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Suomen Siirtolapuutarhaliitto ry 
20.4.2015 

Hyvät siirtolapuutarhurit, 
 

Etelässä palstoilla käy jo kuhina, ja pikkuhiljaa lumet sulavat kaikilta pitkän maamme 

alueilta.  Siirtolapuutarhureille koittavat kiireiset ajat. 

 

Tiedoksi: Myrkytön viikko 

 

Kansainvälinen Siirtolapuutarhaliitto on esittänyt vetoomuksen, että kaikissa 

Euroopan maissa vietettäisiin torjunta-aineiden vastainen myrkytön viikko. Suomessa 

toimintaviikko vietetään toukokuussa, viikolla 22. Aiheesta tulee juttu seuraavaan 

(15.5. ilmestyvään) Siirtolapuutarha-lehteen. 

 

Viikon aikana liitto haluaa nostaa valokeilaan myrkyttömän kasvinsuojelun sekä 

siirtolapuutarhoissa että kotipuutarhoissa. Toivomme aiheen saavan julkisuutta ja 

herättävän keskustelua. Lähempänä tuota viikkoa liitto toimittaa yhdistysten 

tiedottajille hieman mainosmateriaalia.  

 

Toimisto kiittää 

 

Lämpimät kiitokset kaikille yhdistyksille, jotka ovat päivittäneet jäsenlistat sekä 

lähettäneet toimistoon tiedot vuoden 2015 toimihenkilöistään ja toiminta-

/vuosikertomuksensa vuodelta 2014! Muutama uupuu vielä... 

 

Puutarhakurssi 

 

Liiton järjestämä päivän mittainen puutarhakurssi lauantaina 6.6. Ahlman-instituutissa 

Tampereella tarvitsee toteutuakseen lisää osallistujia. Tämän tiedotteen liitteenä 

olevan kurssi-ilmoituksen voi tulostaa vaikka yhdistyksen ilmoitustaululle. 

 

Jäsenmatka 

 

Jäsenmatkan ajankohta (26.-31.8.), eli päällekkäisyys puheenjohtajakokouksen 

kanssa, on herättänyt jonkin verran kysymyksiä. Päällekkäisyys on valitettavaa, mutta 

matkan ajankohdan saneli majoituskapasiteetti Visbyssä. Moni siirtolapuutarhuri on 

ilmoittautunut mukaan, mutta vielä on tilaa. Erillinen infosivu matkasta liitteenä. 

 

Kaunista kevään jatkoa! 

 

Tina Wessman 

sihteeri 

Suomen Siirtolapuutarhaliitto ry. 
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Hyvä jäsenyhdistys, 

 

Menestyksekästä jatkoa alkaneelle vuodelle!  

 

Tänä vuonna Suomen Siirtolapuutarhaliitto täyttää 85 vuotta ja Siirtolapuutarha-lehti 80 vuotta. 

Myös monella jäsenyhdistyksellä on juhlavuosi. 

 

Haluaisiko yhdistyksenne järjestää liiton 85-vuotisjuhlat? 

 

Suunnitelmissa on järjestää pienimuotoiset juhlat heinäkuisena lauantaina. Juhlien ei 

ole tarkoitus olla Kohtaamispäivien kokoluokkaa, vaan nimenomaan pienimuotoista ja 

vapaamuotoista – osallistujina kenties pari henkilöä per yhdistys ja jokunen kutsuvieras 

päälle. Soppatykki porisemaan, päälle kahvia ja kakkua – ei sen kummempaa. Liitto 

kustantaa kaikki tarjoilut.  

 

Jos yhdistyksenne haluaa juhlat omaan puutarhaan ja samalla mahdollisuuden 

esittäytyä siirtolapuutarhurikollegoille eri puolilta maata, niin ottakaa yhteyttää 

toimistoon – info@siirtolapuutarhaliitto.fi tai puhelimitse 010 3213 540.  

 

Terveisiä toimistosta 

 

Vuoden alussa liiton toimistossa aloitti uusi toimistosihteeri, Tina Wessman. 

Toimistosihteeri on osa-aikainen, ja niinpä toimisto palvelee puhelimitse (puh. 010 3213 

540) arkisin klo.  10-14. Kävijöitä toimisto palvelee - tutussa osoitteessa Pengerkatu 9 B 

39 – maanantaisin ja torstaisin klo 10-14, tai sopimuksen mukaan. 

 

Byrån erbjuder service även på svenska. 

 

 
  

 

Puutarhakurssi:  

PERINTEITÄ PUUTARHASSA 
 

Aika:  lauantai 6.6.2015 klo 9:30-17: 

Paikka: Ahlman Instituutti, Hallilantie 24, 33820 Tampere 

 

Kurssilla käsitellään perinnekasveja - niiden säilyttämistä, 

lisäämistä ja hoitoa – sekä satoa vanhoista puutarhakirjoista: 

toimivia niksejä vuosikymmenten takaa. 
 

Kurssiohjelma:  

09:30-10:00 tervetuliaiskahvi  

10:00-12:00 kurssi 

12:00-12:45 lounas 

12:45-14:30 kurssi 

14:30-15:00 iltapäiväkahvi 

15:00-17:00 kurssi  

 

Kouluttajana toimii maisemasuunnittelun hortonomi (AMK) Krista Mäkelä. Kurssin 

päättymisen jälkeen Krista on lupautunut jäämään juttelemaan ja vastailemaan 

kiireettömien osallistujien kysymyksiin.  

 

Kurssin hinta: 50 euroa, sisältää opetuksen, lounaan ja kahvit (aamu- ja iltapäivä).  

 

Sitova ilmoittautuminen  27.4.2015 mennessä sähköpostitse osoitteeseen 

info@siirtolapuutarhaliitto.fi tai puhelimitse puh. 010 3213 540 (arkisin klo 10-14). 

Kurssille mahtuu 40 osanottajaa. 

 

Jos on tarvetta ja kiinnostusta, niin liitto voi järjestää omakustanteisen kimppakyydin 

Tampereen rautatieasemalta Ahlman instituuttiin klo. 8:52 saapuvalla junalla tuleville 

sekä paluukyydin Ahlmanilta klo 18:07 lähtevään junaan. Kerrothan kyytitarpeesta 

ilmoittautuessasi – kiitos. 
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Juhlavuoden jäsenmatka Ruotsiin 26.-31.8.2015

 
Matkalla tutustumme siirtolapuutarhoihin ja kuljemme tovin ruotsalaisen luontotutkijan 
Carl von Linnén jalanjäljissä Uppsalassa ja Visbyssä. Nykyaikaa edustavat Enköpingin 
maineikkaat kaupunkipuistot ja mennyttä aikaa Vadstenan luostaripuutarha sekä 
Wadköpingin ulkoilmamuseo Örebrossa.  
 
Matka toteutetaan laiva-, bussi- ja lauttamatkana. Bussin ratissa on monelle aiempiin 
liiton matkoihin osallistuneelle tuttu luottokuljettajamme Olli.  
 
Tarkemmat tiedot Siirtolapuutarha-lehden numerossa 1/2015. 
 
Alustava matkaohjelma: 
 
ke 26.8. Lähtö Viking Linen Mariellalla suuntana Tukholma. Laivalla buffetillallisen. 
 
to 27.8. Aamiainen laivalla. Uppsala: Uppsalan kasvitieteellinen puutarha, Linnén 

kesäkoti Hammarby, Flora Linnea –siirtolapuutarha, lounas. Enköping: 
kaupunkipuistot. Örebro: majoittuminen hotelliin 

 
pe 28.8. Hotelliaamiainen. Örebro: Wadköpingin ulkoilmamuseo. Vadstena: luostari. 

Gränna: lounas. Lautta Oskarshamnista Visbyhyn. Majoittuminen Visbyssä.  
 
la 29.8. Hotelliaamiainen. Visby:  kävelyretki, siirtolapuutarhavierailu, lounas – 

iltapäivä omaa aikaa. 
  
su 30.8. Hotelliaamiainen. Lautta Visbystä Nynäshamniin. Nynäshamn: Kalvö 

koloniby –siirtolapuutarha. Paluumatka Helsinkiin Viking Linen Gabriellalla. 
Laivalla päätösillallinen.  

 
ma 31.8.  Saapuminen Helsinkiin 
 
Hinta:  
Matkan jäsenhinta tulee olemaan noin 690 euroa.  
 
Hintaan sisältyy laiva- ja lauttamatkat, bussikuljetukset, hotellimajoitus 2 hh, päivittäin 
aamiainen ja lounas/päivällinen, opastukset ja sisäänpääsyt ohjelman mukaisiin 
käyntikohteisiin.  
 
Matkan toteutuminen edellyttää vähintään 40 osallistujaa. Matkalla noudatetaan yleisiä 
valmismatkaehtoja.  
 
Tiedustelut ja paikkavaraukset liiton toimistosta.  
 
Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 15.5.2015. 
 
TERVETULOA MUKAAN! 
 

  


