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Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö ry: n toimintasuunnitelma vuodelle 2017 
 
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 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. 
Johtokunta kokoontuu tarpeen vaatiessa noin 5- 8 kertaa vuodessa puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan 
kutsusta.  
 
Yhteistyö vuokranantajan ja yhteistyötahojen kanssa 
 
Helsingin kaupungin hallinto-organisaation uudistuksen vuoksi toimitetaan siirtolapuutarhatoimintaa ja sen 
keskeisiä lähiajan tavoitteita esittelevää aineistoa kaupunkiympäristön toimialan virkamiehille. Kiinnitetään 
huomiota siihen. että kaupunki varautuu taloussuunnittelussaan siihen, että siirtolapuutarhojen 
hyväksyttyjen kaavojen toteuttaminen etenee.  
Vuosittainen tapaaminen kaupungin uuden organisaation yhteistyötahon kanssa on sovittu pidettäväksi  
ke 25.10.2017 klo 17.  
Aluejärjestön johtokunnan edustajat osallistuvat kaupungin järjestämiin tilaisuuksiin ja kaupungin 
organisaatiouudistuksen jälkeen sen ympäristötoimialan järjestämiin tilaisuuksiin. 
Haitallisten vieraslajien hävittämiseksi toimitaan kaikissa puutarhoissa yhdessä yhteistyössä kaupungin 
kanssa. 
Mahdollisiin omenoiden ylijäämäsadon hyötykäyttöön ja haketusongelmiin etsitään ratkaisua yhdessä 
kaupungin kanssa.  
Villikani- ja supikoirakantaa seurataan, esiintymisistä ilmoitetaan kaupungille ja toimitaan yhdessä 
kaupungin kanssa kantojen leviämisen estämiseksi mm. kannustamalla siirtolapuutarhoja estämään 
pesinnän alueillaan. 
 
Aluejärjestö esittelee yhdessä Siirtolapuutarhaliiton kanssa perinteisesti siirtolapuutarhatoimintaa 
kaupunginmuseon Työväenasuntomuseossa järjestettävässä tapahtumassa kesäkuussa. Esittäytymisessä 
otetaan huomioon tapahtuman vuosittain vaihtuva teema. Stadin Tarhaajat ja Hunajafrendit ry:n 
mehiläishoitajien kanssa aloitettu yhteistyötä tässä tapahtumassa jatketaan. Myyntiin kerätään raparperia 
jäsenpuutarhoista. 
Jatketaan yhteistyötä Helsingissä toimivien kaupunkiviljelijöiden kanssa ja tiedotetaan tarjolla olevista 
koulutustilaisuuksista.  Osallistutaan Hyötykasviyhdistyksen aloitteesta käynnistetyn Annalan huvilan 
alueen kehittämiseen monipuoliseksi näyttely-, toiminta- ja tiedotuskeskukseksi, joka keskittyy ympäristö- 
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ja puutarhakulttuuriin.  
 
 
Yhteiset tapahtumat 
 
Siirtolapuutarhaliiton XXVI liittokokous järjestetään 5.-6.8.2017 Tampereella. Liiton toimintavuoden teema 
on Monimuotoisuus palstalla. 
 
Kesäkisat järjestää Ruskeasuon siirtolapuutarha heinäkuun toisen tai kolmannen viikonlopun lauantaina klo 
10 -16. 
Roosan ruukusta (naisten petankki) kisataan viime vuoden voittajan Herttoniemen järjestämissä kisoissa 
kesäkuun alussa klo 12.00 alkaen.  
Roopen ruukku (miesten petankki) ottelut järjestää viime vuoden voittajapuutarha Herttoniemi elokuussa. 
 
Aloitteet, kannanotot ja mielipiteet 
 
Yhdistyksen johtokunta päättää tapauskohtaisesti toimintakauden aikana esiin tulevista sen toimialaan 
kuuluvista esityksistä tai suunnitelmista laatiiko se niistä kannanoton tai mielipiteen.  
 
Jäsenyhdistykset ja Suomen siirtolapuutarhaliitto voivat pyytää yhdistykseltä tukea omiin kannanottoihinsa. 

Helsingin yleiskaava 2050 hyväksyttiin 2016. Kaavan toteutumista ja siihen liittyvää VISTRA II jatkokehittelyä 
seurataan, jotta siirtolapuutarhat ja niiden ympäristö säilyisivät elinvoimaisina ja monimuotoisina 
kaupungin viheralueilla.  

Forssan liittokokouksen (2013) päätöstä koskien liiton ympäristöaineiston ja kestävän kehityksen ohjelmaa 
edistetään kaikin tavoin ennen liittokokousta. Liitto on päättänyt antaa ympäristöministeriön hallinnoiman 
kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen 2050 ”Suomi, jonka haluamme 2050”.  (http://www.ym.fi/).  
 
Uudistuksia, selvityksiä 
 
Parannetaan siirtolapuutarhojen taloudenpidon vertailua maksuvertailun lisäksi valitsemalla toteutuneista 
kuluista vertailukelpoiset tunnusluvut.  
Tuetaan jäsenyhdistyksiä lainansaantimahdollisuuksien aukeamisessa kaupungin ja yhdistysten sopimuksen 
11 pykälän tulkinnan muutoksen jälkeen. Ajetaan yhteistyössä kaupungin kanssa Maanmittauslaitoksessa 
kantaa, joka sallisi laitosnumeron saannin, jolloin kaikki puutarhat voivat käynnistää neuvottelut lainoista 
tulevia suuria hankkeitaan varten. 
Tuotetaan kortti, jota helsinkiläiset siirtolapuutarhat voivat käyttää monenlaisiin tarkoituksiin kuten 
kutsuihin, onnitteluihin, tiedottamiseen jne. 
 
Tuetaan Sitoumus 2050 kyselyn toteuttamista tarjoamalla lyhyttä esittelyalustusta kyselystä kunkin 
puutarhan tilaisuuksiin. 
 
Siirtola- ja ryhmäpuutarhojen säilyttämisen edistäminen 
 
PuutarhaSuomi 100 vuotta – tapahtumaan liitto rakentaa näyttelyosaston, joka esittelee 
siirtolapuutarhatoiminnan kehityksen sekä siirtolapuutarhojen merkityksen ruokahuollolle maamme 
itsenäisyyden ajalta. Näyttelyaineistoa hyödynnetään vuoden aikana laajemmin. Osallistutaan tämän 
juhlavuoden tapahtuman sateenvarjon alla siirtolapuutarhatoiminnan tunnetuksi tekemiseen. 
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Yleiskaava 2050 rinnalla on edetty viherympäristösuunnitelman toiseen vaiheeseen VISTRA II. Seurataan 
tämän suunnitelman vaikutuksia jäsenyhdistysten lähiympäristöön. 
Kaupunkipuistohankkeen etenemistä tuetaan. 
 
Tiedottaminen 
 
Siirtolapuutarhaliiton vuoden teema on ”Monimuotoinen palsta”, joka otetaan huomioon mm. liiton lehden 
sisällössä. 
Kotisivuilla tiedotetaan kaikille puutarhoille yhteisistä asioista ja panostetaan johtokunnan omien sivujen 
käyttöönottoon.  
Kotisivuille kootaan myös yhteisiä helsinkiläisille puutarhoille tiedotettavat toimintaamme sivuavien 
tahojen asioita, joka vapauttaa jäsenpuutarhojen kotisivujen päivittäjät keskittymään oman puutarhan 
tiedottamiseen. 
 
Medialle tiedottamisesta saadaan paras vaste silloin, kun kukin jäsenyhdistys tiedottaa omasta 
toiminnastaan ja erityisesti tapahtumistaan itse.  
 
Yhteistilaisuudet ja osallistuminen tilaisuuksiin 
 
Suositetaan osallistumista oman sijaintialueen asukas- ja kaupunginosayhdistystoimintaan seurakuntien 
toiminnan lisäksi. 
 
Suositetaan POP UP -ravintolapäivään osallistumista, jolloin avoimien porttien sanomaa saadaan 
tunnetuksi. Ravintolapäivä antaa ohjeeksi hyvän suunnittelun, riittävän henkilöstövaraamisen ja iskevän 
nimen joksi aluejärjestö ehdottaa siirtolapuutarhan omaa nimeä. Ravintolapäivällä ei enää ole yhtä tiettyä 
päivää, vaan päivän voi valita vapaasti. 
Valmis ravintolaidea kuvineen ilmoitetaan facebooksivulle (http://www.restaurantday.org/fi/), josta sen voi 
löytää siirtolapuutarhoja tuntematon ja tulla tutustumaan siirtolapuutarhaan kahvilan tai ravintolan vuoksi. 
 
Siirtolapuutarhapäivänä la 25.7.2016 toivotaan puutarhojen järjestävän esittelytilaisuuksia erityisesti 
naapurustolleen.  Aluejärjestö suosittaa SSPL:n ”monimuotoinen palsta”- teemaa ja tukea tälle 
tapahtumalle. Kannustetaan niin ikään osallistumaan Puutarhaliiton Avoimet puutarhat -tapahtumaan. 
 
Juhlivat puutarhat ovat ???? 
 
Muu toiminta 
 
Pieni siirtolapuutarhasanaston myyntiyhteistyötä liiton kanssa jatketaan. Selvitetään mahdollisuuksia lisätä 
kieliin ranska. Lisäpainoksia otetaan, mikäli se osoittautuu tarpeelliseksi.   
 
 
Talous 
 
Aluejärjestön talous pidetään hyvällä tasolla, jotta aktiivinen yhteistoiminta voidaan taata. 
 
 
 
 


