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Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö ry: n vuosikertomus 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.  
Puheenjohtaja on Pakilasta, sihteeri Klaukkalanpuistosta, varapuheenjohtaja Kumpulasta ja taloudenhoitaja 
Vallilasta. Johtokunta kokoontui 7 kertaa  
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 
Johtokunta perusti pienen yleiskaava 2050 seurantaryhmän, jonka tehtävänä on johtokunnan tukena 
seurata yleiskaavaesitystä siirtolapuutarhojen kannalta.  
 
Yhteistyö vuokranantajan ja yhteistyötahojen kanssa 
 
Aluejärjestön johtokunnan edustajat osallistuivat rakennusviraston marraskuussa järjestämään 
kokoukseen. Kaupunki esitteli villikanien ja supikoirien aiheuttamien haittojen seurantaa sekä toimintaa 
metsästyksessä ja metsästyslupamenettelyissä.  
 
Haitallisten vieraslajien hävittämiseksi toimittiin puutarhoissa yhdessä katu- ja puisto-osaston kanssa.   
 
Haketusongelmiin etsittiin ratkaisua pyytämällä tarjouksia pääkaupunkiseudun haketuspalveluiden 
tarjoajilta. Koottu yrittäjäluettelo jaettiin jäsenjärjestöjen käyttöön. 
 
Aluejärjestö esitteli siirtolapuutarhatoimintaa kaupunginmuseon Työväenasuntomuseossa järjestettävässä 
puutarhajuhlassa 5.6. jatkaen perinteistä yhteistyötä. Tapahtuman teemana oli lähiruoka. Myimme 
vastapoimittua raparperia jäsenpuutarhoista kohtuuhintaan. Kumppaneiksi tapahtumaan pyydettiin Stadin 
Tarhaajat ja Hunajafrendit ry:n mehiläishoitajia, jotka toivat paikalle ikkunalasien välissä olevan 
mehiläispesänäytteen.  
 
 Jatkettiin yhteistyötä Helsingissä toimivien kaupunkiviljelijöiden kanssa tiedottamalla tarjolla olevista 
koulutustilaisuuksista.  Osallistuttiin kokouksiin, joissa esiteltiin Hyötykasviyhdistyksen aloitteesta 
käynnistetyn Annalan huvilan alueen kehittämistä ympäristö – ja puutarhakulttuurin keskukseksi. 
Hankkeessa järjestettiin rakennuksiin tutumiskäynti, johon puheenjohtaja osallistui. 
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Yhteiset tapahtumat 
 
Aluejärjestön Pesänpuolustajan kiertopalkinto luovutettiin Erkki Karulinnalle. Hän on Klaukkalanpuiston 
alkuperäismökkiläinen ja on heti perustamisvuodesta 1977 toiminut aktiivisesti kaikessa 
siirtolapuutarhatoiminnassa niin omassa puutarhassaan kuin aluejärjestö ja liittotasolla. Palkinto ja siihen 
liittyvä kunniakirja luovutettiin Erkki Karulinnalle Herttoniemen siirtolapuutarhassa 2.8. 
 
Kesäkisat järjesti Herttoniemen siirtolapuutarha heinäkuun viimeisen viikonlopun lauantaina klo 10 -16. 
Voittajajoukkueet lajeittain: Kuulakikka Pakila, Mölkky Oulunkylä, Petankki Herttoniemi, Lausunta ja puhe 
Herttoniemi, tikanheitto Klaukkalanpuisto ja kroketti Marjaniemi. Lentopallo pelattiin Talissa ja sen voitti 
isäntäpuutarha. 
Roosan ruukusta (naisten petankki) kisattiin kesäkuun toisena viikonloppuna Klaukkalanpuistossa. Voittaja 
oli Pakilan joukkue. 
Roopen ruukku – kisattiin Herttoniemessä, joka voitti ruukun toistamiseen ja järjestää ottelut myös 
ensivuonna. 
 
Aloitteet, kannanotot ja mielipiteet 

Laadittiin aluejärjestön mielipide uudesta yleiskaava 2050:stä.  Siinä korostetaan maisema- ja 
kulttuurihistoriallisten arvojen ohella yhteisöllisyyttä ja virkistysarvoa, jota siirtolapuutarhat tarjoavat myös 
lähinaapurustolleen. Siirtolapuutarhat ovat monimuotoisia ja monitoiminnallisia viheralueita, joiden 
ekosysteemipalveluita tuottava vaikutus tulee ottaa huomioon yleiskaavan jatkosuunnittelussa. eikä niiden 
toimintaedellytyksiä tule heikentää.  

Helsingin siirtolapuutarhojen Aluejärjestö päätti kokouksessaan 1.10. aloitteesta, jolla se tuki Pakilan sekä 
Oulunkylän siirtolapuutarhayhdistysten esitystä vuokrasopimusten muuttamista siten, että yhdistykset 
voisivat käyttää vuokraoikeutta lainan vakuutena. Aloite: Siirtolapuutarhojen ja kaupungin välisen 
vuokrasopimuksen muutosaloite ja asian esille otto yleisten töiden lautakunnassa toimitettiin kaupungille 
5.11. 

Yleisten töiden lautakunta päätti kokouksessaan 17.11.2015 antaa kaikille rakennusviraston vuokralaisena 
oleville siirtolapuutarhayhdistyksille vuokrasopimuksen 11 §:n mukaisen suostumuksen vuokraoikeuden 
siirtämiseen seuraavilla edellytyksillä: 1. Suostumus liittyy vain vuokraoikeuden kiinnittämisestä johtuviin 
tarpeisiin. 2. Siirtolapuutarhayhdistyksen on ilmoitettava kaupungille kiinnitysten hakemisesta ja 
huolehdittava, että kaupunki on jatkuvasti tietoinen panttikirjan haltijasta. Päätös on voimassa 31.12.2026 
asti, jolloin nykyiset vuokrasopimukset päättyvät. 

 
Uudistuksia, selvityksiä 
 
Pelastussuunnitelman malli valmistui pelastuslaitoksen ohjeistamana ennen juhannusjuhlia. Pelastuslain 
mukaan suunnitelma on laadittava, jos juhlaan odotetaan yli 200 osallistujaa tai siellä sytytetään kokko 
(avotuli) Suunnitelman laativa puutarha tekee mallin pohjalta oman riskiarvionsa, johon suunnitelma 
perustuu. 
Kesäkisasääntöjen kuulakikkaohjetta täydennettiin, jotta kisan toteuttaminen tuli kuvatuksi entistä 
yksityiskohtaisemmin.  
 
Laadittiin rakennusvirastolle toimitettavaksi tarkoitettu koontilomake alueiden hoidon toteutumisen 
seurannan helpottamiseksi. 
 
 
Siirtola- ja ryhmäpuutarhojen säilyttämisen edistäminen 
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Yleiskaava 2050 tausta-aineistoa jaettiin jäsenyhdistyksille, jotta esityksiin olisi helppo perehtyä. Erityisesti 
merkitystä on teemakartoilla, joissa käsitellään kulttuuriympäristöä ja viheralueita.  

Kaupunginkanslia tiedotti 11.12.2015 voimaan tulleesta asemakaavasta, jonka kaupunginvaltuusto oli 
hyväksynyt syyskuussa 2014. Helsingin hallinto-oikeus jätti osin tutkimatta ja osin hylkäsi asemakaavasta 
tehdyt valitukset. Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt 10.9.2014 Pakilan, Itä-Pakilan, Tuomarinkylän, 
Tuomarinkartanon asemakaavan muutoksen (nro 12190).  Pakilaa ja Klaukkalanpuistoa koskeva 
asemakaava tuli näin voimaan ja sen myötä molemmat alueet saivat myös suojelumerkinnän 
asemakaavaan. 

Tiedottaminen 
 
Kotisivuilla tiedotetaan kaikille puutarhoille yhteisistä asioista ja panostetaan johtokunnan omien sivujen 
kehittämiseen. Tavoitteena on siirtää pöytäkirjat sähköisinä liitteineen johtokunnan sivuille. 
Kokouspöytäkirjojen tiivistelmien ja mahdollisten mielipiteiden, aloitteiden ja lausuntojen julkaisua 
jatkettiin.  
Kotisivuille koottiin helsinkiläisille puutarhoille tiedotettavaa toimintaamme sivuavien tahojen tapahtumia 
ja uutisia.  
Puheenjohtaja vastasi kesän aikana useampiin kyselyihin, jotka koskivat helsinkiläisiä siirtolapuutarhoja ja 
lähetti tiedotusvälineille taustatietoja siirtolapuutarhatoiminnasta. 
 
Yhteistilaisuudet ja osallistuminen tilaisuuksiin 
 
Usea puutarha osallistui toukokuiseen 16.5. ja elokuiseen 16.8. popup-ravintolapäivään, jolloin avoimien 
porttien sanomaa saatiin esille. Jäsenjärjestöt kertoivat myönteisestä palautteesta. 
Osallistuttiin liiton 85 ja lehden 80 vuotisjuhlaan Tampereen Nekalassa. Puheenjohtajan tervehdyksen 
saattamana liitolle luovutettiin aluejärjestön ja kaikkien helsinkiläispuutarhojen yhteinen lahjakortti 
toimiston IT- laitteiden uusimiseen.  
 
 
Muu toiminta 
 
Pieni siirtolapuutarhasanasto valmistui ja sen myyntihinnat päätettiin. Myyntiyhteistyöstä liiton kanssa 
neuvotellaan.  Siirtolapuutarhasanaston on koonnut Helsingin siirtolapuutarhojen aluejärjestön työryhmä 
vetäjänä Tellervo Hyttinen Vallila;  jäseninä Marja-Liisa Lindman Pakila, Maarit Louekari , Aluejärjestö ja 
Juha Tuhkanen Kumpula. 
Käännökset ovat tehneet Pirkko Korkia Kenward (en), Marianne Lockhoff (de), Maija Roinila (en), Elwa 
Sandbacka (sv) ja Riitta Valle (de). Julkaisija on Helsingin siirtolapuutarhojen aluejärjestö. Painos on 300 kpl. 
 
Talous 
 
Aluejärjestön talousarvio oli laadittu 1800 euroa alijäämäiseksi, tarkoituksena käyttää aikaisempien vuosien 
ylijäämiä erityisesti puutarhasanaston toteuttamiseen. 
Pieni puutarhasanasto oli kauden kallein hanke, vaikka se oli laadittu vapaaehtoistyöllä. Puutarhasanaston 
kulut olivat vuoden aikana 1233,74 euroa, joihin ei sisälly kokouskuluja, ja lisäksi tulee vuoden 2016 
puolelle maksuun 242,00 euroa. Puutarhasanasto maksoi täten 1475,74 euroa, joka on vähemmän kuin 
budjetoitu 2000 euroa.  
Tilikauden alijäämä oli 755,93, eli huomattavasti budjetoitua vähemmän. 
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