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Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö ry: n vuosikertomus 2019 
 
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 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 Oulunkylästä. 
Johtokunta kokoontui 7 kertaa. Vuoden 2019 johtokunnan jäsenet olivat: Maarit Louekari (pj), 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 Annu 
Brotherus (Pakila) 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. Lisäksi johtokunta on valmistellut kannanottoja yhteiskunnallisen vaikuttamiseen. 
 
Yhteistyö vuokranantajan kanssa 
 
Lainamahdollisuuden edistäminen. Kaupungin kansliapäällikön 26.9.2018 antama päätös ”198 § 
Siirtolapuutarha-työryhmän asettaminen” (HEL 2018-006064 T 00 00 02) saatiin tiedoksi 
siirtolapuutarhayhdistyksille 27.9.2018. Työryhmän tehtävä on siirtolapuutarhoja koskevien ohjeiden 
kokoaminen yhteen ja päivittäminen. Lisäksi työryhmä laatii uuden sopimuspohjan, joka otetaan käyttöön 
vuonna 2026 alkavaksi seuraavaksi vuokrasopimuskaudeksi. Puheenjohtajaksi on nimetty tiimipäällikkö 
Katriina Arrakoski. Työryhmän tulee kuulla Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö ry:tä. 
Lisäksi työryhmä voi työnsä aikana kuulla muita tarpeellisiksi katsomiaan asiantuntijoita.  
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Siirtolapuutarhatyörymän puheenjohtaja Katriina Arrakoski kutsui Aluejärjestön edustajat työryhmään. 
Edustajiksi valittiin Annu Brotherus Pakilasta, Olli Salin Vallilasta, Juha Tuhkanen Kumpulasta ja Maarit 
Louekari aluejärjestön puheenjohtajana. 
 
Johtokunta on osallistunut valmisteluun ja käsitellyt kokouksissaan työryhmässä esiin tulleita asioita sekä 
tukenut yksimielisenä siirtolapuutarhoille tärkeiden sopimusselvennysten kirjaamista uuteen 
vuokrasopimusehdotukseen. 
 
Työryhmä on kokoontunut kaksi kertaa. Siirtolapuutarhat ovat korjanneet kaupungin virheellisiä tietoja 
rakennusten omistajuudesta. Juha Tuhkanen kokosi rakennuksista ja vireillä olevista infra-hankkeista 
kustannuksineen yhteenvedon, jossa kaupungin tiedot saatiin vastaamaan todellista tilannetta. 
 
Kaupunki ei ole hoitanut 11 §:n muutosta lautakunnan selkeän tahdonilmaisun mukaisesti. Toimialajohtaja 
Mikko Ahon kirjeessä 8.6.2018 (HEL 2018–000481 T 10 01 01 03) ilmoitettiin, että sopimuksia ei haluta 
muuttaa, vaan asia jäädytetään 8 vuodeksi.  Siirtolapuutarhatyöryhmässä tämä asia on otettu esille ja sille 
etsitään ratkaisua.  
 
Vastuunjaon selkeyttäminen edistynee myös jossain määrin siirtolapuutarhatyöryhmässä. Olemme 
toimittaneet sinne laatimamme vastuunjakoehdotuksen, jonka käsittely jäi kesken vuonna 2018. 
Väliaikatietona saimme tiedon, että henkilökuntapulan takia ei nykytilanteessa kyetä nimeämään 
vastuuhenkilöitä. Päivi Apajalahti jatkaa samoissa tehtävissä kuin ennenkin ja Pia-Liisa Orrenmaa tuntee 
parhaiten asioitamme rakennusvalvonnassa. 
 
Aluejärjestön edustajana varapuheenjohtaja Juha Tuhkanen osallistui kaupungin ympäristötoimialan 
lokakuussa 23. päivä järjestämään siirtolapuutarhojen kokoukseen.  Siirtolapuutarhaliiton liittosihteeri oli 
pyydetty sihteeriksi tähän kokoukseen. Myös liiton puheenjohtaja Pertti Laitila osallistui kokoukseen. Läsnä 
oli kaupungin puolelta Päivi Apajalahti ja osan aikaa Katriina Arrakoski siirtolapuutarharyhmästä.   
 

Yhteistyö kaupunginmuseon ja kaupunkiviljelijöiden kanssa 
 
Jatkettiin yhteistyötä Helsingissä toimivien Hyötykasviyhdistyksen ja Maatiaisen sekä kaupunkiviljelijöiden 
kanssa tiedottamalla tarjolla olevista koulutustilaisuuksista ja tapahtumista. 
Aluejärjestö liittyi Annebergin huvilan kannattajajäseneksi ja osallistui Hyötykasviyhdistyksen vuosijuhlaan.  
Osallistuttiin Työväen asuntomuseon tapahtumaan. Päivystäjiä oli Herttoniemestä ja Ruskeasuolta. 
 

Yhteiset tapahtumat 
 
Siirtolapuutarhaliiton yhdistystoiminnan kurssi ”Ristiriitojen ratkaiseminen siirtolapuutarhayhdistyksessä”, 
järjestettiin hotelli Arthurissa 30.3. Alustajina toimivat Pirkko Lahti (psykologi, psykoterapeutti ja filosofian 
lisensiaatti), ja Heidi Kaarto (LL.M, lakimies Lakiasiaintoimisto Fiducius Oy).  Kurssin tavoitteena oli antaa 
osallistujille neuvoja ja vinkkejä siirtolapuutarhayhdistyksen ristiriitatilanteiden ratkaisemiseen – 
sovittelumenettelyllä tai juridisin keinoin. 
  
SSPL:n alueellinen koulutus ”Kaikki hyötykäyttöön -  kierrätys puutarhanhoidossa" järjestettiin lauantaina 
15.6. klo. 13:00 -16:00 Marjaniemessä. Osallistujia oli yli 50. Kurssi oli liiton jäsenyhdistysten viljelijöille 
ilmainen, mutta kurssille ilmoittaudutaan ennakkoon. Kurssin opettajana toimi Leena Luoto. Marjaniemen 
SPY järjesti keitto- ja kahvibuffetin kurssilaisille. 
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Kesäkisat järjesti 13.7 Klaukkalanpuisto ja turhauttavasti tapahtuma veti vähän lajeihin osallistuneita ja oman 
puutarhan väkeä. Johtokunnassa päätettiin kehittää kokonaan uusi konsepti kesäkisoille, jotka eivät enää 
kerää helsinkiläisiä yhteen. 
Roosan ruukusta (naisten petankki) ei kisattu, sillä osallistujia ei ollut. 
Roopen ruukku (petankki) – kisattiin elokuun 18. päivä Klaukkalanpuistossa. Voittaja oli Herttoniemen 
siirtolapuutarha. 
 

Uudistuksia, selvityksiä 
 
Rakennusvirastolle toimitettavaksi tarkoitettua koontilomaketta käytettiin edelleen alueiden hoidon 
toteutumisen raportointiin suullisen raportoinnin lisäksi.  
Helsingin Kansallisen kaupunkipuiston perustamishankkeessa ollaan edelleen tukemassa toteutumisen 
edistymistä. Siirtolapuutarhojen asemaa hankkeessa on seurannut aktiivisimmin Olli Salin Vallilasta. 
 
Helsingin Aluejärjestö lupautui viime vuonna suunnittelemaan kv. siirtolapuutarhaliiton vuoden 2020 Study 
Sessionia. Työryhmän vetäjä on Outi Berghäll Kumpulasta ja jäsenet Kristina Virtanen (Brunakärr), Arto 
Härkönen (Marjaniemi) ja Satu Pasanen (Tali). Työryhmä on edennyt pitkälle valmistelutyössä. Ohjelmaan 
vaikuttaa myös kansainvälinen siirtolapuutarhaliitto.  
 

Tiedottaminen 
  
Kokouksissa on kerrottu ajankohtaisia kuulumisia Suomen Siirtolapuutarhaliitosta ja jaettu yhdistysten 
kesken tietoa ja osaamista esiin tulleiden ongelmatilanteiden ratkaisemiseen. Vertaistuki on koettu tärkeäksi 
ja sitä arvostetaan. 
 
Verottajan tiukka talkootyön tulkinta aiheutti runsaasti epäselvyyttä talkoovelvoitteen tulkinnasta. 
Talkootunnit tulkittiin verotettavaksi tuloksi talkootyön tekijöille, jos muilla yhdistyksen jäsenillä on 
mahdollisuus korvata talkootyö rahalla. Liitto laati erikseen ohjeen helsinkiläisille puutarhoille verottajan 
tulkinnasta, jotta verovelvollisuus ei toteudu.  Liitto odottaa verottajan tulkintaa, sillä yhdistykset on 
veloitettu hoitamaan vuokraamiaan yhteisalueita ja ne on perinteisesti hoidettu pääosin talkoin. 

  
Aluejärjestön sivujen päivityksestä vastaava Jari Poutanen Herttoniemestä lisäsi kotisivuille liiton 
uutissyötteen ja Facebook - sivun. Myös kv. liiton uutiset päivittyvät aluejärjestön sivuille. 
Jari Poutanen lopetti tämän vapaaehtoistehtävänsä tämän vuoden syyskuussa. 
 
Kotisivuille koottiin helsinkiläisille puutarhoille tiedotettavaksi toimintaamme sivuavien tahojen tapahtumia 
ja uutisia.  
Liiton facebook -sivuille moni puutarha lähetti tiedot omista avoimista tapahtumistaan ja se on merkittävä 
kanava avoimien ovien sanoman levittämiseen. 
 

Yhteistilaisuudet ja osallistuminen tilaisuuksiin 
 
PopUp -ravintolapäivänä muutamassa puutarhassa järjestettiin omia kahvila-ravintolatapahtumia.  Illallisia 
avoimen taivaan alla ja venetsialaiset ovat löytäneet järjestäjänsä monessa puutarhassa ja juhlilla on oma 
persoonallinen ilmeensä. Näitä tapahtumia järjestetään sekä puutarhojen sisäisinä että yleisölle avoimina 
tapahtumina. 
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Niiden ja muiden yleisölle suunnattujen tilaisuuksien, kuten juhannus- ja elojuhlien avulla alueiden 
avoimuutta tehtiin tutuksi.  Myös perinteiset puutarhatuotteiden myyntitorit keräävät edelleen paljon 
vierailijoita lähinaapurustosta  
 
Avoimet puutarhat -tapahtumaan 7.7.2019 osallistuivat Kumpula, Marjaniemi, Ruskeasuo, Oulunkylä, Vallila 
ja Tali. Sadesäästä huolimatta tapahtumaan osallistui paljon vierailijoita. 
 
Kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvitys 
Useat eri siirtolapuutahojen edustajat ovat osallistuneet KKPH-liikkeen, kaupungin ja muiden tahojen 
tilaisuuksiin, joissa on kehitetty esiselvitystä täydentäviä ehdotuksia kaupunkipuiston tarinaan ja alueelliseen 
kattavuuteen. Vallilan siirtolapuutarha on yhtenä esimerkkinä Stadin yhteiset olohuoneet-hankkeen 
toteutuksessa, jonka Helsingin kaupunginmuseo dokumentoi kaikkien kaupunkilaisten käyttöön. Osallistuvan 
budjetoinnin ehdotus tehtiin joulukuussa ja se eteni äänestykseen syksyllä 2019. 
 

Talous 
Aluejärjestön talous on vuoden 2019 aikana ollut vakaa ja talousarvio toteutui hyvin.   
Budjetti oli laadittu aiemmin vuosien ylijäämän turvin alijäämäiseksi.  
 

 


