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Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö ry: n vuosikertomus 2016 
 
Toiminnan tarkoitus 
 
Aluejärjestön tarkoituksena on toimia Helsingin kaupungissa toimivien rekisteröityjen siirtola - ja 
ryhmäpuutarhayhdistysten yhdyssiteenä ja yhteistyöjärjestönä. Aluejärjestö tukee uusien 
siirtolapuutarhapalstojen ja siirtolapuutarhojen perustamista helsinkiläisille.  
 
Aluejärjestön jäseniä ovat: Brunakärr Koloniträdgårdsförening rf, Herttoniemen Siirtolapuutarhayhdistys ry, 
Klaukkalanpuiston Ryhmäpuutarha ry, Kumpulan Siirtolapuutarhayhdistys ry, Marjaniemen siirtolapuutarha 
ry, Oulunkylän Siirtolapuutarhayhdistys ry, Pakilan Siirtolapuutarhayhdistys ry, Talin 
Siirtolapuutarhayhdistys ry ja Vallilan Siirtolapuutarhayhdistys ry. 
 
Johtokunta 
 
Johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja sekä yksi varsinainen ja yksi varajäsen kustakin jäsenyhdistyksestä. 
Johtokunta valitsee keskuudestaan tai ulkopuolelta taloudenhoitajan ja sihteerin. Jäsenyhdistys voi lähettää 
varajäsenenkin ollessa estyneenä muun hallituksensa jäsenen edustamaan itseään johtokunnan 
kokoukseen.  
Puheenjohtaja oli Pakilasta, sihteeri Klaukkalanpuistosta, varapuheenjohtaja Kumpulasta ja taloudenhoitaja 
Vallilasta. Johtokunta kokoontui 6 kertaa. Johtokunnan jäsenet ja varajäsenet 2016 liitteessä 1. 
Aluejärjestön puheenjohtajalle, sihteerille ja taloudenhoitajalle on maksettu vuosikokouksen määräämää 
palkkiota; palkattuja toimihenkilöitä ei ollut. 
Toiminnantarkastajina olivat Tiina Heloma Talista ja Seija Marteva Pakilasta, varatoiminnantarkastajat Lulu 
Nenonen Talista ja Camilla Rosengren Ruskeasuolta 
 
Yhteistyö vuokranantajan ja yhteistyötahojen kanssa 
 
Aluejärjestö esitteli Siirtolapuutarhaliiton kanssa siirtolapuutarhatoimintaa kaupunginmuseon 
Työväenasuntomuseossa järjestetyssä puutarhajuhlassa 3.6. Tapahtuman teemana oli Helsingin puistojen 
ja puutarhojen eläimistö.  Myimme vastapoimittua raparperia jäsenpuutarhoista kohtuuhintaan. 
Kumppaneiksi tapahtumaan pyydetty Stadin Tarhaajat ja Hunajafrendit ry:n mehiläishoitaja joutui 
peruuttamaan tulonsa, eikä meillä ollut mehiläispesää esittelyssä. 
Jatkettiin yhteistyötä Helsingissä toimivien kaupunkiviljelijöiden ja heitä edustavien yhdistysten kanssa 
tiedottamalla tarjolla olevista koulutustilaisuuksista.   
Aluejärjestön puheenjohtaja ja sihteeri osallistuivat rakennusviraston lokakuussa 25 päivä  järjestämään 
siirtolapuutarhojen kokoukseen.  
Puheenjohtaja osallistui Laiturilla järjestettyyn VISTRA II  - suunnitelman (viherympäristöselvitys) 
esittelytilaisuuteen 23. elokuuta.  
 
Yhteiset tapahtumat 
 
Vallila järjesti 9.7. Siirtolapuutarhaliiton valtakunnalliset kohtaamispäivät, jotka onnistuivat erinomaisesti.   
Liiton mestaruuden tikanheitossa ja petankissa voitti Herttoniemi. Tapahtumaan liitetyt kiertokäynnit 
Herttoniemeen ja Ruskeasuolle keräsivät suuren määrän osallistujia, joten helsinkiläisten panos 
valtakunnalliseen tapahtumaan oli suuri. 
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Kesäkisat järjesti Pakilan siirtolapuutarha 23.7. lauantaina klo 10 -16. Voittajajoukkueet lajeittain: 
Kuulakikka Herttoniemi,  jonka edustaja voitti myös henkilökohtaisen kuulakikan. Mölkky Herttoniemi, 
Petankki Herttoniemi, Lausunta ja puhe Herttoniemi, tikanheitto Klaukkalanpuisto ja kroketti Marjaniemi. 
Lentopallon voitti Tali. 
Roosan ruukusta (naisten petankki) kisattiin heinäkuun 2. päivä Pakilassa. Voittaja oli Herttoniemen 
joukkue. 
Roopen ruukku (petankki) – kisattiin Herttoniemessä 28.8.2016. Voittajajoukkue oli isäntäpuutarhasta. 
 
Aloitteet, kannanotot ja mielipiteet 
 
Laadittiin aluejärjestön ja jäsenjärjestöjen yhteinen muistutus (25.1.2016) Helsingin yleiskaava 2050:een.  
Siirtolapuutarhat ovat monimuotoisia ja monitoiminnallisia viheralueita, joiden kulttuurihistoriallinen arvo 
on todettu kaupungin inventoinneissa. Ne tekevät mahdolliseksi monipuolisten ekosysteemien 
säilyttämisen ja kehittämisen.   
Korostimme kolmea asiaa:   
 

o Uudella yleiskaavalla varmistetaan kokonaisuus, jonka laajuisena virkistys- ja viherverkko vähintään 
toteutetaan.  Ehdotimme, että siirtolapuutarhat merkitään yleiskaavaan merkinnällä RP–
Siirtolapuutarha-/ palstaviljelyalue. ”Merkinnällä osoitetaan ryhmäpuutarhojen alueet sekä 
harrastusluonteiseen viljelyyn varattavat palsta-alueet. Alue ei ole tarkoitettu pysyvään 
asumiseen.” (Suomen rakentamismääräyskokoelma, osa A5 Kaavamerkinnät.)  

 
o Teemakarttojen esitykset eivät ole oikeusvaikutteisia kaavan osia.  Mielestämme on tärkeää, että 

niiden status korotetaan oikeusvaikutteiseksi.   
 

o Kulttuurihistoriallisen tunnustuksen ohella on kiinnitetty vähemmän huomiota siirtolapuutarhojen 
muihin myönteisiin vaikutuksiin kaupungissa. Palstoilla kasvillisuus ja eliöstö ovat moninkertaisesti 
lajirunsaampaa kuin kaupungin suunnitelluissa puistoissa. Palstoilla suositaan perinne- ja 
hyötykasveja, joiden viljelyä myös kasvava kaupunkiviljelyliike edistää useilla siihen soveltuvilla 
kaupungin alueilla. Ne ovat monikäyttöisyyden ja hyödyllisyyden kannalta arvokkaita viheralueita 
kaupungissa ja tuottavat asukkaille - ei siis vain puutarhureille – hyvinvointia. Ne palvelevat 
ekologista verkostoa ja lajien liikkumiselle tärkeitä ekologisia yhteyksiä.  
 

Yleisten töiden lautakunnan 17.11.2015 tekemä päätös antaa kaikille Rakennusviraston vuokralaisena 
oleville siirtolapuutarhayhdistyksille vuokrasopimuksen 11 §:n muutoksena suostumus vuokraoikeuden 
siirtämiseen vahvistui rakennusvirastossa laaditulla lisälehdellä, jossa päätöstä selkeytettiin. Lisälehti tuotti 
myönteiset päätökset Maanmittauslaitoksen laitosnumerona kahdelle siirtolapuutarhalle: Marjaniemelle ja 
Pakilalle. Laitosnumero on edellytys vuokrasopimusten panttauskelpoisuudelle, joka parantaa ratkaisevasti 
yhdistysten edellytyksiä saada suurille hankkeilleen lainoitus.  
Oulunkylän hakemusta ei edelleenkään hyväksytty, joten johtokunta päätti lähettää Rakennusvirastolle 
kirjeen, jossa pyydetään kaupunkia edistämään neuvotteluin Maanmittauslaitoksen kanssa laitosnumeron 
saantia.  Kirjeessä esitimme kaikille siirtolapuutarhoille yhteistä asian käsittelyä Rakennusvirastossa ja 
tarvittaessa uudestaan lautakunnassa niin, että saataisiin tehdyksi yhdenmukaiset ja maanmittauslaitok-
selle kelpaavat muutokset kaikkien yhdistysten vuokrasopimuksiin yhdellä kertaa.  
Kirje lähetettiin Rakennusvirastoon 20.10. 2016. 
 
Uudistuksia, selvityksiä 

 
Rakennusvirastolle toimitettavaksi tarkoitettua koontilomaketta käytettiin alueiden hoidon toteutumisen 
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raportointiin suullisen raportoinnin lisäksi.  
 
Päivitettiin eri puutarhojen yhdistys- ja hoitomaksutiedot nykytasolle.  Kustannusrakenteen vertailu voi   
auttaa yhdistyksiä talouden suunnittelussa. 
 
Perustettiin ryhmä kehittämään aluejärjestön kesäkisoja ja tarkistettiin kuulakikan sääntöjä tulosten 
käsittelyn osalta. Ryhmän kokoonkutsuja on Satu Pasanen Talista ja jäsenet Talista Pasi Korhonen, Pakilasta 
Juha Saukkonen, Marjaniemestä Tuija Lujanen - Lampi sekä Herttoniemestä Pekka Stark. 
Kesäkisojen sääntöihin liitettiin Siirtolapuutarhaliiton valtakunnalliset tikanheiton ja petankin säännöt. 
 
Siirtola- ja ryhmäpuutarhojen säilyttämisen edistäminen 
 
Yleiskaava 2050:n tausta-aineistoa jaettiin jäsenyhdistyksille. Erityisesti merkitystä on teemakartoilla, joissa 
käsitellään kulttuuriympäristöä ja viheralueita. Liikennesuunnitelmilla voi myös olla vaikutuksia 
siirtolapuutarhojen ympäristöön. 
Yleiskaavaan liittyvän viherympäristöselvityksen VISTRA II aineistoa jaettiin puutarhoille syksyllä. 
Johtokunta seuraa myös kaupunkipuistohankkeen etenemistä ja käsittelee aihetta kokouksissaan. 
 
Tiedottaminen  
 
Kotisivuille koottiin helsinkiläisille puutarhoille tiedotettavaksi toimintaamme sivuavien tahojen tapahtumia 
ja uutisia.  
Puheenjohtaja vastasi kesän aikana useisiin tiedotusvälineiden kyselyihin, jotka koskivat helsinkiläisiä 
siirtolapuutarhoja ja lähetti tiedotusvälineille taustatietoja siirtolapuutarhatoiminnasta. Helsingin Sanomat 
esitti (9.8.) väitteen siirtolapuutarhojen hintojen karkaamisesta keskiluokan tavoittamattomiin ja piti niitä 
eliitin lomakylinä. Toimittaja Lari Malmbergin aloittama keskustelu puolesta ja vastaan oli laajaa. 
Aluejärjestön kommentti valmistui puheenjohtajan ulkomaanmatkan vuoksi vasta liittomme kommentin 
jälkeen, joten sitä ei enää julkaistu. Liiton kommentti oli sisällöltään hyvin samankaltainen kuin 
aluejärjestönkin kirjoitus. 
 
Yhteistilaisuudet ja osallistuminen tilaisuuksiin 
 
Aluejärjestö yhdessä kaikkien jäsenpuutarhojen kanssa onnitteli juhlivia puutarhoja: Tamperelainen 
Niihama 100 vuotta 16.7., Marjaniemi 70 vuotta 30.7. ja Tali 80 vuotta 13.8.  
Yhteisestä rahalahjakäytännöstä tehtiin johtokunnassa päätös, jotta lahjoihin osataan varata määräraha 
budjetissa. 
Niihaman 100-vuotisjuhla muistutti pitkästä vaalittavasta perinteestämme. 
PopUp – ravintolapäivänä muutamassa puutarhassa järjestettiin omia kahvila-ravintolatapahtumia.  Niiden 
ja muiden yleisölle suunnattujen tilaisuuksien, kuten juhannus- ja elojuhlien avulla alueiden avoimuutta 
tehtiin tutuksi.  Jäsenyhdistykset kertoivat myönteisestä palautteesta. 
 
Talous 

Aluejärjestön talous on vuoden 2016 aikana ollut hyvin vakaa ja talousarvio toteutui hyvin (budjetoitu 
ylijäämä oli 362,50 euroa ja toteutunut ylijäämä oli 286,29 euroa). Merkittävin vuoden 2016 
tavanomaisuudesta poikkeava tuotto liittyy vuoden 2015 lopulla painetun "Pienen puutarhasanaston" 
myyntiin. Myyntiä oli budjetoitu 1000 euroa ja toteuma oli 752 euroa. Puutarhasanastoa myytiin liiton ja 
siirtolapuutarhayhdistysten kautta 124 kpl.  Muutama kappale lahjoitettiin sidosryhmille. 


