
 

 

Toimintasuunnitelma 2021 

Toiminnan lähtökohdat 
Raholan Siirtolapuutarhanviljelijät ry on vuonna 1949 perustettu yhdistys. Siirtolapuutarhalla on nykyään 163 
palstaa. Raholan siirtolapuutarhan tarkoitus on luoda kaupunkilaisperheille mahdollisuus viljellä itse vihanneksia, 
marjoja ja kasvattaa hedelmäpuita, sekä viettää aikaa terveellisessä ympäristössä. 

Palstan hoito on vapaa-ajan viettoa ja stressinhoitoa kiireisen työelämän keskellä, sekä senioreille hyvien 
liikenneyhteyksien päässä oleva virkistyspaikka, josta kaikki voimme nauttia. 

Raholan Siirtolapuutarhanviljelijät ry on Suomen Siirtolapuutarhaliitto ry:n jäsen. Suomen Siirtolapuutarhaliitto ry 
on vuonna 1930 Tampereella perustettu valtakunnallinen keskusjärjestö, jonka tehtävänä on edistää ja kehittää 
maamme siirtolapuutarhatoimintaa. 

Yhdistys on myös Pirkanmaan Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö ry:n jäsen.   

Hallinto 
Yhdistyksen toimintaa johtaa syyskokouksen valitsema johtokunta, johon kuuluvat puheenjohtajan lisäksi 
kahdeksan varsinaista jäsentä ja neljä varajäsentä. Puheenjohtaja valitaan vuodeksi ja varsinaiset jäsenet kahdeksi 
vuodeksi, neljä heistä on erovuorossa vuosittain, varajäsenet valitaan vuodeksi. Johtokunta kokoontuu tarvittaessa. 

Talous 
Talous koostuu pääasiassa jäsenmaksuista, lisänä erilaisten jäsentapahtumien ja muun toiminnan tuotot. Tulot ja 
menot on esitetty tarkemmin talousarviossa.  

Tulevaisuus 
Kaudella 2021 on tavoitteena pitkän aikavälin suunnitelmien päivittäminen, johon sisältyy mm. ylävessojen 
poistuminen käytöstä ja mahdollisten vastaavien uusien tilojen rakentaminen, sekä kanta-alueen putkistojen 
kunnon selvittäminen ja alueen sähköverkon uusimiseen tähtäävät toimenpiteet. Lisäksi kerhotalon rakentamisen 
tarpeellisuudesta wc- ja suihkutiloineen tulee selvittää. 

Talkoot  
Kevätsiivoustalkoot järjestetään toukokuun alussa ja saunan ympäristön kevätsiivoustalkoot järjestetään ennen 
saunakauden alkua. Molempien talkoiden järjestäminen on sidoksissa Covid-19 tilanteeseen ja THL:n suosituksesta 
pandemiaan liittyen. 

Yhteisötyövelvoite  
Puistoalueet, yhteisrakennukset, tiet, wc:t, kesäkahvilatoiminta, kalusto ja muu yhteisomaisuus on yhdistyksen 
hoidettava, joten jäsenten on osallistuttava yhteisesti näiden kaikkien tehtävien hoitamiseen. Yhteisötyövelvoite 
on suunniteltu kattamaan ko. tehtävien vaatima työmäärä. 

Yhteisötyövelvoite (10 h/vuosi) on palstakohtainen. Yhteisötyövelvoitteen voi myös suorittaa rahalla ja osan työllä. 
Yhteisötyöt sovitaan varastolla kerran viikossa sovittuna päivänä (tiistaisin klo 18-20) ja mahdollisesti myös 
suoritetaan ko. päivänä. Yhteisötyöt suoritetaan kesäkauden aikana. Yhteisötyövelvoitteen siirtäminen palstan 
käyttöoikeuden luovutuksen yhteydessä on huomioitava kauppakirjassa. 

Sauna 
Raholan Helmessä voi kesällä saunoa 2-3 kertaa viikossa huomioiden THL:n suositukset ja Covid-19 aiheuttamat 
rajoitukset. Saunojen lämmitys hoidetaan yhteisötyövelvoitteena, mikä sovitaan saunojen lämmityksestä 
vastaavan kanssa. Saunojen ja takkatuvan siivous suoritetaan ostopalveluna. Lisäksi saunaa ja takkatupaa on 
mahdollista vuokrata jäsenistölle omien tilaisuuksien järjestämiseen, jolloin vuokraaja hoitaa siivouksen siten, että 
tila on samassa kunnossa kuin vastaanottaessaan tilat. Saunarannassa järjestetään yhdistyksen tapahtumia 
mahdollisuuksien mukaan. 

 



 

 

Tiedottaminen  
Tiedotus tapahtuu talvella kirjeitse ja kesällä yhdistyksen ilmoitustauluilla, sekä yhdistyksen nettisivuilla, Facebook  
-ryhmässä ja mahdollisuuksien mukaan sähköpostilla. Sähköpostiosoitteiden toimittaminen yhdistyksen tietoon on 
ensiarvoisen tärkeätä tiedottamisen sujuvuuden ja kustannussäästöjen mahdollistamiseksi. 

Yhdistyksen tapahtumat löytyvät parhaiten nettisivuilta: www.rahola.siirtolapuutarhaliitto.fi 

Tilaisuudet 
- yhdistyksen sääntöjen määräämät kokoukset 

- kesäkahvilan avajaiset  

- uusien viljelijöiden info 

- juhannuksena lipunnosto 

- rantasunnuntai heinäkuussa 

- mahdollista muuta toimintaa: taimimyynti, peräkontti/kottikärry/mökkipihakirppis lavatanssikurssi, terassitanssit, 
karaoke, aurinkovärjäys-, betonikurssit, hyvän olon iltapäivä, lukupiiri, yhteislauluilta, mehiläisinfo, ym. järjestetään 
resurssien puitteissa, mikäli innokkuutta järjestämiseen ja vapaaehtoisia tekijöitä ilmoittautuu tehtäviin. Kaikkien 
tilaisuuksien järjestämisessä on huomioitava vastuullinen toiminta liittyen Covid-19 tilanteeseen. 

Urheilu- ja kerhotoiminta  
- kesäkuun alusta alkaen viikoittaiset lasten urheilukilpailut torstaisin päättyen Raholan maratoniin. 
- petankkia, tikanheittoa, aikakävelyä. 

Liikenneturvallisuus 
Liikenneturvallisuutta pyritään parantamaan nopeusrajoitusmerkein sekä nopeutta rajoittavin estein. Toivotaan 
yhdistyksen jäsenten noudattavan nopeusrajoitusta 10 km/h sekä välttävän turhaa ajoa alueella. Kaikki alueen tiet 
ovat pelastusteitä, eikä niillä ole lupaa pysäköintiin. Palstalaisen tulee kertoa toimintaohjeet myös vierailleen. 

Kierrätyspiste 
Kierrätyspiste sijaitsee ison parkkialueen varastorakennuksen takana. 

Vieraslajit  
Alueella kasvavien vieraslajien poistamiseksi on tehty suunnitelma. Viljelijöitä velvoitetaan myös hävittämään 
omilta palstoiltaan mahdolliset vieraslajit. Vieraslajeista saa tietoa esim. vieraslajit.fi -nettisivuilta. 

Palstakatselmus  
Jokainen palstalainen on velvollinen pitämään palstansa ja rakennuksensa siistinä. Muistathan, että hallitsemasi 
tontin takapiha on toisen etupiha, joten huolehdithan myös takapihan kuntoon. Mikäli palsta ei ole sääntöjen 
mukainen, annetaan palstan haltijalle määräys asian korjaamiseksi. Palstakatselmuksen suorittaa viljelijöistä 
koostuva ryhmä yhteisötyövelvoitetyönään. Katselmuksessa kiinnitetään huomiota mm. seuraaviin asioihin: 
pensasaitojen korkeus enintään 120 cm, huoltokäytävien avoimuus, puiden ja pensaiden korkeus, teiden 
rikkaruohottomuus sekä puutarhan yleinen siisteys.  

Aluejärjestö 
Puistokonsertti toteutetaan perinteiseen tapaan, mikäli Tampereen kaupungin kulttuuripalvelut niitä järjestävät. 
Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan muihin aluejärjestön järjestämiin tapahtumiin.  

Siirtolapuutarhaliitto  
Siirtolapuutarhaliitto toimittaa Siirtolapuutarhalehteä jäsenyhdistyksen jäsenille. Liitto järjestää myös erilaisia 
koulutuksia, joista saa lisätietoa lehdestä ja liiton nettisivuilta.  

Raholan Siirtolapuutarhanviljelijät ry, johtokunta 


