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1.   Yleistä 

 

Suomen Siirtolapuutarhaliitto on valtakunnallinen ja poliittisesti sitoutumaton järjestö, 

joka edistää ja kehittää maamme siirtolapuutarhatoimintaa tunnuslauseensa 

’Kestävää kesänviettoa kaupungissa’ hengessä.  

 

Toimintavuonna liittoon kului 31 jäsenyhdistystä, joiden kautta liitto edusti yli 3 700 

suomalaista siirtolapuutarhaviljelijää. Vuonna 1930 perustettu liitto tekee tiivistä 

yhteistyötä ympäri Suomen sijaitsevien jäsenyhdistystensä, Kansainvälisen 

Siirtolapuutarhaliiton sekä kumppaniverkostonsa kanssa. 

 

Liiton 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. 

Toiminnan tavoitteena on se, että maamme valtakunnallinen siirtolapuutarhatoiminta 

pysyy ja kasvaa elinvoimaisena sekä kehittyy entistä monimuotoisemmaksi ja 

kestävää kehitystä tukevaksi.  

 

Siirtolapuutarha-alueet ovat ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestäviä 

puutarhaviljely- ja vapaa-ajanviettopaikkoja, jotka maankäytön osalta monipuolistavat 

isäntäkuntiaan ja rikastuttavat lähiseudun asukkaiden viihtyvyyttä. 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 2020 oli liiton 90. toimintavuosi. Vuoden teema oli ’Osana ympäröivää 

yhteiskuntaa’. 

 

Liiton toiminta rahoitetaan jäsenmaksuilla (33 euroa/jäsenyhdistyksen jäsenen 

hallitsema palsta) ja Ympäristöministeriön avustuksella, joka toimintavuonna oli  

10 500 euroa. 
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2.   Hallinto 

 

Liiton asioita hoiti vuoden 2017 liittokokouksessa valitut puheenjohtaja ja hallitus sekä 

hallituksen antamia tehtäviä toteuttava työvaliokunta.  

 

Erikseen määriteltyjä tehtäviä ja hankkeita hoitivat toimikunnat ja työryhmät. Vuoden 

aikana toimintaansa jatkoivat Siirtolapuutarha-lehden toimitusneuvosto, 

ympäristöryhmä, viestintäryhmä, jäsentyöryhmä, sääntömuutostyöryhmä sekä 

Kansainvälisen Siirtolapuutarhaliiton Suomessa vuonna 2020 järjestettyä Study 

Session -tapahtumaa valmisteleva työryhmä.  

 

Liiton toimistossa työskenteli osa-aikainen liittosihteeri ja liiton toiminnassa oli 

mukana taloudenhoitaja. Sähköiseen taloushallintoon siirtymisen valmisteli tehtävään 

palkattu konsultti.  

 

2.1.   Hallitus 

 

Siirtolapuutarhaliiton sääntöjen (10 §) mukaisesti liiton asioita hoitaa varsinaisen 

liittokokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi kymmenen 

varsinaista jäsentä sekä viisi varajäsentä. Hallituksen tehtävät on määritelty liiton 

säännöissä ja sen toimintaa ohjaavat hallituksen ohjesääntö sekä talousohjesääntö. 

 

Hallituksen 3. varajäsen Marjukka Ronkainen (Kotiniemen Spy, Lahti) ilmoitti 

sähköpostitse 11.3.2020 eroavansa liiton hallituksesta.  

          

Hallituksen kokoonpano 1.1.- 31.12.2020 
Asema Nimi Yhdistys Paikkakunta Osall. 

(vars./sp) 

 

Puheenjohtaja Pertti Laitila Nekalan Spy Tampere 3 (2/1) 

I varapj. Maarit Louekari Pakilan Spy Helsinki 3 (2/1) 

II varapj.  Kari Aalto Haarajoen Spy Järvenpää 2 (2/0) 

Jäsen Kari Heikkinen Metsolan Spy Kotka 3 (2/1) 

Jäsen Maylis Karjalainen Brunakärr Ktf Helsinki 2 (1/1) 

Jäsen Pirkko Kilpeläinen Lahden Kotiniemen Spy Lahti 3 (2/1) 

Jäsen Eija Meriluoto Kupittaan Rpy Turku 1 (0/1) 

Jäsen Marjukka Metsola Napapiirin Rpy Rovaniemi 2 (1/1) 

Jäsen Leo Pusa Marjaniemen Sp Helsinki 3 (2/1) 

Jäsen Kerttu Viironen Litukan Spy Tampere 2 (1/1) 

1. varajäsen Juha Suominen Kumpulan Spy Helsinki 2 (1/1) 

2. varajäsen Sirpa Santala Nekalan Spy Tampere 2 (1/1) 

3. varajäsen  

10.3. asti 
Marjukka Ronkainen Lahden Kotiniemen Spy Lahti  

4. varajäsen Annu Brotherus Pakilan Spy Helsinki 2 (1/1) 

5. varajäsen Outi Berghäll Kumpulan Spy Helsinki 2 (2/0) 

 

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. 
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Sääntöjen (16 §) mukaisena liiton hallituksen määräämänä nimenkirjoittajana toimi 

Leo Pusa.  

 

2.2.   Työvaliokunta 

 

Siirtolapuutarhaliiton sääntöjen (12 §) mukaisesti hallituksen antamien tehtävien 

toteuttamisesta vastaa puheenjohtajien, kahden hallituksen keskuudestaan 

valitseman jäsenen ja liittosihteerin muodostama työvaliokunta. Työvaliokunnan 

toimintaa ohjaavat hallituksen vahvistama ohjesääntö sekä talousohjesääntö.  

 

Työvaliokunnan kokoonpano 1.1. – 31.12.2020 
Asema Nimi Yhdistys Paikkakunta Osall. 

(vars./sp) 

Puheenjohtaja Pertti Laitila Nekalan Spy Tampere 11 (6/5) 

I varapj. Maarit Louekari Pakilan Spy Helsinki 11 (6/5) 

II varapj.  Kari Aalto Haarajoen Spy Järvenpää 8 (4/4) 

Jäsen Kari Heikkinen Metsolan Spy Kotka 9 (5/4) 

Jäsen  Maylis Karjalainen Brunakärr Ktf Helsinki 11 (6/5) 

Liittosihteeri Tina Wessman SSpl  11 (6/5) 

 

 

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 ohjesäännön 

mukaisesti toimii liiton puheenjohtaja) on toimitusneuvoston jäsen. Ohjesäännön 

mukaisesti kokousten esittelijänä toimii lehden toimitussihteeri ja kokousten sihteerinä 

toimii liittosihteeri. 

 

Toimitusneuvoston kokoonpano 1.1.-31.12.2020 
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.-31.12.2020 
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  Yhdistys Paikkakunta 

Pj.  Maarit Louekari  Pakilan Spy Helsinki 

 Outi Berghäll Kumpulan Spy Helsinki 

8.12. asti Tuija Lujanen-Lampi Marjaniemen Sp Helsinki 

 Timo Mäkinen Pakilan Spy Helsinki 

8.12. alk. Teija Ripattila Marjaniemen Sp Helsinki 

 Sirpa Santala Nekalan Spy Tampere 

 Tina Wessman SSpl  

 

Viestintäryhmä 

 

Viestintäryhmä laatii liiton vuosittaisen viestintäsuunnitelman sekä vastaa erilaisista 

viestintään liittyvistä yksittäishankkeista. 

 

Viestintäryhmän kokoonpano 1.1.-31.12.2020 
  Yhdistys Paikkakunta 

Pj.  Maylis Karjalainen Brunakärr Ktf Helsinki 

 Pirkko Kilpeläinen Lahden Kotiniemen Spy Lahti 

18.2. asti 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.-31.12.2020 
  Yhdistys Paikkakunta 

Pj.  Leo Pusa Marjaniemen Sp Helsinki 

 Kari Aalto Haarajoen Spy Järvenpää 

 Kari Heikkinen Metsolan Spy Kotka 

 Marjukka Metsola Napapiirin Rpy Rovaniemi 

11.3. asti Marjukka Ronkainen Lahden Kotiniemen Spy Lahti 

 Kerttu Viironen Litukan Spy Tampere 

 

Sääntömuutostyöryhmä 

 

Sääntömuutostyöryhmän tehtävänä on valmistella Suomen Siirtolapuutarhaliiton 

sääntömuutosta esitettäväksi liittokokoukselle 2021. 

Sääntömuutostyöryhmän kokoonpano 1.1.-31.12.2020 
  Yhdistys Paikkakunta 

Pj.  Juha Tuhkanen Kumpulan Spy Helsinki 

 Maarit Louekari Pakilan Spy Helsinki 

 Tina Wessman SSpl  

 

Study Session 2020 -työryhmä 

 

Vuonna 2020 Suomen Siirtolapuutarhaliiton oli tarkoitus toimia ensimmäistä kertaa 

Kansainvälisen Siirtolapuutarhaliiton tapahtuman isäntämaana. Tapahtuman 
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suunnittelua ja järjestämistä edisti sitä varten perustettu työryhmä, jonka toiminta 

päättyi huhtikuun loppupuolella, kun tapahtuma peruttiin koronapandemian takia.  

Study Session 2020 -työryhmän kokoonpano 1.1.-23.4.2020 
  Yhdistys Paikkakunta 

Pj.  Outi Berghäll Kumpulan Spy Helsinki 

 Arto Härkönen Marjaniemen Sp Helsinki 

 Elisa Keskitalo Vallilan Spy Helsinki 

 Satu Pasanen Talin Spy Helsinki 

 Kristina Virtanen Brunakärr Ktf Helsinki 

 Tina Wessman SSpl  

 

Liittokokoustyöryhmä 

 

Liittokokous järjestetään elokuun 2021 lopussa Helsingissä. Tapahtuman 

järjestelyssä ja toteuttamista varten hallitus nimitti 24.10.2020 työryhmän.  

Liittokokoustyöryhmä kokoonpano 24.10. -31.12.2020 
  Yhdistys Paikkakunta 

 Sonia Ben Cheikh Marjaniemen Sp Helsinki 

 Arto Härkönen Marjaniemen Sp Helsinki 

 Sini Marttinen Klaukkalanpuiston Rp Helsinki 

 Tina Wessman SSpl  

 

 

2.4.   Toimihenkilöt 

 

Suomen Siirtolapuutarhaliiton osa-aikaisena liittosihteerinä toimi Tina Wessman 

(Vihertantta Oy) Helsingistä. 

 

Liiton taloudenhoitajan tehtäviä hoiti Markku Tuominen Porista. Huhtikuulle asti 

kirjanpidon teki P-R Talous ja Vuokraus Oy. Tilitoimistosta luovuttiin, kun liitto siirtyi 

sähköiseen taloushallintoon.  

 

Siirtolapuutarha-lehden toimitussihteerin tehtävää hoiti Pirjoliisa Laurén (T:mi) 

Helsingistä. 

 

Liiton toimiston tietotekniikka- ja teleliikenneasioita hoitivat Arto Karkkonen ja Jouni 

Mehtonen (Kumpulan Spy, Helsinki).  

 

Hallituksen nimeämä edustaja As. Oy Pengerkatu 9:n yhtiökokouksiin oli 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. 
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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 palveli puhelimitse arkisin (kesä-elokuussa ti-to) klo 10:00-14:00. 

Työvaliokunnan kokouksen 7/2019 päätöksen mukaisesti toimisto on ollut lokakuun 

2019 alusta alkaen säästösyistä toistaiseksi suljettu maanantaisin. Kävijöille toimisto 

on avoinna sopimuksen mukaan.  

 

Liitolla on toimistotilasta siivoussopimus (1 krt/kk) GR-Siivous Oy:n kanssa. 

 

Koronapandemian takia liiton toimisto oli käytännössä suljettu maaliskuun 2020 

puolesta välistä lähtien. Viranomaissuositusten mukaisesti liiton kaikki kokoukset 

siirrettiin verkkoon ja liittosihteeri teki ensisijaisesti etätöitä.  

3.   Kokoukset 

 

3.1.   Liittokokous 

 

Siirtolapuutarhaliiton liittokokoukset järjestetään sääntöjen (7 §) mukaisesti neljän 

vuoden välein. Seuraava liittokokous pidetään 28.-29.8.2021 Helsingissä. 

 

3.2.   Puheenjohtajien kokous 

 

Ohjesääntönsä mukaan hallitus kutsuu jäsenyhdistysten puheenjohtajat koolle 

kahden vuoden kuluttua liittokokouksesta elokuussa.  

 

3.3.   Hallituksen kokoukset  

 

Toimintavuonna hallitus piti kaksi sääntömääräistä kokousta sekä yhden 

sähköpostikokouksen. Lisäksi hallitus kokoontui yhteiseen koulutuspäivään. 

 

Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 14.3.2020 liiton toimistoilla ja 

sääntömääräinen syyskokous 24.10.2020 verkossa. Liiton taloudenhoitaja osallistui 

kutsuttuna hallituksen varsinaisiin kokouksiin.  

 

 Hallituksen sääntömääräinen kevätkokous 14.3.2020 

 

Sääntömääräisessä kevätkokouksessaan liiton hallitus käsitteli vuoden 2019 

toimintakertomuksen ja tilikertomuksen sekä tilin- ja toiminnantarkastajan lausunnot. 

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa tilinpäätös 2020 esitettäväksi liittokokoukselle 

vuonna 2021. 
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Kokouksessa päätettiin, että liitto siirtyy 15.3.2020 kokonaan sähköiseen 

taloushallintoon Netvisor-järjestelmällä. Järjestelmään viedään vuodenvaihteen 

saldot sekä takautuvasti kaikki alkuvuoden tositteet. Näin liiton vuoden 2020 

tilinpäätös voidaan tehdä käyttöön otetusta järjestelmästä. Kokouksessa myös 

päivitettiin liiton talousohjesääntö vastaamaan sähköisen taloushallinnon tarpeita.  

 

Kokouksessa käsiteltiin myös mm. liiton sääntömuutosehdotusta. 

 

  Hallituksen sääntömääräinen syyskokous 24.10.2020 

 

Syyskokouksessaan hallitus käsitteli ja hyväksyi yksimielisesti vuoden 2021 

toimintasuunnitelman ja työvaliokunnan laatiman budjetin. Liiton vuoden 2021 

teemaksi hyväksyttiin työvaliokunnan ehdottama ’Hyvinvointia siirtolapuutarhasta’.  

 

Kokouksessa käsiteltiin liittokokouksen 2021 valmisteluun liittyviä asioita. Hallituksen 

liittokokoukselle esitettävä Siirtolapuutarhaliiton sääntömuutosehdotus läpäisi 

7.10.2020 PRH:n ennakkotarkastuksen. Lisäksi asialistalla oli mm. sähköiseen 

taloushallintoon siirtymisen projektin päättäminen, suunnitelma koulutustoiminnan 

laajentamisesta webinaareilla sekä jäsenpalveluna toteutettavan jäsen-

/mökkirekisterin kehittämisen edistäminen.  

 

Kokouksessa keskusteltiin ehdotuksesta, että liiton hallituksen uudeksi käytännöksi 

otettaisiin verkkokokousten suosiminen. Ehdotus sai vahvan kannatuksen. 

Etäkokoustamisen myötä matkakustannuksista syntyisi säästöjä ja hallituksen 

jäsenten ajankäyttö olisi tehokkaampaa.  

 

Hallituksen koulutuspäivä 21.11.2020 

 

Koulutuspäivän ensisijaisena tavoitteena oli asettaa Siirtolapuutarhaliitolle realistiset 

tavoitteet seuraavalle liittokokouskaudelle 2022-2025. Koulutuksessa hallitus linjasi 

liittokokoukselle esitettävän toimintasuunnitelman suunnat sekä pääsisällöt. Koulutus 

toteutettiin menestyksekkäästi verkossa, ja kouluttajana toimi Tiina Flygare, KSL. 

 

 

3.4.   Työvaliokunnan kokoukset 
 

Työvaliokunta kokoontui toimintavuonna kuusi kertaa sekä piti viisi 

sähköpostikokousta. Kokouksista yksi pidettiin liiton toimistolla Helsingissä ja loput 

verkossa. Toimintavuonna työvaliokunta ei voinut, koronapandemian takia, toteuttaa 

kesän perinteisiä kokousvierailuja jäsenyhdistyksissä.  

 

Kokousten asialistoilla vakiokohtia olivat liiton taloudellinen tilanne, työryhmien 

työskentely, toiminnan ja tapahtumien suunnittelu sekä toteuttamisen edistäminen, 

Siirtolapuutarha-lehti, Kansainvälisen Siirtolapuutarhaliiton asiat, ilmoitusasiat sekä 

toimiston asiat. Työvaliokunta valmisteli kokouksissaan hallituksen kokouksissa 

käsiteltävät asiat. Lisäksi kokouksissa käsiteltiin myös mm. koulutustukianomuksia ja 

ansiomerkkihakemuksia.  
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Liiton taloudenhoitaja osallistui kutsuttuna kolmeen työvaliokunnan kokoukseen.  

 

3.5.   Toimikuntien ja työryhmien kokoukset 
 

Siirtolapuutarha-lehden toimitusneuvosto kokoontui toimintavuoden aikana kaksi 

kertaa. Kokouksissa käsiteltiin lehteen liittyviä suunnitelmia, lehden lukijakysely sekä 

neuvoston puheenjohtajan esittelemiä asioita. Kokouksissa myös suunniteltiin 

tulevien lehtien sisältöä ja käsiteltiin palaute ilmestyneistä lehdistä.  

 

Ympäristöryhmä ei pitänyt varsinaisia kokouksia, mutta edisti aktiivisesti vuoden 

suurta julkaisuhankettaan sähköpostitse. Myös viestintäryhmän ja jäsentyöryhmän 

työskentely tapahtui ensisijaisesti sähköpostitse.  

 

Study Session -työryhmä kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa, ennen kuin työryhmä 

lakkautettiin tapahtuman peruuntumisen takia. 

 

Sääntömuutostyöryhmä kokoontui kerran ja piti yhden verkkokokouksen n työskentely 

tapahtui ensisijaisesti sähköpostitse.  

 

Kaikki työryhmät raportoivat hankkeidensa edistymisestä työvaliokunnalle ja 

hallitukselle.  

4.   Jäsenistö 

 

Vuoden 2019 lopussa Suomen Siirtolapuutarhaliitto ry:ssä oli 31 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 

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 



   TOIMINTAKERTOMUS 2020  
  22.2.2021      
   s. 9 (26) 

  

 

Päivärannan Spy Kuopio 130 

Kotiniemen Spy Lahti 85 

Skinnarlan Spy Lappeenranta 39 

Kurkilammen Spy Mikkeli 24 

Riihossalmen Spy Mänttä 25 

Kehon Spy Nokia 94 

Porvoon perinteinen siirtolapuutarhayhdistys – POPS ry. Porvoo - 

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. 

 

Syksyllä Kurkilammen Spy (Mikkeli) ilmoitti eroavansa liitosta per 31.12.2020. 

  

4.1.   Jäsenhuolto 

 

Toimintavuoden aikana Siirtolapuutarhaliitto pyrki edelleen panostamaan 

jäsenpalvelujen kehittämiseen. Jäsentyöryhmä on toistuvasti alleviivannut liittoon 

kuulumisen etujen jatkuvan esiin nostamisen tärkeyttä sekä ehdottanut konkreettisia 

toimia, joihin liiton on syytä ryhtyä pikimmiten. Näiden edistämistä jatkettiin.  

 

Jäsenyhdistysten verkostoitumisen ja tiedon jakamisen kehittämistä pyrittiin edelleen 

lisäämään kannustamalla yhdistysten hallituksia ja johtokuntia hyödyntämään sekä 

liiton jäsenyhdistyksille räätälöityä intranetiä että suljettua Facebook-ryhmää. 

Antoisimpina verkostoitumisen muotoina jäsenyhdistysten hallinnon edustajat 

kokevat yhteiset kurssit ja kokoukset, eli henkilökohtaiset tapaamiset. Tällaisia liitto ei 

voinut pandemiavuonna järjestää.  

 

Liitto tarjosi edelleen yhdistyksille niiden omien yleisötapahtumien ilmaista 

markkinointiapua sekä liiton verkkosivuston ’Tapahtumia siirtolapuutarhoissa’ –sivulla 

että Facebookissa. Tapahtumasivu keräsi vuoden aikana runsaasti kävijöitä. 

 

Jäsenhuollon saralla vuoden merkittävin satsaus oli liiton keväällä julkaisema kirja 

’Mökillä ja palstalla’, joka toimitettiin kaikille jäsenyhdistyksille jaettavaksi veloituksetta 

omille jäsenilleen. 

 

Alkukesästä liitto julkaisi päivitetyt siirtolapuutarhayhdistyksen mallisäännöt, joita 

jäsenyhdistykset peräänkuuluttivat yhdistystoiminnan kurssilla 2019. Liiton 

sääntömuutostyöryhmä työsti mallisääntöjä yhteistyössä juristin kanssa.  
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4.2.   Jäsenedut 

 

Siirtolapuutarhaliitto tarjoaa sekä jäsenyhdistyksilleen että jäsenyhdistystensä 

jäsenille monipuolisia jäsenetuja.  

 

Jäsenyhdistykset 
 

Jäsenyhdistysten etuja ovat ilmainen yhdistystoiminnan kurssi, koulutustuki 

yhdistyksen omille jäsenilleen 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. Alueelliseen kurssiohjelmaan kuuluvat 

kurssit olivat jäsenyhdistysten viljelijöille ilmaisia ja jäsenyhdistysten viljelijät ovat 

voineet tilata itselleen kurssimonisteet. Koulutuksissa liitto myös subventoi 

merkittävästi Lepaan viikon mittaisen puutarhakurssin osallistumismaksuja. 

 

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.  

 

Liiton nimeämä jäsentyöryhmä on tunnistanut kolme jäsenhankinnan kohderyhmää, 

joista jokaisella on omat erityispiirteensä ja tarpeensa. Jokaiselle kohderyhmälle on 

tarpeen tarkemmin määritellä oma jäsenhankintakonsepti. Siirtolapuutarhaliitolla on 

hyvät ja rakentavat välit moniin ei-jäsenyhdistyksiin.  

 

Konkreettisena jäsenhankintatoimenpiteenä ei-jäsenyhdistysten viljelijöille tarjottiin 

mahdollisuus tilata itselleen ’Mökillä ja palstalla’ –kirja kohtuuhintaan. 

5.   Talous 

 

5.1.   Yleistä 

 

Toimintavuonna Siirtolapuutarhaliitto sai Ympäristöministeriöltä 10 500 euron 

harkinnanvaraisen valtionavustuksen, josta esittää lämpimän kiitoksensa. Avustus on 

kohdennettu liiton ympäristöryhmän edistämään kirjahankkeeseen, ’Maaperä elää’ –

julkaisun käännöskustannuksiin sekä alueellisiin koulutuksiin.  
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Siirtolapuutarhaliiton jäsenmaksu oli toimintavuonna 33 euroa / jäsenyhdistyksen 

jäsenen hallitsema palsta. Jäsenmaksun suuruus päätettiin vuoden 2017 

liittokokouksessa liittokokouskaudelle 2018-2021 ja maksu on pysynyt samana 

vuodesta 2010 lähtien. 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 entistä 

tarkempaa että harkittua kulukuria. Liiton talousohjesäännön mukaisesti kaikki 

erillishankinnat kilpailutetaan. Toimiston perushankinnat tehdään isommissa erissä, 

jotta saadaan hinnassa volyymietua.  

 

Siirtolapuutarhaliiton suurimmat yksittäiset kulut ovat Siirtolapuutarha-lehden 

painatus ja postitus. Viime vuosien aikana liitto on taloudellisesti panostanut entistä 

enemmän jäsenkoulutuksiin. 

 

5.2.   Poikkeamat talousarviosta 

 

Siirtolapuutarhaliiton tilikauden 2020 tulos osoitti ylijäämää 12 040,26 euroa. Liiton 

hallituksen hyväksymässä budjetissa tulos oli 8 350 euroa alijäämäinen. 

 

Merkittävin tulokseen vaikuttava tekijä on rahaston myyntituotto. Aiemmista vuosista 

poiketen liitto ei tehnyt vuoden 2020 lopussa ostoa rahastosta. Rahasto-ostojen 

tavoitteena on ollut saada edes hieman tuottoa kesäkuun lopussa maksetuille 

jäsenmaksuille, joilla katetaan liiton toiminnan kulut seuraavat 12 kk.  

 

Ilmoitushankinnan kustannukset olivat budjetoitua suuremmat, samalla kun 

ilmoitustuotot kasvoivat. Ensisijainen syy tähän on vuonna 2017 tehty uusi 

ilmoitusmyyntisopimus, jonka mukaan ilmoitusmyyjän provisio on suurempi kuin 

aiemmin. Liittokokouksessa 2017 hyväksytty budjetti on tehty vanhan sopimuksen 

pohjalta. 

 

Lehden postituskulut kasvoivat arvioitua enemmän. Vuoden 2020 alussa Posti uusi 

aikakauslehtien postittamisen ehtonsa, ja uudistuksen kustannusvaikutus oli pienen 

(alle 15 000 kpl) jakelun lahdelle taloudellisesti huono. Lisäksi lehden numeron 

5/2019 postituksen lasku, joka erääntyi maksettavaksi 2020, oli tavanomaista 

suurempi, koska lehden mukana postitettiin kalenteri. Vuoden 2021 alusta voimaan 

astuneet uudet ehdot kohtuullistavat jossakin määrin postituskustannuksia jatkossa. 

Lehden painatuskulut olivat budjetoitua pienemmät. Lehden painatus kilpailutettiin 

vuoden 2018 lopussa. Uudeksi painotaloksi valittiin, vuoden 2019 alusta, Grano 

Vaasa.  

 

Toimiston vuokrakulujen kasvu johtuu siitä, että vuoden 2020 aikana yhden 

kuukauden vastike maksettiin kahteen kertaan. Ylimääräinen maksu hyvitetään 

vuoden 2021 aikana. Vuokratuottojen lasku johtuu koronapandemiasta, jonka takia 

liiton toimistossa yleensä kokoustavat jäsenyhdistykset siirtyivät pitämään 

verkkokokouksia. 



   TOIMINTAKERTOMUS 2020  
  22.2.2021      
   s. 12 (26) 

  

 

 

Palkkojen ja palkkioiden budjettiylitys selittyy kahdella ylimääräisellä menoerällä. 

Tammikuussa 2020 liittosihteerille korvattiin 200 h kertyneitä ylitunteja. Lisäksi 

palkattiin konsultti vastaamaan liiton siirtymisestä sähköiseen taloushallintoon. Jotta 

varmistettaisiin taloushallinnon joustava siirtyminen, niin päätettiin kohdentaa 

juristipalveluihin budjetoidut varat taloushallinnon kehittämiseen. 

 

Toimistokuluissa postituskulut olivat huomattavasti budjetoitua alhaisemmat. Tämä 

johtuu toisaalta yhä voimakkaammasta siirtymisestä sähköpostitse tapahtuvaan 

viestinvaihtoon ja toisaalta siitä, että sähköiseen taloushallintoon siirtymisen myötä 

laskujen lähettämisestä ei enää aiheudu postituskuluja. Pankkikulut ylittivät 

budjetoidun, syynä pitkälti se, että vuoden 2020 aikana ylläpidettiin päällekkäin kahta 

järjestelmää – vanhaa nettipankkiyhteyttä ja uutta sähköistä pankkiyhteyttä. 

Päällekkäisyydet tullaan purkamaan alkuvuonna 2021. Toimiston 

siivouskustannukset alittivat budjetin, koska säännöllinen siivous pistettiin tauolle, kun 

toimisto oli suljettu koronapandemian takia. 

 

Kokous- sekä matka- ja päivärahakustannukset alittivat budjetin huomattavasti. Näin 

siksi, että maaliskuun puolen välin jälkeen kaikki liiton kokoukset järjestettiin 

verkkokokouksina. Lisäksi pandemian takia jouduttiin perumaan suunniteltu liiton 90-

vuotisjuhla. 

 

Kestävän kehityksen hanke ylitti budjetoidun todella merkittävästi. Tämä oli harkittu 

päätös. Liittokokous on jo vuosia sitten päättänyt, että ko. kokouksessa käsiteltävään 

budjettiin ei sisällytetä arviota ympäristöministeriöltä mahdollisesti saatavan 

harkinnanvaraisen valtionavustuksen suuruudesta. Avustushakemus kohdennettiin 

ensisijaisesti kestävän kehityksen hankkeelle, ja kiitos myönnetyn 10 500 euron 

avustuksen, liitto pystyi sekä toteuttamaan julkaisuhankkeensa että jatkamaan 

alueellisten koulutusten järjestämistä. ’Mökillä ja palstalla’ –kirja jaettiin veloituksetta 

kaikkien jäsenyhdistysten viljelijöille. 

 

Koulutusten osalta sekä tuotot että kustannukset alittivat budjetin. Lepaan kurssi, joka 

on koulutustuottojen ainoa lähde, peruuntui koronapandemian takia. Koska liitto 

sponsoroi Lepaan kurssin kustannuksia merkittävästi, ja koska sen lisäksi kevään 

yhdistystoiminnan kurssi peruuntui pandemian takia, jäivät koulutuskustannukset 

budjetoitua pienemmiksi. 

 

5.3.   Hankinnat 

 

Toimintavuoden aikana liitto hankki Zoom-sovelluksen Pro-vuosilisenssin 

videokokouksia ja –koulutuksia varten sekä Visma Sign –palvelun Basic-

vuosilisenssin, joka mahdollistaa asiakirjojen sähköisen allekirjoittamisen. Sähköinen 

allekirjoittaminen tehostaa toimintaa sekä tuo säästöä postituskuluissa.  

 

Liiton toimistoon on tilattu Kotipuutarha-lehti, Viherympäristö-lehti ja Puutarha & 

Kauppa -lehti kestotilauksena sekä Helsingin Sanomat digitaalisena HS VerkkoPlus -

tilauksena. 
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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. 

 

Liiton sopimuskumppanit, joiden laskutus ylittää lakiin kirjatun euromäärän ovat 

toimintavuoden aikana toimittaneet Siirtolapuutarhaliitolle laissa luetellut selvitykset ja 

todistukset.  

 

5.5.   Sähköinen taloushallinto 

 

Toimintavuoden aikana Siirtolapuutarhaliitto siirtyi, hallituksen kevätkokouksen 

päätöksen mukaisesti, kokonaan sähköiseen taloushallintoon. Siirtymähankkeen 

valmistelu aloitettiin työvaliokunnan nimeämän työryhmän toimesta jo edellisvuonna. 

Silloin työryhmä kilpailutti tarjolla olevat, liitolle sopivat palvelut ja marraskuussa 2019 

liitto allekirjoitti sopimuksen Visma Solutions Oy:n Netvisor-palvelun käyttöönotosta. 

Siirtymävaihetta edisti, konsultin ominaisuudessa, Arto Karkkonen (ArTaKon-palvelu). 

 

Sähköiseen taloushallintoon siirtyminen tehostaa liiton hallintoa merkittävästi sekä 

mahdollistaa aiempaa ajantasaisemman ja entistä tarkemman eri hankkeiden 

talousseurannan. Palvelun pääkäyttäjänä kaikin oikeuksin toimii liiton puheenjohtaja.  

6.   Toiminta 

 

6.1.   Koulutus- ja kurssitoiminta 

6.1.1.  Liiton järjestämä koulutus- ja kurssitoiminta 
 

Yhdistystoiminnan kurssi 

 

Liiton Helsingissä 28.3.2020 järjestettäväksi suunniteltu yhdistystoiminnan kurssi -  

teemana ’Eurot ojennukseen’ – jouduttiin perumaan koronapandemian takia. Kurssi 

pyritään järjestämään joko lähi- tai etäopetuksena huhtikuussa 2021. 

 

Puutarhanhoidon kurssi Lepaalla  

 

Vuodesta 1949 Siirtolapuutarhaliiton koulutustoimintaan kuulunut, 

siirtolapuutarhureille räätälöity puutarhanhoidon kurssi Lepaalla, Hattulassa, oli 

tarkoitus järjestää yhteistyössä Hämeen Ammattikorkeakoulun kanssa 20.-24.4.2020. 

HAMK Lepaa perui kurssin 16.3.2020 koronapandemian takia. 

 

Syksyllä liitto kartoitti perutulle kurssille ilmoittautuneiden kiinnostusta osallistua tähän 

kurssiin verkkokoulutuksena. Kurssilaiset pitivät kuitenkin kurssiviikon 
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mahdollistaman verkostoitumisen ja spontaanin ajatuksenvaihdon niin tärkeäksi 

osaksi kurssia, että verkkokoulutus ei saanut kannatusta. Näin ollen liitto luopui 

verkkokoulutuksen kehittämisen suunnittelusta.  

 

Alueelliset kurssit 

 

Siirtolapuutarhaliitto jatkoi toimintavuoden aikana alueellista kurssitoimintaansa. 

Jäsenyhdistysten jäsenille tarjottiin ilmaisia kursseja maakuntatasolla. Tavoitteena oli 

järjestää kullakin alueella yksi kurssi. Ehdolla oli neljä kestävää kehitystä tukevaa 

aihetta, joista maakunnan jäsenyhdistykset saivat valita oman kurssinsa aiheen.  

 

Loppukeväällä kurssien toteutuminen oli koronatilanteesta ja siihen liittyvistä 

suosituksista johtuen epävarmaa. Kursseille määriteltiin enimmäisosallistujamäärät, 

jotta voitiin varmistaa riittävien turvaetäisyyksien toteutuminen kurssitilassa. 

 

Aikavälillä 2.6.-15.8.2020 liitto järjesti yhteensä kuusi kurssia: Joensuussa, 

Helsingissä, Tampereella, Turussa, Kotkassa ja Lahdessa. Kurssien opettajana toimi 

biologi Leena Luoto (Flowerpecker).  

Yhteenlaskettu osallistujamäärä oli 109 siirtolapuutarhaviljelijää 20 

jäsenyhdistyksestä. Osallistujamäärä oli valitettavasti vain noin puolet edellisen 

vuoden määrästä. Ensisijainen syy vähäisempään osallistumiseen lienee 

koronatilanne. Siirtolapuutarhoissa on paljon riskiryhmäläisiä, jotka joko omasta 

tahdostaan tai läheisten painostuksesta johtuen eivät tohtineet osallistua sisätilassa 

järjestettyyn kurssiin. Lisäksi moni oletti, että koska kutakuinkin kaikki tapahtumat oli 

peruttu, niin myöskään liiton alueellisia kursseja ei järjestetä. 

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 406,80 euroa kolmelle 

jäsenyhdistykselle. Tuetuille kursseille osallistui yhteensä 36 henkilöä. 

  
Yhdistys Aihe Ajankohta Myönnetty 

tuki 
Osallistuja- 

määrä 

Napapiirin Rpy Kukkasidontakurssi 8.7.2020 80,00 € 9 

Kurkilammen Spy 
Esitelmä puutarhan 
tuhohyönteisistä 

5.9.2020 136,80 € 16 

Metsolan Spy Kuvataidekurssi 27.9.2020 190,00 € 11 

 

Tiedottamista kurssiavustuksesta on edelleen lisättävä, koska valitettavan harva 

yhdistys hakee taloudellista tukea järjestämilleen kursseille. Lisäksi jäsenyhdistykset 

toivovat liitolta ideoita ja vinkkejä siitä, minkälaisia kursseja muut yhdistykset ovat 

jäsenilleen järjestäneet. 
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6.2.   Näyttely- ja messutoiminta 

 

Toimintavuoden aikana Siirtolapuutarhaliitto ei osallistunut näyttelyihin tai messuille. 

 

6.3.   Kestävää kesänviettoa kaupungissa -hanke 

 

Siirtolapuutarhaliiton ’Kestävää kesänviettoa kaupungissa’ –ympäristöhanketta varten 

kerätyn laajan tietoaineiston analysointia jatkettiin. Toimintavuoden aikana 

hankkeesta koostettiin julkaisu: 128-sivuinen ’Mökillä ja palstalla’ -opaskirja.  

 

Julkaisu kattaa kestävän kehityksen teemoja laajalti, mutta ei tyhjentävästi. Lisätietoja 

löytyy tekstiin lisättyjen lähde- ja nettiviittausten avulla. Puutarhanhoidon lisäksi 

käsitellään rakentamis-, energia- ja jätehuoltokysymyksiä, mutta myös yhdistysten 

yhteisöllisyyttä, unohtamatta sosiaalista näkökulmaa. Tekijöiden toive on, että opas 

tulisi laajaan käyttöön ja siirtolapuutarhaväki löytäisi siitä hyödyllisiä ajatuksia oman ja 

yhdistyksen toiminnan kehittämiseen. 

 

Kirjassa hyödynnettiin liiton kestävän kehityksen hankkeessa syntynyttä aineistoa, 

Leena Luodon liitolle tekemää kurssimateriaalia sekä eri jäsenyhdistyksissä tuotettua 

aineistoa. Lähteenä on ollut myös hankkeessa konsulttina toimineen FM Reija 

Mikkola-Patriarcan opinnäytetyö. Lisäksi opas sisältää joitakin vain tätä teosta varten 

tuotettuja tekstejä. Siirtolapuutarhaliitto kiittää lämpimästi Käymäläseura Huussia, 

Hyötykasviyhdistystä ja Suomen Mehiläishoitajain Liittoa yhteistyöstä.  

 

Julkaisun toteuttamisen mahdollisti ympäristöministeriön Siirtolapuutarhaliitolle 

myöntämä harkinnanvarainen valtionapu, jolla voitiin kustantaa taitto- ja 

painokustannukset. 

7.   Tapahtumat 

 

7.1.   Liiton tapahtumat 

 

Koronapandemian takia jouduttiin perumaan 11.7.2020 järjestettäväksi suunniteltu 

Kohtaamispäivä ja liiton 90-vuotisjuhla sekä Kansainvälisen Siirtolapuutarhaliiton 

Study Session –tapahtuma.  

 

7.2.   Jäsenyhdistysten tapahtumat 

 

Merkkipäiväjuhlat 

 

Toimintavuoden aikana jäsenyhdistykset eivät järjestäneet merkkipäiväjuhlia. 

 

Avoimet puutarhat 5.7.2020 
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Toimintavuoden aikana Puutarhaliiton Avoimet puutarhat –teemapäivää vietettiin 

5.7.2020. Teemapäivään osallistui 7 liiton jäsenyhdistystä, ja lisäksi kahdessa 

jäsenyhdistyksessä yksittäiset viljelijät avasivat palstansa.  

 

Yleisötapahtumat 

 

Toimintavuoden aikana koronapandemia esti monen perinteisen yleisötapahtuman 

järjestämisen. Siksi pitkään jatkunut tapahtumien kirjon laajentuminen ja 

monipuolistuminen pysähtyi.  Jotkut jäsenyhdistykset pystyivät silti tekemään 

siirtolapuutarha-kulttuuria ja itseään tunnetuksi sekä helposti lähestyttäväksi 

lähiseutunsa asukkaille järjestämällä erilaisia kaikille avoimia tapahtumia. 

Toteutettuja tapahtumia olivat mm. muutamat kirpputorit, taimi-, marja-, sadonkorjuu- 

ja omenamarkkinat sekä puistokonsertit. Haasteellisesta tilanteesta huolimatta 

muutaman jäsenyhdistyksen hallinnoimalla alueella oli kaikille avoin kesäkahvila. 

Joillakin alueilla kovin suosittuja yleisiä saunavuoroja ei voitu toimintavuonna 

järjestää.  

 

Siirtolapuutarhaliitto on tarjonnut yhdistyksille apua markkinointiponnisteluissa liiton 

verkkosivuston kautta. Sivulla ’Jäsenet / Tutustu jäsenyhdistyksiin / Tapahtumia 

siirtolapuutarhoissa’ oli vuoden aikana 556. [Lähde: Google Analytics]. Kävijämäärä putosi 

merkittävästi edellisvuoteen verrattuna, koska koronapandemian takia yhdistykset 

järjestivät huomattavasti vähemmän yleisötapahtumia. Liitto on markkinoinut 

yhdistysten yleisötapahtumia myös omalla Facebook-sivullaan.  

 

Yhdistysten omat tapahtumat 

 

Koronapandemia rajoitti toimintavuonna myös jäsenyhdistysten omille jäsenilleen 

tarkoitettujen tapahtumien järjestämistä. Yhteiset tapahtumat tukevat vahvasti 

siirtolapuutarha-aatteeseen sisäänrakennettua yhteisöllisyyttä ja vievät 

siirtolapuutarhakulttuuria eteenpäin, mutta poikkeustilanteessa kaikkien turvallisuus 

oli – luonnollisesti – etusijalla. 

 

Yhdistyksissä yhteisöllisyyttä ja ”me-henkeä” ylläpidettiin ensisijaisesti juttelemalla 

muiden siirtolapuutarhureiden kanssa turvavälein omalta palstalta. 

8.   Julkaisut ja tiedotus 

 

8.1.   Siirtolapuutarha-lehti 

 

Suomen Siirtolapuutarhaliitto ry. on Siirtolapuutarha-lehden julkaisija ja liiton 

puheenjohtaja on lehden päätoimittaja. Lehti on ilmestynyt keskeytyksettä 

ensimmäisestä numerosta (elokuu 1935) alkaen. Lehden ilmestymisen alkuajoista 

tiedonvälityksen sekä rooli että muodot ovat muuttuneet merkittävästi. Silti lehdellä on 

edelleen tärkeä ja keskeinen asemansa siirtolapuutarhakulttuurin edistäjänä ja 

vaalijana sekä Siirtolapuutarhaliiton tiedotuskanavana.  
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Lehden merkitys lukijoilleen sekä lukijoiden toiveet oman lehden suhteen kartoitettiin 

loppuvuonna verkossa toteutetulla lukijakyselyllä. Kyselyyn vastasi 135 lukijaa. 

Lukijoiden mielestä lehden nykyinen ilmestymisaikataulu on hyvä ja useampi kuin 

kahdeksan kymmenestä vastaajasta haluaa lehden jatkossakin postitse kotiin 

kannettuna paperilehtenä. Lukijat haluavat omassa lehdessään mm. laajaa ja 

monipuolista tietoa sekä eri siirtolapuutarhoista että muista siirtolapuutarhureista. 

 

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 puutarha-alan oppilaitosten 

suuntaan. Lehteä voi myös lukea lukuisissa kirjastoissa siirtolapuutarha-

paikkakunnilla ja se lähetetään myös Kansainvälisen Siirtolapuutarhaliiton muihin 

jäsenmaihin.   

 

Toimintavuonna lehdestä julkaistiin viisi numeroa. Lehden painosmäärä oli 4 000 

kappaletta ja jokaisessa numerossa oli 32 sivua. Lehden painamisesta ja 

postituksesta vastasi Grano Oy (Vaasa). Lehden eri numeroissa pidettiin esillä 

Siirtolapuutarhaliiton vuoden kattoteemaa ’Osana ympäröivää yhteiskuntaa’. 

 

Lehden toimituksen muodostivat päätoimittaja, toimitussihteeri ja toimitusneuvoston 

puheenjohtaja. Toimintavuoden aikana liitto jatkoi lehden kehittämistä – sekä sen 

graafisen ilmeen että sisällön osalta. Sisällön suunnittelu tehdään nykyistä aiempaa 

pitkäjänteisemmin ja tavoitteena on, että vuoden aikana katettaisiin mahdollisimman 

laajasti kaikkien liiton jäsenyhdistysten siirtolapuutarhat. 

 

Lehden toimittajan ja toimitussihteerin tehtävää hoiti toimintavuoden aikana Pirjoliisa 

Laurén (T:mi) ja lehden graafisesta ulkoasusta vastasi Riikka Siusluoto (Luova 

toimisto Siusluoto). Lehden ilmoitusmyyntiä hoiti T:mi Johanna Pelto. Toimintavuoden 

aikana lehden ilmoitusmyynti laski hieman edellisvuoteen verrattuna, mutta kuitenkin 

vähemmän kuin aikakauslehtien mediamainonta keskimäärin. 

 

Näköislehti 

 

Siirtolapuutarha-lehdestä julkaistaan digitaalinen näköislehti verkossa (alkaen 

numero 1/2016). Näköislehti julkaistaan yhden numeron viiveellä, jotta lehden tilaajat 

ja jäsenyhdistysten viljelijät saavat yksinoikeuden lehden tuoreimpaan sisältöön.  

 

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

verkkosivuston kautta. Liiton verkkosivuston Näköislehti-sivulla oli vuoden aikana yli 

400 eri kävijää. [Lähde: Google Analytics] 

 

Aikakauslehtiviikko 

 

Siirtolapuutarha-lehti osallistui huhtikuussa Aikakauslehtiviikkoon. Viikon teema oli 

’Lue, löydä, kerro sun juttu!’ ja se järjestettiin osana valtakunnallista Lukuviikkoa. 

Viikon aikana. Aikakauslehtiiviikkoon osallistuneet lehdet oli koottu verkkosivulle, 

josta pääsi kansikuvaa klikkaamalla lukemaan näköislehteä. Siirtolapuutarha-
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lehdestä julkaistiin viikolla poikkeuksellisesti lehden tuoreimman numeron näköislehti 

ja se keräsi 816 näyttöä. 

 

8.2.   Muut julkaisut 

 

’Mökillä ja palstalla’ -kirja 

 

Siirtolapuutarhaliiton ympäristöryhmän opaskirja ’Mökillä ja palstalla – Kestävää 

kesäviettoa’ julkaistiin keväällä. Kirja lähetettiin veloituksetta (postikuluja vastaan) 

kaikille liiton jäsenyhdistyksille jaettavaksi oman yhdistyksensä viljelijöille. Lisätietoa 

ko. julkaistusta on luettavissa kohdassa 6.3. ’Kestävää kesänviettoa kaupungissa’ –

hanke. 

 

Ennen kirjan ilmestymistä, siitä julkaistiin sähköisenä otteena luku 

’Kompostikäymälät’. Tämä koettiin tärkeäksi, koska koronapandemian takia monella 

siirtolapuutarha-alueella ei voitu avata yhteisiä yleisiä käymälöitä.  
 

Avoimet puutarhat -tapahtuman järjestäjän opas 

 

 

 

Loviisa Badermann Nekalan siirtolapuutarhasta kirjoitti Siirtolapuutarhaliiton 

toimeksiannosta julkaisun ’Avoimet puutarhat -tapahtuman järjestäjän opas’. Opas oli 

osa Loviisan Haaga-Helian Ammattikorkeakoulun Matkailun liikkeenjohdon 

restonomiopintojen opinnäytetyötä. 

 

Sähköisen oppaan kirjoittajalla on laaja kokemus ko. tapahtuman järjestämisestä 

omassa siirtolapuutarhassaan. Oppaan sisällön suunnittelua varten hän teki 

haastatteluja sekä laajemman kyselyn. 

 

Vaikka oppaassa keskitytään Puutarhaliiton Avoimet puutarhat -tapahtuman 

järjestämiseen siirtolapuutarhassa, on siinä paljon hyödyllisiä vinkkejä, joita 

jäsenyhdistykset voivat hyödyntää myös alueen oman Avoimet puutarhat/portit -

tapahtuman järjestämisessä. 

 

8.3.   Verkkosivusto 

 

Siirtolapuutarhaliiton verkkosivusto on osoitteessa www.siirtolapuutarhaliitto.fi . 

Julkisten sivujen lisäksi sivustolla on omat intranetit liiton työvaliokunnalle, 

hallitukselle sekä jäsenyhdistyksille.  

 

Toimintavuoden aikana liiton julkisella sivustolla oli yli 30 000 eri kävijää. Eniten eri 

kävijöitä keräsi sivu ’Käytännön tietoa / Mökkiläiseksi’ (yli 14 000 eri kävijää). Liiton 

yhteydenottosivulla kävi vuoden aikana yli 1 000 eri kävijää. [Lähde: Google Analytics] 

 

http://www.siirtolapuutarhaliitto.fi/
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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. Analytiikan raportoima sivustokäyttäytyminen osoittaa kiistatta 

sen, että verkkosivuston kävijät ovat ensisijaisesti siirtolapuutarhatoiminnasta 

yleisesti kiinnostuneita – eivät niinkään siirtolapuutarhaviljelijöitä.  

 

Nykyisen verkkosivuston avaamisen (5/2015) jälkeen yhteydenotot liiton toimistoon, 

liiton tuotteiden tilaukset ja liiton kursseille ilmoittautumiset ovat pitkälti siirtyneet 

verkkosivuston kautta tehtäviksi.  

 

8.4.   Facebook-sivu 

 

Siirtolapuutarhaliiton Facebook-sivu (avattu 7/2016) on osoitteessa 

www.facebook.com/siirtolapuutarhaliitto. Toimintavuoden lopussa sivua seurasi 708 

Facebook-käyttäjää. Sivulle tehdyt julkaisut tavoittavat parhaimmillaan yli kaksi 

tuhatta Facebook-käyttäjää ja keskimääräisen julkaisun tavoittavuus oli noin 300 Fb-

käyttäjää. Vuoden 2020 eniten käyttäjiä tavoitti 21.9. tehty julkaisu, jossa mm. 

julkistettiin Siirtolapuutarha-lehden lukijakysely. 

 

Sivun tavoitteita ovat tehdä liittoa tutummaksi ja läheisemmäksi kaikille 

siirtolapuutarhaviljelijöille sekä lisätä siirtolapuutarhatoiminnan tunnettuutta ja 

rakentaa positiivista mielikuvaa liitosta. Sivulla on mm. nostettu esiin liiton uutisia ja 

kokouskuulumisia, jaettu yhdistysten kuulumisia ja kansainvälisiä uutisia, kerrottu 

lehden seuraavan numeron sisällöstä sekä markkinoitu tapahtumia ja liiton 

myyntituotteita.  

 

8.5.   Muut sosiaalisen median kanavat / digitaalisuus 

 

Vuonna 2019 Siirtolapuutarhaliitolle avattiin oma kanava sekä Instagramiin että 

YouTubeen. 

 

Instagram-tilin (@siirtolapuutarhaliitto, #sspliitto) päivittäminen on – resurssipulan 

takia – ollut erittäin satunnaista. Kanavalla oli vuoden lopussa 203 seuraajaa. 

 

Liiton YouTube-kanava avattiin Lepaan kurssivideon julkaisemista varten keväällä 

2019. Kurssivideon lisäksi kanavalle on julkaistu videoita ’Vieraslajit puutarhassa’ –

seminaarista, joka järjestettiin huhtikuussa 2019. Ko. kanavan merkitys tullee 

jatkossa korostumaan.  

 

Koronapandemia on johtanut siihen, että liiton toiminnassa on enenevässä määrin 

huomioitava kaikki digitaaliset mahdollisuudet ja vaihtoehdot. Niistä yksi esimerkki on 

suunnitteilla olevat webinaarit. Liitto on hyvin tietoinen siitä, että läheskään kaikilla 

jäsenyhdistysten viljelijöillä ei ole valmiuksia ottaa vastaan digitaalista sisältöä, mutta 

siirtolapuutarhoissa menossa olevan sukupolvenvaihdoksen myötä ”digivalmius” 

kasvaa kasvamistaan.    

 

http://www.facebook.com/siirtolapuutarhaliitto
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8.6.   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 vain kaksi kappaletta. Tiedotteen 

jakelukanavana käytettiin sähköpostia. Laajemman sisällön Kuulumisia –tiedotteiden 

määrä oli toimintavuonna poikkeuksellisen alhainen, koska liitto panosti vuoden 

aikana useampaan tiedotteeseen, joissa yhdistyksille ja siirtolapuutarhureille annettiin  

ohjeistuksia toimimiseen koronapandemian aikana. 

 

Liiton jäsenyhdistysten suuntaan tekemän sisäisen tiedottamisen suurin haaste se, 

että tiedotteiden sisältö ei tunnu kaikilta osin leviävän yhdistysten hallinnossa niin 

laajalle kuin olisi suotavaa. Tämä haaste on korostunut, kun jäsenyhdistysten 

hallinnoissa on tapahtunut paljon muutoksia. 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 vuosi vuodelta on 

parantunut.  

 

Jäsenyhdistysten jäsenille kohdennetussa sisäisessä viestinnässä Siirtolapuutarha-

lehti on edelleen ensisijainen kanava. Sähköinen viestintä ei vielä tavoita lähes 

kaikkia, vaikka kattavuus koko ajan paranee.   

 

Eritoten Lepaan kurssilla on vuosien varrella nostettu esiin toive liiton uutiskirjeestä 

suoraan viljelijöille. Uutiskirjeen toteuttamisen esteeksi on työvaliokunnassa todettu 

se, että liitolla ei ole viljelijöille säännöllistä tiedotettavaa ja lisäksi uutiskirjeen  

toteuttamisen resurssit ovat rajalliset.  

 

8.6.   Ulkoinen tiedotus 

 

Siirtolapuutarhaliiton ulkoisen viestinnän tärkein kanava on liiton verkkosivusto. 

Sivustolla julkaistiin liittoa, jäsenyhdistyksiä ja Kansainvälistä Siirtolapuutarhaliittoa 

koskevia uutisia sekä Puutarhaliiton tiedotteita. Sivuston uutispalstalla julkaistiin 

myös sellaisia yleisiä viheralan uutisia, joiden oletettiin kiinnostavan sivuston 

kohderyhmiä. 

 

”Suuren yleisön” tiedotuskanavana on käytetty verkkosivuston lisäksi 

Siirtolapuutarha-lehteä. 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.  
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Medianäkyvyys 

 

Siirtolapuutarhat kiinnostavat mediaa vuodesta toiseen, ja myös kuluneen 

toimintavuoden aikana lukuisat mediat nostivat aiheen esille eri näkökulmista.  

Aiheesta kertyi toimiston tekemään uutisseurantaan lähes kahdeksankymmentä 

osumaa. Aiemmista vuosista poiketen uutisoinnin kärkenä oli usein 

siirtolapuutarhojen turvallisuus koronapandemian aikana. Koska siirtolapuutarhat ovat 

lähellä, ne eivät edellytä matkustamista, ja omalla palstallaan myös riskiryhmäläisten 

on turvallista olla. 

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.  

 

Opiskelijayhteistyö 

 

Keväälle suunniteltu kanadalaisen Université du Québec à Montréal (UQÀM) 

Management Schoolin opiskelijoiden vierailu jouduttiin perumaan koronapandemian 

takia. Opiskelijoiden oli tarkoitus osallistua opettajiensa, professori Alain A. Grenierin 

ja yliopisto-opettaja Ari Virtasen johdolla opintomatkaan Suomeen. Matka olisi liittynyt 

kurssiin ’Management of Sustainable Development’ (Kestävän kehityksen 

johtaminen) ja opiskelijoiden tutustumiskohteeksi oli sovittu Ruskeasuon 

siirtolapuutarha Helsingissä.  

 

Aalto-yliopistossa opiskellut Xinyue Du teki vuonna 2018 projektityön, joka alusti 

hänen opinnäytetyötään otsikolla ’Being Together, Growing Together: co-designing 

future allotment gardens’. Työssä fokus on Helsingin siirtolapuutarhoissa ja 

toimintavuoden aikana Xinuye Du kirjoitti, Siirtolapuutarhaliiton pyynnöstä, 

tiivistelmän työstään julkaistavaksi Kansainvälisen Siirtolapuutarhaliiton Hyphen-

lehdessä.  

 

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. covid19-rajoituksiin, yhdistystoimintaan 

ja -lakiin, vuokrasopimuksiin, verotukseen, maankäyttöön, sääntöihin, 

toimintatapoihin ja tietosuojaan liittyvissä asioissa. Tarvittaessa liiton toimisto on 

hankkinut lisätietoja viranomaisilta tai ohjannut kysyjän ottamaan yhteyttä oikeaan 

tahoon.  

 

Yksittäisten siirtolapuutarhaviljelijöiden neuvontatarpeet ovat liittyneet mm. 

mökkikauppaan ja sen verotukseen sekä kauppa- ja lahjakirjojen tekemiseen, mökin 

perimiseen, mökin rakentamiseen ja alueiden järjestyssääntöihin. Viljelijöiden 

kyselyjen osalta liiton toimisto 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 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.  

 

Sangen moni toivoo tietoa siitä, miten voi saada itselleen ”kesämökin kaupungista”. 

Tätä tietoa peräänkuuluttaville on sangen usein yllätys, että siirtolapuutarhapalsta ei 

ole perinteinen kaupungissa sijaitseva kesämökki, vaan että palstalaisilla on tiettyjä 

velvoitteita ja että toiminnasta vastaa yleensä siirtolapuutarhayhdistys.    

10.  Kansainvälinen Siirtolapuutarhaliitto  
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Suomen Siirtolapuutarhaliitto on ollut vuodesta 1974 lähtien Kansainvälisen 

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

jäsen. Liiton yhteistyö Kansainvälisen Siirtolapuutarhaliiton kanssa on 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 johtavat sen puheenjohtaja Dirk Sielmann (Saksa), 

hallituksen puheenjohtaja Wilhelm Wohatschek (Itävalta) sekä pääsihteeri Malou 

Weirich, joka hoitaa tehtäväänsä luottamushenkilönä. Kansainvälinen liitto toimii 

aktiivisena siirtolapuutarhaliikkeen lobbaajana EU:ssa ja osallistuu aktiivisesti 

kansalaisjärjestötoimintaan Euroopan tasolla. 

 

Yleiskokous 5.-6.3.2020 Luxemburgissa 

 

Kansainvälisen Siirtolapuutarhaliiton yleiskokous kokoontuu, sääntöjen mukaisesti, 

vähintään kerran vuodessa. Maaliskuussa Luxemburgissa pidettyyn yleiskokoukseen 

osallistuivat liiton puheenjohtaja Pertti Laitila ja liittosihteeri Tina Wessman. Suomen 

Siirtolapuutarhaliiton puheenjohtaja on Kansainvälisen Siirtolapuutarhaliiton 

tilintarkastaja, ja tilit tarkastettiin ennen varsinaista yleiskokousta.  

  

Yleiskokouksessa käsiteltiin liiton toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2019 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.  

 

Kokouksessa valmisteltiin myös Kansanvälisen Siirtolapuutarhaliiton sääntömuutosta 

sekä ehdotusta jäsenmaksulaskennan perusteiden muuttamiseksi.  

 

Hyphen-lehti 

 

Kansainvälisen Siirtolapuutarhaliiton jäsen- ja tiedotuslehti Hyphen ilmestyy 

sähköisenä (pdf-julkaisu). Toimintavuoden aikana lehdestä ilmestyivät numerot 69-

71. Hyphen-lehti julkaistaan englanninkielisenä Siirtolapuutarhaliiton verkkosivuston 

’Kansainvälisyys’-sivulla. 

 

Numerossa 69 julkaistussa artikkelissa esiteltiin Siirtolapuutarhaliiton 

ympäristöryhmän kyselyn tuloksista johdetut ns. viljelijätypologiat. 

 

Numero 70 oli erikoisnumero, otsikolla ’Maaperä elää’. Ko. numero julkaistiin 

poikkeuksellisesti viidellä kielellä (englanti, saksa, ranska, hollanti ja ruotsi). 

Erikoisnumerosta on myös tehty suomenkielinen käännös, jonka Kansainvälinen 

Siirtolapuutarhaliitto antaa Suomen Siirtolapuutarhaliitolle 90-vuotislahjaksi. 
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Käännöksen teki Esko Vertanen (Oulunkylän Spy, Helsinki), mutta lopullista versiota 

ei ole tätä kirjoittaessa vielä julkaistu. 

 

Kansainvälinen diplomi 

 

Suomen Siirtolapuutarhaliitto anoi Kupittaan Rpy:lle Kansainvälisen 

Siirtolapuutarhaliiton diplomia sosiaalisesta toiminnasta. Kv. liiton maaliskuisessa 

yleiskokouksessa päätettiin yksimielisesti myöntää anottu diplomi. Diplomi oli 

tarkoitus luovuttaa yhdistykselle Helsingissä elokuussa järjestettävässä Study 

Session –tapahtumassa, mutta koronapandemian takia diplomi postitettiin liiton 

toimistoon. 

 

Diplomin tekstissä todetaan näin: 

”Tämä on tunnustus yhdistyksen jäsenten ponnisteluista innostaa lapsia tutkimaan 

kaupunkiluontoa ja tukea kestävän elämäntavan periaatteita. Kansainvälinen liitto 

toivoo, että yhdistys jatkaa projektinsa kehittämistä ja uusien aloitteiden 

käynnistämistä. Liitto toivoo, että tämä projekti on esimerkki muille siirtola-

puutarhureille ympäri Suomen ja muuallakin.” 

11. Yhteistyö  

 

11.1. Puutarhaliitto ry.  

 

Suomen Siirtolapuutarhaliitto on Puutarhaliitto ry:n jäsenjärjestö – luokittelultaan 

’Erikoisyhdistys’. 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.  

 

Toimintavuonna liitto tiedotti 5.7.2020 järjestettävästä Avoimet Puutarhat –

teemapäivästä ja kannusti jäsenyhdistyksiä ja niiden jäseniä osallistumaan 

tapahtumaan. Teemapäivään osallistui 7 liiton jäsenyhdistystä. 

 

11.2. Flowerpecker 

 
Toimintavuoden aikana Siirtolapuutarhaliton tiivis yhteistyö Leena Luodon 

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

asiantuntijapalstan tiimoilta. Lisäksi yhteistyössä aloitettiin webinaarisarjan 

suunnittelu. 

11.3. KSL 

 

Siirtolapuutarhaliitto on Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry:n jäsen. Yhteistyön tiimoilta 

Siirtolapuutarhaliitto anoi kurssitoiminnalleen opetustunteja ja KSL:n Tiina Flygare 

järjesti liittomme hallitukselle koulutuspäivän marraskuussa.  
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11.4. Aikakausmedia 

 

Toimintavuoden aikana Suomen Siirtolapuutarhaliitto ja sen julkaisema 

Siirtolapuutarha-lehti hyväksyttiin Aikakausmedia ry:n jäseneksi. 

11.5. Muu yhteistyö 

 

Helsingin kaupunki 

 
Helsingin kaupungin ja Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestön sekä 

helsinkiläisten siirtolapuutarhojen yhteistyökokous on perinteisesti järjestetty 

lokakuussa. Myös Siirtolapuutarhaliitto on kutsuttu kokouksiin. Koronapandemian 

takia vuoden 2020 kokousta jouduttiin siirtämään.  

12.  Muistamiset 

 

Toimintavuoden aikana ei juhlittu yhtään täysiä kymmenvuosia täyttävää 

jäsenyhdistystä.  

 

Liitto muisti kortilla, kukkalähetyksellä tai onnitteluadressilla merkkipäiviään viettäviä 

kunniajäseniä ja hallituksen jäseniä.  

 

Jouluksi liitto lähetti tervehdyksen kunniajäsenille, jäsenyhdistyksille, liiton 

hallitukselle, keskeisille sidosryhmiä edustaville henkilöille, Kansainvälisen 

Siirtolapuutarhaliiton pääsihteerille ja jäsenmaiden puheenjohtajille, 

yhteistyökumppaneille, liiton työryhmien työskentelyyn osallistuneille sekä vuoden 

aikana Siirtolapuutarha-lehteen kirjoittaneille. Jouluna muistettiin myös 

työvaliokunnan jäseniä ja työvaliokunnan kokouksiin osallistuneita toimihenkilöitä. 

Yhteenveto ja kiitokset 

 

Maamme siirtolapuutarhahistoria on yli satavuotias. Vuoden 2020 oli tarkoitus olla 

Suomen Siirtolapuutarhaliiton juhlavuosi, kun liitto täytti 90 vuotta ja liiton julkaisema 

Siirtolapuutarha-lehti 85 vuotta. Koronapandemia kuitenkin esti juhlallisuudet. 

 

Siirtolapuutarhatoiminta on pitkästä historiastaan huolimatta – tai juuri siksi – 

erinomaisissa voimissa ja hyvässä myötätuulessa. Pandemian myötä kiinnostus 

siirtolapuutarhatoimintaa kohtaan on kasvanut merkittävästi – sekä Suomessa että 

ympäri Eurooppaa. Kiinnostus viljelijäksi ryhtymiselle on suurta ja eri puolilla Suomea 

on vireillä hankkeita, jotka ainakin osittain tähtäävät alkuperäistä siirtolapuutarha-

aatetta kunnioittavien alueiden perustamiseen. 

 

Ilahduttavaa on, että poikkeuksellisesta vuodesta huolimatta, tai kenties juuri siksi, 

siirtolapuutarhatoiminta on ollut vahvasti esillä eri medioissa – eri näkökulmista – ja 

uutisointi on ollut sävyltään positiivista. Median fokus on ollut mm. 

siirtolapuutarhatoiminnassa aatteena ja ilmiönä, palstoilla harrastettavassa 
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hyötyviljelyssä sekä remontoinnissa ja sisustamisessa. Liitto jatkaa työtään aatteen 

esiin nostamisen sekä viljelyyn että kestävän kehityksen mukaiseen elämäntapaan 

kannustamisen puolesta. 

 

Siirtolapuutarhaliitto haluaa esittää lämpimät kiitokset jäsenyhdistyksille jaksamisesta. 

Toiminnan ja tapahtumien läpivienti edellyttää yhdessä tekemistä. Vaikka tapahtumia 

on kuluneen vuoden aikana ollut huomattavasti tavanomaista vuotta vähemmin, niin 

yhteisöllisyys on edelleen 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. Tämä 

tullaan nostamaan esille myös seuraavan, elokuussa 2021 alkavan, liittokokouksen 

toimintasuunnitelmaan. 

 

Suomen Siirtolapuutarhaliitto esittää lämpimät kiitoksensa Ympäristöministeriölle 

saamastaan huomattavasta taloudellisesta tuesta. Ilman saatua tukea ainutlaatuista 

julkaisua ei olisi voitu toteuttaa ja alueellisen koulutustarjonnan toteuttaminen ei olisi 

ollut mahdollista.  

 

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 22.2.2021 

 

   Suomen Siirtolapuutarhaliitto ry. 

   Työvaliokunta  
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 Suomen Siirtolapuutarhaliitto ry:n kunniajäsenet v. 2020 

 
Nimi Yhdistys Paikakkunta 

HEINO Leena Litukan Spy Tampere 

HURSKAINEN Tauno Kantolanniemen Spy Hämeenlinna 

MÄKELÄ Hannele Raholan Spv Tampere 

SILTANEN Tauno  Niihaman Rpy Tampere 

VASAMA Liisa 
 3.5.2020 

Pakilan Spy Helsinki 

WIRMAN Anja Kumpulan Spy Helsinki 

 

 

 

 Suomen Siirtolapuutarhaliitto ry:n kunniapuheenjohtaja v. 2020 

 
Nimi Yhdistys Paikakkunta 

LEHTO Klaus Raholan Spv Tampere 

 

  

 

Vuonna 2020 myönnetyt ansiomerkit 

 Yhdistys merkkilaji nro 

TUOMINEN Reijo Vanhanmyllyn Spy kultainen 113 

    

KOPONEN Olli-Pekka Metsolan Spy hopeinen 905 

AALTO  Pirkko Kotiniemen Spy hopeinen 906 

KILPELÄINEN Pirkko Kotiniemen Spy hopeinen 907 

SIITONEN Pirjo Kotiniemen Spy hopeinen 908 

    

JOKINEN Pekka Kotiniemen Spy pronssinen 837 

PELKONEN Seppo Kotiniemen Spy pronssinen 838 

RAPELI Markku Kotiniemen Spy pronssinen 839 

RONKAINEN Marjukka Kotiniemen Spy pronssinen 840 

SUUTARI Anja Kotiniemen Spy pronssinen 841 

WESTERHOLM Lea Kotiniemen Spy pronssinen 842 

VIERULA Sami Kotiniemen Spy pronssinen 843 

ÖSTERBERG Helena Kotiniemen Spy pronssinen 844 

  


