
   

Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö ry  
Toimintasuunnitelma 2018  

1 
 

 
Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö ry: n toimintasuunnitelma vuodelle 2018 
 
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 jatketaan aloitteemme (18.10.2017) 
mukaisesti ympäristötoimialan kanssa yhdistysten vastuiden selkeyttämistä ja pyritään nimeämään 
organisaatiosta ne henkilöt, joihin siirtolapuutarhat ovat yhteydessä erilaisissa tilanteissa, jotka liittyvät 
vuokrasopimukseemme. Tavoitteena on sekä vastuiden selkeyttäminen vuokranantajan (kaupungin) ja 
vuokralaisten (yhdistykset) välillä, että ohjeistuksen johdonmukaistaminen kaupungin hallinnossa.  
 
Aluejärjestön johtokunnan edustajat osallistuvat kaupungin ympäristötoimialan järjestämiin tilaisuuksiin, 
ensimmäisen kerran ympäristöalan toimialan vastuuhenkilöt tavataan alkuvuodesta. 
Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnitteluun, rakentamiseen, 
ylläpitoon ja valvontaan liittyvistä palveluista, vastuujaosta neuvotellaan 1.3.2018. 
Haitallisten vieraslajien hävittämiseksi toimitaan kaikissa puutarhoissa yhteistyössä kaupungin kanssa. 
Villikani- ja supikoirakantaa seurataan, esiintymisistä ilmoitetaan kaupungille ja toimitaan yhdessä 
kaupungin kanssa kantojen leviämisen estämiseksi mm. kannustamalla siirtolapuutarhoja estämään 
pesinnän alueillaan. 
Aluejärjestö osallistuu Työväen asuntomuseon tilaisuuden sijaan 26.5 Marketan puiston Puutarhapäivään 
Stadin Tarhaajat ja Hunajafrendit ry:n mehiläishoitajille tarjotaan mahdollisuus osallistua tapahtumaan. 
Myyntiin kerätään raparperia jäsenpuutarhoista. 
Jatketaan yhteistyötä Helsingissä toimivien kaupunkiviljelijöiden kanssa ja tiedotetaan tarjolla olevista 
koulutustilaisuuksista.  Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan Hyötykasviyhdistyksen aloitteesta 
käynnistetyn Annalan huvilan alueen kehittämiseen monipuoliseksi näyttely-, toiminta- ja 
tiedotuskeskukseksi, joka keskittyy ympäristö- ja puutarhakulttuuriin.  
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Yhteiset tapahtumat 
 
Siirtolapuutarhaliiton vuoden teema on ”kierrätä, kompostoi, käytä”. 
Vietämme Euroopan kulttuuriperintövuotta vuonna 2018. 
Kesäkisat järjestää Oulunkylän Spy heinäkuun kolmannen tai neljännen viikonlopun lauantaina klo 10 -16. 
Roosan ruukusta (naisten petankki) kisataan viime vuoden voittajan Herttoniemen järjestämissä kisoissa 
kesäkuun 17.6 klo 12.00 alkaen.  
Roopen ruukku (miesten petankki) ottelut järjestää viime vuoden voittajapuutarha Herttoniemi 12.8. 
SSPL jatkaa alueellisten kurssien järjestämistä. Johtokunta valitsi Puutarhanhoitotyöt ja niiden ajoitus -
kurssin pidettäväksi Pakilan Spy:n kerhotalolla 9.6. Kurssi on siirtolapuutarhureille maksuton. Pakila 
järjestää kahvilan tapahtuman oheen ja kerää sillä varoja omaan toimintaansa. Alueellinen kurssi 
järjestetään tänä vuonna myös Hyvinkäällä. Myös sinne voi ilmoittautua. Kurssille ilmoittaudutaan 
SSPL:oon. 
Kehotetaan yhdistyksiä hakemaan koulutustukea SSPL:lta jäsenyhdistysten omille jäsenilleen järjestämiin, 
siirtolapuutarha - tai yhdistys toimintaan liittyviin kursseihin. Maksimisumma on 250 €. Hakuohjeet ovat 
liiton sivuilla. 
 
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 yleiskaavan 2050 toteutumista ja siihen liittyvää VISTRA II jatkokehittelyä seurataan, jotta 
siirtolapuutarhat ja niiden ympäristö säilyisivät elinvoimaisina ja monimuotoisina kaupungin viheralueilla. 
Siihen liittyvän liikennesuunnittelun mahdollisia vaikutuksia siirtolapuutarhojen alueisiin ja 
saavutettavuuteen seurataan.  
Liitto on päättänyt antaa ympäristöministeriön hallinnoiman kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen 
2050 ”Suomi, jonka haluamme 2050” (http://www.ym.fi/). Aluejärjestö toimii ”Kestävää kesänviettoa 
kaupungissa”- sitoumuksen tavoitteiden saavuttamiseksi. 
Seuraamme Helsingin kaupungin hulevesiohjelman toteutumista. 
 
Uudistuksia, selvityksiä 
Parannetaan siirtolapuutarhojen taloudenpidon vertailua maksuvertailun lisäksi valitsemalla toteutuneista 
kuluista vertailukelpoiset tunnusluvut.  
Käynnistetään uudestaan jäsenyhdistyksien lainansaantimahdollisuuksien aukeaminen kaupungin ja 
yhdistysten sopimuksen 11 pykälän tulkinnan muutoksen jälkeen. Ajetaan yhteistyössä kaupungin kanssa 
Maanmittauslaitoksen suuntaan kantaa, joka sallisi L-numeron saannin, jolloin kaikki puutarhat voivat 
käynnistää neuvottelut lainoista tulevia suuria hankkeitaan varten. Nykyinen sopimuksen liiteasiakirja ei ole 
ollut riittävä peruste laitosnumeron saannille Maanmittauslaitoksessa. 
 
Siirtola- ja ryhmäpuutarhojen säilyttämisen edistäminen 
Siirtolapuutarha-alueiden asemaa kaavoituksessa seurataan ja edistetään. 
Kaupunkipuistohankkeen etenemistä tuetaan ja edistetään osallistumista perusselvitykseen kaupungin 
järjestämissä työpajoissa. Siirtolapuutarhoilla on paljon annettavaa kaupunkipuiston tarinan 
muotoutumiseen mm. yhdessä Luonnonsuojeluliiton kanssa laadittavilla videokertomuksilla. 
Siirtolapuutarhat osallistuvat alueellisiin tilaisuuksiin. Perusselvityksessä esitetään seuraavat kysymykset: 
Mitä kansallinen kaupunkipuisto merkitsisi Helsingille?  
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Millaista tarinaa haluamme vaalia Helsingistä jälkipolville?  
Mitä hyötyjä, haittoja ja vaikutuksia kansallisesta kaupunkipuistosta olisi Helsingille, sen asukkaille, 
elinkeinoelämälle ja muille toimijoille?  
Mitä alueita ja teemoja kansallinen kaupunkipuisto sisältäisi?  
Miten kaupunkipuisto vaikuttaisi maankäytön suunnitteluun?  
Millainen olisi puiston tarkastelualue kaavatarkastelujen pohjaksi?  
Millaisia lisäselvityksiä tarvitaan? 
 
Tiedottaminen 
 
Siirtolapuutarhaliiton vuoden teema on ”Kierrätä, kompostoi, käytä”, joka otetaan huomioon mm. liiton 
lehden sisällössä. 
Aluejärjestön kotisivuilla tiedotetaan kaikille puutarhoille yhteisistä asioista, tapahtumista ja kursseista sekä 
panostetaan johtokunnan omien sivujen käyttöönottoon.  
Nettisivujen päivittämiseen osallistuu Jari Poutanen Herttoniemestä. 
Ylijäämäomenoille lahjoituskanavan tarjoavan Omenasieppari-yrityksen toiminnasta tiedotetaan. 
Omenasieppari tarjoaa yksittäisille siirtolapuutarhalaisille mahdollisuutta luovuttaa ylijäämäomenat mehun 
raaka-aineeksi ja vähentää omenahävikkiä.  Palvelu on pihanomistajille täysin ilmainen, ja omenoiden 
keräämisen lisäksi omenasiepparilaiset haravoivat puiden alukset siistiksi. Yritys työllistää 
omenanpoimijatiimeissään osatyökykyisiä henkilöitä, eli kehitysvammaisia ja autismin kirjon henkilöitä ja 
maksaa heille työstään kunnon palkkaa. 
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.  
Aluejärjestö seuraa julkista keskustelua ja osallistuu siihen tarvittaessa. 
 
Yhteistilaisuudet ja osallistuminen tilaisuuksiin 
Suositetaan osallistumista oman sijaintialueen asukas- ja kaupunginosayhdistystoimintaan seurakuntien 
toiminnan lisäksi. Siirtolapuutarhoja kannustetaan osallistumaan Illallinen taivaan alla (koordinoija on ELO – 
Suomalaisen ruokakulttuurin edistämissäätiö, elo-saatio.fi).  
Suositetaan PopUp -ravintolapäivään osallistumista, jolloin siirtolapuutarhojen merkitystä avoimina 
pistoina ja virkistyspaikkoina samalla tehdään tunnetuksi. Ravintolapäivä antaa ohjeeksi hyvän 
suunnittelun, riittävän henkilöstövaraamisen ja iskevän nimen joksi aluejärjestö ehdottaa siirtolapuutarhan 
omaa nimeä. Ravintolapäivän 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. 
 
Avoimet puutarhat -tapahtuma pidetään su 1.7.2018 klo 12-17. 
Ruskeasuo viettää 100-vuotisjuhlaa la 14.7.2018. 
Pakilan viettää 70-vuotisjuhlia la 11.8.2018. 
Siirtolapuutarhapäivänä la 28.7.2018 toivotaan puutarhojen järjestävän esittelytilaisuuksia erityisesti 
naapurustolleen.  Aluejärjestö suosittaa SSPL:n -teemaa.  
 
Muu toiminta 
Pieni siirtolapuutarhasanaston myyntiyhteistyötä liiton kanssa jatketaan. Selvitetään mahdollisuuksia lisätä 
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kieliin ranska. Lisäpainosta voidaan harkita, mikäli se osoittautuu tarpeelliseksi.   
 
Talous 
Aluejärjestön varoja käytetään aktiiviseen yhteiseen toimintaan alijäämäisen budjetin puitteissa. 


