
Helsingin siirtolapuutarhojen Aluejärjestö ry 

 

1 
 

Helsingin siirtolapuutarhojen Aluejärjestö ry:n vuosikertomus 2014 

 

Aluejärjestön tarkoituksena on toimia Helsingin kaupungissa toimivien rekisteröityjen 
siirtola- ja ryhmäpuutarhayhdistysten yhdyssiteenä ja yhteistyöjärjestönä.  Se edistää 
siirtola- ja ryhmäpuutarhojen säilyttämistä ja hyvää hoitoa kaupungin puistoja 
monimuotoistavina viheralueina.  Se tekee tunnetuksi siirtola- ja ryhmäpuutarhatoimintaa 
sekä tukee uusien siirtola- ja ryhmäpuutarhojen perustamista Helsingin kaupungin alueelle.  
 
Jäsenet  

Aluejärjestön jäsenyhdistykset ovat Brunakärr Koloniträdgårdsförening rf, Herttoniemen 
Siirtolapuutarhayhdistys ry, Klaukkalanpuiston Ryhmäpuutarha ry, Kumpulan 
Siirtolapuutarhayhdistys ry, Marjaniemen Ryhmäpuutarha ry, Oulunkylän 
Siirtolapuutarhayhdistys ry, Pakilan Siirtolapuutarhayhdistys ry, Talin Siirtolapuutarhayhdistys 
ry ja Vallilan Siirtolapuutarhayhdistys ry.  

Johtokunta 

Aluejärjestön johtokunnassa on toiminut yksi edustaja kustakin puutarhasta ja hänellä on 
nimetty varajäsen. Mikäli varajäsenkin on estynyt osallistumasta kokouksiin, on jäsenjärjestö 
voinut lähettää hänen tilalleen johtokuntansa jäsenen. (Johtokunnan jäsenet Liite1) 

Johtokunta on kokoontunut talvikaudella Suomen Siirtolapuutarhaliiton tiloissa ja 
puutarhojen toiminta-aikoina kutsujaksi tarjoutuneessa puutarhassa yhteensä 7 kertaa. 
Puheenjohtaja Maarit Louekari on Pakilasta, varapuheenjohtaja Juha Tuhkanen Kumpulasta, 
sihteeri Sini Nieminen Klaukkalanpuistosta ja taloudenhoitaja Patrik Floréen Vallilasta.  
Aluejärjestön puheenjohtajalle, sihteerille ja taloudenhoitajalle on maksettu 
yhdistyskokouksen määräämää palkkiota; palkattuja toimihenkilöitä ei ollut. 

Tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja olivat Tiina Heloma Talista ja Seija Marteva Pakilasta, 
varatoiminnantarkastajat Lulu Nenonen Talista ja Camilla Rosengren Ruskeasuolta.  

Yhteistyö vuokranantajan kanssa 

Aluejärjestön puheenjohtaja ja sihteeri osallistuivat Rakennusviraston katu- ja puisto-osaston 
kutsusta 29.10. järjestettyyn kokoukseen yhdessä jäsenjärjestöjensä edustajien kanssa.  

Kokouksessa esitettiin pyyntö, että kaupungin edustajat selvittävät puutarhojen 
mahdollisuuksia saada rakentamiseen lainaa tai lainalle takaus kaupungilta.  Varmistui, että 
kaupunki ei voi olla lainaajana eikä antaa takausta. Ohjeeksi saatiin kuntalaisaloitteen 
tekeminen.  
 

Aloitteet, kannanotot ja mielipiteet  

Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö ry pyysi 21.1.2014 rakennusvirastolle ja 
rakennusvalvontavirastolle lähettämällään kirjeellä tapaamista, jossa käsiteltäisiin Helsingin 
alueen siirtolapuutarhojen rakentamiseen liittyviä ongelmia ja pyydettiin vastauksia kirjeessä 
esitettyihin kahdeksaan (8) kysymykseen.   
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Tapaaminen järjestyi 4.3. ja siitä laadittiin muistio (24.3.2014), joka on jaettu jäsenjärjestöille. 
Muistion kirjasivat kokouksen sihteereinä siirtolapuutarhojen edustajat Mauri Kymäläinen 
Pakilasta ja Juha Tuhkanen Kumpulasta. 

Kokouksen pohjalta rakennusvalvontavirasto täydensi ”Siirtolapuutarhoissa rakentaminen ” 
ohjeensa, jonka soveltamisesta aluejärjestö järjesti 16.10. seurantakokouksen yhdistysten 
rakennustoimikunnille.  Uusitussa ohjeessa sallittiin aluejärjestön viimevuotisessa aloitteessa 
tekemän esityksen mukaisesti kasvihuoneen rakentaminen sallittujen rakennelmien lisäksi, 
jollei puutarhan oma ohjeistus muutoin ole sille esteenä. 

Oulunkylän puheenjohtaja Tarja Nousiainen on tehnyt kuntalaisaloitteen 
rakennuslainarahaston perustamiseksi siirtolapuutarha- ja kesämajayhdistysten hankkeita 
varten.  Aloite julkaistiin 14.11.2014. Aluejärjestö päätti tehostaa tiedostusta aloitteen 
allekirjoittamismahdollisuudesta ja puutarhat sopivat, miten voivat kerätä tukea jäseniltään, 
joilla ei ole internet-yhteyksiä. Jotta aloite etenisi päätöksentekoon, tarvitaan 2000 
äänioikeutettua helsinkiläiskannattajaa. 
 
Uudistuksia  -  järjestyssäännön ja pelastussuunnitelman mallit 

Laadittiin yhteiset mallijärjestyssäännöt, joita puutarhat voivat täydentää tarpeelliseksi 
katsomiltaan osin. Työryhmän muodostivat puheenjohtajana Patrik Floréen Vallilasta sekä 
Marjaniemen ja Ruskeasuon edustajat. 

Aloitettiin pelastuslaitoksen ohjeistuksen pohjalta pelastussuunnitelman mallipohjan 
valmistelu. Se tarvitaan pelastuslain mukaan juhliin, joihin odotetaan yli 200 osallistujaa tai 
joissa poltetaan kokko. Malli viimeistellään 2015. 

Kesäkisat ja ruukut 

Kesäkisat järjestettiin Talissa 27.8. ja niiden lähivuosien järjestämisvastuut päivitettiin ottaen 
huomioon puutarhojen toivomukset. 

Roosan ruukusta kilpailtiin ensi kerran 29.6, ja voittaja oli ruukun lahjoittaja 
Klaukkalanpuiston ryhmäpuutarha.  

Roopen ruukusta kilpailtiin 24.8. Herttoniemessä, jossa voittaja oli isäntäpuutarha. 

Yhteistilaisuudet ja osallistuminen tilaisuuksiin 

Työväen asuntomuseon puutarhajuhlassa 6.6. esiteltiin Vallilan siirtolapuutarhan 
puutarhasuunnitelmien avulla historiaamme kuvin ja kartoin.  Vallilasta esittelijänä oli Peter 
Hiltunen ja aluejärjestöstä sihteeri ja puheenjohtaja.  Sää suosi tapahtumaa ja 
Kaupunginmuseolta saatu lehtikärry, johon liiton lehdet laitettiin esille, houkuttelivat 
runsaasti kyselijöitä. 

Puheenjohtaja esitti Herttoniemen siirtolapuutarhan 80-vuotisjuhlassa aluejärjestön 
onnittelutervehdyksen ja luovutti aluejärjestön lahjan, jonka puutarha käytti hedelmäpuun 
ostoon. 

Siirtola- ja ryhmäpuutarhojen säilyttämisen edistäminen 

Aluejärjestö seuraa kaupungin asemakaavoitusta voidakseen edistää puutarhojen 
säilyttämistä.  
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Toimikaudella Pakilan siirtolapuutarhaa ja Klaukkalanpuiston ryhmäpuutarhaa koskeva 
asemakaavamuutos eteni kaupunginvaltuustoon ja tuli siellä hyväksytyksi. 

Asemakaavalla suojellaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaat siirtolapuutarhat. 
Samalla osoitetaan yhteensä 100 uutta siirtolapuutarhamökkiä ja palstaa alueille. 
 
Suutarilan siirtolapuutarhahanketta kaupunki valmisteli edelleen.   
Kivinokan alueen maankäyttövaihtoehdoista eteni siirtolapuutarhan säilyttävä vaihtoehto. 

Vallilan siirtolapuutarhayhdistys sai elokuussa kansainvälisen siirtolapuutarhaliiton Golden 
Rose- kunniakirjan tunnustuksena työstä, jonka se on tehnyt perinteen säilyttämiseksi 
muuttamalla 1930-luvulla rakennetun alkuperäisen siirtolapuutarhamökin museoksi ja 
ylläpitämällä palstan alkuperäistä hyöty- ja koristekasvien viljelysuunnitelmaa. 

Taloudellinen katsaus 

Aluejärjestön taloudellinen tilanne on ollut hyvä. Suurin menoerä aiheutui kotisivujen 
ulkoasun suunnittelukuluista ja nettisivujen uudistamisen maksuista sekä domain-nimen 
vaihdosta.  

Tiedottaminen 

Aluejärjestö tilasi nettisivujen ulkoasun Moniverso Oy:ltä. Hankkeen työryhmän vetäjät Jari 
Poutanen Herttoniemestä ja Maarit Louekari vastasivat yhteistyöstä suunnittelijoiden kanssa. 
Aluejärjestön uusi internet-osoite on www.helsinginsiirtolapuutarhat.fi.  Kotisivujen graafisen 
ulkoasun suunnittelu ja asennus maksoivat 992,00 €. 

Pienen siirtolapuutarhasanaston kokoamisen vetäjänä jatkoi Tellervo Hyttinen Vallilasta ja 
jäseninä Marja-Liisa Lindman Pakilasta ja Juha Tuhkanen Kumpulasta. Sihteerinä toimi Maarit 
Louekari. Sanalista valmistui loppuvuodesta suomi, ruotsi, englanti, saksa ja tieteelliset nimet 
tarvittavilta osin. Sanat, joita on n. 400, on jaettu tarkoituksenmukaisiin ryhmiin 
(organisaatio, ihmiset, rakentaminen, viljely, kasvit, eläimet jne.) Sanastoon lisätään 
aakkoselliset sanahakemistot kullakin kielellä. 

Liitteet: 

1. Johtokunnan jäsenet ja heidän varajäsenensä 
 


