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Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö ry: n toimintasuunnitelma vuodelle 2015
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 ryhmäpuutarha
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
Aluejärjestön johtokunnan edustajat osallistuvat rakennus- ja rakennusvalvontaviraston järjestämiin
tilaisuuksiin.
Haitallisten vieraskasvien hävittämiseksi toimitaan kaikissa puutarhoissa yhdessä katu- ja puisto-osaston
kanssa.
Omenankehrääjäkoin torjuntakeinoja selvitetään ja tuloksista tiedotetaan jäsenille.
Vuosittainen tapaaminen katu- ja puisto-osaston kanssa on sovittu pidettäväksi ke 28.10.2015 klo 17.
Aluejärjestö esittelee siirtolapuutarhatoimintaa kaupunginmuseon Työväenasuntomuseossa
järjestettävässä tapahtumassa kesäkuussa jatkaen perinteistä yhteistyötä. Esittäytymisessä otetaan
huomioon tapahtuman vuosittain vaihtuva teema.
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
– ja puutarhakulttuuriin.
Yhteiset tapahtumat
Kesäkisat järjestää Herttoniemen siirtolapuutarha heinäkuun 26. päivä klo 10 -16.
Roosan ruukusta (naisten petankki) kisataan viime vuoden voittajan Klaukkalanpuiston järjestämissä
kisoissa kesäkuun 28. klo 12.00 alkaen.
Roopen ruukku – ottelut järjestää viime vuoden voittajapuutarha Herttoniemi 23. elokuuta.
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.
Toimikaudella jatkuu Helsingin kaupungin yleiskaavan suunnittelu ja lautakuntakäsittely alkanee 2015.

Toimintasuunnitelma 2015 8.2.2015. ML
Johtokunta seuraa tilannetta ja tukee viheralueiden kehittämissuunnitelmia ja siirtolapuutarhojen
säilyttämistä ja perustamista.
Siirtolapuutarhojen nykyistä keskeistä sijaintia kaupungissa ja hyvää saavutettavuutta joukkoliikenteellä
tuodaan esiin tärkeänä liikenteen päästöjä vähentävänä tekijänä.
Tuetaan Vallilan siirtolapuutarhan toimintaa joukkoliikennekatuhankkeen vastustamisessa.
Toimitaan Forssan 2013 liittokokouksessa hyväksytyn Vallilan siirtolapuutarhan kaupunkipuistoaloitteen
edistämiseksi ja tuetaan Siirtolapuutarhaliittoa tämän tavoitteen esilläpidossa.
Tehdään tunnetuksi Oulunkylän siirtolapuutarhan tekemää kuntalaisaloitetta, jonka tavoitteena on saada
aikaan kaupungin rakennuslainarahasto siirtolapuutarha- ja kesämajayhdistyksille.
Tiedottaminen
Aluejärjestön kotisivujen uudistus toteutui ja uusi osoite on www.helsinginsiirtolapuutarhat.fi
Tämän yhden osoitteen alle siirtolapuutarhat kokoavan sivuston tavoitteena on tuoda puutarhat aidoksi
osaksi kaupungin viheralueita ja poistaa käsityksiä suljetuista onneloista.
Tavoitteena on julkaista kokouspöytäkirjojen tiivistelmät ja mahdolliset mielipiteet, aloitteet ja lausunnot
uudistetuilla nettisivuilla. Niille kootaan myös yhteiset helsinkiläisille puutarhoille tiedotettavat asiat, joka
vapauttaa jäsenpuutarhojen kotisivujen päivittäjät keskittymään oman puutarhan tiedottamiseen.
Siirtolapuutarhaliitto juhlii 85 ja lehti 80 vuottaan. Juhlavuotta pidetään esillä tiedottamisessa. Oulunkylä
täyttää 75 vuotta.
Yhteistilaisuudet ja osallistuminen tilaisuuksiin
Suositetaan osallistumista oman sijaintialueen asukastoimintaan seurakuntien toiminnan lisäksi.
Suositetaan toukokuiseen 16.5. ja elokuiseen 16.8. popup-ravintolapäivään osallistumista, jolloin avoimien
porttien sanomaa saadaan tunnetuksi. Ravintolapäivä antaa ohjeeksi hyvän suunnittelun, riittävän
henkilöstövaraamisen ja iskevän nimen joksi aluejärjestö ehdottaa siirtolapuutarhan omaa nimeä.
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 25.7.2015 toivotaan puutarhojen järjestävän esittelytilaisuuksia erityisesti
naapurustolleen. Aluejärjestö voi kehitellä yhteistä teemaa ja tukea tälle tapahtumalle. Kannustetaan niin
ikään osallistumaan Puutarhaliiton Avoimet puutarhat -tapahtumaan.
Muu toiminta
Pieni puutarhasanasto taitetaan ja painatetaan. Talousarvioissa on varauduttu pienen julkaisun
tekemiseen, jota voidaan myydä omakustannushintaan kulujen kattamiseksi. Kulut koostuvat taitosta ja
painatuksesta. Kääntäjille järjestetään kiitoslounas, koska he ovat tehneet työnsä korvauksetta.
Talous
Aluejärjestön talous pidetään hyvällä tasolla, jotta aktiivinen yhteistoiminta voidaan taata.

