TOIMINTAKERTOMUS 2015

Suomen Siirtolapuutarhaliitto

Suomen Siirtolapuutarhaliitto ry.
Pengerkatu 9 B 39
00530 HELSINKI
www.siirtolapuutarhaliitto.fi

TOIMINTAKERTOMUS 2015
23.1.2016

Sisällysluettelo
1.
2.

Yleistä
Hallinto
2.1. Hallitus
2.2. Työvaliokunta
2.3. Toimikunnat ja työryhmät
2.4. Toimihenkilöt
2.5. Toimisto
3.
Kokoukset
3.1. Liittokokous
3.2. Puheenjohtajien kokous
3.3. Hallituksen kokoukset
3.4. Työvaliokunnan kokoukset
3.5. Toimikuntien ja työryhmien kokoukset
4.
Jäsenistö
4.1. Jäsenhuolto
4.2. Jäsenedut
4.3. Jäsenhankinta
5.
Talous
5.1. Yleistä
5.2. Hankinnat
6.
Toiminta
6.1. Koulutus- ja kurssitoiminta
6.1.1. Liiton järjestämä koulutus- ja kurssitoiminta
6.1.2. Liiton taloudellisella tuella järjestetyt yhdistysten omat kurssit
6.2. Näyttely- ja messutoiminta
6.3. Matkat
7.
Tapahtumat
7.1. Liiton tapahtumat
7.2. Jäsenyhdistysten tapahtumat
8.
Julkaisut ja tiedotus
8.1. Siirtolapuutarha-lehti
8.2. Siirtolapuutarhurin kalenteri
8.3. Verkkosivuston uudistus
8.4. Sisäinen tiedotus
8.5. Ulkoinen tiedotus
9.
Tutkimus ja neuvonta
10. Kansainvälinen toiminta
10.1. Kansainvälinen Siirtolapuutarhaliitto
10.2. Pohjoismainen Siirtolapuutarhaliitto
11. Yhteistyö
11.1. Puutarhaliitto
11.2. ViherRiski-työpajat
12. Muistamiset
Yhteenveto ja kiitokset

TOIMINTAKERTOMUS 2015
23.1.2016

1 (22)

1. Yleistä
Suomen Siirtolapuutarhaliitto ry. on poliittisesti sitoutumaton järjestö, jonka
tarkoituksena on edistää ja kehittää siirtolapuutarhatoimintaa. Liitto on
valtakunnallinen keskusjärjestö, joka tukee jäsenyhdistystensä toimintaa ja pyrkii
vaikuttamaan sekä päätöksentekoon että suuren yleisön mielikuvaan, jotta
siirtolapuutarhatoiminta koettaisiin ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti
kestävänä elämänmuotona. Liitto tukee ja edistää suomalaisen puutarhakulttuurin
säilyttämistä.
Siirtolapuutarhatoiminnan kulmakiviä, joihin myös liitto nojaa, ovat kestävä kehitys,
ekologisuus, yhteisöllisyys ja lähiruoan tuottaminen. Siirtolapuutarhaliitto edistää
ekologista ajattelua jäsenyhdistyksissä, jäsenyhdistysten jäsenten omissa
puutarhoissa sekä yleisemmin osana muuta kaupunkikulttuuria. Keskeisiä tavoitteita
ovat myös jäsenyhdistysten verkostoitumisen ja yhteistyön edistäminen sekä uusia
siirtolapuutarha-alueita ja –yhdistyksiä perustavien konsultointi ja tukeminen. Liiton
tavoitteena on kasvattaa jäsenyhdistystensä määrää ja näin nykyistä paremmin
tavoittaa kaikki sekä nykyiset että tulevat suomalaiset siirtolapuutarhaviljelijät.
Vuosi 2015 oli liiton 85. toimintavuosi.
Liiton toiminta rahoitetaan jäsenmaksuilla (33 euroa/jäsenyhdistyksen jäsenen
hallitsema palsta) ja Ympäristöministeriön avustuksella, joka toimintavuonna oli 5 000
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.
Erikseen nimettyjä tehtäviä hoitivat toimikunnat ja työryhmät, joita toimintavuonna oli
kolme: viestintäryhmä, ympäristöryhmä ja Siirtolapuutarha-lehden toimitusneuvosto.
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.
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Hallituksen tehtävät on määritelty liiton säännöissä ja se toimintaa ohjeistaa
hallituksen ohjesääntö.
Hallituksen kokoonpano 1.1.- 31.12.2015
Asema

Nimi

Yhdistys

Paikkakunta

Osall.

Puheenjohtaja

Pertti Laitila

Nekalan Spy

Tampere

3

I varapj.

Maarit Humaloja

Vallilan Spy

Helsinki

3

II varapj.
Jäsen

Kari Ämmälä
Pia Borman

Herttoniemen Spy
Korelan Spy

Helsinki
Kotka

3
2

Jäsen

Pirkko Kilpeläinen

Lahden Kotiniemen Spy

Lahti

3

Jäsen

Maija Manninen

Brunakärr Ktf

Helsinki

1

Jäsen
Jäsen

Marjukka Metsola
Sinikka Palmio

Napapiirin Rpy
Niihaman Rpy

Rovaniemi
Tampere

2
3

Jäsen

Leo Pusa

Marjaniemen Rpy

Helsinki

3

Jäsen

Taavi Seppälä

Nekalan Spy

Tampere

3

Jäsen

Reijo Tuominen

Vanhanmyllyn Spy

Hyvinkää

3

1. varajäsen
2. varajäsen

Maarit Louekari
Kari Heikkinen

Pakilan Spy
Metsolan Spy

Helsinki
Kotka

1
-

3. varajäsen

Ritva Wahlstén-Puska

Talin Spy

Helsinki

-

4. varajäsen
5. varajäsen

Harri Savander
Kenneth Hollmén

Kumpulan Spy
Brunakärr Ktf

Helsinki
Helsinki

-

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 taloudenhoitaja
Markku Tuominen, sihteeri Tina Wessman ja toimitussihteeri Jaana VeikkolaVirtanen.

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.
Työvaliokunnan kokoonpano 1.1. – 31.12.2015
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.
9
8
7
8
8
9
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Liiton toimihenkilöinä työvaliokunnan kokouksiin osallistuivat, ohjesäännön
mukaisesti, taloudenhoitaja Markku Tuominen ja toimitussihteeri Jaana VeikkolaVirtanen.

2.3. Toimikunnat ja työryhmät

Toimitusneuvosto
Toimitusneuvosto on Siirtolapuutarha-lehden neuvoa-antava elin, johon hallitus
toimikaudekseen valitsee 5-7 jäsentä. Myös lehden päätoimittaja on
toimitusneuvoston jäsen. Toimitusneuvoston kokousten esittelijänä toimii lehden
toimitussihteeri ja kokousten sihteerinä toimii liiton sihteeri.
Toimitusneuvoston kokoonpano 1.1.-31.12.2015
Asema
Pj.
Päätoimittaja
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Toimitussihteeri
Sihteeri

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

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

Paikkakunta
Helsinki
Tampere
Hämeenlinna
Helsinki
Lahti
Helsinki
Helsinki

SSpl

Osall.
4
5
2
4
5
3
3
5
4

Ympäristöryhmä
Ympäristöryhmän tehtävä on edistää liiton ympäristödiplomihanketta
liittokokouksessa annetun evästyksen mukaisesti.
Ympäristöryhmän kokoonpano 1.1.-28.8.2015
Pj.
Jäsen
Hallituksen
nimeämä
asiantuntija
Sihteeri

Maarit Humaloja
Tuovi Nöjd

Yhdistys
Vallilan Spy
Kumpulan Spy

Paikkakunta
Helsinki
Helsinki

Helena Honka-Hallila

(Peltolan Spy

Turku)

Tina Wessman

SSpl

Puheenjohtajakokouksessa 29.8.2015 päätettiin perustaa uusi ympäristöryhmä
edistämään liiton ympäristöohjelman tekoa. Uusi ryhmä nimetään alkuvuonna 2016.

Viestintäryhmä
Viestintäryhmän tehtävä on edistää liiton viestintästrategian toteutumista. Ryhmä
laatii liiton viestinnän vuosittaisen toimintasuunnitelman sekä edistää viestinnän
kehitysprojekteja.
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Viestintäryhmän kokoonpano 1.1.-31.12.2015
Pj.
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Sihteeri

Kari Ämmälä
Kenneth Hollmén
Pirkko Kilpeläinen
Maarit Louekari
Tina Wessman

Yhdistys
Herttoniemen Spy
Brunakärr Ktf
Lahden Kotiniemen Spy
Pakilan Spy
SSpl

Paikkakunta
Helsinki
Helsinki
Lahti
Helsinki

Muut työryhmät
Lahden Pihapiiri-messujen käytännön valmisteluista vastasi Pirjo Siitosen vetämä
työryhmä Lahden Kotiniemen Siirtolapuutarhayhdistyksestä.
Liiton 80-vuotis- ja Siirtolapuutarha-lehden 85-vuotisjuhlien käytännön järjestelyistä
vastasi Taavi Seppälän vetämä työryhmä Nekalan Siirtolapuutarhayhdistyksessä.
Työvaliokunta nimesi työryhmän vuoden 2017 liittokokouksen järjestelyjä varten.
Työryhmään kuuluvat liiton puheenjohtaja Pertti Laitila, työvaliokunnan jäsen Sinikka
Palmio ja liiton sihteeri Tina Wessman.

2.4. Toimihenkilöt
Suomen Siirtolapuutarhaliiton osa-aikaisena sihteerinä on 2.1.2015 alkaen 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.
I varapuheenjohtaja Maarit Humaloja (Vallilan Spy, Helsinki) on antanut juridista
neuvontaa jäsenyhdistysten hallituksille yhdistyslainsäädäntöön liittyvissä asioissa.

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 sekä toisinaan myös koulutustilaisuuksia.
Jäsenyhdistykset voivat vuokrata tilaa omiin tilaisuuksiinsa, ja useat helsinkiläiset
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yhdistykset pitävät talvikauden aikana hallituksen kokouksensa Pengerkadulla.
Toimistoa on vuokrattu kokouskäyttöön myös taloyhtiöille.
Tilavuokra tarkistettiin työvaliokunnan kokouksessa tammikuussa ja uudet vuokrat
astuivat voimaan 1.3.2015. Jäsenyhdistyksille vuokra on 30 euroa/käyttökerta,
ulkopuolisille 60 euroa/käyttökerta.
Toimisto palvelee puhelimitse arkisin klo 10:00-14:00 ja kävijöille toimisto oli
toimintavuoden aikana avoinna maanantaisin ja torstaisin klo 10:00-14:00 tai
sopimuksen mukaan. Toimiston hoitajana on toiminut liiton sihteeri.

3. Kokoukset
3.1. Liittokokous
Siirtolapuutarhaliiton liittokokoukset järjestetään neljän vuoden välein. Seuraava
liittokokous järjestetään elokuussa 2017 Tampereella.

3.2. Puheenjohtajien kokous
Ohjesääntönsä mukaan hallitus kutsuu jäsenyhdistysten puheenjohtajat koolle
kahden vuoden kuluttua liittokokouksesta elokuussa. Yhdistys lähettää
kustannuksellaan puheenjohtajan tai yhdistyksen valitseman muun toimihenkilön
kokoukseen tuomaan oman yhdistyksensä tiedot ja mahdolliset huomautukset liiton
toiminnasta. Kokous käsittelee toimintasuunnitelman ja talousarvion toteutumaastetta kuluvalta liittokokouskaudelta sekä muita mahdollisia jäljellä olevalla
liittokokouskaudella hoidettavaksi tulevia liittokokouksessa päätettyjä asioita.
Kokouksessa yhdistykset voivat ottaa esille myös niitä asioita, joiden hoitamiseen
toivovat liiton toimenpiteitä.
Toimintavuoden aikana puheenjohtajien kokous järjestettiin 29.8.2015 Kotiniemen
siirtolapuutarhassa Lahdessa. Kokouksessa oli edustettuna 8 hallituksen jäsentä tai
varajäsentä sekä 19 yhdistyksen puheenjohtajat. Kokoukseen osallistuivat myös liiton
sihteeri ja taloudenhoitaja sekä Siirtolapuutarha-lehden toimitussihteeri. Kokouksen
osallistujamäärä oli kokonaisuudessaan 26 henkilöä.
Kokouksessa käsiteltiin liiton taloudellinen tilanne sekä ennakkoon tehdyn
puheenjohtajakyselyn tulokset. Lisäksi kokouksessa esiteltiin liiton uudet
jäsenyhdistyssivut sekä uusi varainhankintamahdollisuus yhdistyksille. Keskustelu oli
vilkasta, ja hallitus sai hyviä evästyksiä jäljellä olevan liittokokouskauden
toimenpiteiksi.
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Kokouksen jälkeen tehtiin palautekysely, jonka tuloksia hyödynnetään tulevien
puheenjohtajien kokousten suunnittelussa. Kokousaineistot jaettiin kaikkien
yhdistysten hallitusten jäsenille hyödyntäen uusia jäsenyhdistyssivuja.

3.3. Hallituksen kokoukset
Toimintavuonna hallitus kokoontui kaksi kertaa ja piti yhden sähköpostikokouksen.
Kokoukset pidettiin liiton toimiston kokoushuoneessa.

Hallituksen kevätkokous 21.3.2015
Kevätkokouksessaan hallitus käsitteli vuoden 2014 toimintakertomuksen ja
tilikertomuksen sekä tilin- ja toiminnantarkastajan lausunnot. Päätettiin yksimielisesti
vahvistaa tilinpäätös 2014 esitettäväksi liittokokoukselle vuonna 2017.
Kokouksessa ympäristö- ja viestintäryhmän puheenjohtajat raportoivat hallitukselle
työryhmiensä vastuulla olevien asioiden edistymisestä ja toimitussihteeri raportoi
Siirtolapuutarha-lehden kuulumisista. Liiton puheenjohtaja informoi hallitusta
Kansainvälisen liiton helmikuisessa yleiskokouksessa käsitellyistä asioista.
Kokouksessa käsiteltiin myös liiton vuoden 2015 koulutukset ja tapahtumat sekä
käytiin keskustelua liiton toiminnan pidemmän aikavälin suunnittelusta. Kokouksessa
merkittiin myös tiedoksi, että Pentsojan Spy oli eronnut liiton jäsenyydestä
31.12.2014.

Hallituksen syyskokous 24.10.2015
Syyskokouksessaan hallitus käsitteli ja hyväksyi yksimielisesti vuoden 2016
toimintasuunnitelman ja budjetin. Kokouksessa käsiteltiin myös puheenjohtajien
kokouksen palaute ja päätettiin jatkotoimenpiteistä. Ympäristöohjelman edistämiselle
varattiin oma budjetti ja päätettiin, että jatkossa liiton taloudellisesta tilanteesta
viestitään jäsenyhdistyksille aktiivisemmin Kuulumisia-tiedotteissa ja Siirtolapuutarhalehdessä neljännesvuosittain. Päätettiin myös, että liitto ei ainakaan tässä vaiheessa
perusta omaa Facebook-ryhmää jäsenyhdistysten viljelijöille.

Hallituksen sähköpostikokous 17.-23.12.2015
Sähköpostikokouksessaan Siirtolapuutarhaliiton hallitus hyväksyi yksimielisesti
Kupittaan Ryhmäpuutarhayhdistys ry:n jäsenyyshakemuksen.

3.4. Työvaliokunnan kokoukset
Työvaliokunta kokoontui toimintavuonna kuusi kertaa sekä piti kolme
sähköpostikokousta. Kokoukset pidettiin liiton toimiston kokoushuoneessa ja niiden
keskikesto oli 3 tuntia. Kokouksista kertyi pöytäkirjamerkintöjä 124 pykälän 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, toimiston asiat sekä
ilmoitusasiat. Työvaliokunta valmisteli myös kokouksissaan hallituksen kokouksissa
käsiteltävät asiat. Lisäksi kokouksissa käsiteltiin myös mm. koulutusavustusanomuksia ja ansiomerkkihakemuksia.

3.5. Toimikuntien ja työryhmien kokoukset
Siirtolapuutarha-lehden toimitusneuvosto kokoontui toimintavuoden aikana viisi
kertaa. Neljä kokouksista pidettiin liiton toimiston kokoushuoneessa ja yksi kokous
Kantolanniemen siirtolapuutarhassa Hämeenlinnassa. Kokouksissa käsiteltiin
toimitussihteerin esittelemät asiat, lehden saama palaute ja lehden kilpailut sekä
suunniteltiin tulevien lehtien sisältöä ja tarkasteltiin ilmestyneitä lehtiä.
Toimitusneuvosto käsitteli toimintavuoden aikana myös lehden taittajan kilpailutuksen
ja teki työvaliokunnalle ehdotuksen uudesta taittajasta.
Ympäristöryhmä kokoontui vuoden aikana yhden kerran ja viestintäryhmä
(pienryhmämuodossa) kaksi kertaa.

4. Jäsenistö
Vuonna 2015 Suomen Siirtolapuutarhaliitto ry:ssä oli 31 jäsenyhdistystä, joissa oli
yhteensä n. 3 900 viljelijää.
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 Rpy

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

TOIMINTAKERTOMUS 2015
23.1.2016

8 (22)

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

Litukan Spy

Tampere

201

Nekalan Spy

Tampere

311

Niihaman Rpy

Tampere

126

Raholan Spv

Tampere

163

Rpy Valmari

Valkeakoski

23

12

Toimintavuonna Suomen Siirtolapuutarhaliittoon kuului 53 % kaikista Suomen
siirtolapuutarhayhdistyksistä. Liittoon kuuluvien yhdistysten jäsenet edustivat 64 %
kaikista maamme siirtolapuutarhapalstoista.
Liittoon kuuluvista jäsenyhdistyksistä 29 % sijaitsee Helsingissä, 13 % Tampereella ja
10 % Kotkassa. Vastaavat osuudet jäsenyhdistysten palstoista ovat Helsinki 50 %,
Tampere 21 % ja Kotka 8 %.

4.1. Jäsenhuolto
Toimintavuoden aikana Siirtolapuutarhaliitto panosti jäsenhuoltoon. Puheenjohtajakyselyllä selvitettiin jäsenyhdistysten näkemyksiä siitä, mitkä ovat liiton tärkeimmät
tehtävät ja miten liiton toimintaa voitaisiin kehittää sekä missä liitto on onnistunut
hyvin tai huonosti.
Liiton tärkeimpiä tehtäviä ovat jäsenten mielestä jäsenyhdistysten tukeminen sekä
yhteistyön ja verkostoitumisen edistäminen, siirtolapuutarhakulttuurin ja sen arvojen
edistäminen ja vaaliminen sekä edunvalvonta. Tärkeimmäksi kehityskohteeksi
vastaajat nostivat yhdistysten välisen yhteistyön ja tiedon jakamisen kehittämisen.
Verkostoitumisen ja entistä paremman yhdistysten välisen tiedonkulun edistämiseksi
liitto lanseerasi puheenjohtajakokouksessa uudet jäsenyhdistyssivut, joiden
kohderyhmä on jäsenyhdistysten hallitusten jäsenet ja toimihenkilöt.

4.2. Jäsenedut
Siirtolapuutarhaliitto tarjoaa sekä jäsenyhdistyksilleen että jäsenyhdistystensä
jäsenille monipuolisia jäsenetuja.
Jäsenyhdistysten etuihin lisättiin toimintavuoden aikana jäsenyhdistyssivut.
Yhdistyksille tarjottavia etuja ovat edelleen koulutusavustus, kotisivualusta liiton
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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.
Työvaliokunta on toimintavuoden aikana keskustellut jäsenetujen edelleen
kehittämistä ja laajentamista.

4.3. Jäsenhankinta
Toimintavuoden aikana Siirtolapuutarhaliitto on panostanut jäsenhankintaan
lähestymällä niitä siirtola- ja ryhmäpuutarhayhdistyksiä, jotka eivät ole liiton jäseniä.
Ei-jäsenille lähetettiin syyskuussa kirje, jonka liitteenä oli tietoa liiton jäseneduista
sekä tuorein Siirtolapuutarha-lehti. Ei-jäsenille lähetettiin myös joulutoivotuksena liiton
kalenteri vuodelle 2016.
Jäsenhankintatoimenpiteiden myötä Kupittaan Ryhmäpuutarhayhdistys anoi vuoden
lopussa liiton jäsenyyttä. Hallitus hyväksyi jäsenyyshakemuksen yksimielisesti.
Liittyvän yhdistyksen ensimmäinen vuosi on jäsenmaksuvapaa.

5. Talous
5.1. Yleistä
Toimintavuonna Siirtolapuutarhaliitto sai Ympäristöministeriöltä 5 000 euron
harkinnanvaraisen valtionavustuksen. Avustus on kohdennettu toimintavuoden
teemojen mukaisesti siirtolapuutarhaliikkeen tunnettuuden ja siirtolapuutarhaviljelijöiden ympäristötietoisuuden lisäämiseksi sekä jäsenyhdistysten jäsenten
kannustamiseksi puutarhaviljelyn harrastamiseen ja oman lähiruuan tuottamiseen.
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.
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Henkilöstökuluissa syntyi säästöjä sosiaalikuluista, vakuutusmaksuista ja
työterveyshuoltokuluista, koska toimiston hoito on hankittu ostopalveluna. Lisäksi
sihteerin tehtävä on nyt osa-aikainen.
Siirtolapuutarhaliiton suurimmat yksittäiset kulut ovat edelleen Siirtolapuutarhalehden painatus ja postitus.

5.2. Hankinnat
Toimintavuonna liiton toimistoon hankittiin kannettava tietokone ja pölynimuri.
Kannettava tietokone rahoitettiin merkkipäivälahjaksi saaduin korvamerkityin varoin.
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
Puutarhanhoidon kurssi Lepaalla, Hattulassa
Jo vuodesta 1949 Siirtolapuutarhaliiton koulutustoimintaan kuulunut puutarhanhoidon
kurssi järjestettiin 7.-11.4.2015 Hämeen ammattikorkeakoululla Lepaalla. Kurssille
osallistui 19 siirtolapuutarhuria 12 liiton jäsenyhdistyksestä ympäri Suomen. Kurssille
osallistuneet saivat todistuksen avoimen ammattikorkeakoulun 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 suosittelisivat mielellään kurssia
toiselle siirtolapuutarhurille. Kouluttajat koettiin ammattitaitoisiksi ja Lepaa hyväksi
kurssipaikaksi. Kurssin sisältöä pidettiin mielenkiintoisena ja monipuolisena sekä
kurssi kokonaisuudessaan omat odotukset täyttävänä ja sen opit sellaisiksi, joita
pystyy itse tulevaisuudessa hyödyntämään. Avointa palautetta liiton kurssitarjonnasta
hyödynnettiin vuoden 2016 kurssitarjonnan suunnittelussa.
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Puutarhakurssi Ahlman instituutissa Tampereella
Liiton kurssi ’Perinteitä puutarhassa’ jouduttiin perumaan liian pienen
osallistujamäärän takia. Kurssi oli tarkoitus pitää Ahlman instituutissa Tampereella
6.6.2015.

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 1 071,96 euroa seitsemälle
jäsenyhdistykselle.
Yhdistys

Aihe

Ajankohta

Joensuun Spy

Iloiset askartelijat –käsityökerhon materiaalihankinnat

Napapiirin Rpy
Napapiirin Rpy

Koivun mahlan kerääminen –kurssin kurssimateriaalit
Ryhmäpuutarhan kesäkanojen hoito –kurssin
kustannuksia
Villivihannesten hyötykäyttökurssin luennoitsijakulut
’Yhteinen salaattikimara lasten kanssa’ –tapahtuman
luentopalkkio
Kompostoinnin neuvontaa –tilaisuuden luennoitsijakulut

lokakuu 2014 –
toukokuu 2015
19.04.2015
19.05.2015

Kurkilammen Spy
Marjaniemen Rpy
Lahden
Kotiniemen Spy
Litukan Spy
Raholan Spv

Koulutustilaisuuden ’Puutarhan suunnittelu ja yleisimmät
kasvituhoajat kotipuutarhassa’ kustannukset
Koulutustilaisuuden ’Puutarhan suunnittelu ja yleisimmät
kasvituhoajat kotipuutarhassa’ kustannukset

Myönnetty
tuki
200 €
50 €
150 €

23.05.2015
30.07.2015

150 €
135 €

09.09.2015

120 €

16.09. 2015

133,48 €

16.09. 2015

133,48 €

6.2. Näyttely- ja messutoiminta
Lahden Pihapiiri –messut 24.-26.4.2015
Siirtolapuutarhaliitto ja Lahden Kotiniemen Siirtolapuutarhayhdistys osallistuivat
yhdessä Lahden Pihapiiri-messuille. Messuista kirjoitettiin laaja artikkeli
Siirtolapuutarha-lehden numeroon 3/2015.
Kotiniemen Spy vastasi käytännön messujärjestelyistä ja liitto toimitti messuille
markkinointimateriaalina esitteitä, postikortteja ja Siirtolapuutarha-lehtiä sekä lehden
tilauslomakkeita. Liiton puheenjohtaja oli messuosastolla yhden päivän ja liiton
sihteeri toisen päivän.
Messuosaston vetonaulana oli kolmen ahkeran kotiniemeläisen virkkaama
polkupyörä. Polkupyörä oli esillä lukuisten medioiden kuvamateriaaleissa ja
lankamenekin arvauskilpailuun osallistui 552 messuvierasta.
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Helsingin Työväenasuntomuseon puutarhajuhla 5.6.2015
Siirtolapuutarhaliiton sihteeri osallistui Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestön
kutsumana Helsingin Työväenasuntomuseon puutarhajuhlaan. Juhlissa liitto jakoi
Siirtolapuutarha-lehtiä sekä vastasi kysymyksiin valtakunnallisesta
siirtolapuutarhatoiminnasta.

6.3. Matkat
Liiton juhlavuoden jäsenmatka Ruotsiin jouduttiin perumaan liian pienen
osallistujamäärän takia. Matka oli tarkoitus toteuttaa 26.-31.8.2015 ja kohteita olivat
mm. Uppsala, Vadstena ja Visby.

7. Tapahtumat
7.1. Liiton tapahtumat
Siirtolapuutarhaliitto 85 v ja Siirtolapuutarha-lehti 80 v 1.8.2015
Suomen Siirtolapuutarhaliiton 85 vuotta ja Siirtolapuutarha-lehden 80 vuotta juhlittiin
Nekalan siirtolapuutarhassa Tampereella 1.8.2015. Juhlaan osallistui hieman
toistasataa siirtolapuutarhuria ympäri Suomen. Juhlista julkaistiin reportaasi
Siirtolapuutarha-lehden numerossa 4/2015.
Juhlan avajaispuheen piti Siirtolapuutarhaliiton ja Nekalan Spy:n puheenjohtaja Pertti
Laitila. Siirtolapuutarha-lehden puheenvuoron esitti lehden toimitusneuvoston
puheenjohtaja Harri Savander (Kumpulan Spy, Helsinki). Juhlapuheen piti
Siirtolapuutarhaliiton entinen pitkäaikainen puheenjohtaja Liisa Vasama (Pakilan Spy,
Helsinki).
Kevyemmässä ohjelmaosuudessa juhlavieraita viihdytti Maarit Seppälä (Nekalan
Spy, Tampere) lausumalla Heli Laaksosen runon ’Ajatelmia puutarhanhoidosta’ sekä
Tampereen oma ”Marilyn Monroe” – taiteilija Gilda.
Keittolounaan jälkeen juhlakansalla oli mahdollisuus tutustua Nekalan
siirtolapuutarhaan opastetuilla kierroksilla sekä Siirtolapuutarha-lehden historiaan
’Kannet kertovat’ –näyttelyssä.

7.2. Jäsenyhdistysten tapahtumat
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Merkkipäiväjuhlat
Toimintavuoden aikana merkkipäiviään viettivät Oulunkylän Spy Helsingissä (75
vuotta), Päivärannan Spy Kuopiossa (70 vuotta) ja Lahden Kotiniemen Spy (30
vuotta). Oulunkylässä ja Lahdessa merkkipäiviä vietettiin oman väen kesken. Liiton
puheenjohtaja ja sihteeri osallistuivat Päivärannan Spy:n 70-vuotisjuhliin 12.7.2015.
Juhlissa julkistettiin yhdistyksen historiikki.

Avoimet puutarhat 28.6.2015
Toimintavuoden aikana Avoimet puutarhat –teemapäivää vietettiin 28.6.
Siirtolapuutarhureiden kannalta ajankohta oli hieman liian aikainen, mutta siitä
huolimatta tapahtumaan osallistui yli sata palstaa kymmenen jäsenyhdistyksen
alueelta.

Kaikille avoimet tapahtumat
Toimintavuoden aikana monet jäsenyhdistykset ovat tehneet siirtolapuutarha-aatetta
ja itseään tunnetuksi sekä helposti lähestyttäväksi lähiseutunsa asukkaille
järjestämällä erilaisia kaikille avoimia tapahtumia. Tapahtumakirjo on ollut
ilahduttavan laaja. Joukkoon mahtuu mm. avointen ovien päiviä, juhannusjuhlia,
taimi-, marja-, elonkorjuu- ja omenamarkkinoita sekä käsityönäyttelyitä.
Marjaniemen Rpy:n järjestämästä Joulupolku-tapahtumasta on tullut vuosien
saatossa monelle Itä-helsinkiläiselle perinne. Uudenlaista perinnettä edustavat useilla
siirtolapuutarha-alueilla yksittäisten viljelijöiden pitämät pop-up –ravintolat
Ravintolapäivinä.
Yhdistysten omien markkinointiponnistelujen lisäksi 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.
Yhdessä on mm. tehty töitä lukuisissa talkoissa, urheiltu ulkoilutapahtumissa,
kenttäpeli-illoissa ja kilpaillen sekä syöty hyvin ruokajuhlissa, lettukesteissä ja grilliilloissa. Yhdessä on myös juhlistettu mm. kauden alkua ja päättymistä, vappua,
juhannusta, satokautta ja uutta vuotta. Yhdessä on myös opittu, laulettu sekä vietetty
hartaustilaisuuksia.
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Jokaisella jäsenyhdistyksellä on omat perinteensä ja omat tapahtumansa, joiden
jatkumo on ensiarvoisen tärkeää siirtolapuutarhaliikkeen elinvoiman kannalta.

8. Julkaisut ja tiedotus
8.1. Siirtolapuutarha-lehti
Suomen Siirtolapuutarhaliitto julkaisee Siirtolapuutarha-lehteä, joka toimintavuonna
vietti 80-vuotispäiviään. 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 siirtolapuutarhaväen äänenkannattajana.
Toimintavuonna lehdestä julkaistiin viisi numeroa. Lehden jo aloitettua graafisen
ilmeen nykyaikaistamista jatkettiin, kiitos päätoimittajan aktiivisuuden.
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 Kaija Savola
(Viestinnän Suunnittelu Kik's). 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 ilahduttavan
runsaasti lehden ’Palstoilla tapahtuu’ -palstalla. Liiton ja lehden juhlavuoden
kunniaksi lukuisat arvovaltaiset henkilöt esittivät toimintavuoden lehdissä
tervehdyksensä 85-vuotiaalle Siirtolapuutarhaliitolle.
Jokaisella lehden numerolla oli oma erikoisteemansa:
1/15
Lemmikit siirtolapuutarhassa
2/15
Lapset siirtolapuutarhassa
3/15
Liitto 85 v ja lehti 80 v
4/15
Sadonkorjuu
5/15
Siirtolapuutarhayhdistysten emännät
Lehden sisällön tuottamiseen osallistuivat toimitusneuvoston jäsenten lisäksi myös
sarjakuvapiirtäjä Martti Hiltunen, ristikot tehnyt Hannu Niittymäki sekä nimimerkki
’Palstatohtori’, jonka pitkä kausi lehden kolumnistina päättyi numeroon 4/2015.
Siirtolapuutarha-lehti postitetaan jäsenetuna liiton jäsenyhdistysten jäsenille. Lehti
toimii myös sidosryhmäkanavana kuntien ja valtion virkamiesten, puutarha-, viher- ja
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ympäristöalan toimijoiden sekä viheralan oppilaitosten suuntaan. Lehteä voi myös
lukea monessa kirjastossa.

Lehden kilpailut
Lehden ja liiton juhlavuoden kunniaksi Siirtolapuutarha-lehti järjesti toimintavuoden
aikana kolme kilpailua.
Ensimmäinen kilpailu oli äänestys: ’Mikä oli Siirtolapuutarha-lehden paras kansi
vuonna 2014?’ Kansien välinen kilpailu oli tiukka, ja voittajaksi valittiin lehden numero
5/2014 kansi, jossa Kaija Savolan ottama kuva jouluruususta. Kilpailuun
osallistuneiden kesken järjestetyn arvonnan voitti Arja Sneck Helsingistä.
Toisen kilpailun aiheena oli ’Puutarhani ystävät’ ja muoto oli kirjoituskilpailu. Kilpailun
taso oli erittäin kova, ja aiheen monipuolinen tulkinta ilahdutti tuomaristoa erityisesti.
Kirjoituskilpailun voittaja oli Piia Keitaanniemi (Raholan Spv, Tampere). Toiselle
sijalle sijoittui Asta Korppi (Herttoniemen Spy, Helsinki) ja kolmanneksi nousi Anne
Pitkänen (Päivärannan Spy, Kuopio).
Perinteisen valokuvauskilpailun teema oli ’Kuvaa oman puutarhasi satoa’. Kilpailuun
osallistui 36 toinen toistaan kauniimpaa satokuvaa siirtolapuutarhoista eri puolelta
Suomea. Voittajaksi raati valitsi Juhani Heinosen (Oulunkylän Spy, Helsinki) kuvan
”Nepparin mansikkasaalis”. Toiselle sijalle sijoittui Tarja Arnold (Herttoniemen Spy,
Helsinki) ja kolmanneksi nousi Teuvo Myller (Linnunlahti, Joensuun Spy). Kunniamaininnat saivat Marja Pesonen (Herttoniemen Spy, Helsinki) ja Sinikka Palmio
(Niihaman Rpy, Tampere).

8.2. Siirtolapuutarhurin kalenteri
Toimintavuonna julkaistiin ’Siirtolapuutarhurin seinäkalenteri 2016’, joka on
järjestyksessä 16. liiton julkaisema kalenteri. Kalenterin ideoinnista ja toteutuksesta
vastasi liiton sihteeri, taiton ja painotyön teki Multiprint Oy (nyk. Grano Oy).
Kalenteriin pyydettiin valokuvia 12 yhdistykseltä jo perinteisiksi muodostuneiden
kriteerien mukaan. Valokuvia toimitti seitsemän yhdistystä, jotka esitellään kalenterin
kuvissa: Kehon Spy (Nokia), Korelan Spy (Kotka), Napapiirin Rpy (Rovaniemi),
Niihaman Rpy (Tampere), Raholan Spv (Tampere), Riihossalmen Spy (Mänttä) ja
Talin Spy (Helsinki). Kalenterin loppuosassa on kaikkien liiton jäsenyhdistysten
yhteystiedot sekä perustietoja Suomen Siirtolapuutarhaliitosta.
Loppuvuodesta liiton työvaliokunta päätti, että vuoden 2017 kalenteriin pyydetään
valokuvia suoraan jäsenyhdistyksien jäseniltä, jotta kalenterissa pääsee esille
mahdollisimman moni siirtolapuutarha-alue.
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8.3. Verkkosivuston uudistus
Siirtolapuutarhaliiton vanha verkkosivusto oli vuodelta 2008. Se oli toteutettu Flashtekniikalla, ja toimi näin ollen ainoastaan tietokoneympäristössä. Verkkosivuston
uudistamisen suunnittelu aloitettiin vuonna 2014, jolloin Siirtolapuutarhaliitto teki
yhteistyösopimuksen Yhdistysavaimen kanssa. Yhteistyösopimuksesta hyötyvät
myös jäsenyhdistykset.
Sivustouudistus tehtiin alkuvuonna 2015 ja uusi sivusto avattiin 12.5.2015 vanhassa
osoitteessa www.siirtolapuutarhaliitto.fi. Uudistetun kotisivun ulkoasun ja sivuston
avaamisen toteutti Avoine Oy. Uusi sivusto on responsiivinen, eli toimii myös
älypuhelimilla ja tableteilla. Kotisivujen uudistuksen yhteydessä Avoine Oy:ltä tilattiin
myös Siirtolapuutarhaliiton kevyt graafinen ohjeistus, jonka mukaisesti uusittiin mm.
liiton kirjepohjat.
Uudistetuista kotisivuista tiedotettiin Siirtolapuutarha-lehdessä 2/2015. Ensimmäisen
kuukauden aikana uudella sivustolla oli 1 454 eri kävijää. Koko toimintavuoden
aikana uusitulla sivustolla oli 7 420 eri kävijää. Sivuston suosituinta sisältöä olivat
osio ’Käytännön tietoa’ sekä sivu ’Tutustu jäsenyhdistyksiin’. Sivustoon kytketty
analytiikka osoittaa, että sivustouudistus oli onnistunut.
Julkisten sivujen lisäksi sivustouudistus mahdollisti myös intranetien avaamisen.
Omat intranetit toteutettiin liiton työvaliokunnalle, hallitukselle sekä jäsenyhdistyksille.

8.4. Sisäinen tiedotus
Siirtolapuutarhaliiton sisäisen tiedottamisen kanavina käytettiin toimintavuoden
aikana jäsenyhdistyksille lähetettäviä Kuulumisia-tiedotteita. Vuoden aikana sähköisiä
tiedotteita lähetettiin viisi kappaletta.
Aiempien vuosien tapaan sisäisen tiedottamisen kanavina toimivat myös
Siirtolapuutarha-lehden palstat ’Liitto tiedottaa’ sekä ’Jäsenille’.
Liiton sisäinen tiedottaminen jäsenyhdistyksille sai elokuun lopussa uuden kanavan,
kun puheenjohtajakokouksessa lanseerattiin kotisivujen yhteydessä olevat
jäsenyhdistyssivut. Uusi tiedotuskanava ei toimintavuoden aikana vielä ollut
kovinkaan aktiivisessa käytössä yhdistyksissä, joten sen sisäistä markkinointia
jatketaan.

8.5. Ulkoinen tiedotus
Siirtolapuutarhaliiton keskeisin ulkoisen tiedottamisen kanava oli liiton kotisivut.
Kotisivuilla julkaistiin liittoa, jäsenyhdistyksiä ja Kansainvälistä liittoa koskevia uutisia.
Sivuilla on myös julkaistu sellaisia yleisiä viheralan uutisia, jotka voivat kiinnostaa
siirtolapuutarhatoiminnasta kiinnostuneita.
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Toimintavuoden aikana liitto lähetti kaksi lehdistötiedotetta – aiheina ’Myrkytön viikko’
sekä ’Siirtolapuutarhaliitto 85 vuotta’. Lisäksi eri medioille on pyydettäessä toimitettu
tietoja siirtolapuutarhoista ja niiden toiminnasta.
Vuoden aikana lukuisat mediat nostivat esille siirtolapuutarhoja eri näkökulmista.
Liiton puheenjohtajaa haastateltiin useisiin medioihin. Aiheesta kertyi toimiston
tekemään uutisseurantaan 63 osumaa.

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.
Toimintavuoden aikana liiton aineistoihin tutustuivat jatko-opiskelija Montanan
yliopistosta Yhdysvalloissa sekä graduntekijä Helsingin yliopistosta.

Jäsenyhdistysten ja siirtolapuutarhaviljelijöiden neuvonta
Siirtolapuutarhaliiton toimisto on antanut puhelimitse ja sähköpostitse neuvontaa
jäsenyhdistyksille ja yksittäisille siirtolapuutarhaviljelijöille.
Jäsenyhdistyksille neuvontaa on annettu mm. yhdistystoimintaan, verotukseen ja
perintään liittyvissä asioissa. Tarvittaessa liiton toimisto on pyrkinyt hankkimaan
lisätietoja viranomaisilta tai ohjannut kysyjän ottamaan yhteyttä oikeaan tahoon.
Yksittäisten siirtolapuutarhaviljelijöiden neuvontatarpeet ovat liittyneet mm.
mökkikauppaan sekä sen rahoitukseen ja verotukseen, mökin perimiseen sekä
mökille tehtävien hankintojen ostopaikkoihin. Viljelijöiden osalta liitto on sangen usein
joutunut ohjaamaan kysyjän oman yhdistyksensä hallituksen 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.
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Toimintavuoden aikana todettiin, että liiton uusien siirtolapuutarhojen perustamisen
avuksi koottu tietopaketti oli monilta osin vanhentunut. Tietopaketin uusiminen on
kirjattu toimintasuunnitelmaan vuodelle 2016 ja uusittu tietopaketti tullaan, soveltuvin
osin, julkaisemaan myös liiton kotisivulla.
Liiton työvaliokunta seurasi aktiivisesti uusien hankkeiden etenemistä.
Toimintasuunnitelman 2016 mukaisesti liitto tulee jatkossa toimimaan entistä
proaktiivisemmin perusteilla olevien siirtolapuutarha-alueiden suuntaan.

Muu neuvonta
Siirtolapuutarhaliiton toimisto on antanut puhelimitse ja sähköpostitse neuvontaa
myös suuren yleisön edustajille ja medioille.
Eritoten suuren yleisön neuvontapyynnöistä sangen merkittävä osa tuli kotisivujen
yhteydenottolomakkeen kautta. Eniten toivottiin tietoja siitä, miten voi päästä
siirtolapuutarha- tai palstaviljelijäksi.

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 12 kansallista jäsenjärjestöä:
Alankomaat, Belgia, Itävalta, Iso-Britannia, Luxemburg, Norja, Ranska, Ruotsi,
Saksa, Sveitsi, Tanska ja Suomi. Vuoden aikana Kansainvälinen liitto sopi Japanin
liiton kanssa täysjäsenyydestä, ja sopimus allekirjoitetaan Wienin kongressissa 2016.
Kansainvälisen Siirtolapuutarhaliiton päämaja on Luxemburgissa. Liiton toimintaa
johtavat puheenjohtaja Wilhelm Wohatschek Itävallasta ja pääsihteeri Malou Weirich,
joka hoitaa tehtäväänsä luottamushenkilönä. Kv. liitto toimii aktiivisena
siirtolapuutarhaliikkeen lobbaajana EU:ssa ja osallistuu aktiivisesti kansalaisjärjestötoimintaan Euroopan tasolla.
Toimintavuoden aikana Kansainvälisen Siirtolapuutarhaliiton työvaliokunnan
asialistalla oli liiton strategia ja tulevaisuuden visio. Saadakseen jäsenliitojen
näkemyksiä Kv. liitto lähetti aiheesta kyselyn, johon valitettavan harva maa vastasi.
Suomen Siirtolapuutarhaliitto vastasi kyselyyn, ja sai runsaasti kiitosta rakentavista ja
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luovista ehdotuksistaan. Joitakin Suomen esittämistä toiveista edistettiin jo
toimintavuoden aikana.

Yleiskokous 27.-28.2.2015 Luxemburgissa
Kansainvälisen Siirtolapuutarhaliiton yleiskokous kokoontuu vähintään kerran
vuodessa. Helmikuussa Luxemburgissa pidettyyn yleiskokoukseen osallistuivat
puheenjohtaja Pertti Laitila ja sihteeri Tina Wessman.
Kokouksessa käsiteltiin liiton toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2014 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.
Suomen Siirtolapuutarhaliiton puheenjohtaja Pertti Laitila valittiin yleiskokouksessa
Kansainvälisen Siirtolapuutarhaliiton varatilintarkastajaksi.
Kokouksessa käytiin mm. laajaa keskustelua siitä, mitkä ovat siirtolapuutarhan ja
’yhteisöpuutarhan’ väliset erot. Monissa Euroopan maissa siirtolapuutarhaliittoihin
kuuluvat myös palstaviljelijät. Niiden rinnalle on noussut uudenlainen yhteisöllinen
kaupunkiviljelykulttuuri, joka joissakin maissa istuu siirtolapuutarha-aatteen alle,
toisissa ei.

Hyphen-lehti
Kansainvälisen Siirtolapuutarhaliiton tiedotuslehti Hyphen (Bindestricht) ilmestyy
sähköisenä kaksi kertaa vuodessa. Toimintavuoden aikana lehdestä ilmestyivät
numerot 55 ja 56. Suomen Siirtolapuutarhaliiton kotisivu-uudistuksen myötä Hyphenlehti julkaistaan englanninkielisenä pdf-tiedostona liiton kotisivun ’Kansainvälisyys’sivulla.
Hyphen-lehden numerossa 56 nostettiin otsikolla ”Allotment gardeners were
honoured” esiin Nekalan siirtolapuutarhan isännän Taavi Seppälän saama ’Vuoden
huussiteko’ –palkinto. Tunnustuksena palkinnosta Taavi Seppälälle luovutettiin
kultainen talikko, joka esiteltiin laajemmalle yleisölle liiton 85-vuotisjuhlien
yhteydessä.

Tunnustus paikallisdemokratihankkeesta
Kansainvälinen Siirtolapuutarhaliitto nimesi toimintavuoden aikana Vallilan
Siirtolapuutarhayhdistyksen ja Lasten ja nuorten puutarhayhdistyksen ’Vihreän Oksan
Werstas’ -yhteistyön yhdeksi kahdeksasta Paikallisdemokratiaviikon tapahtumastaan.
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Paikallisdemokratiaviikko (ELDW) on Euroopan laajuisesti vuosittain vietettävät
teemaviikko. Kansainvälinen Siirtolapuutarhaliitto on viikon järjestämän Euroopan
neuvoston kunta- ja aluehallintokongressin kansalaisjärjestökumppani.
Vuonna 2015 viikon teemana oli ’Osallistuva demokratia: jakaa, ehdottaa ja päättää’
ja viikkoa vietettiin 12.-18.10.2015. Tunnustuksen saaneen hankkeen toisena
osapuolena oli Lasten ja nuorten puutarhayhdistyksen Vihreän Oksan Werstas.
Werstas on 16-29 –vuotiaille työttömille nuorille tarkoitettu työpaja, joka tutustuttaa
nuoret puutarha-alaan ja kestävän kehityksen periaatteisiin. Werstaan yhtenä
työkohteena on ollut Vallilan siirtolapuutarha Helsingissä.

10.2. Pohjoismainen Siirtolapuutarhaliitto
Pohjoismaisen Siirtolapuutarhaliiton hallitus päätti kokouksessaan Helsingissä
13.6.2014, että liiton toiminta ajetaan alas. Kokouksessa hallitus valtuutti
Tukholmassa sijaitsevan toimiston ryhtymään Pohjoismaisen Siirtolapuutarhaliiton
purkamiseksi vaadittaviin toimiin. Lopullinen purkaminen on edelleen tekemättä.

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.
Toimintavuonna liitto tiedotti 28.6.2015 järjestettävästä Avoimet Puutarhat –
tapahtumasta ja kannusti jäsenyhdistyksiä ja niiden jäseniä osallistumaan
tapahtumaan. Tapahtuman ajankohta oli siirtolapuutarhojen kannalta valitettavan
aikainen, ja tämän viestin liiton puheenjohtaja vei Puutarhaliittoon.
Puheenjohtaja Pertti Laitila ja sihteeri Tina Wessman edustivat Suomen
Siirtolapuutarhaliittoa Puutarhaliiton vuosikokouksessa 27.3.2015 Helsingissä.
Kokouksen avajaistilaisuudessa edustajiston puheenjohtaja professori Risto
Tahvonen kertasi tärkeitä tapahtumia Puutarhaliiton historiassa ja
kohotti maljan 90-vuotiaalle Puutarhaliitolle. Tilaisuudessa jaettiin tunnustuksia
ansioituneille henkilöille. Ennen kokousta MMM Riina Järvelä ja opiskelija Hilla
Taavila HAMK:sta pitivät vuorotellen puheenvuoronsa ”Miten nuori näkee alan
tulevaisuuden”. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat.

11.2. ViherRiski-työpajat
Siirtolapuutarhaliiton sihteeri sai kutsun osallistua Luonnonvarakeskuksen aloitteesta
käynnistettyihin ViherRiski-työpajoihin. Työpajojen teemana oli ’Parempaa
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kasvinterveyden riskinhallintaa viheralalle’. Asia käsiteltiin liiton työvaliokunnassa,
joka valtuutti sihteerin osallistumaan työpajoihin liiton edustajana.
ViherRiski-työpajojen tavoitteena oli luoda viheralalle yhteistyömalli, jonka avulla
verkosto ottaa kasvinterveysriskien hallinnan ja sen kehittämisen paremmin
haltuunsa. Viheralan verkosto sitoutui riskienhallintaan muodostamalla siitä yhteisen
näkemyksen ja kehittämällä esim. työkaluja ja keskinäistä strategista työnjakoaan.
Prosessi oli osallistava: siinä ei jaettu valmiita ratkaisuja, vaan tuotettiin niitä
yhteistyönä.
Siirtolapuutarhaliitto sai työpajojen vetäjältä kiitosta panoksestaan. Työpajojen
pohjalta luodun virtuaalisen viherketjun rakentaminen saatetaan loppuun vuoden
2016 aikana.

12. Muistamiset
Toimintavuoden aikana Siirtolapuutarhaliitto muisti mahdollisuuksien mukaan täysiä
kymmenvuosia juhlivia jäsenyhdistyksiä lahjalla. Lisäksi muistettiin onnitteluadressilla
merkkipäiviään viettäviä kunniajäseniä ja hallituksen jäseniä sekä surunvalitteluadressilla edesmennyttä kunniajäsentä.
Joulutervehdyksenä lähetettiin Kansainvälisen Siirtolapuutarhaliiton kalenteri kaikille
jäsenyhdistyksille ja liiton hallituksen jäsenille. Kunniajäseniä, Kansainvälisen
Siirtolapuutarhaliiton pääsihteeriä ja jäsenmaiden puheenjohtajia sekä eijäsenyhdistyksiä muistettiin jouluna 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
Siirtolapuutarhatoiminta on maassamme myötätuulessa. Siitä kertovat suuri
kiinnostus viljelijäksi ryhtymiselle sekä monet vireillä olevat hankkeet. Valitettavasti
osa hankkeista tähtää lomakylien rakentamiseen, ja koska ’siirtolapuutarha’ on sana
jota ei voida suojata, voi liitto vaikuttaa asiaan vain tiedottamalla. Nykyisin eritoten
alkuperäistä siirtolapuutarha-aatetta noudattavien hankkeiden toteutuminen on
erittäin pitkäaikainen prosessi.
Suurimmissa kaupungeissa siirtolapuutarhapalstojen kysyntä on kova, ja se on
johtanut tällä hetkellä vallitsevaan osittaiseen hintakuplaan. Myyntihinnat ovat
pysyneet viimeisten vuosien aikana ennallaan, mutta hintapyynnöt saattavat ajoittain
ja aiheetta olla tähtitieteellisiä. Sen myötä median kiinnostus on fokusoitunut
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ensisijaisesti hintoihin, jolloin siirtolapuutarhatoiminta on sekä aatteena että ilmiönä
jäänyt harmittavaan sivuosaan julkisessa keskustelussa.
Siirtolapuutarhaliitto iloitsee siitä, että jäsenyhdistysten toiminta on ollut vireää ja
monipuolista. Liiton rooli ja tehtävät sekä liiton jäsenyhdistyksille tarjoamat palvelut
eivät ole liiton jäsenyhdistyksille itsestäänselvyyksiä. Näin ollen liiton on edelleen
panostettava tiedottamisen kehittämiseen.
Suomen Siirtolapuutarhaliitto esittää lämpimät kiitoksensa ympäristöministeriölle
saamastaan taloudellisesta tuesta. Ilman saatua tukea siirtolapuutarhaliikkeen
tunnettuuden kasvattamisen edellyttämä kotisivu-uudistus olisi jäänyt toteuttamatta.
Siirtolapuutarhaliitto haluaa myös kiittää kunnallisia päättäjiä, jotka ovat suhtautuneet
suopeasti sekä uusien siirtolapuutarha-alueiden perustamiseen että eritoten vanhojen
säilyttämiseen.
Erityisen lämpimät kiitokset liitto haluaa esittää jäsenyhdistyksilleen. Yhteistyö on
ollut mutkatonta ja 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.

Helsingissä 23.1.2016
Suomen Siirtolapuutarhaliitto ry.
Työvaliokunta
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Suomen Siirtolapuutarhaliitto ry:n kunniajäsenet v. 2015
Nimi
HÄMÄLÄINEN Helli
HURSKAINEN Tauno
JOHANSSON Henrik
( 19.10.2015)
MÄKELÄ Hannele
SILTANEN Tauno
WIRMAN Anja

Yhdistys
Vallilan Spy
Kantolanniemen Spy
Talin Spy

Paikakkunta
Helsinki
Hämeenlinna
Helsinki

Raholan Spv
Niihaman Rpy
Kumpulan Spy

Tampere
Tampere
Helsinki

Suomen Siirtolapuutarhaliitto ry:n kunniapuheenjohtaja v. 2015
Nimi
LEHTO Klaus

Yhdistys
Raholan Spv

Paikakkunta
Tampere

Vuonna 2015 myönnetyt ansiomerkit
Nimi
HEINO Sinikka
HELL Eero
KARLSTRÖM Kaija
PÖYRY Ahti

Yhdistys
Lahden Kotiniemen Spy
Lahden Kotiniemen Spy
Lahden Kotiniemen Spy
Lahden Kotiniemen Spy

merkkilaji
hopeinen
hopeinen
hopeinen
hopeinen

nro
873
874
875
876

AALTO Pirkko
KILPELÄINEN Pirkko
SIITONEN Pirjo

Lahden Kotiniemen Spy
Lahden Kotiniemen Spy
Lahden Kotiniemen Spy

pronssinen
pronssinen
pronssinen

793
794
795

