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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 30 jäsenyhdistystä, joiden
kautta liitto edusti yli 3 700 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 ja kouluttaa. 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 2017 oli liiton 87. toimintavuosi. Vuoden teema oli ’Monimuotoisuus palstalla’.
Liiton toiminta rahoitetaan jäsenmaksuilla (33 euroa/jäsenyhdistyksen jäsenen
hallitsema palsta) ja Ympäristöministeriön avustuksella, joka toimintavuonna oli 4 400
euroa.

2. Hallinto
Liiton asioita hoiti 4.8.2017 asti vuoden 2013 liittokokouksessa valitut puheenjohtaja
ja hallitus sekä hallituksen antamia tehtäviä toteuttava työvaliokunta.
Liittokokouksessa Tampereella liitolle valittiin neljän vuoden toimikaudeksi
puheenjohtaja ja hallitus.
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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 liittosihteeri ja liiton toiminnassa olivat
mukana taloudenhoitaja ja lehden toimitussihteeri.

2.1. Hallitus
Siirtolapuutarhaliiton sääntöjen (10 §) 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.- 4.8.2017
Asema

Nimi

Yhdistys

Paikkakunta

Puheenjohtaja
I varapj.
II varapj.
Jäsen

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

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

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

Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
2. varajäsen
3. varajäsen
4. varajäsen
5. varajäsen

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

Hallituksen kokoonpano 5.8.- 31.12.2017
Asema

Nimi

Yhdistys

Paikkakunta

Osall.

Puheenjohtaja
I varapj.
II varapj.

Pertti Laitila
Maarit Louekari
Sinikka Palmio

Nekalan Spy
Pakilan Spy
Niihaman Rpy

Tampere
Helsinki
Tampere

3
3
3

Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
1. varajäsen
2. varajäsen
3. varajäsen
4. varajäsen
5. varajäsen

Kari Aalto
Kari Heikkinen
Maylis Karjalainen
Pirkko Kilpeläinen
Eija Meriluoto
Marjukka Metsola
Leo Pusa
Kerttu Viironen
Juha Suominen
Sirpa Santala
Marjukka Ronkainen
Annu Brotherus
Outi Berghäll

Haarajoen Spy
Metsolan Spy
Brunakärr Ktf
Lahden Kotiniemen Spy
Kupittaan Rpy
Napapiirin Rpy
Marjaniemen Sp
Litukan Spy
Kumpulan Spy
Nekalan Spy
Lahden Kotiniemen Spy
Pakilan Spy
Kumpulan Spy

Järvenpää
Kotka
Helsinki
Lahti
Turku
Rovaniemi
Helsinki
Tampere
Helsinki
Tampere
Lahti
Helsinki
Helsinki

2
3
2
2
1
3
3
2
1
3
1
1
3
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Liittokokouksen 2013 valitsemana tilintarkastajana toimi Pauli Aaltonen, HT
(AuditPlan Oy) ja varatilintarkastajana Jyri Leivo, HT. Toiminnantarkastajana toimi
Jorma Bergholm ja varatoiminnantarkastajana Anneli Vesanen.
Liittokokouksessa 2017 tilintarkastajaksi valittiin Pauli Aaltonen, HT (AuditPlan Oy) ja
varatilintarkastajaksi Jonas Sandell, KHT (AuditPlan Oy). Toiminnantarkastajaksi
valittiin Reijo Tuominen ja varatoiminnantarkastajaksi Kari Ämmälä.
Sääntöjen (16 §) mukaisena liiton hallituksen määräämänä nimenkirjoittajana toimi
liittokokoukseen asti Reijo Tuominen ja sen jälkeen (hallituksen 2.9.2017 päätöksen
mukaisesti) Leo Pusa.

2.2. Työvaliokunta
Siirtolapuutarhaliiton sääntöjen (12 §) mukaisesti hallituksen antamien tehtävien
toteuttamisesta vastaa puheenjohtajien, sihteerin ja kahden hallituksen
keskuudestaan valitseman jäsenen muodostama työvaliokunta. Työvaliokunnan
toimintaa ohjaa hallituksen vahvistama ohjesääntö.
Työvaliokunnan kokoonpano 1.1. – 4.8.2017
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.
4
3
3
4
4
4

Työvaliokunnan kokoonpano 2.9. – 31.12.2017
Asema
Puheenjohtaja

Nimi
Pertti Laitila

Yhdistys
Nekalan Spy

Paikkakunta
Tampere

I varapj.
II varapj.
Jäsen
Jäsen
Liittosihteeri

Maarit Louekari
Sinikka Palmio
Kari Aalto
Kari Heikkinen
Tina Wessman

Pakilan Spy
Niihaman Rpy
Haarajoen Spy
Metsolan Spy
SSpl

Helsinki
Tampere
Järvenpää
Kotka

Osall.

3
3
2
3
3
3

2.3. Toimikunnat ja työryhmät
Toimitusneuvosto
Siirtolapuutarha-lehden toimitusneuvoston toimintaa ohjaa liiton hallituksen
vahvistama ohjesääntö. Toimitusneuvosto on lehden neuvoa-antava elin, johon
hallitus valitsee toimikaudekseen 5-7 jäsentä. Hallitus nimeää neuvoston
puheenjohtajan.
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Hallituksen nimeämien jäsenten lisäksi lehden päätoimittaja (jona lehden
ohjesäännön mukaisesti toimii liiton puheenjohtaja) on toimitusneuvoston jäsen.
Ohjesäännön mukaisesti kokousten esittelijänä toimii lehden toimitussihteeri ja
kokousten sihteerinä toimii liittosihteeri.
Toimitusneuvoston kokoonpano 1.1.-4.8.2017
Asema
Pj.
Päätoimittaja
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen

Nimi
Harri Savander
Pertti Laitila
Irja Appelroth
Maarit Humaloja
Pirkko Kilpeläinen
Asta Korppi
Maija Manninen

Yhdistys
Kumpulan Spy
Nekalan Spy
Kantolanniemen Spy
Vallilan Spy
Lahden Kotiniemen Spy
Herttoniemen Spy
Brunakärr Ktf

Paikkakunta
Helsinki
Tampere
Hämeenlinna
Helsinki
Lahti
Helsinki
Helsinki

Osall.
5
6
6
2
6
3
3

Paikkakunta
Helsinki
Tampere
Hämeenlinna
Lahti
Helsinki
Helsinki
Helsinki

Osall.
1
1
0
1
0
1
0

Toimitusneuvoston kokoonpano 2.9.-31.12.2017
Asema
Pj.
Päätoimittaja
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen

Nimi
Maylis Karjalainen
Pertti Laitila
Irja Appelroth
Pirkko Kilpeläinen
Asta Korppi
Olli Salin
Harri Tiainen

Yhdistys
Brunakärr Ktf
Nekalan Spy
Kantolanniemen Spy
Lahden Kotiniemen Spy
Herttoniemen Spy
Vallilan Spy
Oulunkylän Spy

Ympäristöryhmä
Ennen liittokokousta ympäristöryhmän tehtävänä oli edistää liiton ympäristöhanketta
liittokokouksessa 2013 ja puheenjohtajakokouksessa 2015 annettujen evästyksien ja
hallituksen päätösten mukaisesti.
Liittokokouksen jälkeen ympäristöryhmän tehtävänä on edistää liiton Sitoumus2050hankkeeseen kuuluvan ympäristösitoumuksen ’Kestävää kesänviettoa kaupungissa’
edistäminen.
Ympäristöryhmän kokoonpano 1.1.-4.8.2017
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

Ympäristöryhmän kokoonpano 2.9.-31.12.2017
Pj.

Maarit Louekari
Kari Aalto
Outi Berghäll
Tuija Lujanen-Lampi
Timo Mäkinen
Sirpa Santala

Yhdistys
Pakilan Spy
Haarajoen Spy
Kumpulan Spy
Marjaniemen Sp
Pakilan Spy
Nekalan Spy

Paikkakunta
Helsinki
Järvenpää
Helsinki
Helsinki
Helsinki
Tampere
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Viestintäryhmä
Ennen liittokokousta viestintäryhmän tehtävänä oli edistää liiton viestintästrategian
2014-2017 toteutumista. Liittokokouksen jälkeen uuden viestintäryhmän tehtävänä oli
päivittää viestintästrategia alkaneelle liittokokouskaudelle 2017-2021.
Viestintäryhmä laatii liiton vuosittaisen viestintäsuunnitelman sekä vastaa erilaisista
viestintään liittyvistä yksittäisprojekteista.
Viestintäryhmän kokoonpano 1.1.-4.8.2017
Pj.

Kari Ämmälä
Pirkko Kilpeläinen
Maarit Louekari

Yhdistys
Herttoniemen Spy
Lahden Kotiniemen Spy
Pakilan Spy

Paikkakunta
Helsinki
Lahti
Helsinki

Viestintäryhmän kokoonpano 2.9.-31.12.2017
Pj.

Maylis Karjalainen
Pirkko Kilpeläinen
Tuija Lujanen-Lampi
Juha Suominen

Yhdistys
Brunakärr Ktf
Lahden Kotiniemen Spy
Marjaniemen Sp
Kumpulan Spy

Paikkakunta
Helsinki
Lahti
Helsinki
Helsinki

Jäsentyöryhmä
Liittokokouksessa keskusteltiin liiton nykyisille jäsenilleen (ja niiden viljelijäjäsenille)
tarjoamista palveluista ja eduista sekä jäsenhankinnasta. Liittokokous antoi uudelle
hallitukselle tehtäväksi edistää näitä asioita.
Kokouksessaan 14.10.2017 hallitus perusti uuden jäsentyöryhmän, jonka tehtävänä
on kasvattaa liiton etukortin kumppaniverkostoa, kehittää jäsenpalveluja sekä edistää
jäsenhankintaa. Jäsenhankinnan edistämiseen liittyy myös liittokokouksen
hyväksymään toimintasuunnitelmaan 2018-2021 kirjattu jäsenpohjan laajentamisen
mahdollisuuksien kartoittaminen.
Pj.

Leo Pusa
Kari Aalto
Kari Heikkinen
Marjukka Metsola
Juha Suominen
Kerttu Viironen

Yhdistys
Marjaniemen Sp
Haarajoen Spy
Metsolan Spy
Napapiirin Rpy
Kumpulan Spy
Litukan Spy

Paikkakunta
Helsinki
Järvenpää
Kotka
Rovaniemi
Helsinki
Tampere

Muut työryhmät
Liittokokouksen 2017 järjestelytyöryhmään kuuluvat liiton puheenjohtaja Pertti Laitila,
työvaliokunnan jäsen Sinikka Palmio ja liiton sihteeri Tina Wessman.
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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) hoiti
liittokokoukseen asti liiton toimiston tietotekniikka- ja teleliikenneasioita sekä edusti
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.
Toimistolla pidetään liiton omia kokouksia ja tila tarjoaa mahdollisuuden järjestää
pienimuotoisia koulutustilaisuuksia. Liiton jäsenyhdistykset voivat vuokrata toimiston
tiloja omiin tilaisuuksiinsa, ja monet helsinkiläiset yhdistykset pitävät talvikauden
aikana hallituksen kokouksensa Pengerkadulla. Tilavuokra on 1.3.2015 alkaen
jäsenyhdistyksille 30 euroa/käyttökerta.
Liiton toimisto palvelee puhelimitse arkisin klo 10:00-14:00 ja kävijöille toimisto oli
toimintavuoden aikana avoinna sopimuksen mukaan.

2.6. Hallinnossa tehdyt muutokset
Hallituksen järjestäytymiskokouksessa 2.9.2017 käsiteltiin ja hyväksyttiin uudet
ohjesäännöt liiton hallitukselle, työvaliokunnalle ja Siirtolapuutarha-lehden
toimitusneuvostolle.
Kaikkien uusien ohjesääntöjen mukaan ko. toimielimen kokoukset voidaan pitää
tietoverkossa tai muuta sellaista viestintä käyttäen, joka mahdollistaa jäsenten
yhteydenpidon päätöksen teon aikana. Liiton uuden työvaliokunnan ensimmäisessä
kokouksessa yksi jäsen osallistui Skypen välityksellä.
Hallituksen uuden ohjesäännön mukaan kaikki hallituksen varajäsenet osallistuvat
kaikkiin kokouksiin puheoikeudella. Päätös varajäsenten äänivaltaisuudesta tehdään
kokouksessa, kun todetaan läsnäolijat.
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Hallituksen ja työvaliokunnan uusien ohjesääntöjen mukaan liiton taloudenhoitaja ja
Siirtolapuutarha-lehden toimitussihteeri osallistuvat hallituksen ja työvaliokunnan
kokouksiin (puheoikeudella) vain erillisestä kutsusta. Poikkeuksena se, että liiton
taloudenhoitaja osallistuu aina puheoikeudella hallituksen sääntömääräisiin
kokouksiin.
Hallitus päätti kokouksessaan 2.9.2017, että liiton sihteerin (liiton kanssa tehdyn
sopimuksen mukaan ’toimistosihteerin’) titteli muutetaan liittosihteeriksi.

3. Kokoukset
3.1. Liittokokous
Siirtolapuutarhaliiton liittokokoukset järjestetään neljän vuoden välein.
Suomen Siirtolapuutarhaliiton XXVI liittokokous järjestettiin 5.-6.8.2017 Tampereella,
kokouspaikkana Varalan Urheiluopisto. Liittokokoukseen osallistui 38 valtuutettua
liittokokousedustajaa 20 yhdistyksestä.
Valtuutettujen kokousedustajien lisäksi kokoukseen osallistuivat kaksi kunniajäsentä,
kaksi kutsuvierasta ja yksi avec, Siirtolapuutarhaliiton puheenjohtaja ja kahdeksan
hallituksen 2013-2017 jäsentä, liiton taloudenhoitaja, Siirtolapuutarha-lehden
toimitussihteeri, liiton sihteeri ja tapahtuman valokuvaaja.
Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset (9 §) liittokokousasiat sekä kutsuttiin liitolle
kaksi uutta kunniajäsentä – Liisa Vasama Helsingistä ja Leena Heino Tampereelta.
Kokouksessa esiteltiin myös liiton viestintä sekä ympäristöhanke.
Tampereen kaupungin tervehdyksen liittokokoukselle esitti pormestari Lauri Lyly.
Pormestastarin puhe on luettavissa liiton nettisivujen uutisissa:
http://www.siirtolapuutarhaliitto.fi/?x171799=295838
Kokouksen oheisohjelmassa liittokokousväki tutustui Nekalan siirtolapuutarhaan sekä
vietti vapaamuotoisen illallisen Original Sokos Hotel Ilveksen Ballroomissa.

3.2. Puheenjohtajien kokous
Ohjesääntönsä mukaan hallitus kutsuu jäsenyhdistysten puheenjohtajat koolle
kahden vuoden kuluttua liittokokouksesta elokuussa. Seuraava puheenjohtajien
kokous järjestetään elokuussa 2019, liittokokouksen päätöksen mukaisesti
Rovaniemellä.

3.3. Hallituksen kokoukset
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Toimintavuonna hallitus piti kuusi kokousta.
Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin (kaikkien hallituksen jäsenten hyväksynnällä)
sähköpostikokouksena, liittokokouksen valmistelukokous pidettiin kahdessa osassa
opintomatkaan yhdistettynä laivakokouksena Helsinki – Tukholma – Helsinki ja
liittokokouksen viimeistelykokous pidettiin Tampereella.
Uuden hallituksen järjestäytymiskokous ja sääntömääräinen syyskokous pidettiin
liiton toimistolla Helsingissä. Näiden lisäksi uusi hallitus piti sähköpostikokouksen
marraskuussa.

Hallituksen sääntömääräinen kevätkokous 22.-29.3.2017
Kevätkokouksessaan hallitus päätti siirtää vuoden 2016 toimintakertomuksen,
tilikertomuksen sekä tilin- ja toiminnantarkastajan lausuntojen käsittelyn sekä
tilinpäätöksen vahvistamisen liittokokouksen kaksipäiväiseen valmistelukokoukseen
huhtikuussa.
Lisäksi kokouksessa hyväksyttiin ympäristöryhmän ehdotus ympäristöhankkeen
vaiheista ja aikataulusta sekä työvaliokunnan ehdotukset liittokokouksen ohjelmasta
ja kokouspakettien hinnoista, ansiomerkkien ja plakettien hintojen tarkistuksesta sekä
kultaisten ansiomerkkien myöntämisestä.

Hallituksen liittokokouksen valmistelukokous 7.-8.4.2017
Laivakokouksessaan hallitus käsitteli vuoden 2016 toimintakertomuksen ja
tilikertomuksen sekä tilin- ja toiminnantarkastajan lausunnot. Päätettiin yksimielisesti
vahvistaa tilinpäätös 2016 esitettäväksi liittokokoukselle vuonna 2017.
Kahdelle päivälle jakautuneessa kokouksessaan hallitus valmisteli esityksensä
liittokokoukselle sekä käsitteli liiton juoksevia asioita.
Kokousten välissä hallitus vieraili Nordiska Trädgårdar -messuilla, jossa tutustui mm.
Ruotsin Siirtolapuutarhaliiton osastoon.

Hallituksen liittokokouksen viimeistelykokous 4.8.2017
Liittokokouksen aaton kokouksessaan hallitus hioi viimeisiä liittokokousasioita sekä
käsitteli liiton juoksevia asioita. Kokouksessa puheenjohtaja kiitti väistyvän hallituksen
jäseniä heidän arvokkaasta panoksesta liiton hyväksi.

Hallituksen järjestäytymiskokous 2.9.2017
Ennen liittokokouksessa valitun uuden hallituksen järjestäytymiskokousta liiton
puheenjohtaja toteutti kyselyn, jonka tavoitteena oli kartoittaa hallituksen jäsenten ja
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varajäsenten kiinnosta liiton hallinnon tehtäviä ja vastuita sekä toiminnan eri
painopistealueita kohtaan.
Kokouksessa keskusteltiin liiton säännöistä sekä hyväksyttiin hallituksen,
työvaliokunnan ja lehden toimitusneuvoston ohjesäännöt. Liitolle valittiin I. ja II.
varapuheenjohtaja sekä nimettiin työvaliokunta ja nimenkirjoittaja. Siirtolapuutarhalehden toimitusneuvostolle nimettiin puheenjohtaja sekä jäseniä. Päätettiin laatia
liitolle talousohjesääntö.
Hallitus päätti, että ympäristöryhmä ja viestintäryhmä jatkavat toimintaansa –
ympäristöryhmä hieman täydennetyllä ja viestintäryhmä uudella kokoonpanolla.
Lisäksi päätettiin, että tullaan myöhemmin perustamaan omat työryhmät sääntöjen
uudistamiselle, jäsenpalvelujen kehittämiselle sekä jäsenhankinnan tehostamiselle.
Kokouksessa keskusteltiin myös liiton toiminnan painopisteistä vuonna 2018.

Hallituksen sääntömääräinen syyskokous 14.10.2017
Syyskokouksessaan hallitus käsitteli ja hyväksyi yksimielisesti vuoden 2018
toimintasuunnitelman ja budjetin.
Kokouksessa käsiteltiin myös työryhmien toimintaa sekä päätettiin perustaa
jäsentyöryhmä, jonka tehtävänä on kehittää jäsenpalveluja sekä edistää
jäsenhankintaa. Lisäksi kokouksessa käsiteltiin liiton vuoden 2018 toiminta,
Siirtolapuutarha-lehden asioita sekä Kansainvälisen Siirtolapuutarhaliiton asioita.

Hallituksen ylimääräinen kokous 20.-23.11.2017
Sähköpostikokouksessaan hallitus päätti toimintasuunnitelmaan 2018 tehtävästä
täydennyksestä.
Liiton taloudenhoitaja ja Siirtolapuutarha-lehden toimitussihteeri ovat osallistuneet
hallituksen kokouksiin.

3.4. Työvaliokunnan kokoukset
Työvaliokunta kokoontui toimintavuonna viisi kertaa sekä piti kaksi
sähköpostikokousta. Kokouksista neljä pidettiin liiton toimistolla Helsingissä.
Heinäkuussa kokous yhdistettiin vierailuun Kehon siirtolapuutarhaan Nokialla.
Työvaliokunta esittää emännille/isännille lämpimät kiitokset vieraanvaraisuudesta.
Työvaliokunnan kokousten keskikesto oli kaksi ja puoli tuntia, ja kokouksista kertyi
pöytäkirjamerkintöjä 68 sivun verran.
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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.
Liiton taloudenhoitaja ja Siirtolapuutarha-lehden toimitussihteeri ovat osallistuneet
työvaliokunnan kokouksiin.

3.5. Toimikuntien ja työryhmien kokoukset
Siirtolapuutarha-lehden toimitusneuvosto kokoontui toimintavuoden aikana viisi
kertaa. Kokouksista kolme pidettiin liiton toimiston kokoushuoneessa, yksi
kerhotilassa Ruoholahdessa ja yksi Herttoniemen siirtolapuutarhassa. Kokouksissa
käsiteltiin toimitussihteerin esittelemät asiat, lehden saama palaute ja lehden kilpailut
sekä suunniteltiin tulevien lehtien sisältöä ja tarkasteltiin ilmestyneitä lehtiä.
Työryhmät edistivät tehtäviään ensisijaisesti sähköpostitse ja raportoivat
säännöllisesti työvaliokunnalle.

4. Jäsenistö
Vuonna 2017 Suomen Siirtolapuutarhaliitto ry:ssä oli 30 jäsenyhdistystä, joissa
yhteensä yli 3 700 viljelijää.
Jäsenyhdistykset:
Jäsenyhdistys

Paikkakunta

Palstojen
määrä

Mäkilammen Rpy

Forssa

95

Heinolan Spy

Heinola

50

Herttoniemen Spy

Helsinki

182

Klaukkalanpuiston Rp

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

Metsolan Spy

Kotka

52
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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 arviolta 49 % kaikista Suomen
siirtolapuutarhayhdistyksistä. Liittoon kuuluvien yhdistysten jäsenet edustivat 59 %
kaikista maamme siirtolapuutarhapalstoista.
Toimintavuoden aikana liittoon ei liittynyt uusia jäsenyhdistyksiä.

4.1. Jäsenhuolto
Toimintavuoden aikana Siirtolapuutarhaliitto panosti edelleen jäsenhuoltoon.
Jäsenyhdistysten yhteistyön ja tiedon jakamisen kehittämistä sekä verkostoitumista
pyrittiin lisäämään kannustamalla yhdistysten hallituksia ja johtokuntia hyödyntämään
liiton jäsenyhdistyksille räätälöityä intranetiä. Liitto tarjosi yhdistyksille niiden omien
yleisötapahtumien ilmaista markkinointiapua liiton verkkosivustolle avatun
’Tapahtumia siirtolapuutarhoissa’ –sivun myötä. Tapahtumasivu keräsi vuoden
aikana runsaasti kävijöitä.
Vuoden alkupuolella lanseerattiin jäsenyhdistysten viljelijöiden etukortti, joka tarjoaa
viljelijöille sekä uudenlaista yhteisöllisyyttä että taloudellista etua liittoon
kuulumisesta. Vuoden aikana etukorttikumppaneiden määrä kasvoi, ja liiton
nettisivulle avattiin etukumppaneiden esittelysivu.
Jäsenyhdistysten viljelijäjäsenten palvelua laajennettiin myös avaamalle liiton
verkkosivustolle ’Viljelijän tietopankki’ -osion.

4.2. Jäsenedut
Siirtolapuutarhaliitto tarjoaa sekä jäsenyhdistyksilleen että jäsenyhdistystensä
jäsenille monipuolisia jäsenetuja.
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Jäsenyhdistysten etuja ovat jäsenyhdistyssivut, yhdistysten tapahtumien markkinointi,
koulutusavustus, kotisivualusta liiton neuvottelemaan alempaan hintaan,
neuvontapalvelut, ansiomerkit sekä kansainvälinen yhteistyö ja tunnustukset.
Jäsenyhdistysten jäsenet saavat jäsenetuna veloituksetta Siirtolapuutarha-lehden
vuosikerran ja alennusta Kotipuutarha-lehden kestotilauksesta. Lisäksi
jäsenyhdistysten viljelijät voivat osallistua jäsenhintaan liiton järjestämiin räätälöityihin
koulutuksiin sekä liiton jäsenmatkoihin.
Liittokokouksessa käytiin vilkasta keskustelua liiton tarjoamista eduista ja palveluista
sekä yhdistysten hyödystä kuulua liittoon. Jäsenkokous velvoitti uuden hallituksen
kehittämään ja laajentamaan palvelutarjontaa. Tätä tarkoitusta varten hallitus nimesi
uuden työryhmän.

4.3. Jäsenhankinta
Toimintavuoden aikana liiton hallituksen ja työvaliokunnan kokouksissa käytiin
säännöllisesti keskustelua sekä jäsenhankinnan tehostamisesta, että nykyisten
jäsenyhdistysten sitouttamisesta.
Jäsenhankintatoimenpiteenä ei-jäsenyhdistysten viljelijöille tarjottiin mahdollisuutta
osallistua kokeiluluonteisiin alueellisiin kursseihin. Siirtolapuutarhaliitolla on hyvät ja
rakentavat välit moniin ei-jäsenyhdistyksiin, josta osoituksena mm. liiton saamat
kutsut yhdistysten merkkipäiville.

5. Talous
5.1. Yleistä
Toimintavuonna Siirtolapuutarhaliitto sai Ympäristöministeriöltä 4 400 euron
harkinnanvaraisen valtionavustuksen. Avustus on ensisijaisesti kohdennettu
toimintavuoden pääteeman ’Monimuotoisuus palstalla’ mukaisiin koulutuksiin sekä
ympäristöhankkeen kehityskuluihin. Avustus antoi tukea myös siirtolapuutarhatoiminnan tunnettuuden lisäämiseen.
Siirtolapuutarhaliiton jäsenmaksu oli toimintavuonna 33 euroa / jäsenyhdistyksen
jäsenen hallitsema palsta. Jäsenmaksun suuruus päätettiin vuoden 2013
liittokokouksessa liittokokouskaudelle 2013-2017. Toimintavuonna pidetyssä
liittokokouksessa jäsenmaksu päätettiin pitää ennallaan liittokokouskaudella 20182021.
Liiton omaa varainhankintaa on harjoitettu myymällä liiton tuotteita ja julkaisuja sekä
markkinoimalla Siirtolapuutarha-lehden vuositilauksia.
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Liiton talous on vakaalla pohjalla. Taloudenpidossa liitto noudattaa tarkkaa seurantaa
ja kulukuria. Kaikki erillishankinnat kilpailutetaan, ja toimiston perushankintoja on
tehty isommissa erissä, jotta saadaan hinnassa volyymietua.
Siirtolapuutarhaliiton suurimmat yksittäiset kulut ovat edelleen Siirtolapuutarhalehden painatus ja postitus.

5.2. Hankinnat
Toimintavuoden aikana liiton toimistoon hankittiin työasema (pc),
mustalaservalkotulostin, digitaalinen äänitallennin, pöytämallinen astianpesukone
(käytetty), vedenkeitin ja astiatäydennystä.
Liiton toimistoon on tilattu Kotipuutarha-lehti ja Viherympäristö-lehti kestotilauksena
sekä Helsingin Sanomat digitaalisena HS VerkkoPlus-tilauksena.

5.3. Tilaajavastuulain edellyttämät selvitykset
Tilaajavastuulain mukaan tilaajan on hankittava selvitykset sopimuskumppanin
lakisääteisten velvoitteiden hoitamisesta sellaisilta alihankkijoilta, joiden laskutus on
yli 7 500 euroa vuodessa. Toimintavuoden aikana Vihertantta Oy ja Levidus Oy ovat
toimittaneet Siirtolapuutarhaliitolle laissa luetellut selvitykset ja todistukset.

6. Toiminta
6.1. Koulutus- ja kurssitoiminta
6.1.1.

Liiton järjestämä koulutus- ja kurssitoiminta

Yhdistystoiminnan kurssi Lahdessa 1.4.2017
Siirtolapuutarhaliitto järjesti 1.4.2017 Lahdessa 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 15 hallituksen/johtokunnan jäsentä 7 yhdistyksestä. Liittoa kurssilla
edusti sihteeri.

Puutarhanhoidon kurssi Lepaalla Hattulassa 3.-7.4.2017
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Vuodesta 1949 Siirtolapuutarhaliiton koulutustoimintaan kuulunut puutarhanhoidon
kurssi Lepaalla järjestettiin yhteistyössä Hämeen Ammattikorkeakoulun kanssa 3.-74.2017.
Kurssille osallistui 17 siirtolapuutarhuria 8 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 kurssilaisille
liiton toiminnasta ensimmäisen kurssipäivän iltapäiväosiossa. Illalla liitto järjesti
kurssilaisille perinteisen kakkukahvitilaisuuden.

Alueelliset kurssit
Toimintavuonna Siirtolapuutarhaliitto järjesti kokeiluluonteisesti alueellisia kursseja
neljällä paikkakunnalla. Kullakin alueella järjestettiin yksi kurssi, joka noudatti liiton
vuoden 2017 teemaa ’Monimuotoisuus palstalla’. Alueiden jäsenyhdistykset saivat
valita oman kurssinsa aiheen neljästä tarjolla olleesta vaihtoehdosta. Kurssien
opettajana toimi biologi Leena Luoto (Flowerpecker).
Kokeilun kurssipaikkakuntia olivat Helsinki, Kuopio, Tampere ja Turku. Neljälle
kurssille osallistui yhteensä noin 120 viljelijää 17 siirtolapuutarhayhdistyksestä.

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 522 euroa kolmelle jäsenyhdistykselle.
Yhdistys
Napapiirin Rpy
Herttoniemen Spy

Aihe
Palstanhoitokurssi
Pingiskurssi lapsille ja nuorille

Lahden Kotiniemen Spy

Huovutuskurssi

Ajankohta
20.05.2017
keskiviikkoisin kesäheinäkuussa 2017
29.06.2017
12.07.2017
17.07.2017

Myönnetty tuki
200,00 €
200,00 €
122,00 €

Kurssiavustusta hakevien yhdistysten määrä on vuosi vuodelta pienentynyt, vaikka
liitto on pyrkinyt tiedottamaan tarjolla olevasta avustuksesta.

6.2. Näyttely- ja messutoiminta
PuutarhaSuomi 100 –tapahtuma 24.-25.3.2017
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Suomen Siirtolapuutarhaliitto oli yhteistyökumppani kaksipäiväisessä PuutarhaSuomi
100 -tapahtumassa, joka oli osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden
virallista ohjelmaa. Helsingissä järjestetty tapahtuma koostuu kolmesta osioista:
• Näyttely: Puutarhahoidon historiaa ja nykyajan ohjeita
• Iloa puutarhasta vailla huolia – kysy asiantuntijoilta
• Seminaari: Hyvinvointia puutarhasta ennen, nyt ja tulevaisuudessa
(seminaariin osallistuminen edellyttää ilmoittautumisen.)
Tapahtumassa liitto esitteli siirtolapuutarhatoimintaa ja jäsenyhdistyksiään, jakoi liiton
esitteitä ja Siirtolapuutarha-lehtiä sekä järjesti arvonnan, johon osallistui 50 henkilöä.
Tapahtuma keräsi kokonaisuudessaan noin 400 kävijää ja sai sangen hyvin
julkisuutta medioissa.
Tapahtumasivu verkossa on toistaiseksi auki: https://www.pusu100.fi/

Helsingin Työväenasuntomuseon puutarhajuhla 2.6.2017
Liittosihteeri osallistui Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestön kutsumana
Helsingin Työväenasuntomuseon puutarhajuhlaan. Suomi 100 -juhlavuoden
kunniaksi juhlan aiheena oli ’Helsinki sata vuotta puutarhassa’. Tuulisesta ja koleasta
kelistä huolimatta tapahtuma keräsi taas runsaan osallistujajoukon. Tilaisuudessa
liitto jakoi liiton esitteitä ja Siirtolapuutarha-lehtiä sekä vastasi kysymyksiin
siirtolapuutarhatoiminnasta.

6.3. Matkat
Liitto järjesti 7.-9.4.2017 risteilymatkan Nordiska Trädgårdar -messuille Tukholmaan.
Osallistujina oli liiton hallituksen jäsenten lisäksi viisi siirtolapuutarhaviljelijää
kolmesta jäsenyhdistyksestä. Sisäänpääsy messuille
Liiton jäsenmatka Berliiniin jouduttiin perumaan liian pienen osallistujamäärän takia.
Matka oli tarkoitus toteuttaa 14.-18.9.2017 ja sen pääkohteena oli IGA-näyttely.

6.4. Kestävää kesänviettoa kaupungissa -sitoumus
Toimintavuoden aikana Siirtolapuutarhaliitto edisti Sitoumus 2050 –hankettaan.
Sitoumus2050 on suuri valtakunnallinen ohjelma, jota hallinnoi Valtioneuvoston
kanslia. Ohjelmassa ovat mukana Ympäristöministeriö ja Ulkoministeriö.
Ympäristöministeriö on mukana ympäristösisällön vuoksi ja Ulkoministeriö YK:n
tavoitteiden vuoksi. Sitoumus2050 perustuu vapaaehtoisiin sitoumuksiin, joilla
pyritään edistämään kestävää kehitystä. Hankkeiden tulee olla konkreettisia tekoja,
joilla seurattavia ja mitattavia tuloksia.
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Liiton hallituksen nimeämä ympäristöryhmä ja projektityöntekijä FM Reija MikkolaPatriarca muotoilivat hankesivulle julkaistavan sitoumuksen tekstiä sekä laativat
lomakkeet vuonna 2018 toteutettaville kyselyille. Kyselyjä tullaan tekemään kaksi –
toinen siirtolapuutarhayhdistyksille ja toinen viljelijöille.
Liiton sitoumus on luettavissa hankesivulla:
https://sitoumus2050.fi/commitment/kestaevaeae-kesaenviettoa-kaupungissa

7. Tapahtumat
7.1. Liiton tapahtumat
Liittokokouksen lisäksi Siirtolapuutarhaliitto ei järjestänyt toimintavuoden aikana muita
tapahtumia.

7.2. Jäsenyhdistysten tapahtumat
Merkkipäiväjuhlat
Toimintavuoden aikana merkkipäiviään viettivät Kumpulan Spy Helsingissä ja
Klaukkalanpuiston Rp Helsingissä sekä Äimäraution Spy Oulussa ja Peltolan Spy
Turussa.
Kumpulan Spy:n 90 -vuotisjuhlassa 30.7.2017 liittoa edustivat puheenjohtaja Pertti
Laitila ja liittosihteeri Tina Wessman. Liiton puheenjohtaja piti tilaisuudessa
juhlapuheen.
Klaukkalanpuiston Rp vietti 40-vuotisjuhlansa 12.8.2017 ”perhepiirissä”.
Äimäraution Spy:n 70-vuotisjuhlissa 8.7.2017 liittoa edusti II varapuheenjohtaja Kari
Ämmälä, joka piti juhlassa puheen.
Peltolan Spy:n 70-vuotisjuhlissa 16.7.2017 liittoa edustivat puheenjohtaja Pertti Laitila
ja liittosihteeri Tina Wessman.

Avoimet puutarhat 2.7.2017
Toimintavuoden aikana Avoimet puutarhat –teemapäivää vietettiin 2.7.2017.
Teemapäivään osallistui kymmenen jäsenyhdistystä ja useita yksittäisiä viljelijöitä eri
alueilta.

Yleisötapahtumat
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Toimintavuoden aikana monet jäsenyhdistykset ovat tehneet siirtolapuutarhakulttuuria ja itseään tunnetuksi sekä helposti lähestyttäväksi lähiseutunsa asukkaille
järjestämällä erilaisia kaikille avoimia tapahtumia. Tapahtumakirjo on ilahduttavan
laaja, ja monipuolistuu vuosi vuodelta. Joukkoon mahtuu mm. kirpputoreja, avointen
ovien päiviä, juhannusjuhlia, taimi-, marja-, elonkorjuu- ja omenamarkkinoita,
puistokonsertteja, yhteislaulutilaisuuksia ja pihakirkkoja.
Siirtolapuutarhaliitto on tarjonnut yhdistyksille apua markkinointiponnisteluissa liiton
verkkosivuston kautta. Sivulla ’Jäsenet / Tutustu jäsenyhdistyksiin / Tapahtumia
siirtolapuutarhoissa’ oli vuoden aikana 689 eri kävijää. [Lähde: Google Analytics]
Liitto on markkinoinut yhdistysten yleisötapahtumia myös omalla Facebook-sivullaan.
Liiton tekemää markkinointityötä on vaikeuttanut se, että jäsenyhdistykset eivät omaaloitteisesti ilmoita tapahtumistaan liiton toimistoon.

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.
Suomen 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi useat siirtolapuutarhayhdistykset
osallistuivat juhannuksena Hulahula Suomi -yhteistanssiin – osa oman väen voimin,
osa yhdistyksen järjestämän yleisöjuhlan vieraiden kera.
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
Suomen Siirtolapuutarhaliitto julkaisee Siirtolapuutarha-lehteä, jolle toimintavuosi oli
83. Lehti on ilmestynyt keskeytyksettä ensimmäisestä numerosta alkaen. Lehden
ilmestymisen alkuajoista tiedonvälitys on muuttunut merkittävästi, mutta lehdellä on
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edelleen tärkeä ja keskeinen roolinsa siirtolapuutarhakulttuurin edistäjänä ja vaalijana
sekä Siirtolapuutarhaliiton tiedotuskanavana.
Toimintavuonna lehdestä julkaistiin viisi numeroa. Lehden painosmäärä oli 4 000
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 Tmi Johanna Pelto.
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:
1/17
Kaikille avoin siirtolapuutarha
2/17
Ekologisuus elämäntapana
3/17
Ruokaa puutarhasta
4/17
Siirtolapuutarhakulttuuri
5/17
Suomi 100 vuotta
Lehden sisällön tuottamiseen osallistuivat toimitusneuvoston jäsenten lisäksi myös
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.
Syksyllä laadittuun lehden vuoden 2018 julkaisuaikatauluun tehtiin aiempaan
verrattuna muutoksia, jotta ilmestymisaikataulu palvelisi paremmin liiton tiedottamisen
aikataulutarpeita.

Näköislehti
Vuoden 2016 alusta Siirtolapuutarha-lehdestä julkaistaan 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. Näköislehdillä oli vuoden aikana yhteensä 1 460 brutto-
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lukijaa, joten lukijamäärä kaksinkertaistui ensimmäiseen julkaisuvuoteen verrattuna.
Liiton verkkosivuston Näköislehti-sivulla oli vuoden aikana 412 eri kävijää. [Lähteet:
Issuun tilastot ja Google Analytics]

Lehden kilpailut
Toimintavuoden aikana Siirtolapuutarha-lehti järjesti kaksi lukijakilpailua.
Kirjoituskilpailun aiheena oli hyvän mielen ja hyvän hengen luominen
siirtolapuutarhayhteisössä. Kilpailun voitti Toivo Berg (Kumpulan Spy, Helsinki)
kirjoituksellaan Aarteenetsintää. Toiseksi sijoittui Maire Levä (Päivärannan Spy,
Kuopio) kirjoituksellaan Kohtaamisia.
Perinteisen valokuvauskilpailun teema oli ’Puutarhan ötökät’. Kilpailuun osallistui 44
kuvaa, joiden kuvaajina oli 21 viljelijää 12 siirtolapuutarhasta eri puolelta Suomea.
Kilpailun tuomariston muodostivat lehden toimitusneuvosto ja lehden graafikko.
Voittajaksi tuomaristo valitsi J. Niemisen kuvan. Toiselle sijalle sijoittui Niko Rämö
(Litukan Spy, Tampere) ja kolmanneksi nousi Lea Westerholm (Lahden Kotiniemen
Spy). Kunniamaininnat saivat Teuvo Myller (Joensuun Spy) ja Riitta Kopra
(Kantolanniemen Spy, Hämeenlinna).

8.2. Siirtolapuutarhurin kalenteri
Toimintavuonna julkaistiin ’Siirtolapuutarhurin seinäkalenteri 2018, joka on
järjestyksessä 18. liiton julkaisema kalenteri. Kalenterin ideoinnista ja toteutuksesta
vastasi liittosihteeri, taiton ja painotyön teki Grano Oy. Valokuvia pyydettiin viljelijöiltä,
ja kuvia lähetettiin kiitettävä määrä. Kalenterissa julkaistujen kuvien valokuvaajille
toimitettiin kiitokseksi kaksi kalenteria veloituksetta.
Kalenterissa 2018 on esillä kuvia seuraavista siirtolapuutarhoista: Brunakärr Ktf
(Helsinki), Pakilan Spy (Helsinki), Kupittaan Rpy (Turku), Oulunkylän Spy (Helsinki),
Kurkilammen Spy (Mikkeli), Talin Spy (Helsinki), Nekalan Spy (Tampere),
Kantolanniemen Spy (Hämeenlinna), Raholan Spv (Tampere), Herttoniemen Spy
(Helsinki), Napapiirin Rpy (Rovaniemi) ja Päivärannan Spy (Kuopio). Kalenterin
loppuosassa on kaikkien liiton jäsenyhdistysten yhteystiedot sekä perustietoja
Suomen Siirtolapuutarhaliitosta.

8.3. Esite
Toimintavuoden aikana Siirtolapuutarhaliitto julkaisi yhteistyössä JS Suomi Oy:n
kanssa ilmoitusrahoitetun esitteen, jonka teemana on ’Kestävä kehitys
siirtolapuutarhoissa’. Yhteistyösopimuksen mukaisesti liitto sai (veloituksetta) sekä
painetun esitteen että WebView-esitteen, joka julkaistiin liiton verkkosivustolla:
http://www.esitteemme.fi/siirtolapuutarhaliitto/WebView/ .
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8.4. Verkkosivusto
Siirtolapuutarhaliiton verkkosivusto sijaitsee osoitteessa www.siirtolapuutarhaliitto.fi .
Julkisten sivujen lisäksi sivustolla on omat intranetit liiton työvaliokunnalle,
hallitukselle sekä jäsenyhdistyksille.
Toimintavuoden aikana liiton sivustolla oli 12 136 eri kävijää (edellisvuonna 10 494).
Eniten eri kävijöitä saivat sivut ’Käytännön tietoa / Mökkiläiseksi’ (4 591 eri kävijää)
sekä ’Jäsenet / Tutustu jäsenyhdistyksiin’ (2 056 eri kävijää). 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 kiistatta sen, että verkkosivuston
kävijät ovat ensisijaisesti siirtolapuutarhatoiminnasta yleisesti kiinnostuneita – ei
niinkään siirtolapuutarhaviljelijöitä.
Sivuston lomakkeiden (yhteydenotto, tilaus, ilmoittautuminen) käyttö oli ilahduttavan
aktiivista. Esim. yhteydenottolomakkeen kautta toimistoon tuli vuoden aikana lähes
sata sähköpostiviestiä.
Toimintavuoden aikana sivustolle lisättiin tietoa mm. liiton ympäristöhankkeesta ja
kaupunkiviljelystä. Sivustolla avattiin myös uusi osio Viljelijän tietopankki.
Verkkosivuston kehittäminen ja ylläpito ovat jatkuvaa toimintaa, jota edelleen
jatketaan.

8.5. Facebook-sivu
Siirtolapuutarhaliiton Facebook-sivu avattiin 10.7.2016 osoitteessa
www.facebook.com/siirtolapuutarhaliitto . Vuoden lopussa sivusta kiinnostuneiden
määrä oli noin 350 Facebook-käyttäjää, eli määrä lähes kaksinkertaistui
edellisvuoteen verrattuna. Sivulle tehdyt julkaisut ovat parhaimmillaan tavoittaneet yli
kaksi tuhatta Facebook-käyttäjää.
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
tapahtumia ja liiton myyntituotteita. Vuoden lopussa Facebook-sivulla aloitettiin
viikoittainen Kansainvälisen Siirtolapuutarhaliiton jäsenmaiden esittelyjen jakaminen.

8.6. Sisäinen tiedotus
Liiton viestintäsuunnitelman mukaisesti toimintavuoden aikana sisäisen viestinnän
kanavina käytettiin jäsenyhdistysten suuntaan Kuulumisia -tiedotteita sekä
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verkkosivuston jäsenyhdistyssivuja. Jäsenyhdistysten jäsenille (viljelijöille)
kohdennettuja kanavia olivat Siirtolapuutarha-lehti sekä verkkosivuston julkinen osio
ja Facebook-sivu.
Kuulumisia -tiedotteita lähetettiin vuoden aikana yhdeksän kappaletta. Tiedotteen
jakelukanavana käytettiin sähköpostia. Tiedotteiden viljelijöille kohdennetuilla liitteillä
tehtiin taktista tapahtumaviestintää ja –markkinointia. Kuulumisia –tiedotteiden lisäksi
toimintavuonna lähetettiin yhdistyksille erillinen sähköinen tiedote Bernerin Green
Care -yhteistyötarjouksesta sekä postitse kooste kesän alueellisten kurssien
aineistosta.
Liiton sisäisen tiedottamisen suurin haaste on tällä hetkellä se, että tiedotteiden
sisältö ei kaikilta osin leviä 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 vielä tavoita kaikkia.

8.7. 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 yleisötapahtumissa.
Työvaliokunnan aiemmin tekemän päätöksen mukaisesti Siirtolapuutarha-lehden
ilmaistilauksia tarjottiin edelleen kirjastoille, jotka sijaitsevat jäsenyhdistyksen
hallinnoiman alueen läheisyydessä. Näkyvyys kirjastoissa kasvattaa
siirtolapuutarhatietoutta lähiympäristössä.
Siirtolapuutarhaviljelyllä on maassamme yli satavuotinen historia. Se edustaa elävää
kulttuuriperintöä parhaimmillaan ja siksi viestintäryhmä laati artikkelin, joka lisättiin
Museoviraston ylläpitämään Elävän perinnön kulttuuriwikiin. Artikkelilla pyritään myös
lisäämään siirtolapuutarhatoiminnan tunnettuutta suuren yleisön parissa.
https://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi/wiki/Siirtolapuutarhaviljely
Medioille on annettu runsaasti tietoja siirtolapuutarhoista ja niiden toiminnasta sekä
puhelimitse että kirjallisesti. Liitto on myös toimittanut medioille valokuvia
julkaistavaksi painettuna tai verkossa.

Medianäkyvyys
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Siirtolapuutarhat kiinnostavat mediaa vuodesta toiseen, ja myös kuluneen
toimintavuoden aikana lukuisat mediat nostivat aiheen esille eri näkökulmista.
Aiheesta kertyi toimiston tekemään uutisseurantaan viitisenkymmentä osumaa.
Uutisointi oli pääosin myönteistä ja rakentavaa. Aiempaa useammin uutisoinnin
aiheena oli hyötyviljely siirtolapuutarhoissa sekä suunnitteilla olevat uudet
siirtolapuutarha-alueet, jotka valitettavan usein törmäävät lähiseudun asukkaiden
vastustamiseen.
Siirtolapuutarhaliiton liittokokousta koskevat lehdistötiedotteet eivät valitettavasti
saaneet toivottua näkyvyyttä.

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 keväällä liiton toimistossa vieraili Nebraskan yliopiston vieraileva
apulaisprofessori Sonja H. Bickford, joka tutkii mm. palsta- ja siirtolapuutarhaviljelykulttuuria eri maissa. Antoisassa tapaamisessa keskusteltiin mm. Suomen
siirtolapuutarhatoiminnan historiasta ja nykypäivästä sekä viljelyn haasteista. Liiton
toimiston lisäksi Bickford vieraili matkansa aikana myös Napapiirin ryhmäpuutarhassa
ja Nekalan siirtolapuutarhassa.
Syksyllä liitto avusti Aalto-yliopiston opiskelijoiden projektiryhmää. Opiskelijoiden
projekti tehtiin Aalto-yliopiston Perustieteiden korkeakoulun projektikurssille,
yhteistyössä erään puutarhavälinevalmistajan kanssa. Liitto jakoi opiskelijoiden
sähköisen kyselyn linkkiä, ja kyselyyn vastasi yli 250 siirtolapuutarhaviljelijää. Kyselyn
jälkeen liitto avusti opiskelijoita rekrytoimaan osallistujia Helsingissä järjestettävään
työpajaan.

Jäsenyhdistysten ja siirtolapuutarhaviljelijöiden neuvonta
Siirtolapuutarhaliiton toimisto on antanut puhelimitse ja sähköpostitse neuvontaa
jäsenyhdistyksille ja yksittäisille siirtolapuutarhaviljelijöille.
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Jäsenyhdistyksille neuvontaa on annettu mm. yhdistystoimintaan, vuokrasopimuksiin,
verotukseen, maankäyttöön, pelastussuunnitelmiin, sääntöihin ja toimintatapoihin
liittyvissä asioissa. Tarvittaessa liiton toimisto on hankkinut lisätietoja viranomaisilta
tai ohjannut kysyjän ottamaan yhteyttä oikeaan tahoon. Liiton vastaukset yleisen
tason, ei-luottamuksellisiin kysymyksiin on dokumentoitu kaikkien yhdistysten
käyttöön jäsenyhdistysten intranetin keskustelupalstalle.
Yksittäisten siirtolapuutarhaviljelijöiden neuvontatarpeet ovat liittyneet mm.
mökkikauppaan ja sen verotukseen sekä kauppakirjojen tekemiseen, mökin
perimiseen, mökin rakentamiseen ja alueiden järjestyssääntöihin. Viljelijöiden
kyselyjen 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
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 työvaliokunta seurasi aktiivisesti uusien hankkeiden suunnittelua, kaavoitusta ja
etenemistä. Liitto pyrkii edelleen toimimaan entistä proaktiivisemmin perusteilla
olevien siirtolapuutarha-alueiden suuntaan.

Muu neuvonta
Siirtolapuutarhaliiton toimisto on antanut puhelimitse ja sähköpostitse neuvontaa
myös suuren yleisön edustajille, medioille ja kiinteistönvälittäjille.
Suuren yleisön neuvontapyynnöistä merkittävä osa tulee kotisivujen
yhteydenottolomakkeen kautta. Eniten toivottiin tietoja siitä, miten voi päästä
siirtolapuutarha- tai palstaviljelijäksi. Runsaiden vuokrapalstakyselyjen takia liiton
verkkosivustolle lisättiin toimintavuoden aikana sivu ’Kaupunkiviljely’, joka tarjoaa
tietoa mm. viljelypalstojen vuokranantajista suurimmissa kaupungeissa.
Yllättävän moni toivoo tietoa siitä, miten voi saada itselleen ”kesämökin kaupungista”.
Tätä tietoa peräänkuuluttaville on useimmiten yllätys, että siirtolapuutarha-alueiden
hallinnoinnista vastaa yhdistys ja että palstalaisilla on tietyt velvoitteet.
Uuden viestintäryhmän tehtäväksi kirjattiin kiinteistönvälittäjille tehtävä tietopaketti,
jonka tavoitteena on helpottaa siirtolapuutarhamökkien myyntitoimeksiantojen
läpivientiä sekä antaa välittäjille tarkempaa tietoa siirtolapuutarhatoiminnan ytimestä.
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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,
Ruotsi, Saksa, Sveitsi, Tanska ja Suomi.
Kansainvälisen Siirtolapuutarhaliiton päämaja on, sääntöjen mukaisesti,
Luxemburgissa. Liiton toimintaa johtaa sen puheenjohtaja Peter Paschke (Saksa)
sekä pääsihteeri Malou Weirich, joka hoitaa tehtäväänsä luottamushenkilönä.
Kansainvälinen liitto toimii aktiivisena siirtolapuutarhaliikkeen lobbaajana EU:ssa ja
osallistuu aktiivisesti kansalaisjärjestötoimintaan Euroopan tasolla.

Yleiskokous 3.-4.3.2017 Luxemburgissa
Kansainvälisen Siirtolapuutarhaliiton yleiskokous kokoontuu, sääntöjen mukaisesti,
vähintään kerran vuodessa. Maaliskuussa Luxemburgissa pidettyyn yleiskokoukseen
osallistuivat liiton puheenjohtaja Pertti Laitila ja sihteeri Tina Wessman.
Kokouksessa Kansainväliselle liitolle valittiin uusi hallitus, jonka toimikausi on 20172021. Uuden hallituksen jäseniä ovat hallituksen puheenjohtaja Wilhelm Wohatschek
(Itävalta), Peter Paschke (Saksa), Daniel Cazanove (Ranska) ja Preben Jacobsen
(Tanska) sekä pääsihteeri Malou Weirich ja taloudenhoitaja Otmar Hoffman
(molemmat Luxemburgista).
Tanskan Preben Jacobsen oli kaikkien Pohjoismaiden yhteinen ehdokas hallituksen
jäseneksi. Hallituspaikan lisäksi Pohjoismailla on edustajat myös Kv. liiton talouden
valvonnassa. Ruotsin liiton puheenjohtaja Karl-Erik Finnman valittiin varsinaiseksi
kokouksessa tilintarkastajaksi ja Suomen liiton puheenjohtaja Pertti Laitila jatkaa
varatilintarkastajana.
Kokouksessa käsiteltiin liiton toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2016 sekä muut
sääntömääräiset asiat. Kokoukseen osallistuneiden jäsenliittojen edustajat kertoivat
omista hankkeistaan sekä omissa maissaan kohtaamistaan haasteista. Kokouksessa
todettiin – kuten aiemminkin - että haasteet ovat kaikissa maissa samanlaiset.
Jokaisessa yleiskokouksessa asialistalla on jonkin jäsenmaan esittely. Ko.
kokouksessa esittelyvuorossa oli Luxemburgin siirtolapuutarhaliitto.
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Yleiskokous 24.8.2017 Kööpenhaminassa
Kansainvälisen Siirtolapuutarhaliiton ylimääräisessä yleiskokouksessa hyväksyttiin
maaliskuun kokouksen pöytäkirja, hyväksyttiin jäsenmaksut vuodelle 2018 sekä
käsiteltiin työn alla olevat julkaisut ja muut juoksevat asiat. Kokouksessa
esittelyvuorossa oli Tanskan siirtolapuutarhaliitto.

Study Session 24.-27.8.2017 Kööpenhaminassa
Kansainvälisen Siirtolapuutarhaliiton Study Session järjestettiin elokuussa
Kööpenhaminassa. ’Study Session’ -kokousten ydin on työpajatyöskentely, jossa
kaikki kokoukseen osallistuvat tuovat oman panoksensa yhteiseen pöytään.
Kööpenhaminassa yhteisen työskentelyn aiheena oli ’Kansainvälisen
Siirtolapuutarhaliiton tulevaisuus’.
Kokoukseen osallistuivat liiton puheenjohtaja Pertti Laitila ja liittosihteeri Tina
Wessman. Kokouksesta julkaistiin yleisartikkeli sekä erillinen artikkeli oheisohjelmaan
kuuluneista siirtolapuutarhavierailuista Siirtolapuutarha-lehdessä 5/2017.

Hyphen-lehti
Kansainvälisen Siirtolapuutarhaliiton tiedotuslehti Hyphen ilmestyy sähköisenä (pdfjulkaisuna). Toimintavuoden aikana lehdestä ilmestyivät numerot 60-62. Hyphen-lehti
julkaistaan englanninkielisenä Siirtolapuutarhaliiton verkkosivuston ’Kansainvälisyys’sivulla.

Muut julkaisut
Toimintavuoden aikana Kansainvälinen Siirtolapuutarhaliitto tuotti julkaisun
’Innovative projects on Europe’s allotments’. Julkaisussa on esillä myös muutama
suomalainen siirtolapuutarha. Julkaisu on luettavissa (englanninkielisinä)
Siirtolapuutarhaliiton verkkosivuston ’Kansainvälisyys’-sivulla.

Top 5 suomalaista siirtolapuutarhaa kansainvälisellä kartalla
Kööpenhaminan Study Session -kokouksessa päätettiin, että kukin jäsenmaa
toimittaa Kv. liitolle tietoa viidestä oman maansa sellaisesta siirtolapuutarhasta, joihin
muualta tulevien kannattaa tutustua. Liiton hallitus käsitteli ja hyväksyi
kokouksessaan 14.10.2017 ehdotuksen Suomen kartalle merkittävästä viidestä
puutarhasta.
Suomen osalta kartalle merkittiin seuraavat:
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Ruskeasuo, Helsinki – perustelu: Suomen vanhin alkuperäisellä paikallaan
oleva siirtolapuutarha. Helsingissä on yhdeksän siirtolapuutarhaa, jotka kaikki
ovat tutustumisen arvoisia.
Nekala, Tampere – perustelu: Kansainvälisesti tunnettu kompostivessoistaan.
Nekala on palstamäärältään Suomen toiseksi suurin (311 palstaa, suurimpia
ovat Pakila ja Marjaniemi Helsingissä, 320 palstaa). Sijaitsee Tampereella,
jonne perustettiin Suomen ensimmäinen siirtolapuutarha, ja jossa on neljä
siirtolapuutarhaa.
Kupittaa, Turku – perustelu: On yliopistotutkijoiden ja Luken toimesta todettu
perinnekasvien aarreaitaksi.
Napapiiri, Rovaniemi – perustelu: Maailman pohjoisin siirtolapuutarha.
Kantolanniemi, Hämeenlinna – perustelu: Mökit ovat alkuperäisen vuodelta
1934 peräisin olevan piirustuksen mukaisia ja niiden ulkoasua ei saa muuttaa.
Erikoisuutena saunaranta.

10.2. Kansainvälinen toimitusverkosto
Kööpenhaminan Study Session -kokouksessa päätettiin perustaa eri maiden
siirtolapuutarhalehtien toimitusten verkosto, jonka puitteissa voidaan esimerkiksi
tehdä juttujenvaihtoa tai muuta yhteistyötä.
Toimitusverkostolle perustettiin toimintavuonna yhteinen sähköpostilista sekä oma
suljettu Facebook-ryhmä.

11. Yhteistyö
11.1. Puutarhaliitto ry.
Suomen Siirtolapuutarhaliitto on Puutarhaliitto ry:n jäsenjärjestö – luokittelultaan
’Erikoisyhdistys’. Toimistoon on tilattu Puutarhaliiton uutiskirje, ja uutiskirjeen sisältöjä
julkaistiin soveltuvin osin Siirtolapuutarhaliiton kotisivujen uutisissa. Puutarhaliitto ry:n
paikallisyhdistysten vuoden 2017 teema oli ”Puutarha luonnon ehdoilla”, joka oli hyvin
sopusoinnussa Siirtolapuutarhaliiton vuoden teeman ’Monimuotoisuus palstalla’
kanssa.
Puutarhaliiton edustajiston 92. vuosikokouksessa 7.4.2017 Helsingissä
Siirtolapuutarhaliittoa edustivat Maarit Louekari (Pakilan Spy, Helsinki) ja TuijaLujanen-Lampi (Marjaniemen Sp, Helsinki).
Toimintavuonna liitto tiedotti 2.7.2017 järjestettävästä Avoimet Puutarhat –
tapahtumasta ja kannusti jäsenyhdistyksiä ja niiden jäseniä osallistumaan
tapahtumaan.
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11.2. Puutarhanaiset ry.
Toimintavuoden aikana Siirtolapuutarhaliitto teki yhteistyötä Puutarhanaiset ry:n
kanssa Suomen itsenäisyyden juhlavuoden tapahtuman merkeissä. Liitto oli
yhteistyökumppani Puutarhanaiset ry:n maaliskuussa 2017 järjestetyssä
PuutarhaSuomi 100 -tapahtumassa, joka on osa virallista Suomi 100 -ohjelmaa.
Vuonna 1949 perustettu Puutarhanaiset-Trädgårdskvinnorna ry. on sekin
Puutarhaliiton jäsenjärjestö (luokittelultaan ’Erikoisyhdistys’). Yhdistyksen motto on
’Puutarhasta on moneksi’ ja se on toiminut myös kummiyhteisönä kansainväliselle
kehitysprojektille.

11.3. Flowerpecker
Toimintavuoden aikana Siirtolapuutarhaliitto käynnisti yhteistyön Leena Luodon
(Flowerpecker) kanssa alueellisten kurssien tiimoilta.
Syksyllä yhteistyö syveni, kun Siirtolapuutarhaliiton työvaliokunta hyväksyi
ehdotuksen siitä, että liitto toimii pilottina Flowerpeckerin ideoimassa pienpuutarhojen
sähköisen tiedon jakamisen alustan kehittämisessä. Hankkeen ympärille perustettiin
laajapohjainen työryhmä, joka kokoontui liiton toimistossa 3.11.2017. Työryhmä
päätti, että hanketta viedään eteenpäin työnimellä ’pienpuutarhojen portaali’.
Hanketta on tarkoitus edistää vuoden 2018 aikana niin, että loppuvuodesta voidaan
hakea tekniselle toteutukselle ulkopuolista rahoitusta.

11.4. Muu yhteistyö
Helsingin kaupunki
Helsingin kaupunki kutsuu perinteisesti Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestön
sekä helsinkiläiset siirtolapuutarhat yhteistyökokoukseen vuosittain lokakuussa. Myös
Siirtolapuutarhaliitto saa kutsun ko. kokouksiin kutsun. Liittosihteeri osallistui
yhteistyökokoukseen 25.10.2017 liiton edustajana, ja hän myös toimi kokouksen
sihteerinä.
Helsingin kaupungin ympäristötoimiala kutsui Siirtolapuutarhaliiton mukaan työpajaan
26.10.2017. Työpajaan kutsuttiin Helsingin historian, kulttuuriympäristöjen ja
puistojen asiantuntijoita – tavoitteena hahmotella Helsingin tarinaa taustaksi
Helsingin kaupunkipuiston suunnittelulle.
Työpajaan osallistuivat I. varapuheenjohtaja Maarit Louekari ja liittosihteeri Tina
Wessman.

Reumaliitto
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Reumaliitto lähestyi Siirtolapuutarhaliittoa keväällä, toiveena saada aikaan yhteistyötä
Reumaliiton ’Muista punkkisyyni’ -kampanjan tiimoilta. Siirtolapuutarhaliiton panos
yhteistyöhön olisi ainoastaan tiedon jakaminen – mitään taloudellisia velvoitteita
siihen ei liittynyt. Liiton työvaliokunta käsitteli asian, ja hyväksyi yhteistyöehdotuksen.
Siirtolapuutarhaliitto jakoi Facebook-sivullaan linkkiä kampanjan ennakkokyselyyn
sekä kampanjan alettua linkkiä kampanjasivulle. Kampanjaan liittyen julkaistiin myös
artikkeli Siirtolapuutarha-lehden numerossa 4/2017.

Allergia-, Iho- ja Astmaliitto
Allergia-, Iho- ja Astmaliitto kutsui Siirtolapuutarhaliiton mukaan
tiedonjakokumppaniksi Terve askel luontoon -hankkeeseen. Hankkeessa Allergia-,
Iho-, ja Astmaliitossa yhdisti voimansa WWF Suomen kanssa kolmivuotiseen
hankkeeseen, joka kannustaa jokaisen luonnossa liikkumiseen muun muassa
luonnonhoitotöiden kautta. Hankkeen rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen
avustuskeskus. Liiton työvaliokunta hyväksyi yhteistyöehdotuksen.
Siirtolapuutarhaliitto jakoi Facebook-sivullaan tietoa hankkeeseen liittyvistä
tapahtumista.

12. 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.
Jouluna liitto muisti kunniajäseniä, Kansainvälisen Siirtolapuutarhaliiton pääsihteeriä
ja jäsenmaiden puheenjohtajia, liiton hallituksen jäseniä sekä jäsenyhdistyksiä
Siirtolapuutarhurin kalenterilla. Kortin muodossa joulutervehdys lähetettiin muille
siirtolapuutarhayhdistyksille, 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
Maassamme on ollut siirtolapuutarhatoimintaa koko itsenäisyyden ajan. 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.
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Eritoten suurimmissa kaupungeissa siirtolapuutarhapalstojen kysyntä on hyvä.
Mökkien hintakupla on siitä huolimatta ainakin osittain puhjennut, ja hintojen
voimakas nousu on loppunut. Ilahduttavaa on, että kuluneen toimintavuoden aikana
median kiinnostuksen fokus ei ole enää ollut mökkien hinnoissa, vaan
siirtolapuutarhoissa harrastettavassa hyötyviljelyssä sekä siirtolapuutarhatoiminnassa aatteena ja ilmiönä. Liitto jatkaa työtään aatteen esiin nostamisen ja
viljelyyn kannustamisen puolesta.
Siirtolapuutarhaliitto haluaa esittää lämpimät kiitokset jäsenyhdistyksille 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. Kiitos myös hyvässä hengessä tehdystä
yhteistyöstä, joka on ollut positiivista ja kutakuinkin saumatonta.
Liiton rooli ja tehtävät sekä liiton jäsenyhdistyksille tarjoamat palvelut eivät vieläkään
ole liiton jäsenyhdistyksille tunnettuja siinä määrin kuin pitäisi. Näin ollen liitto
panostaa edelleen tiedottamisen lisäämiseen, ja samalla tavoitteena on myös
jäsenpalvelujen kehittäminen.
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 kiittää myös 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.
Viimeinen - mutta ei missään nimessä vähäisin - kiitos kuulu kaikille ahkerille
siirtolapuutarhaviljelijöille ja yhdistysten puuhaihmisille, jotka toiminnallaan ylläpitävät,
kehittävät ja vievät eteenpäin siirtolapuutarhatoimintaa Suomessa.

Helsingissä 27.1.2018
Suomen Siirtolapuutarhaliitto ry.
Työvaliokunta
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Suomen Siirtolapuutarhaliitto ry:n kunniajäsenet v. 2017
Nimi
HEINO Leena
HURSKAINEN Tauno
HÄMÄLÄINEN Helli
MÄKELÄ Hannele
SILTANEN Tauno
VASAMA Liisa
WIRMAN Anja

Yhdistys
Litukan Spy
Kantolanniemen Spy
Vallilan Spy
Raholan Spv
Niihaman Rpy
Pakilan Spy
Kumpulan Spy

Paikakkunta
Helsinki
Hämeenlinna
Helsinki
Tampere
Tampere
Helsinki
Helsinki

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

Yhdistys
Raholan Spv

Paikakkunta
Tampere

Vuonna 2017 myönnetyt ansiomerkit
SAVANDER Harri
TUHKANEN Juha

Yhdistys
Kumpulan Spy
Kumpulan Spy

merkkilaji
kultainen
kultainen

nro
109
110

AUKIO Untamo
NÖJD Tuovi
PERLMAN Liisa
SOISALO Tuulikki
UUSITALO Virpi
VIRTA Heikki
VÄHÄPELTOMÄKI Reino

Kumpulan Spy
Kumpulan Spy
Klaukkalanpuiston Rp
Klaukkalanpuiston Rp
Klaukkalanpuiston Rp
Klaukkalanpuiston Rp
Klaukkalanpuiston Rp

hopeinen
hopeinen
hopeinen
hopeinen
hopeinen
hopeinen
hopeinen

889
890
891
892
893
894
895

HAAPALAINEN Anneli
HALME Sari
HALONEN Hilkka
HELLSTEN Esko
HEUGENHAUSER Susanna
IMMONEN Veli
JERJOMIN Erja
KOPRA Ismo
MIIKOLA Petri
NIEMINEN Sini
PIETILÄ Antti
SÄILÄ-PIETILÄ Sirkku
TAKALA Tapio

Klaukkalanpuiston Rp
Klaukkalanpuiston Rp
Klaukkalanpuiston Rp
Klaukkalanpuiston Rp
Klaukkalanpuiston Rp
Klaukkalanpuiston Rp
Klaukkalanpuiston Rp
Klaukkalanpuiston Rp
Klaukkalanpuiston Rp
Klaukkalanpuiston Rp
Klaukkalanpuiston Rp
Klaukkalanpuiston Rp
Klaukkalanpuiston Rp

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

812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824

