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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.  
 
Toiminnan tarkoitus  
 
Aluejärjestön tarkoituksena on toimia Helsingin kaupungissa toimivien rekisteröityjen siirtola – ja 
ryhmäpuutarhayhdistysten yhdyssiteenä ja yhteistyöjärjestönä. Aluejärjestö tukee uusien 
siirtolapuutarhapalstojen ja siirtolapuutarhojen perustamista helsinkiläisille.  
 
Johtokunta  
 
Johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja sekä yksi varsinainen ja yksi varajäsen kustakin jäsenyhdistyksestä. 
Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai ulkopuolelta taloudenhoitajan 
ja sihteerin. Jäsenyhdistys voi lähettää varajäsenenkin ollessa estyneenä muun hallituksensa jäsenen 
edustamaan itseään johtokunnan kokoukseen.  
 
Aluejärjestön puheenjohtaja ja sihteeri vaihtuivat 19.5. vuosikokouksessa.  
 
Vanha johtokunta kokoontui kerran ja sen kokoonpano oli: Maarit Louekari (pj, Pakila), Kaija Kumpukallio 
(Herttoniemi), Sini Marttinen (Klaukkalanpuisto), Juha Tuhkanen (Kumpula), Taimi Manninen (Marjaniemi), 
Esko Vertanen (Oulunkylä), Kalevi Lehikoinen (Pakila), Kristina Virtanen (Ruskeasuo), Satu Pasanen (Tali) ja 
Elisa Keskitalo (Vallila), ja varajäsenet Minna Nylander (Herttoniemi), Riitta Somero (Klaukkalanpuisto), Outi 
Berghäll (Kumpula), Rauni Söderlund (Marjaniemi), Kaarina Eklin (Oulunkylä), Annu Brotherus (Pakila), Kaj 
Wikholm (Ruskeasuo), Tiina Ketola (Tali) ja Matti Rauko (Vallila). Sihteerinä toimi AnnuBrotherus (Pakila) ja 
taloudenhoitajana Harri Tiainen (Oulunkylä).  
 
19.5. valittu johtokunta kokoontui viisi kertaa ja sen nykyinen kokoonpano on: Arto Härkönen (pj), Kaija 
Kumpukallio (Herttoniemi), Susanna Heugenhauser (Klaukkalanpuisto), Juha Tuhkanen (Kumpula), Matti 
Taina (Marjaniemi), Erna Rusi (Oulunkylä, 4.8. alkaen), Kalevi Lehikoinen (Pakila), Tua Kyrklund (Ruskeasuo), 
Satu Pasanen (Tali) ja Maarit Humaloja (Vallila), ja varajäsenet Lari Rajantie (Herttoniemi), Mirja Heino 
(Klaukkalanpuisto), Outi Berghäll (Kumpula), Rauni Söderlund (Marjaniemi), Sanna Kivimäki (Oulunkylä), 
Annu Brotherus (Pakila), Lempi Virkki (Ruskeasuo) ja Keijo Järvi (Tali). Sihteerinä toimi Sini Marttinen 
(Klaukkalanpuisto) ja taloudenhoitajana Harri Tiainen (Oulunkylä).  
 
Aluejärjestön puheenjohtajalle, sihteerille ja taloudenhoitajalle on maksettu vuosikokouksen määräämää 
palkkiota; palkattuja toimihenkilöitä ei ollut.  
 
Toiminnantarkastajina olivat Stefan Busck-Nielsen Ruskeasuolta ja Seija Marteva Pakilasta, 
varatoiminnantarkastajat Camilla Rosengren Ruskeasuolta ja Untamo Aukio Kumpulasta.  
 
Johtokunnan kokouksissa on kerrottu ajankohtaisia kuulumisia puutarhoista sekä jaettu yhteistä tietoa ja 
osaamista. Tiedonvaihtoa tehtiin etenkin koronatilanteen vaikutuksista eri puutarhoihin. Lisäksi johtokunta 
on valmistellut kannanottoja yhteiskunnallisen vaikuttamiseen, kuten Helsingin sanomissa julkaistuun 
mielipidekirjoitukseen. 
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Yhteistyö Helsingin kaupungin kanssa  
 
Uuden vuokrasopimuksen valmisteluun liittyvät aktiviteetit ovat siirtyneet. Helsingin kaupungin asettaman 
tiimipäällikkö Katriina Arrakosken vetämän siirtolapuutarhatyöryhmän työ keskeytyi keväällä 
koronaepidemian vuoksi.  Työryhmän tehtävänä on koota ja päivittää siirtolapuutarhoja koskevat ohjeistot 
sekä valmistella sopimuspohjaa vuonna 2027 alkavalle kaudelle. Aluejärjestön edustajat ovat osallistuneet 
ryhmän työhön. Kevääksi suunnitellut yhteiskokoukset jäsenyhdistysten kanssa siirtyivät vuodelle 2021. 
Samoin kaupungin ja puutarhojen yhteinen kokous siirtyi vuodenvaihteen yli.  
 
Koronatilanteen pelättiin aiheuttavan likviditeettiongelmia, koska maksuista päättäviä kokouksia jouduttiin 
monella puutarhalla siirtämään ja lisäksi monelle mökkiläiselle oli odotettavissa talousongelmia. 
Aluejärjestö anoi Helsingin kaupungilta kahden kuukauden lykkäystä vuosivuokriin ja kaupunki vastasikin 
nopeasti, ettei ennen lokakuun loppua maksetuista vuokrista mene myöhästymismaksuja.  
 
Tapahtumat  
 
Vuotta 2020 hallitsi korona. Koronatilanteen vuoksi monet suunnitellut liiton ja aluejärjestön tapahtumat 
peruuntuivat. Tällaisia tapahtumia olivat yhdistystoiminnan kurssi, liiton perinteinen Lepaan kurssi, 
Työväenasuntomuseon tapahtuma sekä liiton Kohtaamispäivä ja 90-vuotisjuhlat.  
 
Pakilan Elojuhlat järjestettiin ja siellä Pesänpuolustaja-kiertopalkinto luovutettiin aluejärjestön entiselle 
puheenjohtajalle Maarit Louekarille. Inga ja Erkki Heikkosen lahjoittama Pesänpuolustaja-patsas on 
normaalisti kahden vuoden välein luovutettava kiertopalkinto. Aluejärjestö valitsi Maarit Louekarin 
palkinnon uudeksi haltijaksi yksimielisesti. Maarit oli pitkäaikainen aluejärjestön puheenjohtaja ja toimii 
tällä hetkellä Suomen siirtolapuutarhaliiton hallituksen ensimmäisenä varapuheenjohtajana. Siellä hänen 
vastuualueenaan ovat talous ja tiedotus. Lisäksi Maarit vetää liiton ympäristöryhmää.  
Ennen kaikkea Maarit omalla toiminnallaan syventää ja kehittää monipuolisesti yhteisöllisyyttä, kestävää 
kehitystä ja luonnonmukaisuutta.  
 
Aluejärjestön kesäkisoja ei järjestetty 2020, mutta petankkikisoissa Roosan ruukku ja Roopen ruukku 
pelattiin Herttoniemessä 22.8. 
 
Yhteistyö Suomen siirtolapuutarhaliiton kanssa  
 
Koronan takia jouduttiin peruuttamaan myös Kansainvälisen Siirtolapuutarhaliiton Study Sessions -
tapahtuma, joka olisi ollut Kansainvälisen liiton ensimmäinen kokous Suomessa ja Helsingissä. Suomen 
Siirtolapuutarhaliiton toimeksiannosta kokousta valmisteli vuosina 2018-2020 Aluejärjestön työryhmä 
jäseninään Outi Berghäll, Arto Härkönen, Elisa Keskitalo, Satu Pasanen ja Kristina Virtanen sekä Tina 
Wessman Siirtolapuutarhallitosta. 
 
Suomen siirtolapuutarhaliitto on pyytänyt Aluejärjestöltä apua vuoden 2021 liittokokouksen järjestämiseen 
Helsingissä. Aluejärjestö kokosi 2020 ryhmän, joka yhdessä Siirtolapuutarhaliiton sihteerin Tina 
Wessmannin kanssa muodostaa valmistelutyöryhmän. Tähän ryhmään tulivat mukaan Marjaniemen 
siirtolapuurtarhan tiedotusvastaava Sonia Ben Cheikh sekä Sini Marttinen ja Arto Härkönen.  
 
Koulutus ja tiedonvaihto  



   

 Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö ry 
 Vuosikertomus 2020  

3 

 

 
Koronatilanteen vuoksi Aluejärjestö ei järjestänyt omia koulutustilaisuuksia. Siirtolapuutarhaliiton Helsingin 
alueen koulutustilaisuus kuitenkin järjestettiin – koronarajoituksia noudattaen - Pakilassa 13.6. 
Aluejärjestön valitsemasta teemasta ”Puutarhanhoidon perusteet”. 
 
Aluejärjestö alkoi 2020 toteuttaa eri puutarhojen yhteisiin teemoihin liittyviä tiedonvaihto- ja 
ideointikokouksia. Ensimmäisenä syksyllä kokoontuivat eri puutarhojen taloudenhoitajat, vuonna 2021 
pidettävän toisen yhteiskokouksen aiheena tulee olemaan turvallisuus.  
 
Talous  
 
Koronatilanne vaikutti voimakkaasti budjetin toteutumiseen. Jäsenpuutarhoilta kerättiin vuonna 2020 vain 
puolet normaalista jäsenmaksusta eli 0.75 euroa mökiltä. Budjetti kuitenkin pysyi tasapainossa, sillä 
koronavuosi pienensi myös menoja. Aluejärjestön talous on vakaa. 
 


