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Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö ry: n  
toimintasuunnitelma vuodelle 2020 
 
 
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. Toiminnassa pyritään edistämään 
luonnonmukaista viljelyä ja kestävän kehityksen mukaisia hoitokäytäntöjä. Aluejärjestö tukee jäseniä 
keskusteluissa kaupungin kanssa ja yhteisten toimintatapojen löytämisessä. Lisäksi Aluejärjestö tukee 
uusien siirtolapuutarhapalstojen ja siirtolapuutarhojen perustamista helsinkiläisille. 
 

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 kanssa 

Yhteistyötä jatketaan kaupungin kanssa siirtolapuutarhojen hoitoon liittyvissä asioissa. Erityisesti pyritään 
selventämään maanvuokrasopimuksen ja kaupungin ohjeiden tulkintaa. Sovittujen hoitotoimien 
toteutumista seurataan.  

Aluejärjestön edustus osallistuu työhön kaupungin perustamassa siirtolapuutarhatyöryhmässä, joka 
valmistelee linjauksia tulevaa uutta vuokrasopimusta varten. Työryhmästä asia siirtyy alkuvuodesta 
virkamiesjohdon valmisteluun ja aikanaan lautakunnan päätettäväksi.  Asian edistymistä seurataan ja 
tarvittaessa tehdään lisäesityksiä virkamiehille sekä lautakunnalle ja kaupunginvaltuutetuille. 
  
Työryhmässä tavoitteinamme ovat mm: 
- nykyisen vuokrasopimuksen 11§:n, jolla estetään sopimuksen siirrettävyys, poistamiseksi toimitaan  

kaikin voimin. Kyseinen määräys estää rahoituslainojen saamisen yhdistysten rakennus- ja 
infrahankkeille. Jos työryhmä ei löydä ratkaisua, on asian valmistelua ylläpidettävä kaupungin 
edustajien kanssa ryhmän työn päätyttyä.  Vaihtoehtoisena mallina on selvitettävä kaupungin takausta 
yhdistysten rahoituslainoille 

-          selvennetty ajanmukainen ohjeistus alueiden ja palstojen hoito- ja rakennusasioissa  
-          yhteistyömallien luominen kaupungin uuden organisaation kanssa 
-  palstanvuokrasopimukseen sisällytettäisiin perustellut säännöt yhdistysten palstalaisille asettamille 

sanktioille tilanteissa, joissa vuokrasopimusta ja kaupungin siirtolapuutarhaohjeistusta jatkuvasti 
rikotaan. 
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Työryhmän esityksestä järjestetään keväällä keskustelutilaisuus yhdistysten edustajille.  

Yhteistyötä kaupungin kanssa haitallisten vieraslajien hävittämiseksi jatketaan. Villikanien ja supikoirien 
esiintymisestä ilmoitetaan kaupungille. Haittaeläinkantojen leviämisen torjumiseksi muistutetaan 
siirtolapuutarhoja pesinnän estämisestä alueillaan.   

Yhteistyö jäsenyhdistysten ja muiden eri tahojen kanssa  
 
Yhdistysten lämminhenkistä vertaistukea parannetaan ja mahdollistetaan yhdistysten eri tehtävissä 
toimivien keskinäisiä tapaamisia. Jäsenyhdistysten välistä tiedonvaihtoa kehitetään.  
 
Pesänpuolustajan kiertopalkinto luovutetaan seuraavalle haltijalleen kesällä 2020. Yhdistykset esittävät ja 
perustelevat ehdokkaansa hallitukselle, joka valitsee kiertopalkinnon saajan. Viimeisin kiertopalkinnon 
haltija oli Maarit Humaloja Vallilasta. 
Kesäkisat ja Roosan ruukku jäävät todennäköisesti järjestämättä, ellei uutta konseptia keksitä. Myös 
järjestämisajankohtaa pitää pohtia. 

Roopen ruukku (miesten petankki) ottelut järjestää viime vuoden voittajapuutarha Herttoniemi elokuussa 
2020. 
Aluejärjestö osallistuu ja kutsuu myös Siirtolapuutarhaliiton edustajan Työväen asuntomuseon  
tapahtumaan, joka järjestetään 29.5.2020. Myyntiin kerätään raparperia jäsenpuutarhoista ja sitä Alppilan 
ja Alppiharjun asukkaat ovat jo tottuneet hakemaan meidän kojultamme. 
 
Taloudenhoitoon keskittyvä liiton yhdistystoiminnan kurssi järjestetään Helsingissä Hotelli Arthurissa 
28.3.2020. Yhdistyksestä voi ilmoittautua 2 henkilöä tälle liiton jäsenyhdistyksille maksuttomalle kurssille. 
Ensisijalla ovat yhdistysten taloudenhoitajat ja hallituksien jäsenet, joille taloustieto on tärkeää. 

 

Siirtolapuutarhaliiton perinteinen Lepaan kurssi siirtolapuutarhureille järjestetään 20. - 24.4.2020. 
Sitovat ilmoittautumiset lomakkeella 24.2.2020 mennessä. Kurssi on ensisijaisesti tarkoitettu liiton 
jäsenyhdistysten viljelijöille. Liitto tukee kurssimaksua. Lisätiedot löytyvät liiton sivuilta. 
 

Siirtolapuutarhaliiton siirtolapuutarhureille järjestettävä kohtaamispäivä pidetään 11. heinäkuuta 
Marjaniemen siirtolapuutarhassa. Marjaniemi suunnittelee ohjelmaa yhdessä liiton kanssa. 
Samassa yhteydessä vietetään liiton 90-vuotisjuhlaa. 

SSPL jatkaa alueellisten puutarhakurssien järjestämistä. Johtokunta päätti valita Puutarhanhoidon 
perusteet -kurssin pidettäväksi 13.6.2020 Pakilassa. Ilmoittautumiset liittoon 1.6. mennessä. Kurssi on 
siirtolapuutarhureille maksuton. Kurssille tilat tarjoava puutarha järjestää kahvilan tapahtuman oheen ja voi 
kerätä sillä varoja omaan toimintaansa. Kurssille ilmoittaudutaan SSPL:oon. 
 
Kehotetaan yhdistyksiä hakemaan koulutustukea SSPL:lta jäsenyhdistysten omille jäsenilleen järjestämiin, 
siirtolapuutarha- tai yhdistystoimintaan liittyviin kursseihin. Maksimisumma vuodessa on 250 €. Hakuohjeet 
ja -lomakkeet ovat liiton sivuilla. 
 
Syksyllä 2019 Siirtolapuutarhaliitto hyväksyttiin Kansan Sivistystyön Liiton KSL jäseneksi ja toimintavuoden 
aikana on tarkoitus luoda KSL Opintokeskuksen kanssa yhteistyömalli, joka palvelee sekä liittoa että sen 
jäsenyhdistyksiä. 
KV. siirtolapuutarhaliiton Study Sessionin valmistelu. Aluejärjestö lupautui perustamaan työryhmän 
Helsingissä 26. - 29.8.2020 järjestettävän kv. liiton Study Session – tapahtumaa varten. Ryhmän vetäjänä 

https://www.siirtolapuutarhaliitto.fi/toiminta/liiton-tapahtumat/ilmoittaudu/ilmoittautuminen-lepaa-2020/


   

 Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö ry  
Toimintasuunnitelma 2020  12.2.2020  

3 

 

toimii Outi Berghäll Kumpulasta. Ryhmä valmistelee tapahtumaa ottaen huomioon kv. liiton toiveita 
käsiteltävistä teemoista. Ryhmä voi täydentää tarvittaessa itse itseään. Ryhmän jäsenet ovat Kristina 
Virtanen (Brunakärr), Arto Härkönen (Marjaniemi), Satu Pasanen (Tali) ja Elisa Keskitalo (Vallila).  
 
Aluejärjestö varaa 1000 € tukirahaa, josta jokainen helsinkiläinen siirtolapuutarhayhdistys saa 50€ ja 
loppusumma varataan kokousavustajille.  
 
Siirtolapuutarhaliiton jäsenmatka Nordiska Trädgårdar-messuille 26.-28.3.2021. Matkalle voivat 
ilmoittautua siirtolapuutarhurit. Liiton hallituksella on kokous matkan aikana. 
 
Aluejärjestö jatkaa Annalan huvilan ystävät – Pro Annebergs vänner – yhdistykseen kannattajajäsenenä ja 
tukee näin historiallisen huvilan kunnostamista ja puutarhakulttuurin keskuksen kehittämistä. 
Kannattajajäsen: 100 €/vuosi.  
 
Jatketaan yhteistyötä Helsingissä toimivien kaupunkiviljelijöiden sekä Hyötykasviyhdistyksen että 
Maatiaisen kanssa ja tiedotetaan tarjolla olevista koulutustilaisuuksista ja muista tapahtumista  
 
Ylijäämäomenoille lahjoituskanavan tarjoavan Omenasieppari-yrityksen toiminnasta tiedotetaan ja 
mahdollisten uusien ylijäämäsatoa keräävien tahoja kartoitetaan. Sitoumuksen kyselyissä saatua tietoa 
ylijäämäsadon hyötykäyttöideoista jaetaan puutarhoille. 

 
Aloitteet, kannanotot ja mielipiteet 
 
Aluejärjestön johtokunta päättää tapauskohtaisesti, laatiiko se toimintakauden aikana esiin tulevista sen 
toimialaan kuuluvista esityksistä tai suunnitelmista kannanoton tai mielipiteen.  
Jäsenyhdistykset ja Suomen siirtolapuutarhaliitto voivat pyytää Aluejärjestöltä tukea omiin 
kannanottoihinsa. 
 
Helsingin liikennesuunnittelun seuranta on vuonna 2020 edelleen tärkeää, koska raitiovaunu- ja 
pikaraitiotielinjoja sekä raitiovaunuvarikoita suunnitellaan siirtolapuutarhojen läheisyyteen. 
Hulevesiratkaisuilla voi myös olla vaikutuksia siirtolapuutarhojen ympäristöön.  
 
Liiton kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen 2050 ”Suomi, jonka haluamme 2050” 
(http://www.ym.fi/) kyselyssä kerättyjä tietoja hyödynnetään siirtolapuutarhojen toiminnan 
kehittämisessä. Vuoden alussa valmistuu Siirtolapuutarhaliiton julkaisu, johon on koottu kyselyn vastauksia 
ja niiden täydennykseksi ohjeita viljelijöille ja yhdistyksille kestävän kehityksen edistämiskeinoista niin 
omalla palstalla kuin alueen hoidossa. 
 
Aluejärjestö toimii ”Kestävää kesänviettoa kaupungissa”- sitoumuksen tavoitteiden saavuttamiseksi. 
 

Uudistuksia, selvityksiä 
 
Siirtolapuutarhojen puuvartisen jätteen haketusongelmien ratkaisemiseksi pyydetään kaupunkia 
selvittämään pyrolyysilaitteiden soveltuvuutta oksien ja risujen käsittelyyn siirtolapuutarhoissa. Hakkeen 
hidas hiilettäminen tekisi siitä maanparannusainetta. Voidaan myös selvittää pyrolyysilaitteiden 
saatavuutta ja hankintaa siirtolapuutarhojen omaan yhteiskäyttöön. Tällä tekniikalla hake saataisiin 
hyötykäyttöön siirtolapuutarhoihin eikä sitä tarvitsi kuljettaa kaatopaikoille tai muualle haketettavaksi. 
 
Kerätään siirtolapuutarhojen taloudenpidon vertailua varten eri yhdistysten kuluista vertailukelpoisia 

http://www.ym.fi/


   

 Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö ry  
Toimintasuunnitelma 2020  12.2.2020  

4 

 

tunnuslukuja (palkkiot, erilaiset käyttömaksut) ja hyödynnetään myös liiton Kestävän kehityksen – hankeen 
yhdistyskyselyn taloutta koskeneita vastauksia. Tavoitteena on edesauttaa talouden suunnittelua 
puutarhoissa. 

 

Siirtola- ja ryhmäpuutarhojen säilyttämisen edistäminen 
 
Säilyttämisen kannalta olennaista on saada myönteinen päätös nykyisen vuokrasopimuksen 
siirrettävyydestä. Siirtolapuutarhojen mahdollisuudet huolehtia rakennuksistaan ja infrastruktuuristaan 
paranisivat huomattavasti, mikäli mahdollisuus rahoituslainoihin toteutuu. Vaihtoehtona selvitetään 
kaupungin mahdollisuus kaupungin lainoitukseen tai takaukseen. 
 
Kaupunkipuistohankkeen etenemistä tuetaan ja edistetään yhdessä HELKA:n ja luontojärjestöjen kanssa. 
Siirtolapuutarhoilla on paljon annettavaa kaupunkipuiston tarinan muotoutumiseen omalla historiallaan. 
Kaupunkipuistoalueeseen liittäminen antaisi lisäsuojelua siirtolapuutarhoille. Kolmesta kaupungin esittä-
mästä vaihtoehtoisesta alueesta vain yhteen sisältyvät siirtolapuutarhat. 
 

Tiedottaminen 
 
Aluejärjestö seuraa julkista keskustelua ja osallistuu siihen tarvittaessa. 
 
Aluejärjestön kotisivuilla tiedotetaan kaikille puutarhoille yhteisistä asioista, tapahtumista ja kursseista sekä 
panostetaan johtokunnan omien sivujen käyttöönottoon.  
Nettisivujen päivittäjää etsitään. Kahdeksi vuodeksi eteenpäin on maksettu domain-maksut. On päätettävä, 
jatketaanko nettisivuja, jos niille ei löydy ylläpitäjää. 
Kotisivuille kootaan myös helsinkiläisille puutarhoille tiedotettavia toimintaamme sivuavien tahojen asioita, 
mikä vapauttaa jäsenpuutarhojen kotisivujen päivittäjät keskittymään oman puutarhan tiedottamiseen. 
Siirtolapuutarhaliiton vuoden teema on ’Osana ympäröivää yhteiskuntaa’ Teema otetaan huomioon mm. 
liiton lehden sisällössä. Yhdistykset voivat käyttää teemaa toiminnassaan. 
 
Jäsensiirtolapuutarhojen kannattaa ilmoittaa liiton facebook-sivuille ilmoituksensa kaikille avoimista 
tapahtumista. Liiton facebook-sivuilla on paljon seuraajia. 
 
Yhteistilaisuudet ja osallistuminen tilaisuuksiin 
 
Suositetaan osallistumista oman sijaintialueen asukas- ja kaupunginosayhdistysten toimintaan sekä seura-
kuntien toimintaan. Siirtolapuutarhoja kannustetaan järjestämään ”Illallinen taivaan alla” -tapahtuma sekä 
PopUp -ravintolapäivä, jolloin siirtolapuutarhojen merkitystä avoimina puistoina ja virkistyspaikkoina 
samalla tehdään tunnetuksi. Ravintolapäivän voi valita vapaasti. 
Valmis ravintolaidea kuvineen ilmoitetaan facebook-sivulle (http://www.restaurantday.org/fi/), josta sen 
voi löytää siirtolapuutarhoja tuntematon ja tulla tutustumaan siirtolapuutarhaan kahvilan tai ravintolan 
vuoksi. 
Avoimet puutarhat -tapahtuma pidetään sunnuntaina 5.7.2020 klo 12-17. 
Siirtolapuutarhapäivänä lauantaina 25.7.2020 toivotaan puutarhojen järjestävän esittelytilaisuuksia 
erityisesti naapurustolleen.  Aluejärjestö suosittaa SSPL:n -teemaa.  
 

Muu toiminta 
Pieni siirtolapuutarhasanaston myyntiyhteistyötä liiton kanssa jatketaan. Painos alkaa olla lopuillaan. 
Varaudutaan hankkimaan Kestävän kehityksen kirjaa puutarhoihin. 
Oulunkylän siirtolapuutarha viettää juhlavuotta. 
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Talous 
 
Aluejärjestön varoja käytetään aktiiviseen yhteiseen toimintaan budjetin puitteissa. Aiempien vuosien 
ylijäämällä katetaan osa tilikauden toiminnasta. 
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