Raholan Siirtolapuutarhayhdistyksen viljelijät ry

TOIMINTAKERTOMUS 2021
YHDISTYS
Vuonna 2021 pidettiin 2 kokousta: vuosikokous 19.6.2021 ja syyskokous 11.11.2021.
Kokouksissa käsiteltiin säännöissä määrätyt asiat, lisäksi syyskokouksessa päätettiin
“Kaivotien“ hulevesiongelman korjaamisesta. Yhdistyksen sääntörikkomusasiaan,
eikä Alpo Uutelan esittämiin vaatimuksiin saatu päätöstä aikaiseksi.
JOHTOKUNTA JA MUUT TOIMIHENKILÖT
Johtokunta kokoontui kaudella 2021 12 kertaa.
Johtokuntaan kuuluivat:
Jari Hannula
Pekka Mäki
Jouni Sirén
Pirkko Pekkanen
Juhani Vepsäläinen
Suvi Palttala
Timo Pirinen
Seppo Hakari
Irmeli Vesterinen
Virpi Vuorinen

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
sihteeri
taloudenhoitaja
jäsen
tiedottaja
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen

läsnä 11 kertaa
läsnä 11 kertaa
läsnä 9 kertaa
läsnä 12 kertaa
läsnä 12 kertaa
läsnä 7 kertaa
läsnä 11 kertaa
läsnä 10 kertaa
läsnä 3 kertaa
läsnä 7 kertaa

Johtokunnasta erosi tilikauden aikana Irmeli Vesterinen, täydennyksenä varajäsen
Virpi Vuorinen.
Yhdistyksen tilintarkastajaksi valittiin Tatu Lamberg, Tilintarkastus Lamberg Oy.
Toiminnantarkastajaksi Ella Haapaniemi, varatoiminnantarkastajana Leena Mörönen.
SUOMEN SIIRTOLAPUUTARHALIITTO ry
Yhdistyksemme kuuluu jäsenenä Suomen Siirtolapuutarhaliittoon. Suomen Siirtolapuutarhaliitto ry:n puheenjohtajana toimii Pertti Laitila, Nekalan Siirtolapuutarhayhdistys ry Tampere.
Hallitus:
Jenni Pöllänen, Niihama, Tampere; Arto Härkönen, Marjaniemi, Helsinki; Pirkko
Pekkanen, Rahola, Tampere; Kari Aalto, Haarajoki, Järvenpää; Lasse Granroth,
Brunakärr, Helsinki; Pirkko Kilpeläinen, Kotiniemi, Lahti; Kaija Kumpukallio,
Herttoniemi, Helsinki; Sini Marttinen, Klaukkalanpuisto, Helsinki; Jani Rautkoski,
Metsola, Kotka; Saara Väisänen, Niihama, Tampere.
Myönnetyt kunniajäsenyydet: Hannele Mäkelä

PIRKANMAAN SIIRTOLAPUUTARHOJEN ALUEJÄRJESTÖ RY
Yhdistyksemme on jäsenenä Pirkanmaan Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö ry:ssä,
jonka jäseninä tällä hetkellä ovat tamperelaiset siirtolapuutarhat: Litukka, Nekala,
Niihama ja Rahola. Aluejärjestö jatkaa toimintaansa ja pyrkii lisäämään yhteistyötä
eri puutarhojen, sekä liiton kanssa. Aluejärjestön puheenjohtajana toimii Pirkko
Pekkanen Raholasta.
Raholasta Aluejärjestön hallituksessa: Jari Hannula ja varajäsen Irmeli Vesterinen,
kokousedustajina Hannele Mäkelä, Martti Korpela ja Ulla Ollikkala, varaedustajana
Iida-Maria Huurtela.
KAUDEN ALOITUS
Kesäkausi aloitettiin kevätsiivouksella yhteisillä alueilla omaan tahtiin, ilman erillisiä
talkoita, alueella oli haravointijätettä varten lava, johon sai tuoda myös omalta
palstalta haravoitua, maatuvaa puutarhajätettä. Vesi laitettiin päälle 8.5.2021.
Risujen ja oksien keräys alueelta ja palstoilta onnistui hyvin ja edullisesti toukokuun
alussa. (Myös kuluvan kevään 2022 aikana risujen keräyksen toivotaan toteutuvan,
siitä ilmoitustauluilla kun ajankohta varmistuu).
Yhteisötyövelvoitetta jatkettiin koronatilanne huomioiden kesän aikana. Työt
suoritettiin pääosin tiistai-iltoina, lukuunottamatta töitä, joiden tekeminen ei onnistu
vain yhtenä päivänä, esim. nurmi-aluiden hoito, vessojen siivous, kesäkeittiö ja
saunan lämmitys.
KESÄKAHVILA
Kesähelmi oli avoinna kesäkuun alusta torstaisin ja lauantaisin elokuun loppuun.
SAUNA
Saunaranta siivottiin pienellä porukalla 15.5. Saunakausi aloitettiin 15.5. ja se jatkui
syyskuun loppuun.
Saunat lämmitettiin 2 kertaa/vko, heinäkuussa 3 kertaa/vko koronaohjeistuksilla.
- Tilaussaunaa ja takkatupaa vuokrattiin yhdistyksen jäsenille kysynnän mukaan.
Toteutuneita vuokrauksia oli 17 kpl.
- Johtokunta piti kokouksia takkatuvalla tai tuvan terassilla kesäkaudella
- Ranta“sunnuntai“ sauna ja takkatupa 1 kerta
URHEILUTOIMIKUNTA
- Urheilutoimikunta järjesti yleisurheilun sarjakilpailuja kesä-heinäkuussa aina
torstaisin. Kesäkahvila oli tällöin auki. Raholan maraton juostiin kauden päätteeksi.

MUUT TAPAHTUMAT vuonna 2021
- Alkukevään ja kesän ajan Tarjan lintubongaus (joka sai jatkoa myös talven ajalle)
- 15.4. Puutarhan portit avattiin
- 5.6. Lasten sarjakilpailut alkoivat, klo 18 urheilukentällä torstaisin, 7.8. saakka.
- Uusien viljelijöiden info pidettiin saunalla takkahuoneessa.
- 26.6. Juhannussauna, lipunnosto klo 18, jonka jälkeen kaikille avoin juhannustapahtuma kesäkahvilan terassilla.
- Betonityökurssi pidettiin kesäkahvilalla kaksi kertaa
- Vohvelikahvilatapahtuma
- Vieraslajien torjuntaa useamman kerran
- Avoimet puutarhat ennen juhannusta, pihakirppikset, kesäkahvila avoinna
- Karaoke koronasuojauksin osittain varaston suojassa kesäkahvilan terassilla
- Rantatapahtuma pidettiin perinteisesti; tapahtumassa ongintakisat (ei yhtään kalaa
tällä kerralla), hattukilpailu, kahvit nisun kera ja saunat lämpiminä kävijöille.
- Omenapuiden leikkauskurssi, Pertti Laitila
- Sähköjenmaksupäivä kesäkahvilalla
- Venetsialaiset/lyhtyjuhla kesäkahvilalla
- Syyskuun lopussa vedet laitettiin pois käytöstä talveksi
- Lukupiiri toimi Kesähelmen terassilla touko- syyskuun aikana
Johtokunta kiittää kaikkia viljelijöitä toimintakaudesta 2021
Tervetuloa uuteen kauteen 2022!
https://rahola.siirtolapuutarhaliitto.fi/

