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1.   Yleistä 

 

Suomen Siirtolapuutarhaliitto ry. on valtakunnallinen ja poliittisesti sitoutumaton 

järjestö, jonka tarkoituksena on edistää ja kehittää siirtolapuutarhatoimintaa osana 

kaupunkien kulttuuri- ja viherympäristöjä. Liitto on keskusjärjestö, joka tukee 

jäsenyhdistystensä toimintaa ja pyrkii vaikuttamaan sekä siirtolapuutarhoihin 

liittyvään päätöksentekoon että kansalaisten mielikuvaan siirtolapuutarhatoiminnasta. 

Toimintavuonna liittoon kului 30 jäsenyhdistystä, joiden kautta liitto edusti yli 3 700 

suomalaista siirtolapuutarhaviljelijää. 

 

Suomen Siirtolapuutarhaliitto pyrkii toimimaan siten, että maamme valtakunnallinen 

siirtolapuutarhatoiminta pysyy ja kasvaa elinvoimaisena sekä kehittyy entistä 

monimuotoisemmaksi. Siirtolapuutarha-alueet ovat ekologisesti, taloudellisesti ja 

sosiaalisesti kestäviä puutarhaviljely- ja vapaa-ajanviettopaikkoja, jotka maankäytön 

osalta monipuolistavat isäntäkuntiaan. Siirtolapuutarha-alueet pyritään saamaan 

osaksi maamme Kansallisia kaupunkipuistoja sekä Euroopan kaupunkiohjelman 

suosittelemaan asemaan. 

 

Siirtolapuutarhatoiminnan kulmakiviä, joihin myös liitto nojaa, ovat kestävä kehitys, 

ekologisuus, yhteisöllisyys ja lähiruoan tuottaminen. Siirtolapuutarhaliiton toiminnan 

tavoitteena on edistää ekologista ajattelua ja kestävää kehitystä jäsenyhdistyksissä, 

jäsenyhdistysten jäsenten omissa puutarhoissa sekä yleisemmin osana 

siirtolapuutarhoja ympäröiviä yhteisöjä. 

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Siirtolapuutarhaliitto valvoo jäsenyhdistystensä etuja 

sekä kouluttaa, neuvoo ja opastaa. Keskeistä toiminnassa ovat myös 

jäsenyhdistysten verkostoitumisen ja yhteistyön edistäminen sekä uusia 

siirtolapuutarha-alueita ja -yhdistyksiä perustavien neuvonta ja tukeminen. 

Siirtolapuutarhatoiminnasta tiedottaminen omille jäsenille, kansalaisille, medioille ja 

yhteiskunnan eri toimijoille on myös merkittävä osa liiton toimintaa. 

 

Vuosi 2018 oli liiton 88. toimintavuosi. Vuoden teema oli ’Kierrätä, kompostoi, käytä’. 

 

Liiton toiminta rahoitetaan jäsenmaksuilla (33 euroa/jäsenyhdistyksen jäsenen 

hallitsema palsta) ja Ympäristöministeriön avustuksella, joka toimintavuonna oli 4 000 

euroa. 

2.   Hallinto 

 

Liiton asioita hoiti vuoden 2017 liittokokouksessa valitut puheenjohtaja ja hallitus sekä 

hallituksen antamia tehtäviä toteuttava työvaliokunta.  

 

Erikseen nimettyjä tehtäviä hoitivat toimikunnat ja työryhmät. Vuoden aikana 

toimintaansa jatkoivat Siirtolapuutarha-lehden toimitusneuvosto, ympäristöryhmä, 
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viestintäryhmä ja jäsentyöryhmä sekä määräaikainen messutyöryhmä. Lisäksi 

perustettiin sääntömuutostyöryhmä sekä työryhmä valmistelemaan Kansainvälisen 

Siirtolapuutarhaliiton Suomessa vuonna 2020 järjestettävää Study Session -

tapahtumaa. 

 

Liiton toimistossa työskenteli osa-aikainen liittosihteeri ja liiton toiminnassa olivat 

mukana taloudenhoitaja ja lehden toimitussihteeri. 

 

2.1.   Hallitus 

 

Siirtolapuutarhaliiton sääntöjen (10 §) mukaisesti liiton asioita hoitaa varsinaisen 

liittokokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi kymmenen 

varsinaista jäsentä. Hallituksen tehtävät on määritelty liiton säännöissä ja sen 

toimintaa ohjeistaa hallituksen ohjesääntö. 

          

Hallituksen kokoonpano 1.1.- 31.12.2018 
Asema Nimi Yhdistys Paikkakunta Osall. 

 

Puheenjohtaja Pertti Laitila Nekalan Spy Tampere 2 

I varapj. Maarit Louekari Pakilan Spy Helsinki 2 

II varapj. Sinikka Palmio Niihaman Rpy Tampere 2 

Jäsen Kari Aalto Haarajoen Spy Järvenpää 2 

Jäsen Kari Heikkinen Metsolan Spy Kotka 1 

Jäsen Maylis Karjalainen Brunakärr Ktf Helsinki 1 

Jäsen Pirkko Kilpeläinen Lahden Kotiniemen Spy Lahti 2 

Jäsen Eija Meriluoto Kupittaan Rpy Turku 0 

Jäsen Marjukka Metsola Napapiirin Rpy Rovaniemi 2 

Jäsen Leo Pusa Marjaniemen Sp Helsinki 2 

Jäsen Kerttu Viironen Litukan Spy Tampere 0 

1. varajäsen Juha Suominen Kumpulan Spy Helsinki 1 

2. varajäsen Sirpa Santala Nekalan Spy Tampere 2 

3. varajäsen  Marjukka Ronkainen Lahden Kotiniemen Spy Lahti 1 

4. varajäsen Annu Brotherus Pakilan Spy Helsinki 1 

5. varajäsen Outi Berghäll Kumpulan Spy Helsinki 1 

 

Liittokokouksen 2017 valitsemana tilintarkastajana toimi Pauli Aaltonen, HT 

(AuditPlan Oy) ja varatilintarkastajana Jonas Sandell, KHT (AuditPlan Oy). 

Toiminnantarkastajana toimi Reijo Tuominen ja varatoiminnantarkastajana Kari 

Ämmälä. 

 

Sääntöjen (16 §) mukaisena liiton hallituksen määräämänä nimenkirjoittajana toimi 

Leo Pusa.  

 

2.2.   Työvaliokunta 

 

Siirtolapuutarhaliiton sääntöjen (12 §) mukaisesti hallituksen antamien tehtävien 

toteuttamisesta vastaa puheenjohtajien, sihteerin ja kahden hallituksen 

keskuudestaan valitseman jäsenen muodostama työvaliokunta. Työvaliokunnan 

toimintaa ohjaa hallituksen vahvistama ohjesääntö.  



   TOIMINTAKERTOMUS 2018  
  30.1.2019   
    
   s. 3 (26) 

  

 

 

Työvaliokunnan kokoonpano 1.1. – 31.12.2018 
Asema Nimi Yhdistys Paikkakunta Osall. 

Puheenjohtaja Pertti Laitila Nekalan Spy Tampere 9 

I varapj. Maarit Louekari Pakilan Spy Helsinki 9 

II varapj. Sinikka Palmio Niihaman Rpy Tampere 8 

Jäsen Kari Aalto Haarajoen Spy Järvenpää 8 

Jäsen Kari Heikkinen Metsolan Spy Kotka 7 

Liittosihteeri Tina Wessman SSpl  9 

 

 

2.3.   Toimikunnat ja työryhmät 

 Toimitusneuvosto 

 

Siirtolapuutarha-lehden toimitusneuvoston toimintaa ohjaa liiton hallituksen 

vahvistama ohjesääntö. Toimitusneuvosto on lehden neuvoa-antava elin, johon 

hallitus valitsee toimikaudekseen 5-7 jäsentä. Hallitus nimeää neuvoston 

puheenjohtajan.  

 

Hallituksen nimeämien jäsenten lisäksi lehden päätoimittaja (jona lehden 

ohjesäännön mukaisesti toimii liiton puheenjohtaja) on toimitusneuvoston jäsen. 

Ohjesäännön mukaisesti kokousten esittelijänä toimii lehden toimitussihteeri ja 

kokousten sihteerinä toimii liittosihteeri. 

 

Toimitusneuvoston kokoonpano 1.1.-31.12.2018 
Asema Nimi Yhdistys Paikkakunta 

Pj.  Maylis Karjalainen Brunakärr Ktf Helsinki 

Päätoimittaja  Pertti Laitila Nekalan Spy Tampere 

Jäsen Irja Appelroth Kantolanniemen Spy Hämeenlinna 

Jäsen  Pirkko Kilpeläinen Lahden Kotiniemen Spy Lahti 

Jäsen Olli Salin Vallilan Spy Helsinki 

Jäsen  Harri Tiainen Oulunkylän Spy Helsinki 

 

Ympäristöryhmä 
 

Ympäristöryhmän tehtävänä on Sitoumus2050 -hankkeeseen kuuluvan 

ympäristösitoumuksen ’Kestävää kesänviettoa kaupungissa’ edistäminen.  

 

Ympäristöryhmän kokoonpano 1.1.-31.12.2018 
 

 Yhdistys Paikkakunta 

Pj.  Maarit Louekari  Pakilan Spy Helsinki 

 Kari Aalto Haarajoen Spy Järvenpää 

 Outi Berghäll Kumpulan Spy Helsinki 

 Tuija Lujanen-Lampi Marjaniemen Sp Helsinki 

 Timo Mäkinen Pakilan Spy Helsinki 

 Sirpa Santala Nekalan Spy Tampere 

 

Viestintäryhmä 
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Viestintäryhmä laatii liiton vuosittaisen viestintäsuunnitelman sekä vastaa erilaisista 

viestintään liittyvistä yksittäisprojekteista. 

 

Viestintäryhmän kokoonpano 1.1.-31.12.2018 
 

 Yhdistys Paikkakunta 

Pj.  Maylis Karjalainen Brunakärr Ktf Helsinki 

 Pirkko Kilpeläinen Lahden Kotiniemen Spy Lahti 

 Tuija Lujanen-Lampi Marjaniemen Sp Helsinki 

 Juha Suominen Kumpulan Spy Helsinki 

 

Jäsentyöryhmä 

 

Jäsentyöryhmän tehtävänä on kasvattaa liiton etukortin kumppaniverkostoa, kehittää 

jäsenpalveluja sekä edistää jäsenhankintaa. Jäsenhankinnan edistämiseen liittyy 

myös liittokokouksen hyväksymään toimintasuunnitelmaan 2018-2021 kirjattu 

jäsenpohjan laajentamisen mahdollisuuksien kartoittaminen. 

Jäsentyöryhmän kokoonpano 1.1.-31.12.2018 
 

 Yhdistys Paikkakunta 

Pj.  Leo Pusa Marjaniemen Sp Helsinki 

 Kari Aalto Haarajoen Spy Järvenpää 

 Marjukka Metsola Napapiirin Rpy Rovaniemi 

 Kerttu Viironen Litukan Spy Tampere 

 

Sääntömuutostyöryhmä 

 

Hallituksen syyskokouksessaan nimeämän sääntömuutostyöryhmän tehtävänä on 

valmistella Suomen Siirtolapuutarhaliiton sääntömuutosta esitettäväksi 

liittokokoukselle 2021. 

Sääntömuutostyöryhmän kokoonpano 27.10.-31.12.2018 
 

 Yhdistys Paikkakunta 

Pj.  Juha Tuhkanen Kumpulan Spy Helsinki 

 Kari Aalto Haarajoen Spy Järvenpää 

 Juha Suominen Kumpulan Spy Helsinki 

 

Study Session 2020 -työryhmä 

 

Vuonna 2020 Suomen Siirtolapuutarhaliitto toimii ensimmäistä kertaa Kansainvälisen 

Siirtolapuutarhaliiton tapahtuman isäntämaana. Tapahtuman suunnittelua ja 

järjestämistä varten perustettiin työryhmä, joka aloitti työskentelynsä lokakuussa.  

Study Session 2020 -työryhmän kokoonpano 28.8.-31.12.2018 
 

 Yhdistys Paikkakunta 

Pj.  Outi Berghäll Kumpulan Spy Helsinki 

 Arto Härkönen Marjaniemen Sp Helsinki 

 Satu Pasanen Talin Spy Helsinki 

 Kristina Virtanen Brunakärr Ktf Helsinki 

 Tina Wessman SSpl  
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Muut työryhmät 

 

Tampereen puutarhamessujen SSpl:n osaston järjestelytyöryhmään kuuluivat liiton 

puheenjohtaja Pertti Laitila, II. varapuheenjohtaja Sinikka Palmio ja liittosihteeri Tina 

Wessman.  

 

2.4.   Toimihenkilöt 

 

Suomen Siirtolapuutarhaliiton osa-aikaisena liittosihteerinä toimi Tina Wessman 

(Vihertantta Oy) Helsingistä. 

 

Liiton taloudenhoitajan tehtäviä hoiti Markku Tuominen Porista. Kirjanpidon on 

hoitanut P-R Talous ja Vuokraus Oy. 

 

Siirtolapuutarha-lehden toimitussihteerin tehtävää hoiti Jaana Veikkola-Virtanen 

(Levidus Oy) Espoosta. 

 

Liiton toimiston tietotekniikka- ja teleliikenneasioita hoitivat Arto Karkkonen ja Jouni 

Mehtonen (Kumpulan Spy, Helsinki).  

 

Hallituksen nimeämänä edustajana As. Oy Pengerkatu 9:n yhtiökokouksissa toimi 

Leo Pusa (hallituksen jäsen, Marjaniemen Sp, Helsinki). 

 

2.5.   Toimisto 

 

Liitolla on Pengerkadulla, Helsingin Kallion kaupunginosassa oma toimistohuoneisto, 

jonka pinta-ala on 92 m2. Huoneistossa on työhuone ja arkistohuone sekä 

kokoushuone (luokkamuodossa tilaa 20-25 henkilölle), kahvihuone ja pieni 

keittokomero. 

 

Toimistolla pidetään liiton omia kokouksia ja tila tarjoaa mahdollisuuden järjestää 

pienimuotoisia koulutustilaisuuksia. Liiton jäsenyhdistykset voivat vuokrata toimiston 

tiloja omiin tilaisuuksiinsa, ja monet helsinkiläiset yhdistykset pitävät talvikauden 

aikana hallituksen kokouksensa Pengerkadulla. Tilavuokra on 1.3.2015 alkaen 

jäsenyhdistyksille 30 euroa/käyttökerta.  

 

Liiton toimisto palvelee puhelimitse arkisin (kesä-elokuussa ti-to) klo 10:00-14:00. 

Kävijöille toimisto on avoinna sopimuksen mukaan.  

3.   Kokoukset 

 

3.1.   Liittokokous 
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Siirtolapuutarhaliiton liittokokoukset järjestetään neljän vuoden välein. Seuraava 

liittokokous järjestetään vuonna 2021 Helsingissä. 

 

3.2.   Puheenjohtajien kokous 

 

Ohjesääntönsä mukaan hallitus kutsuu jäsenyhdistysten puheenjohtajat koolle 

kahden vuoden kuluttua liittokokouksesta elokuussa. Seuraava puheenjohtajien 

kokous järjestetään elokuussa 2019, liittokokouksen päätöksen mukaisesti 

Rovaniemellä.  

 

Toimintavuoden aikana suunniteltiin kokouspäivän ohjelma ja selvitettiin 

mahdollisuuksia saada ryhmäalennuksia matkoihin. 

 

3.3.   Hallituksen kokoukset  

 

Toimintavuonna hallitus piti kaksi kokousta.  

 

Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 17.3.2018 ja sääntömääräinen syyskokous 

27.10.2018.   

 

 Hallituksen sääntömääräinen kevätkokous 17.3.2018 

 

Sääntömääräisessä kevätkokouksessaan liiton hallitus käsitteli vuoden 2017 

toimintakertomuksen ja tilikertomuksen sekä tilin- ja toiminnantarkastajan lausunnot. 

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa tilinpäätös 2017 esitettäväksi liittokokoukselle 

vuonna 2021. 

 

Kokouksessa keskusteltiin liiton taloushallinnon kehittämisestä sekä kuultiin raportit 

eri työryhmien hankkeiden etenemisestä. Lisäksi käsiteltiin EU: n tietosuoja-

asetuksen (GDPR) vaikutusta liiton toimintaan sekä nimettiin hallituksen jäsen Pirkko 

Kilpeläinen (Lahden Kotiniemen Spy) liiton tietosuoja-asioista vastaavaksi henkilöksi. 

 

  Hallituksen sääntömääräinen syyskokous 27.10.2018 

 

Syyskokouksessaan hallitus käsitteli ja hyväksyi yksimielisesti vuoden 2019 

toimintasuunnitelman ja budjetin. Lisäksi hallitus vahvisti kokouksessa liiton 

talousohjesäännön, joka astui voimaan välittömästi. 

 

Liiton työryhmät raportoivat hankkeidensa etenemisestä ja saivat hallitukselta 

jatkoevästystä. Kokouksessa kuultiin liittosihteerin tekemä kartoitus menossa olevista 

uusien siirtolapuutarha-alueiden hankkeista. Siirtolapuutarha-lehden 

toimitusneuvoston puheenjohtaja raportoi lehden tulevista muutoksista ja 

kilpailutuksista.   

 

3.4.   Työvaliokunnan kokoukset 
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Työvaliokunta kokoontui toimintavuonna kuusi kertaa sekä piti kolme 

sähköpostikokousta. Kokouksista neljä pidettiin liiton toimistolla Helsingissä.  

Kesäkuussa kokous yhdistettiin vierailuun Metsolan siirtolapuutarhaan Kotkassa. 

Vierailupäivän aikana työvaliokunta tutustui myös Kotkan kansalliseen 

kaupunkipuistoon. Elokuussa kokous yhdistettiin vierailuun Marjaniemen 

siirtolapuutarhaan Helsingissä. Työvaliokunta esittää isännille ja emännille 

sydämelliset kiitokset lämpimästä vastaanotosta. 

 

Työvaliokunnan kokousten keskikesto oli noin kaksi ja puoli tuntia, ja kaikista 

kokouksista kertyi pöytäkirjamerkintöjä 78 sivun verran.  

 

Kokousten asialistoilla vakiokohtia olivat liiton taloudellinen tilanne, työryhmien 

työskentely, toiminnan ja tapahtumien suunnittelu, Kansainvälisen 

Siirtolapuutarhaliiton asiat, Siirtolapuutarha-lehti, ilmoitusasiat sekä toimiston asiat. 

Työvaliokunta valmisteli kokouksissaan hallituksen kokouksissa käsiteltävät asiat. 

Lisäksi kokouksissa käsiteltiin myös mm. koulutusavustusanomuksia ja 

ansiomerkkihakemuksia.  

 

Liiton taloudenhoitaja on osallistunut kutsuttuna työvaliokunnan kaikkiin varsinaisiin 

kokouksiin.  

 

3.5.   Toimikuntien ja työryhmien kokoukset 
 

Siirtolapuutarha-lehden toimitusneuvosto kokoontui toimintavuoden aikana neljä 

kertaa. Kokoukset pidettiin liiton toimiston kokoushuoneessa. Kokouksissa käsiteltiin 

lehden uudistushanketta ja neuvoston puheenjohtajan esittelemät asiat sekä 

suunniteltiin tulevien lehtien sisältöä ja tarkasteltiin ilmestyneitä lehtiä.  

 

Ympäristöryhmä kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa sekä edisti hankettaan myös 

sähköpostitse. Study Session -työryhmä kokoontui yhden kerran. Viestintäryhmän ja 

jäsentyöryhmän työskentely tapahtui sähköpostitse. Kaikki työryhmät raportoivat 

säännöllisesti hankkeidensa edistymisestä työvaliokunnalle ja hallitukselle.  

4.   Jäsenistö 

 

Vuonna 2018 Suomen Siirtolapuutarhaliitto ry:ssä oli 30 jäsenyhdistystä, joissa 

yhteensä noin 3 700 viljelijää.  

 

Jäsenyhdistykset: 
Jäsenyhdistys Paikkakunta Palstojen  

määrä 

Mäkilammen Rpy Forssa 95 

Heinolan Spy Heinola 50 

Herttoniemen Spy Helsinki 182 

Klaukkalanpuiston Rp Helsinki 113 

Kumpulan Spy Helsinki 268 
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Marjaniemen Sp Helsinki 320 

Oulunkylän Spy Helsinki 203 

Pakilan Spy Helsinki 320 

Brunakärr Ktf (Ruskeasuon Spy) Helsinki 114 

Talin Spy Helsinki 241 

Vallilan Spy Helsinki 168 

Vanhanmyllyn Spy Hyvinkää 67 

Kantolanniemen Spy Hämeenlinna 78 

Joensuun Spy Joensuu 81 

Haarajoen Spy Järvenpää 31 

Metsolan Spy Kotka 52 

Päivärannan Spy Kuopio 130 

Kotiniemen Spy Lahti 85 

Skinnarlan Spy Lappeenranta 39 

Kurkilammen Spy Mikkeli 24 

Riihossalmen Spy Mänttä 25 

Kehon Spy Nokia 94 

Helistön Spy Rauma 22 

Napapiirin Rpy Rovaniemi 23 

Litukan Spy Tampere 201 

Nekalan Spy Tampere 311 

Niihaman Rpy Tampere 126 

Raholan Spv Tampere 163 

Kupittaan Rpy Turku 57 

Rpy Valmari Valkeakoski 12 

 

Toimintavuonna Suomen Siirtolapuutarhaliittoon kuului arviolta 50 % kaikista Suomen 

siirtolapuutarhayhdistyksistä. Liittoon kuuluvien yhdistysten jäsenet edustivat 59 % 

kaikista maamme siirtolapuutarhapalstoista. 

 

Toimintavuoden aikana liittoon ei liittynyt uusia jäsenyhdistyksiä.  

  

4.1.   Jäsenhuolto 

 

Toimintavuoden aikana Siirtolapuutarhaliitto panosti edelleen jäsenhuoltoon ja 

aiemmin suunniteltuja toimenpiteitä  

toteutettiin. Jäsentyöryhmä alleviivasi liittoon kuulumisen etujen esiin nostamisen 

tärkeyttä sekä listasi konkreettisia toimia, joihin liiton on syytä ryhtyä pikimmiten. 

Työtä jatketaan seuraavana vuonna. 

 

Alkuvuonna liitto panosti erityisesti EU:n tietosuoja-asetukseen (GDPR) liittyvään 

tiedottamiseen ja neuvontaan jäsenyhdistyksilleen. Jäsenyhdistyssivulle avattiin oma 

osio yhdistysten tietosuojaan liittyville asioille. 

 



   TOIMINTAKERTOMUS 2018  
  30.1.2019   
    
   s. 9 (26) 

  

 

Jäsenyhdistysten verkostoitumisen ja tiedon jakamisen kehittämistä pyrittiin 

lisäämään kannustamalla yhdistysten hallituksia ja johtokuntia hyödyntämään sekä 

liiton jäsenyhdistyksille räätälöityä intranetiä sekä suljettua Facebook-ryhmää.  

 

Liitto tarjosi yhdistyksille niiden omien yleisötapahtumien ilmaista markkinointiapua 

sekä liiton verkkosivuston ’Tapahtumia siirtolapuutarhoissa’ –sivulla että 

Facebookissa. Tapahtumasivu keräsi vuoden aikana runsaasti kävijöitä. 

 

4.2.   Jäsenedut 

 

Siirtolapuutarhaliitto tarjoaa sekä jäsenyhdistyksilleen että jäsenyhdistystensä 

jäsenille monipuolisia jäsenetuja.  

 

Jäsenyhdistykset 
 

Jäsenyhdistysten etuja ovat ilmainen yhdistystoiminnan kurssi, koulutusavustus 

yhdistyksen järjestämille kurssille, monipuoliset neuvontapalvelut, yhdistysten 

tapahtumien markkinointi, jäsenyhdistyssivut, kotisivualusta liiton neuvottelemaan 

alempaan hintaan, ansiomerkit sekä kansainvälinen yhteistyö ja tunnustukset. 

 

Jäsenyhdistysten jäsenet 
 

Liiton jäsenyhdistysten viljelijöille näkyvin jäsenetu on Siirtolapuutarha-lehden 

vuosikerta, mutta se ei suinkaan ole ainoa etu. Toimintavuoden aikana alueellinen 

kurssiohjelma laajeni ja tavoitti 18 jäsenyhdistyksen jäseniä. Alueelliset kurssit olivat 

jäsenyhdistysten viljelijöille ilmaisia. Koulutuksissa liitto subventoi merkittävästi 

Lepaan viikon mittaisen puutarhakurssin osallistumismaksuja. 

  

Siirtolapuutarha-lehden 1/2018 liitteenä viljelijät saivat siirtolapuutarhurin etukortin, 

joka tarjoaa taloudellista hyötyä liittoon kuulumisesta. Etukorttikumppaniverkostoa 

pyritään jatkuvasti laajentamaan.  

 

Muita viljelijöille tarjottuja jäsenetuja ovat mm. alennus Kotipuutarha-lehden 

kestotilauksesta sekä liiton verkkosivuston ’Viljelijän tietopankki’ -osio.  

 

4.3.   Jäsenhankinta 

 

Toimintavuoden aikana liittoon ei liittynyt uusia jäsenyhdistyksiä. Jäsenyys-

neuvotteluja käytiin useamman perusteilla olevaa siirtolapuutarha-aluetta edustavan 

yhdistyksen kanssa.  

 

Työskentelyssään jäsentyöryhmä tunnisti kolme jäsenhankinnan kohderyhmää, joista 

jokaisella on omat erityispiirteensä. Jokaiselle kohderyhmälle tullaan määrittelemään 

oma jäsenhankinnan konsepti. Siirtolapuutarhaliitolla on hyvät ja rakentavat välit 

moniin ei-jäsenyhdistyksiin.  
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Konkreettisena jäsenhankintatoimenpiteenä Kymenlaakson ei-jäsenyhdistysten 

viljelijöille tarjottiin mahdollisuus osallistua veloituksetta liiton järjestämään 

alueelliseen kurssiin Kotkassa. 

 

Liiton ’Kestävää kesänviettoa kaupungissa’ -hankkeen yhdistyskysely lähetettiin 

myös ei-jäsenyhdistyksille. Kyselyyn vastasi 11 siirtolapuutarhayhdistystä, jotka eivät 

ole liiton jäseniä. Kyselyyn osallistuneille toimitettiin kyselyn kokonaisraportti sekä 

oma yhdistysraportti. 

5.   Talous 

 

5.1.   Yleistä 

 

Toimintavuonna Siirtolapuutarhaliitto sai Ympäristöministeriöltä 4 000 euron 

harkinnanvaraisen valtionavustuksen. Avustus on kohdennettu ympäristöhankkeen 

kehityskuluihin sekä toimintavuoden pääteeman ’Kierrätä, kompostoi, käytä’ 

mukaisiin alueellisiin koulutuksiin.  

 

Siirtolapuutarhaliiton jäsenmaksu oli toimintavuonna 33 euroa / jäsenyhdistyksen 

jäsenen hallitsema palsta. Jäsenmaksun suuruus päätettiin vuoden 2017 

liittokokouksessa liittokokouskaudelle 2018-2021. Liiton oma varainhankinta on ollut 

pienimuotoista ja sitä on harjoitettu markkinoimalla Siirtolapuutarha-lehden 

vuositilauksia sekä myymällä liiton tuotteita ja julkaisuja. 

 

Liiton talous on vakaalla pohjalla ja taloudenpidossa noudatetaan sekä tarkkaa 

seurantaa että kulukuria. Hallituksen syyskokouksessaan vahvistaman 

talousohjesäännön mukaisesti kaikki erillishankinnat kilpailutetaan. Toimiston 

perushankinnat tehdään isommissa erissä, jotta saadaan hinnassa volyymietua.  

 

Siirtolapuutarhaliiton suurimmat yksittäiset kulut ovat Siirtolapuutarha-lehden 

painatus ja postitus. 

 

5.2.   Poikkeamat talousarviosta 

 

Siirtolapuutarhaliiton tilikauden 2018 tulos osoitti alijäämää 12 831,35 euroa. 

Budjetoitu alijäämä oli 11 650 euroa. 

 

Merkittävin poikkeama talousarviosta oli yhtiövastikkeissa (ind. 261), joiden kulut 

ylittivät budjetin noin 11 400 euroa. Ylitys johtui maksetuista taloyhtiölainojen 

osuuksista (saunan korjaus n. 7 000 euroa ja vesivahinkokorjaus n. 4 000 euroa). 

Lainaosuuksien maksaminen oli taloudellisesti perustelua, koska taloyhtiön lainojen 

korkoprosentit olivat suuremmat kuin liiton sijoitusten tuottoprosentit. Kiinteistö-

toiminnassa poikkeamaa oli myös tuotoissa (ind. 146) - toimiston kokoustilaa 

käytettiin helsinkiläisten jäsenyhdistysten hallitusten kokouksiin aiempaa useammin.  
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Koulutustoiminnan osalta poikkeamaa talousarviosta oli sekä kuluissa (ind. 125) että 

tuotoissa (ind. 142). Toimintavuonna liitto tarjosi ensimmäistä kertaa alueellisia 

kursseja valtakunnallisesti, ja vahva panostaminen koulutuksiin oli tietoinen valinta.  

 

Kestävän kehityksen hankkeen kustannukset ylittyivät (ind. 130) noin 600 eurolla. 

Tilinpäätöksen hankekulut sisältävät kyselyn aineistojen käsittelyn ja analysoinnin. 

Niiden lisäksi hankkeesta aiheutui postikuluja (viljelijäkyselyn postitus- ja 

palautuskuoret) sekä viljelijäkyselyn paperilomakkeiden kopiointikuluja. 

Toimintavuoden aikana liitto käytti hankkeeseen kokonaisuudessaan noin 3 600 

euroa. Liiton saama harkinnanvarainen valtionavustus 4 000 euroa oli toimintavuonna 

kohdennettu ensisijaisesti ko. hankkeeseen. 

 

Puhelin- ja dataliikennekulut ylittivät budjetoidun (ind. 157). Loppuvuodesta 2018 

käytiin läpi kaikki Siirtolapuutarhaliiton Elisa-sopimukset ja irtisanottiin tarpeettomaksi 

osoittautuneet. Kulumomentti pitää sisällään myös toimiston kannettavan tietokoneen 

24 kk maksuajan kuluja. Kannettavan tietokoneen viimeinen maksuerä erääntyi 

elokuussa 2018.  

 

Tiedotustoiminnan (= Siirtolapuutarha-lehti) kokonaiskustannukset jäivät noin 4 550 

euroa alle budjetoidun (ind. 91). Lehden postituskulut ylittivät budjetin noin 1 360 

euroa (ind. 109), koska toimintavuoden aikana Posti nosti hintojaan kaksi kertaa.   

 

Kansainvälisen toiminnan kustannukset ylittyivät noin 1 780 euroa (ind. 159). Korvaus 

osasta ko. kustannuksista tullaan saamaan Kansainvälisen Siirtolapuutarhaliiton ns. 

solidaarisuusrahastosta, koska Suomen osallistuminen Study Session -kokoukseen 

koettiin Kv. liiton toimesta välttämättömäksi, koska Suomi isännöi ko. tapahtumaa 

vuonna 2020.  

 

5.3.   Hankinnat 

 

Toimintavuoden aikana liiton toimistoon ei tehty hankintoja. 

 

Liiton toimistoon on tilattu Kotipuutarha-lehti ja Viherympäristö-lehti kestotilauksena 

sekä Helsingin Sanomat digitaalisena HS VerkkoPlus -tilauksena. 

 

5.4.   Tilaajavastuulain edellyttämät selvitykset 

 

Tilaajavastuulain mukaan tilaajan on hankittava selvitykset sopimuskumppanin 

lakisääteisten velvoitteiden hoitamisesta sellaisilta alihankkijoilta, joiden laskutus on 

yli 7 500 euroa vuodessa. Selvitysten toimitusvelvollisuus on kirjattu liiton 

talousohjesääntöön. 

 

Pitkäaikaisista sopimuskumppaneista Vihertantta Oy ja Levidus Oy ovat 

toimintavuoden aikana toimittaneet Siirtolapuutarhaliitolle laissa luetellut selvitykset ja 

todistukset. Siirtolapuutarha-lehden vuoden 2019 alusta aloittavan graafikon (Jasilti) 
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yhteistyösopimukseen kirjattiin sopimuksen voimaan astumisen ehdoksi selvitysten 

toimittaminen. Tarvittavat asiakirjat toimitettiin ennen vuodenvaihdetta. 

6.   Toiminta 

 

6.1.   Koulutus- ja kurssitoiminta 

6.1.1.  Liiton järjestämä koulutus- ja kurssitoiminta 
 

Yhdistystoiminnan kurssi Tampereella 7.4.2018 

 

Siirtolapuutarhaliitto järjesti 7.4.2018 Tampereella yhden päivän yhdistystoiminnan 

kurssin, jonka aiheita olivat Varainhankinta ja Viestintä. Luennoitsijana toimi Jenni 

Kallionsivu. Kurssin kohderyhmä oli liiton jäsenyhdistysten hallitusten/johtokuntien 

jäsenet sekä yhdistysten tiedottamisesta vastaavat toimihenkilöt.  

 

Kurssille osallistui 23 henkilöä 15 jäsenyhdistyksestä. Kurssin palautekyselyn 

vastaajamäärä oli 17 ja kouluarvosanalla (4-10) mitatun suosittelun keskiarvo oli 9,3.  

 

Puutarhanhoidon kurssi Lepaalla Hattulassa 16.-20.4.2018  

 

Vuodesta 1949 Siirtolapuutarhaliiton koulutustoimintaan kuulunut puutarhanhoidon 

kurssi Lepaalla järjestettiin yhteistyössä Hämeen Ammattikorkeakoulun kanssa 16.-

20.4.2018. 

 

Kurssille osallistui 23 siirtolapuutarhuria 13 liiton jäsenyhdistyksestä. Kurssille 

osallistuneet saivat todistuksen avoimen ammattikorkeakoulun kolmen opintopisteen 

’Harrasteviljelyn neuvonta’ –opintojen suorittamisesta.  

 

Kurssin johtajana toimi Eija Rekola. Liiton tervehdyksen kurssilaisille toivat 

puheenjohtaja Pertti Laitila ja liittosihteeri Tina Wessman, jotka kertoivat kurssilaisille 

liiton toiminnasta ensimmäisen kurssipäivän iltapäiväosiossa. Illalla liitto järjesti 

kurssilaisille perinteisen kakkukahvitilaisuuden. 

 

Kurssin palautekyselyn vastaajamäärä oli 22. Asteikolla 1-5 kysytyn suosittelun 

keskiarvo oli 4,8. 

 

Alueelliset kurssit 

 

Edellisvuoden menestyksekkään kokeilun pohjalta Siirtolapuutarhaliitto laajensi 

toimintavuonna alueellisen kurssitoiminnan valtakunnalliseksi. Jäsenyhdistyksille 

tarjottiin ilmaisia kursseja maakuntatasolla. Tavoitteena oli järjestää kullakin alueella 

yksi kurssi, jonka aihe on yhteensopiva liiton vuoden teeman kanssa. Ehdolla oli neljä 

aihetta, joista maakunnan jäsenyhdistykset saivat valita oman kurssinsa aiheen. 
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Valitettavasti kaikki jäsenyhdistykset eivät tarttuneet mahdollisuuteen tarjota omille 

viljelijöilleen ilmaista kurssia.  

 

Kursseja järjestettiin 22.5.-28.7.2018 välisenä aikana yhteensä seitsemän: Kotkassa, 

Joensuussa, Lahdessa, Helsingissä, Tampereella, Rovaniemellä ja Hyvinkäällä. 

Kurssien opettajana toimi biologi Leena Luoto (Flowerpecker). Kursseille osallistui 

yhteensä lähes 250 siirtolapuutarhaviljelijää 18 jäsenyhdistyksestä ja kahdesta ei-

jäsenyhdistyksestä. 

 

Kurssien palautekyselyyn vastasi 79 osallistujaa. Asteikolla 1-5 kysytyn suosittelun 

keskiarvo oli 4,9. 

 

6.1.2.  Liiton taloudellisella tuella järjestetyt yhdistysten omat kurssit 

 

Siirtolapuutarhaliitto myöntää hakemuksesta avustusta jäsenyhdistyksille niiden 

omille jäsenilleen järjestämiin kursseihin ja/tai luentoihin. Liittokokouksen 2017 

päätöksen mukaisesti avustuksen enimmäismäärä on 250 euroa/vuosi/yhdistys.  

 

Toimintavuonna tukea myönnettiin yhteensä 1 430 euroa seitsemälle 

jäsenyhdistykselle. Tuetuille kursseille osallistui lähes 200 viljelijää. 

  
Yhdistys Aihe Ajankohta Myönnetty 

tuki 
Osallistuja- 

määrä 

Kumpulan Spy Hedelmäpuiden leikkaus 22.07.2017 (*) 200,00 € 37 

Metsolan Spy 
Notkeutta puutarhan- 
hoitoon (jooga) 

01.06.-31.08.2018 
(10 krt) 

250,00 € 
12 (vakiot) + 
vaihtelevat 

Kumpulan Spy Koukuttaminen (käsityöt) 08.07.2018 80,00 € 14 

Raholan Spv Aistit kuntoon (liikunta) 11.07.2018 100,00 € 18 

Pakilan Spy 
Hygieniapassi 
(kerhotalotoimikunta) 

17.07.2018 200,00 € 20 

Litukan Spy 
Hortoilun peruskurssi 
(villivihannekset) 

17.07.2018 250,00 € 19 

Herttoniemen Spy Bokashi-ilta 23.08.2018 109,99 € 14 

Herttoniemen Spy 
Luento: Hallituksen 
tehtävät ja vastuut 

28.10.2018 140,01 € 47 

Niihaman Rpy 
Kunnossa kaiken ikää 
(liikunta) 

15.09.2018 100,00 € 15 

 

(*) Postitse välittömästi kurssin jälkeen toimitettu avustushakemus ei tullut perille liiton toimistoon. 

Näin ollen työvaliokunta päätti myöntää – poikkeuksellisesti – takautuvan avustuksen. 

 

Yhdistysten järjestäminen kurssien aiheiden kirjo on vuosi vuodelta monipuolistunut. 

Toimintavuoden aikana moni yhdistys on panostanut jäsenistönsä fyysisen 

hyvinvoinnin edistämiseen.  

 

Tiedottamista kurssiavustuksesta on edelleen lisättävä, koska valitettavan harva 

yhdistys hakee taloudellista tukea järjestämilleen kursseille.  
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Joulukuun kokouksessaan liiton työvaliokunta päätti - GDPR:n mukaisesti - että 

hakemuksen liitteeksi ei tarvitse enää toimittaa osallistujalistaa, vaan riittää että 

yhdistykset ilmoittavat osallistujamäärän. 

  

6.2.   Näyttely- ja messutoiminta 

 

Tampereen Supermessut 20.-22.4.2018 

  

Suomen Siirtolapuutarhaliitolla oli osasto Tampereen Supermessujen Piha & Koti -

alueella. Osastolla siirtolapuutarhatoimintaa valottivat Pirkanmaan Siirtolapuutarhojen 

Aluejärjestöön kuuluvien yhdistysten 12 vapaaehtoista. Messukokonaisuus keräsi 

kolmen päivän aikana 15 416 kävijää, joka oli alle asetetun tavoitteen. Liiton osaston 

arvauskilpailuun/arvontaan osallistui 148 henkilöä - suurin osa Tampereen 

lähialueelta.  

 

Käytännön järjestelyistä vastasi messutyöryhmä. Liiton toimistosta messuille 

toimitettiin roll up –telineet ja pöytäryhmä sekä markkinointimateriaalina esitteitä ja 

Siirtolapuutarha-lehtiä. Messuilla oli myös jaossa tamperelaisten siirtolapuutarha-

yhdistysten omia esitteitä. 

 

6.3.   Kestävää kesänviettoa kaupungissa -hanke 

 

Toimintavuoden aikana Siirtolapuutarhaliitto jatkoi Sitoumus 2050 –hankkeensa 

edistämistä. Liiton Kestävää kesänviettoa kaupungissa -sitoumus on luettavissa 

hankesivulla. ( https://bit.ly/2DF4Dv1 ) 

 

Alkuvuodesta toteutettiin hankkeen ensimmäinen kysely, jonka kohderyhmänä oli 

siirtolapuutarhayhdistykset Suomessa. Kyselyn tiedonkeruu suoritettiin 23.1.-

11.3.2018. Kysely lähetettiin kaikille siirtolapuutarhayhdistyksille, jotka hallinnoivat 

olemassa olevaa aluetta. Vastaanottajana oli yhteensä 60 siirtolapuutarhayhdistystä, 

joista 30 on liiton jäsenyhdistyksiä. Tiedot kerättiin ensisijaisesti verkkolomakkeella ja 

kyselyyn vastasi 40 siirtolapuutarhayhdistystä. Vastausprosentti oli 

kokonaisuudessaan 67 % ja vastanneet yhdistykset edustavat 73 % kaikista Suomen 

siirtolapuutarhaviljelijöistä. Liiton jäsenyhdistysten vastausprosentti oli 93 % ja 

vastanneet yhdistykset edustavat 99 % liiton jäsenyhdistysten viljelijöistä.  

 

Kesän aikana toteutettiin hankkeen toinen kysely, jonka kohderyhmänä oli yksittäiset 

siirtolapuutarhaviljelijät. Kyselyn tiedonkeruu suoritettiin 4.6.-15.8.2018 ja siitä 

tiedotettiin Siirtolapuutarha-lehdessä, liiton nettisivustolla ja Facebook-sivulla sekä 

useissa suljetuissa Facebook-ryhmissä. Ensisijainen tiedonkeruukanava oli 

verkkolomake, mutta jäsenyhdistyksille toimitettiin myös paperilomakkeita. Kyselyyn 

vastasi 704 siirtolapuutarhaviljelijää – valtaosa liiton jäsenyhdistyksistä. Liiton 

jäsenyhdistysten viljelijöiden määrästä laskettu vastausprosentti oli 19 %. 

 

Kyselyjen tuloksia on julkaistu liiton verkkosivuston hankesivulla.  

( https://www.siirtolapuutarhaliitto.fi/toiminta/ymparistohanke/ ) 

https://bit.ly/2DF4Dv1
https://www.siirtolapuutarhaliitto.fi/toiminta/ymparistohanke/
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Toimintavuoden aikana toteutettiin hankkeen ensimmäinen vaihe sekä käynnistettiin 

toinen vaihe, jonka tavoitteena on a) tunnistaa kyselyjen tulosten pohjalta toimia, jotka 

voisivat jatkossa parantaa kestävää kehitystä puutarhakohtaisesti sekä b) mallintaa 

kestävää kehitystä jo edistävät käytännöt. Vuoden 2019 aikana Reija Mikkola-

Patriarca tekee kyselyjen aineiston pohjalta resurssitehokkuuden tutkintoon liittyvän 

lopputyönsä.  

7.   Tapahtumat 

 

7.1.   Liiton tapahtumat 

 

Siirtolapuutarhaliitto ei järjestänyt toimintavuoden aikana omia tapahtumia. 

 

7.2.   Jäsenyhdistysten tapahtumat 

 

Merkkipäiväjuhlat 

 

Toimintavuoden aikana merkkipäiviään viettivät Kurkilammen Spy Mikkelissä, 

Brunakärr Ktf Helsingissä ja Pakilan Spy Helsingissä.  

 

Kurkilammen Spy:n 30-vuotisjuhlassa 16.6.2018 liittoa edusti työvaliokunnan jäsen 

Kari Aalto, joka toi yhdistyksen sisäisiin juhliin liiton tervehdyksen.  

 

Brunakärr Ktf juhlisti pyöreätä 100 vuottaan 14.7.2018. Liittoa juhlissa edustivat 

puheenjohtaja ja liittosihteeri. Puheenjohtaja Pertti Laitila piti juhlissa puheen. 

 

Pakilan Spy:n 70-vuotisjuhlissa 11.8.2018 liittoa edustivat puheenjohtaja ja 

liittosihteeri. Puheenjohtaja Pertti Laitila piti juhlissa puheen. 

 

Avoimet puutarhat 1.7.2018 

 

Toimintavuoden aikana Avoimet puutarhat –teemapäivää vietettiin 1.7.2018. 

Teemapäivään osallistui kolmetoista jäsenyhdistystä sekä yksittäisiä viljelijöitä eri 

alueilta.  

 

Yleisötapahtumat 

 

Toimintavuoden aikana monet jäsenyhdistykset ovat tehneet siirtolapuutarha-

kulttuuria ja itseään tunnetuksi sekä helposti lähestyttäväksi lähiseutunsa asukkaille 

järjestämällä erilaisia kaikille avoimia tapahtumia. Tapahtumien kirjo on ilahduttavan 

laaja, ja monipuolistuu vuosi vuodelta. Joukkoon mahtuu mm. kirpputoreja, avointen 

ovien/porttien päiviä, juhannusjuhlia, taimi-, marja-, sadonkorjuu- ja 

omenamarkkinoita, puistokonsertteja, yhteislaulutilaisuuksia ja pihakirkkoja. Lisäksi 
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muutaman jäsenyhdistyksen hallinnoimalla alueella on kaikille avoin kesäkahvila/-

kioski ja/tai yleisösauna.  

 

Siirtolapuutarhaliitto on tarjonnut yhdistyksille apua markkinointiponnisteluissa liiton 

verkkosivuston kautta. Sivulla ’Jäsenet / Tutustu jäsenyhdistyksiin / Tapahtumia 

siirtolapuutarhoissa’ oli vuoden aikana yli 1 000 eri kävijää. [Lähde: Google Analytics] 

Liitto on markkinoinut yhdistysten yleisötapahtumia myös omalla Facebook-sivullaan.  

 

Yhdistysten omat tapahtumat 

 

Jäsenyhdistykset ympäri Suomen ovat toimintavuoden aikana järjestäneet lukuisia 

tapahtumia omille jäsenilleen. Yhteiset tapahtumat tukevat vahvasti siirtolapuutarha-

aatteeseen sisäänrakennettua yhteisöllisyyttä ja vievät siirtolapuutarhakulttuuria 

eteenpäin. 

 

Yhdistyksissä on yhdessä mm. tehty töitä lukuisissa talkoissa, urheiltu ja kilpailtu 

ulkoilutapahtumissa ja kenttäpeli-illoissa sekä syöty hyvin erilaisissa ruokajuhlissa, 

lettukesteissä, grilli-illoissa ja illallisissa taivaan alla. Yhdessä on myös juhlistettu mm. 

kauden alkamista ja päättymistä, laskiaista, vappua, juhannusta, satokautta ja uutta 

vuotta sekä opittu, jumpattu, laulettu ja soitettu sekä näytelty. 

  

Jokaisella jäsenyhdistyksellä on omat perinteensä ja omat tapahtumansa, joiden 

jatkumo on ensiarvoisen tärkeää sekä siirtolapuutarhaliikkeen elinvoiman että 

yhteisöllisyyden kannalta. Jäsenyhdistykset toivovat myös vinkkejä siitä, minkälaista 

toimintaa on muilla alueilla. 

8.   Julkaisut ja tiedotus 

 

8.1.   Siirtolapuutarha-lehti 

 

Suomen Siirtolapuutarhaliitto julkaisee Siirtolapuutarha-lehteä, jolle toimintavuosi oli 

84. Lehti on ilmestynyt keskeytyksettä ensimmäisestä numerosta alkaen. Lehden 

ilmestymisen alkuajoista tiedonvälitys on muuttunut merkittävästi, mutta lehdellä on 

edelleen tärkeä ja keskeinen roolinsa siirtolapuutarhakulttuurin edistäjänä ja vaalijana 

sekä Siirtolapuutarhaliiton tiedotuskanavana.  

 

Siirtolapuutarha-lehti postitetaan jäsenetuna liiton jäsenyhdistysten jäsenille ja sillä on 

myös tilaajia. Lehti toimii myös sidosryhmäkanavana kuntien ja valtion virkamiesten, 

puutarha-, viher- ja ympäristöalan toimijoiden sekä viheralan oppilaitosten suuntaan. 

Lehteä voi myös lukea lukuisissa kirjastoissa.   

 

Toimintavuonna lehdestä julkaistiin viisi numeroa. Lehden painosmäärä oli 4 000 

kappaletta ja jokaisessa numerossa oli 32 sivua. Lehden painoi ja postitti Punamusta 

Oy. 
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Lehden toimituksen muodostivat toimitusneuvoston puheenjohtaja, päätoimittaja ja 

toimitussihteeri.  

 

Lehden toimitussihteerin tehtävää hoiti toimintavuoden aikana Jaana Veikkola-

Virtanen (Levidus Oy) ja lehden graafisesta ulkoasusta vastasi Raimo Ikonen (T:mi 

Takatori). Lehden ilmoitusmyyntiä hoiti T:mi Johanna Pelto. 

 

Jokaisella lehden numerolla oli omat erikoisteemansa: 

1/18 Ilmastonmuutos; Alkavaan sesonkiin valmistautuminen 

2/18 Kasvata ja kokeile; Ekologinen puutarhanhoito 

3/18 Yhdessä harrastaminen; Tontin ja mökin kunnostus ja viihtyisyys 

4/18 Siirtolapuutarhat maailmalla; Satokausi ja syystyöt 

5/18 Kestävä kesänvietto; Tulevan kauden suunnittelu, nauttiminen talvesta 

 

Toimintavuoden aikana on panostettu merkittävästi lehden kehittämiseen – sekä sen 

graafisen ilmeen että sisällön osalta. Kehittämistyötä, jota edelleen jatketaan, on 

johtanut lehden toimitusneuvoston puheenjohtaja Maylis Karjalainen (Brunakärr Ktf, 

Helsinki).  

 

Vuoden aikana kilpailutettiin lehden graafinen toteutus ja aloitettiin painon kilpailutus. 

Uudet sopimukset astuvat voimaan vuoden 2019 ensimmäisestä numerosta alkaen. 

  

Näköislehti 

 

Vuoden 2016 alusta Siirtolapuutarha-lehdestä julkaistaan digitaalinen näköislehti 

verkossa. Näköislehti julkaistaan yhden numeron viiveellä, jotta lehden tilaajat ja 

jäsenyhdistysten viljelijät saavat yksinoikeuden lehden tuoreimpaan numeroon.  

 

Näköislehden julkaisualusta on ilmainen Issuu, ja lehti on luettavissa myös liiton 

verkkosivuston kautta. Näköislehtien lukukertoja on julkaisemisen aloituksesta lähtien 

kertynyt 3 735, joista noin 2 000 toimintavuoden aikana. Liiton verkkosivuston 

Näköislehti-sivulla oli vuoden aikana noin 510 eri kävijää. [Lähteet: Issuun tilastot ja Google 

Analytics] 

 

8.2.   Siirtolapuutarhurin kalenteri 

 

Toimintavuonna julkaistiin ’Siirtolapuutarhurin seinäkalenteri 2019’, joka on 

järjestyksessä 19. liiton julkaisema kalenteri. Kalenterin toteutuksesta vastasi 

liittosihteeri, taiton ja painotyön teki Grano Oy.  

 

Kalenteriin pyydettiin valokuvia viljelijöiltä, ja kuvia lähetettiin kiitettävä määrä. 

Valitettavasti osa lähetetyistä kuvista eivät täyttäneet painotyön edellyttämiä 

kriteerejä. Kalenterissa julkaistujen kuvien valokuvaajille toimitettiin kiitokseksi kaksi 

kalenteria veloituksetta.  
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Kalenterissa 2019 on esillä kuvia vuoden aikana tasavuosia täyttävistä 

siirtolapuutarhoista sekä puutarhoista, joista aktiiviset kuvaajat toimittivat kuvia. 

Kalenterin loppuosassa on kaikkien liiton jäsenyhdistysten yhteystiedot sekä 

perustietoja Suomen Siirtolapuutarhaliitosta. 

 

Kalenterissa 2019 esitellyt jäsenyhdistykset: Haarajoen Spy (Järvenpää), Brunakärr 

Ktf (Helsinki), Helistön Spy (Rauma), Raholan Spv (Tampere), Nekalan Spy 

(Tampere), Lahden Kotiniemen Spy, Metsolan Spy (Kotka); Heinolan Spy, Napapiirin 

Rpy (Rovaniemi); Talin Spy (Helsinki), Marjaniemen Sp (Helsinki), Niihaman Rpy 

(Tampere). 

 

8.3.   Verkkosivusto 

 

Siirtolapuutarhaliiton verkkosivusto sijaitsee osoitteessa www.siirtolapuutarhaliitto.fi . 

Julkisten sivujen lisäksi sivustolla on omat intranetit liiton työvaliokunnalle, 

hallitukselle sekä jäsenyhdistyksille.  

 

Toimintavuoden aikana liiton sivustolla oli lähes 15 700 eri kävijää (edellisvuonna n. 

12 000). Eniten eri kävijöitä saivat sivut ’Käytännön tietoa / Mökkiläiseksi’ (n. 6 100 eri 

kävijää) sekä ’Jäsenet / Tutustu jäsenyhdistyksiin’ (n. 2 400 eri kävijää). Liiton 

yhteydenottosivulla kävi vuoden aikana noin 750 eri kävijää. [Lähde: Google Analytics] 

 

Verkkosivuston kohderyhmiksi on määritelty jäsenyhdistysten ja jäsenyhdistysten 

viljelijöiden lisäksi mediat sekä kaikki siirtolapuutarhatoiminnasta ja -kulttuurista 

kiinnostuneet (”suuri yleisö”), omasta palstasta haaveilevat, uutta aluetta 

suunnittelevat jne. Sivustokäyttäytyminen osoittaa kiistatta sen, että verkkosivuston 

kävijät ovat ensisijaisesti siirtolapuutarhatoiminnasta yleisesti kiinnostuneita – ei 

niinkään siirtolapuutarhaviljelijöitä. Sivuston lomakkeiden (yhteydenotto, tilaus, 

ilmoittautuminen) käyttö oli ilahduttavan aktiivista. 

 

8.4.   Facebook-sivu 

 

Siirtolapuutarhaliiton Facebook-sivu avattiin heinäkuussa 2016 osoitteessa 

www.facebook.com/siirtolapuutarhaliitto . Vuoden lopussa sivua seurasi 465 

Facebook-käyttäjää. Sivulle tehdyt julkaisut tavoittavat parhaimmillaan yli kaksi 

tuhatta Facebook-käyttäjää. Keskimääräisen julkaisun tavoittavuus on 300-700 Fb-

käyttäjää. 

 

Sivun tavoitteita ovat tehdä liittoa tutummaksi kaikille siirtolapuutarhaviljelijöille sekä 

lisätä siirtolapuutarhatoiminnan tunnettuutta ja rakentaa positiivista mielikuvaa. 

Sivulla on mm. nostettu esiin liiton uutisia ja kokouskuulumisia, jaettu yhdistysten 

kuulumisia ja kansainvälisiä uutisia sekä markkinoitu tapahtumia ja liiton 

myyntituotteita.  

 

Huhtikuisen yhdistystoiminnan kurssilla esitetyn toiveen mukaisesti Facebook-sivulle 

avattiin suljettu ’SSpl jäsenyhdistysryhmä’, johon hyväksytään mukaan 

http://www.siirtolapuutarhaliitto.fi/
http://www.facebook.com/siirtolapuutarhaliitto
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jäsenyhdistysten hallitusten/johtokuntien jäseniä sekä jäsenyhdistysten 

puheenjohtajien valtuuttamia toimihenkilöitä. Ryhmän jäsenmäärä on valitettavan 

pieni ja siinä käydään – ainakin toistaiseksi – hyvin niukasti keskustelua.  

 

8.5.   Sisäinen tiedotus 

 

Liiton viestintäsuunnitelman mukaisesti toimintavuoden aikana sisäisen viestinnän 

kanavina käytettiin jäsenyhdistysten suuntaan Kuulumisia -tiedotteita, verkkosivuston 

jäsenyhdistyssivuja ja osittain myös suljettua Facebook-ryhmää. Jäsenyhdistysten 

jäsenille (viljelijöille) kohdennettuja kanavia olivat Siirtolapuutarha-lehti sekä 

verkkosivuston julkinen osio ja Facebook-sivu.  

 

Kuulumisia -tiedotteita lähetettiin vuoden aikana kahdeksan kappaletta. Tiedotteen 

jakelukanavana käytettiin sähköpostia. Tiedotteiden viljelijöille kohdennetuilla liitteillä 

tehtiin taktista tapahtumaviestintää ja –markkinointia. Kuulumisia –tiedotteiden lisäksi 

toimintavuonna lähetettiin yhdistyksille erillisiä sähköisiä tiedotteita GDPR-asioista. 

  

Liiton sisäisen tiedottamisen suurin haaste on edelleen se, että tiedotteiden sisältö ei 

kaikilta osin leviä yhdistyksissä niin laajalle kuin olisi suotavaa. Toinen haaste on se, 

että tiedottaminen on pitkälti yksisuuntaista. Sekä liiton että jäsenyhdistysten etu olisi 

mahdollisimman laaja interaktiivisuus, mutta siihen ei ole vielä päästy, vaikka tilanne 

on edellisvuoteen verrattuna parantunut.  

 

Jäsenyhdistysten jäsenille kohdennetussa sisäisessä viestinnässä Siirtolapuutarha-

lehti on edelleen ensisijainen kanava. Sähköinen viestintä ei vielä tavoita kaikkia, 

vaikka sen kattavuus vuosi vuodelta paranee.   

 

8.6.   Ulkoinen tiedotus 

 

Siirtolapuutarhaliiton ulkoisen viestinnän tärkein kanava on liiton verkkosivusto. 

Sivustolla julkaistiin liittoa, jäsenyhdistyksiä ja Kansainvälistä Siirtolapuutarhaliittoa 

koskevia uutisia. Sivuston uutispalstalla julkaistiin myös sellaisia yleisiä viheralan 

uutisia, joiden oletettiin kiinnostavan sivuston kohderyhmiä. 

 

”Suuren yleisön” tiedotuskanavana on käytetty verkkosivuston lisäksi 

Siirtolapuutarha-lehteä, jota toimintavuoden aikana jaettiin mm. yleisötapahtumissa. 

Työvaliokunnan aiemmin tekemän päätöksen mukaisesti Siirtolapuutarha-lehden 

ilmaistilauksia jatkettiin kirjastoille, jotka sijaitsevat jäsenyhdistyksen hallinnoiman 

alueen läheisyydessä. Näkyvyys kirjastoissa kasvattaa siirtolapuutarhatietoutta 

lähiympäristössä. 

 

Medioille on annettu runsaasti tietoja siirtolapuutarhoista ja niiden toiminnasta sekä 

puhelimitse että kirjallisesti. Liitto on myös toimittanut medioille valokuvia 

julkaistavaksi painettuna tai verkossa. 

 

Medianäkyvyys 
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Siirtolapuutarhat kiinnostavat mediaa vuodesta toiseen, ja myös kuluneen 

toimintavuoden aikana lukuisat mediat nostivat aiheen esille eri näkökulmista.  

Aiheesta kertyi toimiston tekemään uutisseurantaan 80 osumaa – enemmän kuin 

koskaan aiemmin.  

 

Uutisointi oli pääosin myönteistä. Paljon julkisuutta saivat Ruskeasuon 

siirtolapuutarhan (Brunakärr Ktf) satavuotinen taival sekä heinäkuussa lainvoiman 

saanut Porvoon Humlebergin siirtolapuutarhan kaava. Aiempaa useammin 

uutisoinnin aiheena oli elämä siirtolapuutarhoissa sekä suunnitteilla olevat uudet 

siirtolapuutarha-alueet, jotka valitettavan usein törmäävät lähiseudun asukkaiden 

vastustamiseen.   

9.  Tutkimus ja neuvonta 

 

Tutkimus 

 

Siirtolapuutarhaliiton arkistossa on runsaasti materiaalia erilaisten luentojen, 

tutkielmien ja lopputöiden aineistoksi. Opiskelijat ja muut tutkijat voivat tutustua 

materiaaliin liiton toimistolla, ja osa materialista voidaan myös antaa lainaksi.  

 

Arkistomateriaalin käyttöön luovuttamisen lisäksi liiton toimisto neuvoo ja opastaa 

siirtolapuutarha-aiheisten tutkimustöiden tekijöitä löytämään mm. verkossa olevaa 

julkista tietoa.  

 

Toukokuussa 2018 liitto sai vieraakseen opiskelijaryhmän Kanadasta, Montrealin 

Université du Québec à Montréal (UQÀM) Management Schoolista. Opiskelijat 

osallistuivat opettajiensa, professori Alain A. Grenierin ja yliopisto-opettaja Ari 

Virtasen johdolla opintomatkan. Matka liittyi kurssiin ’Management of Sustainable 

Development’ (Kestävän kehityksen johtaminen). Vierailun tavoitteena oli tutustuttaa 

opiskelijat siirtolapuutarhatoimintaan, jota Kanadassa ei ole. Vallilan 

siirtolapuutarhassa Helsingissä toteutetun vierailun isäntinä toimivat Vallilan Spy:n 

puheenjohtaja Olli Salin, Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestön 

varapuheenjohtaja Juha Tuhkanen ja liittosihteeri Tina Wessman. 

 

Toukokuussa 2018 kiinalainen Aalto yliopiston opiskelija Xinyue Du otti yhteyttä liiton 

toimistoon. Hän oli valinnut tutkintoonsa kuuluvan ’Design Strategy and Leadership’ -

kurssin projektin aiheeksi tulevaisuuden siirtolapuutarhat Suomessa. Xinyue Dun 

raportti esiteltiin Siirtolapuutarha-lehdessä 4/2018. 

 

Jäsenyhdistysten ja siirtolapuutarhaviljelijöiden neuvonta 

 

Siirtolapuutarhaliiton toimisto on antanut puhelimitse ja sähköpostitse neuvontaa 

jäsenyhdistyksille ja yksittäisille siirtolapuutarhaviljelijöille. 
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Jäsenyhdistyksille neuvontaa on annettu mm. verkkosivustojen perustamiseen, 

yhdistystoimintaan, vuokrasopimuksiin, verotukseen, maankäyttöön, sääntöihin ja 

toimintatapoihin liittyvissä asioissa. Tarvittaessa liiton toimisto on hankkinut lisätietoja 

viranomaisilta tai ohjannut kysyjän ottamaan yhteyttä oikeaan tahoon.  

 

Toimintavuoden aikana voimaan astuneelle EU:n tietosuoja-asetukselle (GDPR) liitto 

avasi oman tietosuoja-asioiden yhteydenottokanavan. Eri yhdistysten esittämät 

kysymykset kirjattiin vastauksineen jäsenyhdistyssivuston tietosuoja-osioon kaikkien 

yhdistysten tietoon. 

 

Yksittäisten siirtolapuutarhaviljelijöiden neuvontatarpeet ovat liittyneet mm. 

mökkikauppaan ja sen verotukseen sekä kauppakirjojen tekemiseen, mökin 

perimiseen, mökin rakentamiseen ja alueiden järjestyssääntöihin. Viljelijöiden 

kyselyjen osalta liitto on sangen usein joutunut ohjaamaan kysyjän oman 

yhdistyksensä hallituksen/johtokunnan puoleen, koska Suomen Siirtolapuutarhaliitto 

ei voi liittona ottaa kantaa yksittäisten yhdistysten sääntöihin ja/tai ohjeisiin tai 

yhdistysten sisällä oleviin erimielisyyksiin.   

 

Uusien siirtolapuutarhojen neuvonta 

 

Siirtolapuutarhaliiton keskeinen tehtävä on siirtolapuutarha-alueen perustamista 

suunnittelevien ja perusteilla olevien alueiden neuvonta. Toimintavuoden aikana liitto 

sai tähän liittyen useita yhteydenottoja. Liiton toimisto toimitti uutta aluetta 

suunnitteleville perustietoja siirtolapuutarhatoiminnasta ja siirtolapuutarha-alueen 

perustamisesta sekä pyrki löytämään yhteyttä ottaneelle mahdollisimman hyvän, 

henkilöidyn keskustelukumppanin jatkoa varten. Liiton puheenjohtaja osallistui erittäin 

aktiivisesti uusien alueiden neuvontaan. 

 

Liiton työvaliokunta seurasi uusien hankkeiden suunnittelua, kaavoitusta ja 

etenemistä – sekä yhteydenottojen että eri medioissa esillä olleiden tietojen pohjalta. 

Liitto pyrkii edelleen toimimaan mahdollisimman proaktiivisesti perusteilla olevien 

siirtolapuutarha-alueiden suuntaan. 

 

Muu neuvonta 

 

Siirtolapuutarhaliiton toimisto on antanut puhelimitse ja sähköpostitse neuvontaa 

myös siirtolapuutarhoista ja/tai viljelypalstoista kiinnostuneille kansalaisille sekä 

siirtolapuutarhatoiminnasta kiinnostuneille medioille ja kiinteistönvälittäjille.  

 

Kansalaisten neuvontapyynnöistä merkittävä osa tulee liiton kotisivujen 

yhteydenottolomakkeen kautta. Eniten toivottiin tietoja siitä, miten voi päästä 

siirtolapuutarha- tai palstaviljelijäksi. Toimintavuoden yhteydenotoista on selvästi 

havaittavissa se, että eritoten maahanmuuttajataustaisille ’siirtolapuutarha’ ei ole 

määrittelyltään yksiselitteinen. Tämä johtunee – ainakin osittain – siitä, että monessa 

Euroopan maassa ’siirtolapuutarha’ voi tarkoittaa ensisijaisesti viljelypalstaa, joka on 

kooltaan huomattavasti isompi kuin suomalaiset ns. aarin palstat. 
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Sangen moni toivoo tietoa siitä, miten voi saada itselleen ”kesämökin kaupungista”. 

Tätä tietoa peräänkuuluttaville on sangen usein yllätys, että siirtolapuutarhapalsta ei 

ole perinteinen kesämökki, vaan että palstalaisilla on tiettyjä velvoitteita ja että 

toiminnasta vastaa siirtolapuutarhayhdistys.    

 

Viestintäryhmän tehtävänä on tuottaa kiinteistönvälittäjille tehtävä tietopaketti, jonka 

tavoitteena on helpottaa siirtolapuutarhamökkien myyntitoimeksiantojen läpivientiä 

sekä antaa välittäjille tarkempaa tietoa siirtolapuutarhatoiminnan ytimestä. 

Tietopaketin valmistumisaikataulu on maaliskuu 2019.    

10.  Kansainvälinen Siirtolapuutarhaliitto  

 

Suomen Siirtolapuutarhaliitto on ollut vuodesta 1974 lähtien Kansainvälisen 

Siirtolapuutarhaliiton (Office International du Coin de Terre et des Jardins Familiaux) 

jäsen. Toimintavuoden aikana yhteistyö Kansainvälisen Siirtolapuutarhaliiton kanssa 

on ollut tiivistä.  

 

Kansainväliseen liittoon kuului vuoden lopussa 13 kansallista jäsenjärjestöä: 

Alankomaat, Belgia, Itävalta, Japani, Iso-Britannia, Luxemburg, Norja, Ranska, 

Ruotsi, Saksa, Sveitsi, Tanska ja Suomi.  

 

Kansainvälisen Siirtolapuutarhaliiton päämaja on, sääntöjen mukaisesti, 

Luxemburgissa. Liiton toimintaa johtaa sen puheenjohtaja Peter Paschke (Saksa) 

sekä pääsihteeri Malou Weirich, joka hoitaa tehtäväänsä luottamushenkilönä. 

Kansainvälinen liitto toimii aktiivisena siirtolapuutarhaliikkeen lobbaajana EU:ssa ja 

osallistuu aktiivisesti kansalaisjärjestötoimintaan Euroopan tasolla. 

 

Yleiskokous 23.-24.2.2018 Luxemburgissa 

 

Kansainvälisen Siirtolapuutarhaliiton yleiskokous kokoontuu, sääntöjen mukaisesti, 

vähintään kerran vuodessa. Helmikuussa Luxemburgissa pidettyyn yleiskokoukseen 

osallistuivat liiton puheenjohtaja Pertti Laitila ja I. varapuheenjohtaja Maarit Louekari. 

Siirtolapuutarhaliiton puheenjohtaja on Kansainvälisen Siirtolapuutarhaliiton 

tilintarkastaja, ja tilit tarkastettiin ennen varsinaista yleiskokousta.  

  

Tässä yleiskokouksessa noudatettiin ensimmäistä kertaa Kööpenhaminan 

yleiskokouksessa elokuussa 2017 päätettyä uutta kokousten toimintamallia. Sen 

mukaan yleiskokouksessa annetaan aiempaa enemmän aikaa eri maiden välisille 

keskusteluille sekä yhteisen toiminnan kehittämiselle, valmistelutyön tehneiden 

työryhmien ehdotusten pohjalta. Tämän mahdollistaminen edellytti, että kokouksen 

sääntömääräiset asiat käsiteltiin aiempaa tehokkaammin.  

 

Jokaisessa yleiskokouksessa asialistalla on jonkin jäsenmaan esittely. Ko. 

kokouksessa esittelyvuorossa oli Norjan siirtolapuutarhaliitto. 
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Yleiskokouksessa käsiteltiin liiton toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2017 sekä 

muut sääntömääräiset asiat. Kokoukseen osallistuneiden jäsenliittojen edustajat 

kertoivat omista hankkeistaan sekä omissa maissaan kohtaamistaan haasteista. 

Kokouksessa todettiin – kuten aiemminkin - että haasteet ovat kaikissa maissa 

samanlaiset.  

 

Yleiskokous 22.8.2018 Kortrijkissa (Belgia) 

 

Kansainvälisen Siirtolapuutarhaliiton ylimääräisessä yleiskokouksessa elokuussa 

hyväksyttiin helmikuun kokouksen pöytäkirja, jäsenmaksut vuodelle 2019 sekä 

käsiteltiin työn alla olevat julkaisut ja muut juoksevat asiat. Kokouksessa 

esittelyvuorossa oli isäntämaa Belgian siirtolapuutarhaliitto.  

 

Study Session 22.-25.8.2018 Kortrijkissa (Belgia)  

 

Kansainvälisen Siirtolapuutarhaliiton Study Session järjestettiin elokuussa 

Kortrijkissa. Tapahtuman työskentelytapana kokeiltiin uutta mallia, jossa yhtenä 

osana oli ulkopuolisen pitämän alustuksen pohjalta tehty työpajatyöskentely ja 

toisena ns. ’pikatreffit’, joissa 2-3 maan edustajat keskustelivat keskenään tarkkaan 

rajatusta aiheesta. 

 

Alustuksen ja työpajan aiheena oli ’Siirtolapuutarhat ja kaupunkisuunnittelu’. 

Pikatreffikeskustelujen aiheita olivat mm. jäsenmaksut ja tarjotut jäsenpalvelut sekä 

eri maissa toteutetut kyselyt.  

 

Study Sessioniin osallistuivat liiton puheenjohtaja Pertti Laitila ja liittosihteeri Tina 

Wessman. Tapahtumasta julkaistiin yleisartikkeli sekä erillinen artikkeli 

oheisohjelmaan kuuluneista siirtolapuutarhavierailuista Siirtolapuutarha-lehdessä 

5/2018. 

  

Hyphen-lehti 

 

Kansainvälisen Siirtolapuutarhaliiton jäsen- ja tiedotuslehti Hyphen ilmestyy 

sähköisenä (pdf-julkaisuna). Toimintavuoden aikana lehdestä ilmestyivät numerot 63-

65. Hyphen-lehti julkaistaan englanninkielisenä Siirtolapuutarhaliiton verkkosivuston 

’Kansainvälisyys’-sivulla. 

 

11. Yhteistyö  

 

11.1. Puutarhaliitto ry.  

 

Suomen Siirtolapuutarhaliitto on Puutarhaliitto ry:n jäsenjärjestö – luokittelultaan 

’Erikoisyhdistys’. Vuonna 2018 Puutarhaliitto ry:n paikallisyhdistysten teemana jatkui 
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edellisvuoden ”Puutarha luonnon ehdoilla”. Siirtolapuutarhaliiton toimistoon on tilattu 

Puutarhaliiton uutiskirje, ja uutiskirjeen sisältöjä julkaistiin soveltuvin osin 

Siirtolapuutarhaliiton kotisivujen uutisissa. Toimistoon on myös tilattu Puutarhaliiton 

julkaisemat lehdet: kuluttajille suunnattu Kotipuutarha sekä ammattilehdet Puutarha & 

Kauppa ja Viherympäristö.  

 

Puutarhaliiton edustajiston 93. vuosikokouksessa 13.4.2018 Helsingissä 

Siirtolapuutarhaliittoa edustivat hallituksen jäsenet Kari Aalto, Maylis Karjalainen ja 

Maarit Louekari. 

 

Toimintavuonna liitto tiedotti 1.7.2018 järjestettävästä Avoimet Puutarhat –

teemapäivästä ja kannusti jäsenyhdistyksiä ja niiden jäseniä osallistumaan 

tapahtumaan. Teemapäivään osallistui 13 liiton jäsenyhdistystä. 

 

11.2. Flowerpecker 

 
Toimintavuoden aikana Siirtolapuutarhalitton tiivis yhteistyö Leena Luodon 

(Flowerpecker) kanssa jatkui – sekä alueellisten kurssien että Siirtolapuutarha-lehden 

asiantuntijapalstan tiimoilta.  

11.3. Muu yhteistyö 

 

Helsingin kaupunki 

 
Helsingin kaupunki kutsuu perinteisesti Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestön 

sekä helsinkiläiset siirtolapuutarhat yhteistyökokoukseen vuosittain lokakuussa. Myös 

Siirtolapuutarhaliitto saa kutsun ko. kokouksiin. Liittosihteeri osallistui 

yhteistyökokoukseen 24.10.2018 liiton edustajana, ja hän myös toimi kokouksen 

sihteerinä. 

Fiskars 

 
Fiskars lähestyi liittoa kokeiluluonteisella yhteistyöehdotuksella. Kokeilussa Fiskars 

toimittaisi siirtolapuutarhaan veloituksetta erilaisia työkaluja kokeiltavaksi, ja 

vastapalvelukseksi toivoivat, että lainaajat antavat palautetta työkaluista ja 

käyttäjäkokemuksistaan.  

Kesän aikana Fiskarsin toimittamia työkaluja oli lainattavissa kolmessa 

helsinkiläisessä siirtolapuutarhassa: Marjaniemi, Herttoniemi ja Klaukkalanpuisto. 

 

12.  Muistamiset 

 

Toimintavuoden aikana Siirtolapuutarhaliitto muisti täysiä kymmenvuosia juhlivia 

jäsenyhdistyksiä rahalahjalla työvaliokunnan vuonna 2010 tekemän 
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periaatepäätöksen mukaisesti. Lisäksi muistettiin kortilla, kukkalähetyksellä tai 

onnitteluadressilla merkkipäiviään viettäviä kunniajäseniä ja hallituksen jäseniä.  

 

Jouluna liitto muisti kunniajäseniä, Kansainvälisen Siirtolapuutarhaliiton pääsihteeriä 

ja jäsenmaiden puheenjohtajia, liiton hallituksen jäseniä sekä jäsenyhdistyksiä 

Siirtolapuutarhurin kalenterilla. Kortin muodossa joulutervehdys lähetettiin muille 

siirtolapuutarhayhdistyksille, yhteistyökumppaneille, liiton työryhmien työskentelyyn 

osallistuneille, viranomaisille sekä vuoden aikana Siirtolapuutarha-lehteen 

kirjoittaneille. Jouluna muistettiin myös työvaliokunnan jäseniä ja työvaliokunnan 

kokouksiin osallistuneita toimihenkilöitä. 

Yhteenveto ja kiitokset 

 

Maamme siirtolapuutarhahistoria on ylittänyt kunniakkaan sadan vuoden rajapyykin. 

Siirtolapuutarhatoiminta on pitkästä historiastaan huolimatta – tai juuri siksi – 

erinomaisissa voimissa ja tällä hetkellä erittäin hyvässä myötätuulessa. Siitä kertovat 

mm. suuri kiinnostus viljelijäksi ryhtymiselle sekä monet eri puolilla Suomea vireillä 

olevat hankkeet, jotka tähtäävät alkuperäistä siirtolapuutarha-aatetta kunnioittavien 

alueiden perustamiseen. 

 

Eritoten suurimmissa kaupungeissa siirtolapuutarhapalstoille on runsaasti kysyntää, 

mutta hinnat ovat silti pysyneet muutaman vuoden ajan melko tasaisina. 

Hintahaarukka on edelleen erittäin leveä. Se johtuu eroista mökkien kunnossa ja 

varustuksessa sekä eri siirtolapuutarha-alueiden välillä että alueiden sisällä. 

 

Ilahduttavaa on, että kuluneen toimintavuoden aikana siirtolapuutarhatoiminta on ollut 

vahvasti esillä eri medioissa, ja uutisointi on ollut sävyltään positiivista. Median fokus 

on ollut mm. siirtolapuutarhatoiminnassa aatteena ja ilmiönä, palstoilla 

harrastettavassa hyötyviljelyssä sekä remontoinnissa ja sisustamisessa. Liitto jatkaa 

työtään aatteen esiin nostamisen ja viljelyyn kannustamisen puolesta. 

 

Siirtolapuutarhaliitto haluaa esittää lämpimät kiitokset jäsenyhdistyksille vireästä ja 

monipuolisesta toiminnasta, jolla on ilahdutettu sekä lähialueiden asukkaita, että 

oman yhdistyksen jäseniä. Toiminnan ja tapahtumien läpivienti edellyttää yhdessä 

tekemistä. Yhteisöllisyys on yksi siirtolapuutarhatoiminnan lähtökohdista ja sen 

elinehto. Sitä kaikkien tulisi vaalia, vaikka se nyky-yhteiskunnassa koko ajan tulee 

yhä haasteellisemmaksi. Lämmin kiitos yhdistyksille myös erittäin hyvästä, 

positiivisesta ja saumattomasta yhteistyöstä.  

 

Liiton rooli ja tehtävät sekä liiton jäsenyhdistyksille ja yhdistysten omille jäsenille 

tarjoamat palvelut eivät vieläkään ole riittävän tunnettuja. Näin ollen liitto panostaa 

edelleen sekä tiedottamisen lisäämiseen että jäsenpalvelujen kehittämiseen.  

 

Suomen Siirtolapuutarhaliitto esittää lämpimät kiitoksensa Ympäristöministeriölle 

saamastaan taloudellisesta tuesta. Ilman saatua tukea liiton Kestävän kehityksen 
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hankkeen edistäminen ja alueellisen koulutustarjonnan laajentaminen ei olisi ollut 

mahdollista nyt toteutetussa laajuudessa.  

 

Siirtolapuutarhaliitto haluaa kiittää myös kunnallisia päättäjiä, jotka ovat suhtautuneet 

suopeasti sekä uusien siirtolapuutarha-alueiden perustamiseen että eritoten vanhojen 

säilyttämiseen. Lämmin kiitos myös kunnallisille viranhaltijoille, joiden kanssa 

yhteistyö on ollut kaikilta osin sujuvaa ja mutkatonta. 

 

Viimeinen - mutta ei missään nimessä vähäisin - kiitos kuulu kaikille ahkerille 

siirtolapuutarhaviljelijöille sekä yhdistysten ja liiton puuhaihmisille, jotka toiminnallaan 

ylläpitävät, kehittävät ja vievät eteenpäin siirtolapuutarhatoimintaa Suomessa.  

 

 

 

Helsingissä 30.1.2019 

 

   Suomen Siirtolapuutarhaliitto ry. 

   Työvaliokunta  
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 Suomen Siirtolapuutarhaliitto ry:n kunniajäsenet v. 2018 

 
Nimi Yhdistys Paikakkunta 

HEINO Leena Litukan Spy Helsinki 

HURSKAINEN Tauno Kantolanniemen Spy Hämeenlinna 

HÄMÄLÄINEN Helli                  
    12.10.2018 

Vallilan Spy Helsinki 

MÄKELÄ Hannele Raholan Spv Tampere 

SILTANEN Tauno  Niihaman Rpy Tampere 

VASAMA Liisa Pakilan Spy Helsinki 

WIRMAN Anja Kumpulan Spy Helsinki 

 

 

 

 Suomen Siirtolapuutarhaliitto ry:n kunniapuheenjohtaja v. 2018 

 
Nimi Yhdistys Paikakkunta 

LEHTO Klaus Raholan Spv Tampere 

 

  

 

Vuonna 2018 myönnetyt ansiomerkit 

 Yhdistys merkkilaji nro 

ANNER Rea Brunakärr Ktf pronssinen 825 

AULÉN Gun Brunakärr Ktf pronssinen 826 

BRUNILA Marga Brunakärr Ktf pronssinen 827 

ESTLANDER Ann-Mari Brunakärr Ktf pronssinen 828 

KARLSSON Carita Brunakärr Ktf pronssinen 829 

KOSKINEN Gurli Brunakärr Ktf pronssinen 830 

LÖNNQVIST Helena Brunakärr Ktf pronssinen 831 

ROSENGREN Camilla Brunakärr Ktf pronssinen 832 

SAATAMOINEN Tina Brunakärr Ktf pronssinen 833 

WIKHOLM Kaj Brunakärr Ktf pronssinen 834 

  


