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Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö ry: n vuosikertomus 2017 
 
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 yksi 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.  
Puheenjohtaja ja sihteeri olivat Pakilasta, varapuheenjohtaja Kumpulasta ja taloudenhoitaja Vallilasta. 
Johtokunta kokoontui 7 kertaa. Vuoden 2017 johtokunnan jäsenet olivat: Maarit Louekari (pj), Sinikka 
Olander (Herttoniemi), Veli Immonen (Klaukkalanpuisto), Juha Tuhkanen (Kumpula), Taimi Manninen 
(Marjaniemi), Esko Vertanen (Oulunkylä), Timo Mäkinen (Pakila), Marga Brunila (Ruskeasuo), Satu Pasanen 
(Tali) ja Olli Salin (Vallila), ja varajäsenet Tuija Jakonen (Herttoniemi), Esko Hellsten (Klaukkalanpuisto), 
Outi Beghäll (Kumpula), Jenni Korte (Marjaniemi), Harri Tiainen (Oulunkylä), Annu Brotherus (Pakila), Kaj 
Wikholm (Ruskeasuo), Pasi Korhonen (Tali) ja Seija Hulkkonen (Vallila). Sihteerinä toimi Annu Brotherus ja 
taloudenhoitajana Patrik Floreen. 
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 Satu Pasanen Talista ja Camilla Rosengren Ruskeasuolta 
 
Yhteistyö vuokranantajan ja yhteistyötahojen kanssa 
 
Aluejärjestö esitteli Siirtolapuutarhaliiton kanssa siirtolapuutarhatoimintaa kaupunginmuseon 
Työväenasuntomuseossa  järjestetyssä puutarhajuhlassa 2.6. perjantaina  klo 14–17.  Suomi 100 -
juhlavuoden kunniaksi aiheena oli Helsinki sata vuotta puutarhassa. Tietoiskut perehdyttivät Helsingin 
puistoihin ja puutarhoihin itsenäisyyden ajalla. Puutarhanhoidon arkeen ennen ja sai eläytyä 
puutarhatyökalunäyttelyssä. Myimme vastapoimittua raparperia jäsenpuutarhoista kohtuuhintaan 
Jatkettiin yhteistyötä Helsingissä toimivien kaupunkiviljelijöiden ja heitä edustavien yhdistysten kanssa 
tiedottamalla tarjolla olevista koulutustilaisuuksista.   
Liittokokous 2017 Helsingin ja Tampereen siirtolapuutarhojen edustajat kokoontuivat Klaukkalanpuiston 
Ryhmäpuutarhassa 15.7. liittokoukusta valmistelevaan tapahtumaan. 
Aluejärjestön puheenjohtaja ja sihteeri osallistuivat kaupungin ympäristötoimialan lokakuussa 25 päivä 
järjestämään siirtolapuutarhojen kokoukseen. Läsnä oli kaupungin puolelta vain Päivi Apajalahti. 
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Yhteiset tapahtumat 
SSPL:n alueellinen uutuuskoulutus ”Luonnonmukainen tuholaistorjunta palstaviljelmillä” järjestettiin 
Pakilassa 10.6. Osallistujia oli salin täydeltä ja Helsingin ulkopuoleltakin. Helsingin aluejärjestön johtokunta 
valitsi pääkaupunkiseudun kurssin aiheeksi luonnonmukaisen tuholaistorjunnan. Kurssi oli liiton 
jäsenyhdistysten viljelijöille ilmainen, mutta kurssille ilmoittaudutaan ennakkoon. Kurssin opettajana toimi 
Leena Luoto. 
 
Pesänpuolustajan palkinto luovutettiin juhlallisesti Kesäkisoissa Vallilan Maarit Humalaojalle 
tunnustukseksi ansiokkaasta työstä siirtolapuutarhojen hyväksi. Palkintoveistoksen ojensi sen edellinen 
saaja Erkki Karulinna. Kiertopalkinnon lisäksi palkittavalle ojennetaan kunniakirja. 
 
Kumpula vietti 90-vuotisjuhlaa upeassa säässä ja mahtavalla ohjelmalla. Juhlivaa puutarhaa muistettiin 
lahjarahalla ja juhlapuhein. 

Kesäkisat järjesti Brunakärr/Ruskeasuo 22. heinäkuuta.  Kilpailulajeina olivat perinteiset tikka, kuulakikka, 
mölkky ja petankki. Lasten viestiin osallistui järjestäjäpuutarhan joukkue, joka sai kultaa.  Uutena lajina 
kokeiltiin Talenttia, johon osallistui lausunnalla Toivo Berg Kumpulasta ja voimistelulla Alicia ja Sofia 
Larriago Ruskeasuolta. Molemmille ojennettiin kultamitalit. (Liite 1)  

Roosan ruukusta (naisten petankki) kisattiin heinäkuun 4. päivä Herttoniemessä. Voittaja oli Herttoniemi. 
Roopen ruukku (petankki) – kisattiin elokuun 13. päivä Herttoniemessä. Voittaja oli Herttoniemi. 
 
Aloitteet, kannanotot ja mielipiteet 
 
Aloite Yhdistyksen johtokunnan kokouksessa 11.10 päätettiin laatia yhteinen aloite, jonka aiheena on 
siirtolapuutarhojen kehittäminen ja ohjeistus sekä siitä vastaavat viranomaiset kaupungin uudessa 
organisaatiossa. (Aloite 18.10.2017, liite 2) 
Yhdistykset hoitavat alueidensa hallinnon ja vuokralaistensa sopimukset ja palvelut sekä käytännön 
ohjauksen. Työssään yhdistykset tarvitsevat toimivaa ja selkeää suhdetta kaupungin hallinnon suuntaan. 
Tästä syystä yhdistykset yhdessä esittävät, että kaupunki kokoaisi eri ohjeistukset yhteen ja päivittäisi ne.   
 
Vastuut ja velvollisuudet kulttuurihistoriallisesti merkittävien siirtolapuutarhojen viheralueiden ja 
lähiympäristön hoitamisessa ja niillä sallitussa rakentamisessa tulisi saada nykyistä selkeämmiksi 
 
Yhdistykset ovat valmiita osallistumaan tähän työhön ja ovat kaikki tämän aloitteen takana  
Jotta nykyisestä vastuunjaosta saa selvemmän kuvan, kokosimme nykyiset vastuut Excel-taulukkoon 
yhdeksi asiakirjaksi (liite 3).  Taulukossa on esitetty myös ehdotuksia, jotka erotimme huomiovärillä. 
 
Yleisten töiden lautakunnan 17.11.2015 tekemä päätös antaa kaikille Rakennusviraston vuokralaisena 
oleville siirtolapuutarhayhdistyksille vuokrasopimuksen 11 §:n muutoksena suostumus vuokraoikeuden 
siirtämiseen vahvistui rakennusvirastossa laaditulla lisälehdellä, jossa päätöstä selkeytettiin. Lisälehti auttoi 
Pakilaa ja Marjaniemeä. Muut puutarhat eivät ole saaneet senkään avulla laitosnumeroa. 
Uudessa ympäristötoimialan organisaatiossa lisätoimia vauhditettiin jakamalla tiedoksi uudestaan 
Rakennusvirastoon 20.10.2016. lähetetty kirjeemme.  Kirjeessä esitimme kaikille siirtolapuutarhoille 
yhteistä asian käsittelyä. 
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Siirtolapuutarhojen edustajat varapuheenjohtaja Juha Tuhkanen sekä johtokunnan jäsenet Timo Mäkinen 
ja Olli Salin tapasivat apulaispormestari Anni Sinnemäen marraskuun 7. päivä.  Tapaamisessa tuotiin esiin 
vastuuhenkilöiden nimeäminen, asemakaavojen etenemisen sekä kaupungin ja yhdistysten välinen sopimus 
lainojen panttina. Tärkeänä asiana esillä oli myös Helsingin kansallisen kaupunkipuiston perustaminen ja 
siirtolapuutarhojen siihen kohdistuvat odotukset. Tilaisuudessa olivat läsnä myös kaupunkia edustaneet 
Julianna Kentala ja Anna Villeneuve ja kaupunkipuistoliikkeen edustajat Eeva Kuuluvainen, Marja-Liisa Leino 
sekä Matti Lipponen. 
 
Uudistuksia, selvityksiä 

 
Rakennusvirastolle toimitettavaksi tarkoitettua koontilomaketta käytettiin edelleen alueiden hoidon 
toteutumisen raportointiin suullisen raportoinnin lisäksi.  
Perustettiin ryhmä kehittämään aluejärjestön kesäkisoja ja tarkistettiin kuulakikan sääntöjä tulosten 
käsittelyn osalta.  
Ryhmän kokoonkutsuja on Satu Pasanen Talista ja jäsenet Talista Pasi Korhonen, Pakilasta Juha Saukkonen, 
Marjaniemestä Tuija Lujanen-Lampi sekä Herttoniemestä Pekka Stark. Ryhmä esitti kokeiltavaksi jotain 
uutta lajia järjestävän toimikunnan idean pohjalta ja Brunakärr järjesti Talentti -kilpailun. Lasten viestejä ei 
enää järjestetä vanhan mallin mukaan, vaan niiden sääntöjä uusittiin. 
 
Siirtola- ja ryhmäpuutarhojen säilyttämisen edistäminen 

Kaupunginvaltuusto päätti 22.2.2017 yksimielisesti tehdä vuoden 2017 aikana selvityksen kansallisen 
kaupunkipuiston perustamiseksi Helsinkiin. Aluejärjestö käsitteli hanketta useissa kokouksissaan ja suositti 
yhdistyksille osallistumista tähän hankkeeseen. Kaupunkipuiston aluetta ja olemusta määritellään kahden 
seuraavan vuoden aikana osallistavassa hankkeessa, johon osallistumista suositettiin.  Kaupunki on 
järjestää useita työpajoja, joissa asukkaita kuullaan vuosina 2017- 2018 aikana. 

Puheenjohtaja osallistui SSPL:n liittosihteerin kanssa Helsingin kansallisen kaupunkipuiston selvitystyöhön 
liittyvään kutsutyöpajaan 26.10. kaupungin museolla. Työpajan keskeinen tavoite oli hahmotella Helsingin 
tarinan historiaan, kulttuuriympäristöihin ja puistoihin liittyviä osa-alueita ja näkökulmia. Kaikkiaan 
työpajoja järjestetään viisi. Työpajaan osallistui 26 henkeä helsinkiläisistä puutarha-, viljely ja 
luontojärjestöistä, KKPH! – liikkeestä, Museovirastosta, Luonnontieteellisestä museosta, Helsingin 
yliopistosta, sekä kaupungin eri palveluista. Tämän työpajan raportissa siirtolapuutarhat näkyvät 
olennaisena osana kaupunkipuistoa mm. historiansa, hyvinvointifunktionsa ja kaupunkiviljelyperinteensä 
vuoksi. 

Kansallisen kaupunkipuiston perustamisesta päättää ympäristöministeriö, ja hakemuksen ministeriölle voi 
tehdä vain kaupunki itse. Tavoitteena on, että valtuusto päättää kauden 2017–2021 aikana, hakeeko 
Helsinki kansallisen kaupunkipuiston statusta. Ratkaisu tehdään, kun tarvittavat selvitykset ja työvaiheet 
ovat valmistuneet. 

Tiedottaminen  
 
Kotisivuille koottiin helsinkiläisille puutarhoille tiedotettavaksi toimintaamme sivuavien tahojen tapahtumia 
ja uutisia.  
Helsingin Sanomat teki laajan jutun siirtolapuutarhan juhannuksesta. Siinä haastateltiin 
siirtolapuutarhureita, aluejärjestön puheenjohtajaa ja Siirtolapuutarhaliiton sihteeriä. 
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Ylijäämäomenoille ottaja Omenasieppari-yritys tarjosi Siirtolapuutarhalaisille mahdollisuutta luovuttaa 
ylijäämäomenansa sille 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. 
 
Aluejärjestö välitti Aaltoyliopiston opiskelijoiden puutarhatyökaluja ja niiden käyttöä koskevan kyselyn ja 
työpajatiedon kotisivuillaan puutarhureille. Opiskelijoiden hankkeesta saadaan liiton kautta raportti sen 
tulosten selvittyä. 
 
Yhteistilaisuudet ja osallistuminen tilaisuuksiin 
 
Juhannuksena lähes kaikki puutarhat osallistuivat Suomi100 Hula hula -tapahtumaan. 
PopUp -ravintolapäivänä muutamassa puutarhassa järjestettiin omia kahvila-ravintolatapahtumia.  Illallisia 
avoimen taivaan alla myös järjestettiin ja venetsialaiset ovat löytäneet järjestäjänsä monessa puutarhassa.  
Niiden ja muiden yleisölle suunnattujen tilaisuuksien, kuten juhannus- ja elojuhlien avulla alueiden 
avoimuutta tehtiin tutuksi.   
Avoimet puutarhat -tapahtumaan 2.7.2017 osallistuivat Herttoniemi, Ruskeasuo ja Vallila. 
Kaikki helsinkiläispuutarhat osallistuivat Suomen siirtolapuutarhaliiton liittokokoukseen Tampereella. Liiton 
uudessa hallituksessa on edustettuna 11 jäsenyhdistystä, eli peräti 37 % liiton jäsenyhdistyksistä. 
Helsinkiläisiä valittiin useisiin luottamustehtäviin. Seuraavalla toimikaudella liiton I varapuheenjohtaja on 
Maarit Louekari. Hallitukseen valittiin Maylis Karjalainen (Brunakärr Ktf) ja Leo Pusa (Marjaniemen Sp). 
Hallituksen varajäseniksi valittiin Juha Suominen (Kumpulan Spy), Annu Brotherus (Pakilan Spy) ja 
Outi Berghäll (Kumpulan Spy). 
 
Talous 

Aluejärjestön talous on vuoden 2017 aikana ollut vakaa ja talousarvio toteutui hyvin.  Suunnitellusti budjetti 
oli alijäämäinen. Tuottojäämä ja tilikauden tulos oli – 567,03€. Merkittävin vuoden 2017 kuluerä oli 
tervehdys- ja onnittelukortin painattaminen. Korttia painatettiin kullekin puutarhalle ja aluejärjestölle 10 
kpl. Siirtolapuutarhaliitto tilasi 50 kpl kortteja joillekin jäsenpuutarhoilleen ja omaan käyttöönsä.  

 


