloudellisella tuella järjestetyt yhdistysten omat kurssit
Jäsenyhdistykset voivat anoa Siirtolapuutarhaliitolta kurssiavustusta omille
jäsenilleen järjestämilleen kursseille. Avustuksen enimmäismäärä on 200 euroa
/vuosi/yhdistys.
Toimintavuonna tukea myönnettiin yhteensä 629,75 euroa viidelle jäsenyhdistykselle.
Yhdistys
Napapiirin Rpy
Pakilan Spy
Rpy Valmari
Lahden Kotiniemen Spy

Aihe
Villiyrttikurssi
Siirtolapuutarha ennen ja nyt
Villiyrttikurssi
Luomuksia ja valuja betonista

Ajankohta
16.06.2016
03.07.2016
16.07.2016
heinä-elokuu 2016

Myönnetty tuki
60,00 €
200,00 €
100,00 €
69,75 €

TOIMINTAKERTOMUS 2016
28.1.2017

Marjaniemen Sp

Kauniiksi villiyrteillä

13 (26)

18.08.2016

200,00 €

6.2. Näyttely- ja messutoiminta
Tampereen Puutarhamessut 15.-17.4.2016
Siirtolapuutarhaliitto ja Pirkanmaan Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö osallistuivat
yhdessä Tampereen Supermessujen Puutarhamessuille. Supermessuilla vieraili
18 233 kävijää.
Pirkanmaan Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö vastasi käytännön messujärjestelyistä ja
liitto toimitti messuille roll up –telineet sekä markkinointimateriaalina esitteitä ja
Siirtolapuutarha-lehtiä sekä lehden tilauslomakkeita. Messuilla oli myös myynnissä
Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestön sanasto.

Helsingin Työväenasuntomuseon puutarhajuhla 3.6.2016
Siirtolapuutarhaliiton sihteeri osallistui Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestön
kutsumana Helsingin Työväenasuntomuseon puutarhajuhlaan. Juhliin osallistui lähes
300 kävijää. Tilaisuudessa liitto jakoi toista sataa Siirtolapuutarha-lehteä sekä vastasi
kysymyksiin siirtolapuutarhatoiminnasta.

6.3. Matkat
Liiton jäsenmatka Ruotsiin jouduttiin perumaan liian pienen osallistujamäärän takia.
Matka oli tarkoitus toteuttaa 24.-28.8.2016 ja sen pääkohteena oli Gothenburg Green
World –tapahtuma.

6.4. Sitoumus 2050
Kokouksessaan 1/2016 (19.3.2016) hallitus nimesi FM Reija Mikkolan edistämään
liiton Sitoumus 2050 -hanketta projektipohjaisesti. Sitoumus 2050 perustuu
vapaaehtoisiin sitoumuksiin, joilla pyritään edistämään kestävää kehitystä.
Sitoumuksen takana on Suomen kestävän kehityksen toimikunta. Hankkeiden tulee
olla konkreettisia tekoja, joilla seurattavia ja mitattavia tuloksia.
Hanketta oli tarkoitus edistää alkukesän 2016 aikana kyselyllä kaikille
siirtolapuutarhaviljelijöille. Laaja kysely jäi toteuttamatta kyselyteknisistä syistä
johtuen: verkkokyselyn toteuttamisen työkalu puuttui ja paperikyselylomakkeiden
tuottamisesta sekä käsittelyn logistiikasta ei ollut suunnitelmaa.
Syksyn aikana hankkeen asiantuntija teki kyselyn toteuttamiseen tähtäävän
sitoumusehdotuksen, jonka ympäristöryhmä hyväksyi edistettäväksi. Hanketta
edistetään alkuvuoden 2017 aikana.
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7. Tapahtumat
7.1. Liiton tapahtumat
Kohtaamispäivä 9.7.2016
Siirtolapuutarhaliiton Vihervuosi 2016 päätapahtuma oli siirtolapuutarhaväen
Kohtaamispäivä 9.7.2016 Vallilan siirtolapuutarhassa Helsingissä. Päivään osallistui
noin 200 siirtolapuutarhaviljelijää 20 jäsenyhdistyksestä.
Päivän yhteisessä aloitusohjelmassa tervehdyksensä esittivät Siirtolapuutarhaliiton
puheenjohtaja Pertti Laitila, Vallilan Spy:n puheenjohtaja Olli Salin sekä Helsingin
kaupungin Rakennusviraston katu- ja puistopäällikkö Silja Hyvärinen. Lisäksi kuultiin
FM Reija Mikkolan tietoisku kestävän kehityksen Sitoumus 2050 –hankkeesta.
Päivän ohjelmassa oli siirtolapuutarhakierros Herttoniemen ja Ruskeasuon
siirtolapuutarhoissa, opastettu kierros Kumpulan kasvitieteellisessä puutarhassa sekä
petankki- ja tikkakisat. Päivään osallistuvilla oli myös mahdollisuus tutustua Vallilan
siirtolapuutarhan palkittuun museomökkiin.
Siirtolapuutarhaliitto esittää sydämelliset kiitokset Vallilan Spy:lle merkittävästä
työpanoksesta Kohtaamispäivän onnistumiseksi.

7.2. Jäsenyhdistysten tapahtumat
Merkkipäiväjuhlat
Toimintavuoden aikana merkkipäiviään viettivät Niihaman Rpy Tampereella (100
vuotta), Talin Spy Helsingissä (80 vuotta), Mäkilammen Rpy Forssassa (70 vuotta) ja
Marjaniemen Sp Helsingissä (70 vuotta) sekä Luodon Spy Porissa (70 vuotta).
Niihaman Rpy:n 100-vuotisjuhlassa 16.7.2016 liittoa edustivat puheenjohtaja Pertti
Laitila ja sihteeri Tina Wessman. Liiton puheenjohtaja piti tilaisuudessa juhlapuheen.
Talin Spy:n 80-vuotisjuhlassa 13.8.2016 liittoa edusti puheenjohtaja Pertti Laitila, joka
esitti liiton tervehdyksen yhdistykselle.
Mäkilammen Rpy:n 70-vuotisjuhlassa 16.7.2016 liittoa edusti hallituksen jäsen Leo
Pusa.
Marjaniemen Sp:n 70-vuotisjuhlassa 30.7.2016 liittoa edustivat II varapuheenjohtaja
Kari Ämmälä ja sihteeri Tina Wessman.
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Liiton puheenjohtaja oli kutsuttu juhlapuhujaksi Luodon Siirtolapuutarhayhdistyksen
70-vuotisjuhlaan Poriin 23.7.2016.

Avoimet puutarhat 7.8.2016
Toimintavuoden aikana Avoimet puutarhat –teemapäivää vietettiin 7.8.2016.
Teemapäivään osallistui 16 jäsenyhdistystä ja useita yksittäisiä viljelijöitä eri alueilta.

Kaikille avoimet tapahtumat
Toimintavuoden aikana monet jäsenyhdistykset ovat tehneet siirtolapuutarhakulttuuria ja itseään tunnetuksi sekä helposti lähestyttäväksi lähiseutunsa asukkaille
järjestämällä erilaisia kaikille avoimia tapahtumia. Tapahtumakirjo on ollut
ilahduttavan laaja. Joukkoon mahtuu mm. kirpputoreja, avointen ovien päiviä,
juhannusjuhlia, taimi-, marja-, elonkorjuu- ja omenamarkkinoita sekä
puistokonsertteja. Uudempaa toimintaa edustavat useilla siirtolapuutarha-alueilla
yksittäisten viljelijöiden pitämät pop-up –ravintolat.
Siirtolapuutarhaliitto on tarjonnut yhdistyksille apua markkinointiponnisteluissa liiton
verkkosivujen kautta. Paikalliset mediat ovat kiitettävissä määrin tiedottaneet
siirtolapuutarha-alueiden järjestämistä tapahtumista eri paikkakunnilla.

Yhdistysten omat tapahtumat
Jäsenyhdistykset ympäri Suomen ovat toimintavuoden aikana järjestäneet lukuisia
tapahtumia omille jäsenilleen. Yhteiset tapahtumat tukevat vahvasti siirtolapuutarhaaatteeseen sisäänrakennettua yhteisöllisyyttä ja vievät siirtolapuutarhakulttuuria
eteenpäin.
Yhdessä on mm. tehty töitä lukuisissa talkoissa, urheiltu ja kilpailtu
ulkoilutapahtumissa ja kenttäpeli-illoissa sekä syöty hyvin ruokajuhlissa,
lettukesteissä ja grilli-illoissa. Yhdessä on myös juhlistettu mm. kauden alkua ja
päättymistä, laskiaista, vappua, juhannusta, satokautta ja uutta vuotta. Yhdessä on
myös opittu, laulettu sekä vietetty hartaustilaisuuksia.
Jokaisella jäsenyhdistyksellä on omat perinteensä ja omat tapahtumansa, joiden
jatkumo on ensiarvoisen tärkeää sekä siirtolapuutarhaliikkeen elinvoiman että
yhteisöllisyyden kannalta.

8. Julkaisut ja tiedotus
8.1. Siirtolapuutarha-lehti
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Suomen Siirtolapuutarhaliitto julkaisee Siirtolapuutarha-lehteä, jolle toimintavuosi oli
81. Lehti on ilmestynyt keskeytyksettä ensimmäisestä numerosta alkaen. Lehden
ilmestymisen alkuajoista tiedonvälitys on muuttunut merkittävästi, mutta lehdellä on
edelleen tärkeä ja keskeinen roolinsa siirtolapuutarhakulttuurin edistäjänä ja vaalijana
sekä Siirtolapuutarhaliiton tiedotuskanavana.
Toimintavuonna lehdestä julkaistiin viisi numeroa. Lehden painosmäärä oli 4 500
kappaletta ja jokaisessa numerossa oli 32 sivua. Lehden painoi ja postitti Punamusta
Oy.
Lehden toimitussihteerin tehtäviä hoiti toimintavuoden aikana Jaana VeikkolaVirtanen (Levidus Oy) ja lehden graafisesta ulkoasusta vastasi Raimo Ikonen (T:mi
Takatori). Lehden ilmoitusmyyntiä hoiti Tuplas Oy.
Toimitusneuvoston jäsenet kirjoittivat lehteen artikkeleita ja kolumneja eri aiheista.
Lehdessä julkaistiin myös useita liiton ulkopuolisten asiantuntijoiden kirjoittamia
artikkeleita. Vuoden aikana jäsenyhdistykset kertoivat kuulumisiaan lehden ’Palstoilla
tapahtuu’ -palstalla. Lehdessä esiteltiin myös siirtolapuutarhatoimintaa eri maissa
Kansainvälisen Siirtolapuutarhaliiton toimittamien artikkeleiden käännöksillä.
Jokaisella lehden numerolla oli oma erikoisteemansa:
1/16
Turvallisuus
2/16
Ympäristö ja kestävä kehitys
3/16
Siirtolapuutarhayhdistysten puuhamiehet
4/16
Muodonmuutos
5/16
Suojaa ja varjele
Lehden sisällön tuottamiseen osallistuivat toimitusneuvoston jäsenten lisäksi myös
sarjakuvapiirtäjä Martti Hiltunen, ristikot tehnyt Hannu Niittymäki sekä liiton
tiedottamisesta ja artikkeleiden käännöksistä vastannut sihteeri Tina Wessman.
Siirtolapuutarha-lehti postitetaan jäsenetuna liiton jäsenyhdistysten jäsenille ja sillä on
myös tilaajia. Lehti toimii myös sidosryhmäkanavana kuntien ja valtion virkamiesten,
puutarha-, viher- ja ympäristöalan toimijoiden sekä viheralan oppilaitosten suuntaan.
Lehteä voi myös lukea lukuisissa kirjastoissa.

Näköislehti
Toimintavuonna Siirtolapuutarha-lehdestä ryhdyttiin julkaisemaan digitaalinen
näköislehti verkossa. Näköislehti julkaistaan yhden numeron viiveellä, jotta lehden
tilaajat ja jäsenyhdistysten viljelijät saavat yksinoikeuden lehden tuoreimpaan
numeroon.
Näköislehden julkaisualusta on ilmainen Issuu, ja lehti on luettavissa myös liiton
verkkosivuston kautta. Vuoden ensimmäinen numero julkaistiin näköislehtenä
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16.5.2016. Näköislehdillä oli vuoden aikana yhteensä 560 lukijaa, joista 58 % luki
lehteä liiton verkkosivuston kautta. [Lähteet: Issuun tilastot ja Google Analytics]

Valokuvakilpailu
Siirtolapuutarha-lehti järjesti toimintavuoden aikana perinteisen valokuvauskilpailun.
Kilpailua uudistettiin niin, että kilpailukuvat tuli toimittaa aiempien paperikuvien sijaan
digitaalisessa muodossa.
Kilpailun teema oli ’Kevään merkit’. Kilpailuun osallistui 26 keväistä valokuvaa
siirtolapuutarhoista eri puolelta Suomea. Kilpailun tuomariston muodostivat lehden
päätoimittaja, toimitussihteeri ja taittaja, toimitusneuvoston puheenjohtaja sekä liiton
sihteeri.
Voittajaksi tuomaristo valitsi Anni Vähä-Jussilan (Raholan Spv, Tampere) kuvan
’Rhodo kukki loppukeväästä ja leppäkerttujakin näkyi’. Toiselle sijalle sijoittui Viivi
Lehto (Kumpulan Spy, Helsinki) ja kolmanneksi nousi Minna Lumiluoto (Litukan Spy,
Tampere). Kunnia-maininnat saivat Marjukka Metsola (Napapiirin Rpy, Rovaniemi) ja
Anna Aittomäki (Talin Spy, Helsinki).
Voittajakuvat julkaistiin Siirtolapuutarha-lehden numerossa 4/2016 sekä liiton
Facebook-sivulla.

8.2. Siirtolapuutarhurin kalenteri
Toimintavuonna julkaistiin ’Siirtolapuutarhurin seinäkalenteri 2017’, joka on
järjestyksessä 17. liiton julkaisema kalenteri. Kalenterin ideoinnista ja toteutuksesta
vastasi liiton sihteeri, taiton ja painotyön teki Grano Oy.
Aiemmasta poiketen valokuvia ei pyydetty yhdistysten hallituksilta/johtokunnilta, vaan
käännyttiin kuvapyyntöjen kera suoraan viljelijöiden puoleen. Kuvia lähetettiin
kiitettävä määrä ja kalenterissa julkaistujen kuvien valokuvaajille toimitettiin
kiitokseksi kaksi kalenteria veloituksetta.
Kalenterissa 2017 on esillä kuvia seuraavista siirtolapuutarhoista: Vallilan Spy
(Helsinki), Päivärannan Spy (Kuopio), Klaukkalanpuiston Rpy (Helsinki),
Kantolanniemen Spy (Hämeenlinna), Talin Spy (Helsinki), Kumpulan Spy (Helsinki),
Litukan Spy (Tampere), Raholan Spv (Tampere), Rpy Valmari (Valkeakoski),
Nekalan Spy (Tampere) ja Herttoniemen Spy (Helsinki). Kalenterin loppuosassa on
kaikkien liiton jäsenyhdistysten yhteystiedot sekä perustietoja Suomen
Siirtolapuutarhaliitosta.

8.3. Verkkosivusto
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Siirtolapuutarhaliiton verkkosivusto sijaitsee osoitteessa www.siirtolapuutarhaliitto.fi.
Julkisten sivujen lisäksi sivustolla on omat intranetit liiton työvaliokunnalle,
hallitukselle sekä jäsenyhdistyksille.
Toimintavuoden aikana liiton sivustolla oli 10 494 eri kävijää (edellisvuonna 7 420).
Eniten eri kävijöitä saivat sivut ’Jäsenet / Tutustu jäsenyhdistyksiin’ (2 750 eri kävijää)
sekä ’Käytännön tietoa / Mökkiläiseksi’ (2 180). Yli 1 000 eri kävijää tutustui myös
sivuun ’Siirtolapuutarhaliitto’. [Lähde: Google Analytics]
Verkkosivuston kohderyhmiksi on määritelty jäsenyhdistysten ja jäsenyhdistysten
viljelijöiden lisäksi mediat sekä kaikki siirtolapuutarhatoiminnasta ja -kulttuurista
kiinnostuneet – suuri yleisö, omasta palstasta haaveilevat, uutta aluetta
suunnittelevat jne. Sivustokäyttäytyminen osoittaa sangen kiistatta sen, että
verkkosivuston kävijät ovat ensisijaisesti siirtolapuutarhatoiminnasta yleisesti
kiinnostuneita – ei niinkään siirtolapuutarhaviljelijöitä.
Sivuston lomakkeiden (yhteydenotto, tilaus, ilmoittautuminen) käyttö oli ilahduttavan
aktiivista.
Verkkosivusto ei ole koskaan ”valmis”. Toimintavuoden aikana sivustoa pyrittiin
kehittämään sekä houkuttelevammaksi siirtolapuutarhaviljelijöille että paremmin
vastaamaan niihin suuren yleisön kysymyksiin, joista oli tullut eniten yhteydenottoja
toimistoon.

8.4. Facebook-sivu
Hallituksen päätöksen mukaisesti Siirtolapuutarhaliiton Facebook-sivu avattiin
10.7.2016. Sivun osoite on www.facebook.com/siirtolapuutarhaliitto. Ensimmäisen
viikon aikana sivu keräsi 102 ”tykkääjää” ja vuoden loppuun mennessä sivusta
kiinnostuneiden määrä oli kasvanut 200 Facebook-käyttäjään.
Parhaimmillaan sivun julkaisut ovat tavoittaneet toista tuhatta Facebook-käyttäjää.
Keskimääräinen yksittäisen julkaisun tavoittavuus on muutama sata.
Sivun tavoitteita ovat tehdä liittoa tutummaksi kaikille siirtolapuutarhaviljelijöille sekä
lisätä siirtolapuutarhatoiminnan tunnettuutta ja rakentaa positiivista mielikuvaa.
Sivulla on mm. nostettu esiin liiton uutisia, jaettu kuvia eri alueilta sekä markkinoitu
liiton tapahtumia ja myyntituotteita.

8.5. Sisäinen tiedotus
Liiton viestintäsuunnitelman mukaisesti toimintavuoden aikana sisäisen viestinnän
kanavina käytettiin jäsenyhdistysten suuntaan Kuulumisia -tiedotteita sekä
verkkosivuston jäsenyhdistyssivuja. Jäsenyhdistysten jäsenille (viljelijöille)
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kohdennettuja kanavia olivat Siirtolapuutarha-lehti sekä verkkosivuston julkinen osio
ja heinäkuusta lähtien myös Facebook-sivu.
Kuulumisia -tiedotteita lähetettiin vuoden aikana kahdeksan kappaletta. Tiedotteen
jakelukanavana käytettiin sähköpostia. Tiedotteiden viljelijöille kohdennetuilla liitteillä
tehtiin taktista tapahtumaviestintää ja –markkinointia. Kuulumisia –tiedotteiden lisäksi
toimintavuonna lähetettiin yhdistyksille erillinen Vihervuositiedote ja yhdistysten
sihteereille Kohtaamispäivätiedote.
Liiton sisäisen tiedottamisen suurin haaste on tällä hetkellä se, että tiedotteiden
sisältö ei kaikilta osin tunnu leviävän niin laajalle kuin olisi toivottavaa. Toinen haaste
on se, että tiedottaminen on pitkälti yksisuuntaista – se ei herätä interaktiivisuutta.
Jäsenyhdistysten jäsenille kohdennetussa sisäisessä viestinnässä Siirtolapuutarhalehden rooli on edelleen merkittävä – sähköinen viestintä ei tavoita kaikkia.
Toimintavuoden aikana todettiin, että lehden julkaisuaikataulu ei kaikilta osin palvele
liiton tiedottamisen aikataulutarpeita. Suunnitelma julkaisuaikataulun uudistamisesta
tehdään liittokokouksen jälkeen.

8.6. Ulkoinen tiedotus
Siirtolapuutarhaliiton ulkoisen viestinnän tärkein kanava on liiton verkkosivusto.
Sivustolla julkaistiin liittoa, jäsenyhdistyksiä ja Kansainvälistä Siirtolapuutarhaliittoa
koskevia uutisia. Sivuston uutispalstalla julkaistiin myös sellaisia yleisiä viheralan
uutisia, joiden oletettiin kiinnostavan sivuston kohderyhmiä.
Suurelle yleisölle tiedotuskanavana on käytetty verkkosivuston lisäksi
Siirtolapuutarha-lehteä, jota toimintavuoden aikana jaettiin messuilla ja
yleisötapahtumissa. Työvaliokunnan tekemän päätöksen mukaisesti tarjottiin
Siirtolapuutarha-lehden ilmaistilauksia kirjastoille, jotka sijaitsevat jäsenyhdistyksen
hallinnoiman alueen läheisyydessä. Toimenpiteen tavoitteena oli kasvattaa
siirtolapuutarhatietoutta lähiympäristössä.
Medioille on annettu runsaasti tietoja siirtolapuutarhoista ja niiden toiminnasta sekä
puhelimitse että kirjallisesti.

Medianäkyvyys
Vuoden aikana lukuisat mediat nostivat esille siirtolapuutarhoja eri näkökulmista.
Aiheesta kertyi toimiston tekemään uutisseurantaan viitisenkymmentä osumaa.
Uutisointi oli pääosin myönteistä ja rakentavaa. Merkkipäiviensä tiimoilta Niihaman
Rpy Tampereelta ja Marjaniemen Sp Helsingistä olivat laajasti esillä sekä painetuissa
että sähköisissä viestimissä. Hyvää julkisuutta siirtolapuutarhatoiminta sai myös Ylen
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Aamu-TV:n välityksellä, kun 2.8.2016 lähetettiin kolme osiota suorana Klaukkalanpuiston ryhmäpuutarhasta.
Vuoden näkyvyyteen mahtui myös kielteisiä sävyjä, eritoten HS:n kesäisen
uutisoinnin myötä. Pääkirjoituskolumni 9.8.2016 ’Köyhälle kansalle rakennetuista
siirtolapuutarhoista uhkaa tulla lomakyliä eliitille’ kirvoitti liiton kirjoittamaan vastine,
joka julkaistiin 12.8.2016 otsikolla ’Siirtolapuutarhat eivät ole lomakyliä’.

9. Tutkimus ja neuvonta
Tutkimus
Siirtolapuutarhaliiton arkistossa on runsaasti materiaalia erilaisten luentojen,
tutkielmien ja lopputöiden aineistoksi. Opiskelijat ja muut tutkijat voivat tutustua
materiaaliin liiton toimistolla, ja osa materialista voidaan myös antaa lainaksi.
Arkistomateriaalin käyttöön luovuttamisen lisäksi liiton toimisto neuvoo ja opastaa
siirtolapuutarha-aiheisten tutkimustöiden tekijöitä löytämään verkossa olevaa julkista
tietoa.
Toimintavuoden aikana tutkimusta tukevaa toimintaa vaikeutti se, että toimistotila oli
poissa käytöstä kahdeksan kuukautta.

Jäsenyhdistysten ja siirtolapuutarhaviljelijöiden neuvonta
Siirtolapuutarhaliiton toimisto on antanut puhelimitse ja sähköpostitse neuvontaa
jäsenyhdistyksille ja yksittäisille siirtolapuutarhaviljelijöille.
Jäsenyhdistyksille neuvontaa on annettu mm. yhdistystoimintaan, verotukseen ja
tietosuojaan liittyvissä asioissa. Tarvittaessa liiton toimisto on hankkinut lisätietoja
viranomaisilta tai ohjannut kysyjän ottamaan yhteyttä oikeaan tahoon. Liiton
vastaukset yleisen tason kysymyksiin on dokumentoitu kaikkien yhdistysten käyttöön
jäsenyhdistysten intranetin keskustelupalstalle.
Yksittäisten siirtolapuutarhaviljelijöiden neuvontatarpeet ovat liittyneet mm.
mökkikauppaan ja sen verotukseen sekä mökin perimiseen. Viljelijöiden osalta liitto
on sangen usein joutunut ohjaamaan kysyjän oman yhdistyksensä
hallituksen/johtokunnan puoleen, koska Suomen Siirtolapuutarhaliitto ei voi liittona
ottaa kantaa yksittäisten yhdistysten sääntöihin ja ohjeisiin tai yhdistysten sisällä
oleviin erimielisyyksiin.

Uusien siirtolapuutarhojen neuvonta
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Siirtolapuutarhaliiton keskeinen tehtävä on siirtolapuutarha-alueen perustamista
suunnittelevien ja perusteilla olevien alueiden neuvonta. Toimintavuoden aikana liitto
sai tähän liittyen useita yhteydenottoja. Liitto pyrki löytämään jokaiselle yhteyttä
ottaneelle mahdollisimman hyvän, henkilöidyn keskustelukumppanin jatkoa varten.
Liiton uusien siirtolapuutarhojen perustamisen avuksi koottu tietopaketti on
vanhentunut. Tietopaketin uusiminen on työn alla, ja se tullaan, soveltuvin osin,
julkaisemaan myös liiton kotisivulla.
Liiton työvaliokunta seurasi aktiivisesti uusien hankkeiden etenemistä.
Toimintasuunnitelman 2016 mukaisesti liitto toimii nyt entistä proaktiivisemmin
perusteilla olevien siirtolapuutarha-alueiden suuntaan.
Siirtolapuutarhaliitto piti toimintavuoden aikana erityisen tiiviisti yhteyttä elokuussa
2016 perustettuun Seinäjoen Siirtolapuutarhayhdistykseen. Liitto toivottaa uudelle
yhdistykselle onnea ja menestystä!

Muu neuvonta
Siirtolapuutarhaliiton toimisto on antanut puhelimitse ja sähköpostitse neuvontaa
myös suuren yleisön edustajille, medioille ja kiinteistönvälittäjille.
Eritoten suuren yleisön neuvontapyynnöistä sangen merkittävä osa tuli kotisivujen
yhteydenottolomakkeen kautta. Eniten toivottiin tietoja siitä, miten voi päästä
siirtolapuutarha- tai palstaviljelijäksi. Englanninkielisiä tiedusteluja viljelypalstojen
vuokraamisesta tuli poikkeuksellisen paljon, ja tästä johtuen liiton verkkosivuston
englanninkieliseen osioon tullaan lisäämään tästä kertova osio.
Kiinteistönvälittäjille tullaan ensi vuoden aikana tekemään tietopaketti siirtolapuutarhoista myyntitoimeksiantojen läpiviennin helpottamiseksi.

10. Kansainvälinen toiminta
10.1. Kansainvälinen Siirtolapuutarhaliitto
Suomen Siirtolapuutarhaliitto on ollut vuodesta 1974 lähtien Kansainvälisen
Siirtolapuutarhaliiton (Office International du Coin de Terre et des Jardins Familiaux)
jäsen. Toimintavuoden aikana yhteistyö Kansainvälisen Siirtolapuutarhaliiton kanssa
on ollut tiivistä.
Kansainväliseen liittoon kuului vuoden lopussa 13 kansallista jäsenjärjestöä:
Alankomaat, Belgia, Itävalta, Japani, Iso-Britannia, Luxemburg, Norja, Ranska,
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Ruotsi, Saksa, Sveitsi, Tanska ja Suomi. Vuoden 2016 aikana Kansainvälinen liitto
allekirjoitti täysjäsenyyssopimuksen Japanin liiton kanssa.
Kansainvälisen Siirtolapuutarhaliiton päämaja on Luxemburgissa. Liiton toimintaa
johtaa sen puheenjohtaja sekä pääsihteeri Malou Weirich, joka hoitaa tehtäväänsä
luottamushenkilönä. Wienin elokuiseen kongressiin asti Kansainvälisen liiton
puheenjohtaja toimi Wilhelm Wohatschek Itävallasta ja kongressin jälkeen
puheenjohtajan nuijaan tarttui Hervé Bonnavaud Ranskasta. Kansainvälinen liitto
toimii aktiivisena siirtolapuutarhaliikkeen lobbaajana EU:ssa ja osallistuu aktiivisesti
kansalaisjärjestötoimintaan Euroopan tasolla.
Toimintavuoden aikana Kansainvälisen Siirtolapuutarhaliiton työvaliokunnan
asialistalla oli mm. liiton strategia ja tulevaisuuden visio sekä COST Action TU1201
(Urban Allotment Gardens in Europe).

Yleiskokous 4.-5.3.2016 Luxemburgissa
Kansainvälisen Siirtolapuutarhaliiton yleiskokous kokoontuu, sääntöjen mukaisesti,
vähintään kerran vuodessa. Maaliskuussa Luxemburgissa pidettyyn yleiskokoukseen
osallistuivat liiton puheenjohtaja Pertti Laitila ja sihteeri Tina Wessman.
Kokouksessa käsiteltiin liiton toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2015 sekä muut
sääntömääräiset asiat. Kokoukseen osallistuneiden jäsenliittojen edustajat kertoivat
omista hankkeistaan sekä omissa maissaan kohtaamistaan haasteista. Kokouksessa
todettiin, että haasteet ovat kaikissa maissa hyvin samansuuntaiset.
Kokouksessa kuultiin myös kolmen tutkijan alustukset aiheesta ’Siirtolapuutarhat ja
yhteisöpuutarhat, suuri haaste'. Tutkijoiden puheenvuoroihin voi tutustua
(englanninkielisenä) Kansainvälisen siirtolapuutarhaliiton verkkosivulla.

Kansainvälinen kongressin 17.-20.8.2016 Wienissä
Kansainvälisen Siirtolapuutarhaliiton kongressi järjestettiin elokuussa Wienissä.
Kongressin pääteema oli ’Tulevaisuuden asiantuntijaneuvonta, joka huomioi
kestävän kehityksen ja vastuullisen resurssien hallinnan’. Kongressin työpajoissa
pohdittiin mm. sitä, miten neuvontatoimintaa voitaisiin eri maissa kehittää ja miten
jalkauttaa toiminta sellaisiin maihin, joissa siirtolapuutarhaliitoilla ei vielä ole
neuvontatoimintoa.
Kongressin yhteydessä pidettiin myös Kv. liiton yleiskokous sekä juhlistettiin
Kansainvälisen liiton 90 vuotta ja Itävallan Siirtolapuutarhaliiton 100 vuotta.
Kongressiin osallistuivat liiton puheenjohtaja Pertti Laitila ja sihteeri Tina Wessman.
Kongressista kirjoitettiin laajahko artikkeli Siirtolapuutarha-lehteen 5/2016.
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Hyphen-lehti
Kansainvälisen Siirtolapuutarhaliiton tiedotuslehti Hyphen ilmestyy sähköisenä (pdfjulkaisuna). Toimintavuoden aikana lehdestä ilmestyivät numerot 57-59. Hyphen-lehti
julkaistaan englanninkielisenä Siirtolapuutarhaliiton verkkosivuston ’Kansainvälisyys’sivulla.
Hyphen-lehden numerossa 57 esiteltiin Vallilan Spy:n ja Lasten ja nuorten
puutarhayhdistyksen ’Vihreän Oksan Werstas’ -yhteistyö esimerkkinä
siirtolapuutarhojen sosiaalisesta toiminnasta. Lehden pääkirjoituksessa Tanskan
Siirtolapuutarhaliiton puheenjohtaja Preben Jacobsen nosti otsikolla ’Itsetutkiskelun
paikka?’ esille mm. sen, että nykyisellään Kansainvälinen Siirtolapuutarhaliitto ja sen
toiminta ovat riviviljelijöille kaikissa maissa sangen etäisiä, ja asialle tulisi tehdä
jotakin. Wienin kongressissa Pohjoismaiden liitojen edustajat keskustelivat
pääkirjoituksen teemoista, ja päätyivät yhteistuumin ehdottamaan Preben Jacobsenia
Kansainvälisen Siirtolapuutarhaliiton seuraavan, vuonna 2017 valittavan
työvaliokunnan jäseneksi.
90 vuotta täyttäneen Kansainvälisen Siirtolapuutarhaliiton historia esiteltiin
kaksiosaisessa artikkelissa lehden numeroissa 58 ja 59.
Hyphen-lehden numerossa 59 julkaistiin artikkeli ’Siirtolapuutarhurointia keskiyön
auringon alla’, jossa esittelyssä Napapiirin Rpy Rovaniemeltä. Kiitos artikkelin
sisällöstä ja kuvista kuuluu hallituksen jäsenelle Marjukka Metsolalle.

Muut julkaisut
Toimintavuoden aikana Kansainvälinen Siirtolapuutarhaliitto julkaisi päivitetyn version
laajasta infoesitteestä sekä julkaisun ’Allotments - discover nature with children’.
Molemmat julkaisut ovat luettavissa (englanninkielisinä) Siirtolapuutarhaliiton
verkkosivuston ’Kansainvälisyys’-sivulla.

10.2. Pohjoismainen Siirtolapuutarhaliitto
Kokouksessaan Helsingissä 13.6.2014 Pohjoismaisen Siirtolapuutarhaliiton hallitus
päätti, että liitto puretaan.
Pohjoismainen Siirtolapuutarhaliitto lakkautettiin huhtikuussa 2016. Liiton pääoma
jaettiin jäsenmaiden kesken Kansainväliselle Siirtolapuutarhaliitolle ilmoitettujen
jäsenmäärien suhteessa. Suomen Siirtolapuutarhaliiton osuus pääomasta oli
2 877,90 euroa.
Pohjoismaisen liiton lakkauttaminen ei tarkoita sitä, että pohjoismaiset
siirtolapuutarhaliitot lopettaisivat yhteistyönsä. Toimintavuoden aikana yhteydenpito
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on uudelleen tiivistynyt, ja yhteistyötä tullaan tekemään sekä suoraan maiden välillä,
että Kansainvälisen Siirtolapuutarhaliiton puitteissa.

11. Yhteistyö
11.1. Puutarhaliitto
Suomen Siirtolapuutarhaliitto on Puutarhaliitto ry:n jäsenjärjestö. Toimistoon on tilattu
Puutarhaliiton uutiskirje, ja uutiskirjeen sisältöjä julkaistiin soveltuvin osin
Siirtolapuutarhaliiton kotisivujen uutisissa. Puutarhaliitto ry:n vuoden 2016 teema oli
’Voimaa puutarhasta – tehdään yhdessä.’
Puheenjohtaja Pertti Laitila ja sihteeri Tina Wessman edustivat Suomen
Siirtolapuutarhaliittoa Puutarhaliiton edustajiston 91. vuosikokouksessa 1.4.2016
Turussa, Puutarhan Kevät -näyttelyn yhteydessä. Kokouksessa valittiin liitolle uusi
hallitus sekä edustajiston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Kokouksen
tärkeimmäksi puheenaiheeksi nousi puutarhaelinkeinon tulevaisuuden turvaaminen
EU:n uuden rahoituskauden alkaessa.
Toimintavuonna liitto tiedotti 7.8.2016 järjestettävästä Avoimet Puutarhat –
tapahtumasta ja kannusti jäsenyhdistyksiä ja niiden jäseniä osallistumaan
tapahtumaan.

11.2. Puutarhanaiset ry.
Toimintavuoden aikana Siirtolapuutarhaliitto aloitti yhteistyön Puutarhanaiset ry:n
kanssa Suomen itsenäisyyden juhlavuoden tapahtuman merkeissä. Liitto on
yhteistyökumppani Puutarhanaiset ry:n maaliskuussa 2017 järjestettävässä
PuutarhaSuomi 100 -tapahtumassa, joka on osa virallista Suomi 100 -ohjelmaa.
Vuonna 1949 perustettu Puutarhanaiset-Trädgårdskvinnorna ry. on Puutarhaliiton
jäsenjärjestö. Yhdistyksen motto on ’Puutarhasta on moneksi’ ja se toimii myös
kummiyhteisönä kansainväliselle kehitysprojektille.

12. Suomen Siirtolapuutarhaliiton saama tunnustus
Vihervuoden päätöstapahtumassa Helsingin Säätytalossa jaettiin 27.10. 2016
Vihervuoden mitaleja viheralan hyväksi tehdystä ansiokkaasta työstä. Mitalin nro 241
sai Suomen Siirtolapuutarhaliitto. Mitalin kunniakirjassa myöntämisen perusteena
mainitaan 'ansiokas työ kaikille tärkeän, terveellisen ja viihtyisän ympäristön
puolesta'. Tapahtumassa mitalin vastaanottivat Suomen Siirtolapuutarhaliiton
puolesta puheenjohtaja Pertti Laitila ja sihteeri Tina Wessman.
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Vihervuoden 2016 mitalitoimikunnan puheenjohtajana toimii presidentti Tarja
Halonen. Toimikunnan jäseninä toimivat Viherympäristöliiton hallituksen
puheenjohtaja Sirpa Pietikäinen ja ympäristöministeriön ylijohtaja Timo Tanninen
sekä sihteerinä Viherympäristöliiton pääsihteeri Seppo Närhi.
Vihreä kaupunki -mitalit ovat Asuntosäätiön lahjoittamia ja niitä myönnetään aina
Vihervuoden yhteydessä. Ensimmäiset mitalit myönnettiin vuonna 1985, jolloin
vietettiin ensimmäistä Vihervuotta. Mitalin on suunnitellut kuvanveistäjä Heikki
Häiväoja.

13. Muistamiset
Toimintavuoden aikana Siirtolapuutarhaliitto muisti täysiä kymmenvuosia juhlivia
jäsenyhdistyksiä rahalahjalla työvaliokunnan vuonna 2010 tekemän
periaatepäätöksen mukaisesti. Lisäksi muistettiin kortilla, kukkalähetyksellä tai
onnitteluadressilla merkkipäiviään viettäviä kunniajäseniä ja hallituksen jäseniä.
Itävallan Siirtolapuutarhaliiton yhteiseen 100-vuotislahjaan liitto osallistui 30 euron
osuudella. Kansainvälinen Siirtolapuutarhaliitto ja sen jäsenliitot antoivat lahjaksi
kirsikkapuun ja muistolaatan, jotka luovutettiin erillisessä seremoniassa Wienin
kongressin aikana. Kansainväliselle Siirtolapuutarhaliitolle liitto hankki 90vuotislahjaksi suomalaista designia (Iiittalan pienen Aalto-teräsvadin ja Marimekon
Siirtolapuutarha-kulhon).
Jouluna liitto muisti kunniajäseniä, Kansainvälisen Siirtolapuutarhaliiton pääsihteeriä
ja jäsenmaiden puheenjohtajia, liiton hallituksen jäseniä sekä jäsenyhdistyksiä ja
muita siirtolapuutarhayhdistyksiä Siirtolapuutarhurin kalenterilla. Kortin muodossa
joulutervehdys lähetettiin yhteistyökumppaneille, liiton työryhmien työskentelyyn
osallistuneille, viranomaisille sekä vuoden aikana Siirtolapuutarha-lehteen
kirjoittaneille. Jouluna muistettiin myös työvaliokunnan jäseniä ja työvaliokunnan
kokouksiin osallistuneita toimihenkilöitä.

Yhteenveto ja kiitokset
Maamme vanhin edelleen toiminnassa oleva siirtolapuutarhayhdistys vietti
toimintavuonna 100-vuotisjuhliaan. On ilahduttavaa, että siirtolapuutarhatoiminta on
pitkästä historiastaan huolimatta - tai juuri siksi - voimissaan ja tällä hetkellä hyvässä
myötätuulessa. Siitä kertovat mm. suuri kiinnostus viljelijäksi ryhtymiselle sekä monet
vireillä olevat hankkeet, jotka tähtäävät alkuperäistä siirtolapuutarha-aatetta
kunnioittavien alueiden perustamiseen.
Eritoten suurimmissa kaupungeissa siirtolapuutarhapalstojen kysyntä on hyvä, ja se
on edelleen pitänyt yllä osittaista hintakuplaa. Ilahduttavaa on, että kuluneen
toimintavuoden aikana median kiinnostuksen fokus on jossakin määrin kääntynyt
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mökkien hinnoista siirtolapuutarhatoimintaan aatteena ja ilmiönä. Liitto jatkaa työtään
aatteen esiin nostamisen ja viljelyyn kannustamisen puolesta.
Siirtolapuutarhaliitto haluaa kiittää jäsenyhdistyksiä vireästä ja monipuolisesta
toiminnasta, jolla on ilahdutettu sekä lähialueiden asukkaita, että oman yhdistyksen
jäseniä. Toiminnan ja tapahtumien läpivienti edellyttää yhdessä tekemistä.
Yhteisöllisyys on yksi siirtolapuutarhatoiminnan lähtökohdista ja sen elinehto. Sitä
kaikkien tulisi vaalia.
Liiton rooli ja tehtävät sekä liiton jäsenyhdistyksille tarjoamat palvelut eivät
edelleenkään ole liiton jäsenyhdistyksille tunnettuja siinä määrin kuin pitäisi. Näin
ollen liitto panostaa edelleen tiedottamisen kehittämiseen, ja samalla tavoitteena on
myös jäsenpalvelujen kartuttaminen.
Suomen Siirtolapuutarhaliitto esittää lämpimät kiitoksensa ympäristöministeriölle
saamastaan taloudellisesta tuesta. Ilman saatua tukea koulutustarjonnan
laajentaminen, ympäristösitoumuksen edistäminen sekä siirtolapuutarhatoiminnan
tunnettuuden lisääminen ei olisi ollut tässä laajuudessa mahdollista.
Siirtolapuutarhaliitto haluaa myös kiittää kunnallisia päättäjiä, jotka ovat suhtautuneet
suopeasti sekä uusien siirtolapuutarha-alueiden perustamiseen, että eritoten
vanhojen säilyttämiseen. Lämmin kiitos myös kunnallisille viranhaltioille, joiden
kanssa yhteistyö on ollut sujuvaa ja mutkatonta.
Erityisen lämpimät kiitokset liitto haluaa esittää jäsenyhdistyksilleen. Hyvässä
hengessä tehty yhteistyö on ollut positiivista ja kutakuinkin saumatonta. Liitto haluaa
myös esittää erityiskiitokset niille jäsenyhdistyksille, joiden vieraanvaraisuudesta
olemme saaneet – muodossa tai toisessa - nauttia toimintavuonna.
Viimeinen - mutta ei missään nimessä vähäisin - kiitos kuulu kaikille ahkerille
siirtolapuutarhaviljelijöille ja yhdistysten puuhaihmisille, jotka toiminnallaan ylläpitävät,
kehittävät ja vievät eteenpäin siirtolapuutarhatoimintaa Suomessa. Ilman kaikkien
viljelijöiden panosta Siirtolapuutarhaliitto ei olisi saanut Vihervuoden tunnustusta.
Kiitos!

Helsingissä 28.1.2017
Suomen Siirtolapuutarhaliitto ry.
Työvaliokunta
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Suomen Siirtolapuutarhaliitto ry:n kunniajäsenet v. 2017
Nimi
HÄMÄLÄINEN Helli
HURSKAINEN Tauno
MÄKELÄ Hannele
SILTANEN Tauno
WIRMAN Anja

Yhdistys
Vallilan Spy
Kantolanniemen Spy
Raholan Spv
Niihaman Rpy
Kumpulan Spy

Paikakkunta
Helsinki
Hämeenlinna
Tampere
Tampere
Helsinki

Suomen Siirtolapuutarhaliitto ry:n kunniapuheenjohtaja v. 2017
Nimi
LEHTO Klaus

Yhdistys
Raholan Spv

Paikakkunta
Tampere

Vuonna 2017 myönnetyt ansiomerkit
HILTUNEN Eila
PALMIO Sinikka
SIRÉN Terttu
TAKALA Matti
AALTONEN Leevi
AALTONEN Risto
KOSKINEN Anna-Liisa
KOSKINEN Raimo
KUJALA Jukka
PALSA Ilkka
PUSA Leo
PALONEN Raili

Yhdistys
Niihaman Rpy
Niihaman Rpy
Niihaman Rpy
Niihaman Rpy
Mäkilammen Rpy
Mäkilammen Rpy
Mäkilammen Rpy
Mäkilammen Rpy
Mäkilammen Rpy
Mäkilammen Rpy
Marjaniemen Sp
Niihaman Rpy

merkkilaji
hopeinen
hopeinen
hopeinen
hopeinen
hopeinen
hopeinen
hopeinen
hopeinen
hopeinen
hopeinen
hopeinen
hopeinen

nro
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888

ANTIKAINEN Markku
ELO Sinikka
FRONT Jouko
GRUNDSTRÖM Marja-Liisa
KIIRALA Ritva
LÖTJÖNEN Marja
MOISIO Jouko
NÄRHI Maritta
POUSI Pirkko
PUISTO Antti
SUORANTA Olavi
ENGMAN Birger
PALSA Pirjo
MANSIKKAMÄKI Minna
PIRTTIMAA Marita
VUOHTONIEMI Taisto

Niihaman Rpy
Niihaman Rpy
Niihaman Rpy
Niihaman Rpy
Niihaman Rpy
Niihaman Rpy
Niihaman Rpy
Niihaman Rpy
Niihaman Rpy
Niihaman Rpy
Niihaman Rpy
Mäkilammen Rpy
Mäkilammen Rpy
Marjaniemen Sp
Marjaniemen Sp
Marjaniemen Sp

pronssinen
pronssinen
pronssinen
pronssinen
pronssinen
pronssinen
pronssinen
pronssinen
pronssinen
pronssinen
pronssinen
pronssinen
pronssinen
pronssinen
pronssinen
pronssinen

796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811

