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Uskoen tulevaan
2015 oli jälleen varsin tapahtumarikas vuosi yh-
distyksemme toiminnassa. Vaikka yhdistyksemme 
on päässyt kunnioitettavaan ikään, on yhteisiä ta-
pahtumia edelleen paljon ja toiminta aktiivista. Kii-
tos siitä kaikille niille jäsenillemme, jotka edelleen 
ovat antaneet työpanoksensa ja vapaa-aikaansa 
meidän kaikkien iloksi ja hyödyksi. Talkoohenki ei 
siis vieläkään ole kaikilta osin hävinnyt.

Saunalle saatiin rakennettua uusi grillikatos yhtei-
seen käyttöön. Toivottavasti sitä osataan hyödyn-

tää monipuolisesti tulevina kesinä. Myös monelle 
palstalle syntyi ahkerien käsien rakentamana 
kasvihuoneita, varastoja ja kylkiäisiä yms. Tehos-
tetun tiedottamisen ja valvonnan takia luvattomia 
rakennelmien ilmestyminen palstoille on saatu lä-
hes loppumaan. Hyvä niin, sillä siirtolapuutarhan 
perusideahan on olla nimenomaan puutarha, 
jossa tuntee mullan tuoksun ja saa kosketuksen 
maahan, ja jossa päivät vietetään naapureiden 
kanssa ulkoilmasta nauttien ja viljellen kunkin 
mieltymyksien mukaan hyöty- tai koristekasveja. 

NSPY isännöi  
Siirtolapuutarha-
liiton juhlia  
elokuussa 
Pirtin pihapiiri täyttyi juhlaväestä 1.8., 
kun vietettiin Suomen Siirtolapuutar-
haliiton 85- ja Siirtolapuutarha-lehden 
80-vuotispäiviä. Tilaisuuteen oli kut-
suttu paikallisyhdistykset jäsenineen. 
Avajaispuheessaan liiton ja yhdistyk-
semme puheenjohtaja Pertti Laitila 
kertoi, että liiton ja lehden tavoitteet 
ovat tänään samat kuin perustetta-
essa 30-luvulla: toimia yhdyssiteenä 
paikallisyhdistysten välillä, valistaa ja 
tukea niiden toimintaa sekä edistää 
siirtolapuutarha-aatetta. Siirtolapuu-
tarhojen kiinnostavuus on lisääntynyt 
kaupunkiviljelyn ja puhtaan lähiruoan 
suosion myötä, Laitila totesi. Juhlapu-
heessaan liiton entinen puheenjohtaja 
Liisa Vasama korosti, että hienointa 
siirtolapuutarhatoiminnassa on yhtei-
nen elämä ja ihmiset. Puutarhoissa 
tarvitaan sosiaalisuutta ja yhteistyö-
halua. Yhdistysten vastuuhenkilöt ovat 
kanssaihmisiämme, eivät palvelijoitam-
me, Vasama muistutti. Virallisen ohjel-
man lisäksi vieraita viihdyttivät Gilda 
Marilyn Monroen tutuilla lauluilla, 
Rieväkylän poijat -yhtye sekä NSPY:n 
Maarit Seppälä runoesityksellä. 

Rakennelmat on tarkoitettu antamaan vain suojaa 
ja paikan levolle ulkona vietetyn päivän jälkeen, 
eikä niiden koon maksimointi ja tekninen varuste-
lu nykyajan kaikilla mukavuuksilla ole eettisesti ja 
ekologisesti perustamisideologiamme mukaista.

Viljelyintoa ja satoisaa puutarhakautta toivottaen

Pertti Laitila
puheenjohtaja
Nekalan Siirtolapuutarhayhdistys ry
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Puheenjohtajalta

Jos mieli nauttia auringosta kesällä 2015, 
kannatti toimia heti tilaisuuden tullen.

Kantolanniemen spy:n onnittelut Hä-
meenlinnasta toivat Anne ja Olli Heiska-
nen, vastaanottajana liiton puheenjohta-
ja Pertti Laitila.
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2015 2014 2013 2012 2011

Hallituksen  
kokouskerrat 13 15 14 13 12

Kokousten keski määräinen  
kesto 3 h 11 min 3 h 2 min 2 h 43 min 2 h 44 min 3 h 27 min

Käsitellyt pykälät, joissa  
runsaasti alakohtia 250 270 256 185 189

2015 2014 2013 2012 2011

kevät syksy kevät syksy kevät syksy kevät syksy kevät syksy

Varsinaiset jäsenet 59 55 61 67 57 80 61 58 65 58

Muut osallistujat 4 5 14 9 7 9 10 7 11 6

YhdistYksen kokousten osallistujamäärät:
Yhdistyksen kokoukset ja hallituksen 
työskentely yhteisten asioiden puolesta

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidet-
tiin Pirtillä maaliskuun 29. päivänä ja syyskokous 
lokakuun 25. päivänä. 

Kevätkokouksen puheenjohtajana toimivat 
yhdistyksen puheenjohtaja Pertti Laitila (pykälät 
1– 9 ja 12–13) ja Timo Koivula (pykälät 10 –11). 
Sääntömääräisten asioiden osalta kevätkokous 
vahvisti mm. vuoden 2014 tilinpäätöksen, jonka 
olivat tarkastaneet Ritva Kielo (HTM) ja Riku 
Hakala. Kokouksessa päätettiin alueemme uuden 
puolen vesihanojen uusimisesta kevään aikana ja 
kustannusten kattamisesta omasta pääomasta.

Syyskokouksen puheenjohtajana toimi Pertti Laiti-

la. Kokouksessa päätettiin yksimielisesti alueem-
me perusparannushankkeen rakennussuunnitel-
man tilaamisesta ja suunnitelman kustannuksen 
kattamisesta kerätyillä perusparannusrahoilla. 
Hallituksen ehdotuksen esitteli perusparannustoi-
mikunnan vetäjä Kaisa Juva. Kokouksessa päätet-
tiin myös uuden, päältä ajettavan ruohonleikkurin 
hankkimisesta ja saunan kiukaan peruskorja-
uksesta vuonna 2016. Molempien hankkeiden 
kustannukset katetaan omasta pääomasta. 

Syyskokouksessa valittiin yhdistyksen puheenjoh-
taja vuodeksi 2016 ja hallitus vuosiksi 2016 –17 
sekä edustajat Pirkanmaan Siirtolapuutarhojen 
aluejärjestöön vuodeksi 2016. 

Yhdistyksen syyskokouksessa 26.10.2014 yhdis-
tyksen puheenjohtajaksi vuodeksi 2015 valittiin 
Pertti Laitila ja hallituksen jäseniksi vuosiksi 
2015–2016 Satu Ilmonen, Hanna Kotamäki, 
Ossi Nieminen (erosi hallituksesta 18.7.2015) ja 
Jaana Suittio sekä vuodeksi 2015 Päivi Karlstedt, 
Jaana Niemi, Marjatta Nieminen ja Taavi Seppä-
lä. Hallituksen varajäseniksi vuodeksi 2015 va-
littiin Taru Harju (erosi hallituksesta 5.11.2014), 
jonka tilalle valittiin yhdistyksen kevätkokouksessa 
2015 Petteri Kallio, Juha Heinonen, Armi Roni-
mus-Nieminen (erosi hallituksesta 26.7.2015) ja 
Ensio Stenman (katsottiin eronneeksi hallituksesta 
hallituksen kokouksessa 20.5.2015).

hallituksen kokoukset lukuina 

Hallitus kokoontui varajäsenineen kolmetoista 
kertaa vuoden aikana. Työskentely aloitettiin jär-
jestäytymiskokouksessa 10.1.2015 ja viimeinen 
kokous pidettiin 25.11.2015. Hallituksen jäsenet 
hoitivat tehtäviään aktiivisesti ja välistä kovankin 
ulkoisen paineen alaisena. 

hallituksen jäsenet osallistuivat 
kokouksiin seuraavasti: 

•	 Läsnä kaikissa kokouksissa: Pertti Laitila, Päivi 
Karlstedt, Marjatta Nieminen, Taavi Seppälä 

•	 Läsnä 12 kertaa: Jaana Suittio 

•	 Läsnä 11 kertaa: Jaana Niemi

•	 Läsnä 10 kertaa: Hanna Kotamäki 

•	 Läsnä 9 kertaa: Satu Ilmonen, Petteri Kallio 

•	 Läsnä 8 kertaa: Ossi Nieminen, Armi  
Ronimus-Nieminen 

•	 Läsnä 6 kertaa: Juha Heinonen

•	 Läsnä 1 kerran: Ensio StenmanVuosittain vietettävä Nekala-päivä heinäkuun alussa toi 
alueellemme entisiä ja nykyisiä nekalalaisia runsaasti. 



76 Toimintakertomus Toimintakertomus

tehtävä nimi

Puheenjohtaja Pertti Laitila

Varapuheenjohtaja, lehtikirjoittaja Satu Ilmonen

Sihteeri Jaana Niemi 

Tiedotus, jäsenrekisteri Hanna Kotamäki 

Pääemäntä, Pirtin varaus, käsityökerho Marjatta Nieminen 

Isäntä Taavi Seppälä 

Apuisäntä Petteri Kallio

Isännöitsijä, vuokrasopimukset Jaana Suittio 

Yhteisötyövastaava, vesiasiat Ossi Nieminen 

Ohjelmatoimikunnan vetäjä Armi Ronimus-Nieminen

Ympäristövastaava Päivi Karlstedt 

Rakennustoimikunnan vetäjä Juha Heinonen 

vuoden 2015 hallituksessa ja toimihenkilöinä toimivat seuraavat henkilöt: 

tehtävä nimi

Taloudenhoitaja Kirsi Nieminen

Rahastonhoitaja Anja Möykkynen

Kirjanpitäjä Pirjo Hakama

Saunaemäntä Sanna Pihlajamaa 

Saunaisäntä Jarkko Tallberg

Apuyhteisötyövastaava Veikko Lehtonen

Apuemännät Armi Ronimus-Nieminen, Tuula Sarkkinen

Perusparannustoimikunnan vetäjä Kaisa Juva

Perusparannustoimikunnan jäsenet Pirjo Hakama, Jussi Koskinen, Kirsi Nieminen (taloudenhoitaja), 
Ossi Nieminen, Taavi Seppälä, Maria Mäki (siht.) 

Urheilusta vastasivat Ursula ja Kimmo Eerola (yleisurheilu), Paavo Ranne (petankki) 
ja Ari Sileekangas (lentopallo) 

Kevätlaskutus Jarkko Lehto

Liputus Timo Koivula

muina YhdistYksen toimihenkilöinä ja toimikuntien jäseninä 
toimivat hallituksen valitsemina:

edustuksemme alue- ja 
keskusjärjestöissä 

Pirkanmaan Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö 
(PSAJ) piti toimikauden aikana seitsemän kokous-
ta. Yhdistystämme edusti hallituksen varsinaisena 
jäsenenä Päivi Karlstedt (5) ja varajäsenenä 
Marjatta Nieminen (4). Osallistumiskerrat 
sulkeissa. Päivi kuului myös PSAJ:n retkijaos-
toon. Aluejärjestön sääntömääräisiin kokouksiin 
yhdistyksemme edustajiksi valittiin Juha Hei-

nonen, Satu Ilmonen ja Hanna Kotamäki sekä 
varakokousedustajiksi Pertti Laitila, Taavi Seppälä 
ja Ensio Stenman. 

Suomen Siirtolapuutarhaliiton (SSpl) puheenjoh-
tajana toimi yhdistyksemme pj. Pertti Laitila ja 
hallituksen jäsenenä Taavi Seppälä. Kansainväli-
sen Siirtolapuutarhaliiton (Office International du 
Coin de Terre et des Jardins Familiaux) varatilin-
tarkastajaksi valittiin Suomen Siirtolapuutarhalii-
ton puheenjohtaja Pertti Laitila.

Vuoden Huussiteko 
2015 -palkinto 
Taavi Seppälälle

Yhdistyksemme isäntä Taavi Sep-
pälä sai palkinnon ansioistaan 
NSPY:n kuivakäymäläjärjestel-
män luomisessa ja kehittämisessä 
sekä siitä saatavien ravinteiden 
käytön edistämisessä. Alueemme 
yhdeksän kuivakäymälää ovat 
palvelleet jäseniämme jo yli 10 
vuotta – ja kompostoidut tuotok-
set ravitsevat yleisten alueiden 
istutuksia. Kuivakäymäläjärjestel-
mämme on herättänyt kiinnostus-
ta eri tahoilla ulkomaita myöden, 
ja Taavi on jakanut tietoa ja 
kokemuksiaan kaikille kiinnostu-
neille. Käymäläseura Huussi ry:n 
vuosittainen palkinto jaettiin nyt 
14. kerran.

Vuoden Huussiteko -palkinnon merkiksi Taavi Seppälälle ojennettiin 
kultainen talikko Pirtillä 5.6. Kuvassa vasemmalta palkinnon 

myöntäneen Huussi ry:n Karoliina Tuukkanen, Riina Heinisuo, Susanna 
Pakula ja Laura Puurunen sekä Raini Kiukas DT-keskuksesta.
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2015 2014 2013 2012 2011 2010

Palstoja, joissa vaihtui jäsen 23 23 24 18 19 34

ja näistä perheen sisäisiä siirtoja 2 4 3 2 3 4

Jäsenistön keski-ikä 62 62 61,7 62 60,9 62

Keskimääräinen jäsenaika (vuosia) 13,5 12,9 12,5 12,5 11,3 12

Kannatusjäsenten määrä 29 21 23 17 11 9

tilastotietoa jäsenistöstämme:

Vuosi 2015 lyhyesti
Yhdistyksen kunniapuheenjohtaja on Pentti Heis-
kari. Yhdistyksen kunniajäsenet ovat Raija Auro-
la, Hilkka Koivunen, Pertti Laitila, Eila Rautiainen 
ja Hugo Savolainen. 

Yhdistyksessämme on 311 varsinaista jäsentä 
ja 29 kannatusjäsentä. Jäsenistämme kuluneena 
vuonna siirtyi rajan taakse neljä henkilöä. Mök-
kikauppoja tehtiin tänäkin vuonna, tilastotietoa 
oheisessa taulukossa. Palstastaan luopuneet saivat 
kirjeitse kutsun yhdistyksemme kannatusjäseneksi.

viljelYkauden perusasiat lYhYesti: 

Vedet avattiin 8.5 ja suljettiin 6.10. 

Kevättalkoissa 25.4. 48 henkeä siisti yhteisiä 
alueitamme kesäkuntoon ja syyssiivoustalkoissa 
10.10. ahkeroitiin 31 viljelijän voimin. Talkoolai-
sille tarjottiin lounas ja kahvit.

Pirttiä vuokrattiin yhdistyksen jäsenten yksityisiin 
tilaisuuksiin 14 kertaa. 

Muurinpohjalettuja paistettiin keskiviikkoisin Pirtin 
pihapiirissä, menekki oli jälleen hyvä.

Yhdistyksen peräkärryä vuokrattiin noin 50 
kertaa (2014: lähes 100) viljelijöiden omiin 
kuljetuksiin. Oksasilppuria ja muita työvälineitä 

lainattiin ahkerasti. Risujen haketuspalvelua käytti 
kaksi viljelijää.

Multaa, turvetta, hiekkaa, soraa, lavakauluksia ja 
Ferramolia myytiin viikoittain varastorakennuksella. 

Yhdistyksen omia tuotteita myytiin tapahtumis-
samme, lisäksi niitä annettiin yhdistyksen arpa-
jaispalkinnoiksi ja lahjoiksi. 

Yhdistys työllisti kesäkaudella kaksi henkeä: 
Katja Kuulan vastuulla oli yhteisten tilojemme 
siisteys, Mika Juselius leikkasi yhdistyksen nurmi-
alueet ja huolehti kompostikäymälöistä. 

YhteisötYön monet mahdollisuudet

Jäsenistömme suoritti yhteisötyönsä monenmoi-
sissa tehtävissä, kuten saunan lämmittäjänä, 
lipunmyyjänä, oppaana, järjestäjänä tapahtu-
missamme tai keittiön töissä oman kiinnostuksen 
mukaan. 

Yhteisötyöpäivät järjestettiin 12.5.–27.8. tiistaisin 
ja torstaisin klo 17–20 (touko-kesäkuussa vain 
tiistaisin), jolloin työvelvoite suoritettiin hoitamalla 
yhteisiä alueitamme. 55 viljelijää (2014: 40) 
suoritti 9 tunnin yhteisötyön maksamalla yhdistyk-
sen määräämän taksan. Yhteisötyön ohjauksesta 
vastasivat hallituksen jäsenet. 

Vanhempiensa mökkikaupan myötä myös Maikki-vauva liittyi 
puutarhureidemme joukkoon. Tässä hän tutustuu palstaan 

ruohonjuuritasolta alkaen, kuten pitääkin.
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Tiedotusta verkossa ja ilmoitustauluilla
Yhdistys käytti eri tiedotuskanavia, jotta kaikki jäsenet saisivat ajankohtaisista asioista 
ja tapahtumista tiedon mahdollisimman helposti. Sähköposti, tekstiviestit ja ilmoitus-
taulut olivat käytössä kauden aikana, lisäksi tapahtumista kerrottiin kotisivuillamme ja 
osin Facebook-ryhmässä. Kevätpostitus oli poikkeuksellisen järeä informaatiopaketti.

Sähköpostitse lähetettiin kuukausitiedote huhti-
syyskuussa ja lisäksi tiedotteita yksittäisistä tapah-
tumista vuoden aikana yhteensä 25 kappaletta. 
Sähköpostit tavoittivat lähes 70 % jäsenistämme. 
Tiedotteet julkaistiin myös ilmoitustauluillamme 
ja kotisivuillamme nekala.siirtolapuutarhaliitto.fi 
kohdassa Tiedotteita.

Tekstiviestitiedotteita lähetettiin kaudella 12 
kertaa ja ne tavoittivat lähes jokaisen jäsenem-
me. Facebook-sivuillamme on tykkääjiä 280 kpl 
(2014 230 kpl). 

Maaliskuun alussa lähetetty kevätpostitus sisälsi 
kokouskutsun, jäsen/sähkölaskulomakkeen, 
kauden tapahtuma- ja yhteystietokalenterin sekä 
vuoden 2014 toimintakertomuksen lisäksi tällä 
kertaa NSPY ry:n Säännöt 2014 ja päivitetyn Oh-
jeita Nekalan Siirtolapuutarhaan –vihkon, jotka 
toivottavasti kuluvat viljelijöiden käsissä, kun suun-
nitellaan toimenpiteitä omalla palstalla. Säännöt 
ja Ohjevihkonen löytyvät myös kotisivuiltamme. 

Viljelijöiden kyselytilaisuus järjestettiin Pirtillä 
kesäkuun 8. päivänä. Paikalle olivat tervetulleita 

sekä uudet että vanhat jäsenet, osallistujia oli 17. 
Tilaisuudessa syntyi vilkasta keskustelua ajan-

Kaksi kolmesta kuvassa: Iso Hellä ja Tuutikki Nyyssönen o.s. Könkkönen 
viettivät onnellisten kanojen elämää yhdellä palstoistamme.

Puurojuhla päätti 
tunnelmallisesti 
vuoden tapahtu-
mat Pirtillä

Lumi puuttui maasta, mutta 
aitoon vanhan ajan joulujuhlan 
tunnelmaan päästiin marras-
kuun lopun sunnuntaina lämpi-
mässä Pirtissä puuron ja glögin 
tuoksuessa. Pirtti oli viimeistä 
sijaa myöden täynnä! Viinikan 
seurakunnan pastori Maarit 
Kuusiston adventtipuheen 
jälkeen laulettiin yhdessä Hoo-
sianna. Nukketeatteri Nirunaru 
esitti jouluisen näytelmän, joka 

ihastutti kaikenikäisiä. Joulu-
pukkikin vieraili Pirtissä ja jakoi 
lahjat lapsille. 

kunniakirjat

Joulutorttukahvien ohessa jaettiin 
vuoden 2015 kunniakirjat seu-
raaville viljelijöille: Päivi Kempe, 
palsta 99 ja Jenni Rönkkö, pals-
ta 106: Kaunis ja hyvin hoidettu 
hyötykasvimaa sekä Niina Heik-
kinen, palsta 209: Lapsiystäväl-
linen ja toimiva siirtolapuutarha-
piha. Kirsti Mattila palstalta 29 
sai kunniakirjan esimerkillisestä 
yhteisöllisestä asenteesta ja usei-
den vuosien väsymättömästä 
työstä viihtyisyyden lisäämiseksi 
Pirtin pihapiirissä.

kohtaisista asioista kotiloiden torjunnasta kesän 
tapahtumiimme ja yhteisötyöhön.
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Rakentamista ja kunnostusta yleisillä 
alueilla ja palstoilla 
Pirtti Pirtin ulkomaalauksen lisäksi keittiötä remon-
toitiin keväällä ennen kauden alkua. Lattian ja 
työtasojen pinnat uusittiin sekä tiskipöytä hanoi-
neen vaihdettiin. Myös keittiön seinät maalattiin 
ja sähköasennukset tarkistutettiin. 

Vesihanojen uusinta Alueemme uuden puolen 
vesihanat uudistettiin toukokuussa. Vesijohtojen 
nousuihin asennettiin sulku, takaiskuventtiili ja 
hana. Asennuksen teki Pirkan LVI-Palvelu. 

Saunan uusi grillikatos rakennettiin kesän aika-
na maalaustöitä ja viimeistelyjä vaille valmiiksi. 
Rakennustyön teki Silta-Valmennusyhdistyksen 
opiskelijaryhmä. 

Kuusiaidat leikattiin kuluneella kaudella uudelta 
puolelta isännän, kesätyöntekijän ja yhden 
viljelijän porukalla. Syyskuun kuusiaitatalkoissa 
aidan aukkopaikkoihin asennettiin verkkoaita. 

Kuusiaitakatselmus järjestettiin marraskuussa 
Tampereen kaupungin rakennuttajahortonomi 
Teemu Kylmäkosken kanssa. Katselmuksessa 
arvioitiin kuusiaidan kunto ja havaittiin useita 
pahoja aukkopaikkoja, josta kuuset ovat kuol-
leet. Paras tapa uudistaa kuusiaitaa on istuttaa 
pidempiä yhtenäisiä osia aidasta kerralla. Kau-
punki kustantaa ja toimittaa tarpeellisen määrän 
kuusentaimia, aluksi Nekalan- ja Muotialantien 
aidan uusimiseksi. Lisäksi taimien suojaamiseksi 
ja näköesteeksi asennetaan väliaikainen aita-
elementti 4 –5 vuodeksi. Yhdistyksemme vastaa 
istutusalueiden raivauksesta ja taimien istutukses-
ta, jonka ajankohtaan palataan myöhemmin. 

Katselmuksessa kaupungin edustaja totesi myös, 
että siirtolapuutarha-alueen ja sillä sijaitsevien pals-
tojen tulee olla hyvin hoidettuja. Alueen kunnossa-
pidosta huolehtiminen on yhdistyksen vastuulla.

Kulkuväylien leveyden mittaus Alueemme 
kulkuväylien tulee olla leveydeltään vähintään 
3 metriä. Mittaukset merkintöineen aloitettiin vii-
den hengen ryhmän yhteisötyönä toukokuussa. 

Jäsenten tuli purkaa oman palstansa osalta merk-
kipaalujen sisäpuolelle jäävät rakenteet elokuun 
loppuun mennessä, ja poistaa kasvillisuus syksyn 
aikana tai siirtää viimeistään keväällä 2016. 

Yleisten alueiden ylläpitosuunnitelma ja 
puuvartisten kasvien hoitosuunnitelma

Viljelijämme Kirsi Nieminen laati viheralueitam-
me koskevat suunnitelmat osana opintojaan. 
Nämä suunnitelmat helpottavat tulevina vuosina 

tehtävien ennakointia ja resursointia – näin var-
mistamme, että alueemme arvokas puusto ja muu 
kasvillisuus saavat oikeanlaista hoitoa säännölli-
sesti. Lisäksi Kirsi teki erilaisia viherrakennus- ja 
hoitotöitä yleisillä alueillamme. 

Rakentamista ja kunnostamista palstoilla Rakennus-
lupia haettiin kaudella yli 40 hankkeeseen, lisäksi 
toimenpidehakemuksia tehtiin noin 10 kappaletta. 
Hakemukset käsiteltiin hallituksen kokouksissa.

rakennus- ja palstatarkastukset 

Hallitus ilmoitti ensimmäisten tarkastusten päivä-
määrät etukäteen viljelijöille avoimuuden ja demo-
kraattisuuden nimissä. Tarkastukset järjestetään vuo-
sittain, jotta Tampereen kaupungin kanssa tehdyn 
maavuokrasopimuksen sisältö toteutuu. Yhdistys 
on vastuussa siitä, että palstojen vuokraajatkin 
noudattavat sopimuksen ehtoja, ja alueemme on 
kokonaisuudessaan siisti ja yhtenäinen viheralue.

Rakennustarkastus tehtiin kesäkuun 1. ja 2. 
päivänä. Kirjallinen korjauskehotus lähetettiin 29 
viljelijälle. Noin puolet huomautuksista annettiin 

samoille palstoille kuin 2014. Uusia, luvattomia 
rakennelmia löytyi vain vähän, joten parannetun 
ohjeistuksen ja tarkemman valvonnan voidaan 
todeta tuottaneen tuloksia. Toisen tarkastuksen 
(3.8.) jälkeen huomautuksia lähetettiin vain 9. 

Palstatarkastuksessa kiinnitettiin tänä vuonna 
huomiota erityisesti palstojen rajoihin ja niil-
lä kulkemisen helppouteen. I palstatarkastus 
tehtiin kesäkuun 1. ja 2. päivänä, jonka jälkeen 
lähetettiin 58 huomautuskirjettä (vuonna 2014 
58, 2013 89 kpl, 2012 89 kpl) ja 4 varoitusta. 
Varoitus lähetettiin viljelijöille, jotka olivat saaneet 
huomautuksen kolmena vuotena peräkkäin ja 
jättäneet reagoimatta niihin. Useat huomautuksen 
saaneista viljelijöistä tekivät hoitosuunnitelman 
epäkohtien poistamiseksi ja keskusteluyhteys oli 
avoin viljelijöiden ja hallituksen välillä.

II palstatarkastus tehtiin elokuun 3. päivänä, jonka 
jälkeen 1. muistutuksia lähetettiin 2 kpl, 2. muistutuk-
sia 6 kpl ja varoituksia 3 kpl. Hallitus päätti lähettää 
lisäksi kahdelle palstalle vakavan varoituksen, jossa 
suositeltiin palstasta luopumista, mikäli epäkohtien 
korjaamiseen ei löydy kiinnostusta ja voimavaroja.

Pirtin ulkomaalaustyö tehtiin 
huippunopeasti yhden kesäkuun alun 
päivän aikana ahkeran talkooporukan 
voimin! Isäntä Taavi Seppälä kiittää 
koko kymmenen hengen ryhmää ja 
toteaa ilahtuneena, että jäsenistöstä 
löytyy yhä talkoohenkeä.

Uusi saunan grillikatos valmistui kesän 
aikana viimeistelyä vaille valmiiksi.



1514 Toimintakertomus Toimintakertomus

Tapahtumakalenteri 2015

tapahtuma päivä osallistujia

PSAJ:n talvitapahtuma Nekalassa su 1.3. 70

Yhdistyksen kevätkokous Pirtillä su 29.3. 63

Kevättalkoot la 25.4. 48

Kirpputori/myyjäiset la 23.5. n. 80

Viljelijöiden kyselytilaisuus ma 8.6. 17

Alkusammutusharjoitus to 11.6. 7

Juhannusjuhla, lipunnosto pe 19.6. n. 60

Juhannusjuhla pe 19.6. 88

Juhannuksen pihakirkko ja kirkkokahvit la 20.6. 35

Avoimet puutarhat -tapahtuma ja kesäkahvila su 28.6. 85

Nekala-päivä, kaikille avoin tapahtuma la 4.7. noin 100

NSPY:n kesäkisat su 5.7. 26 kisaajaa ja iso yleisö

Origami-kurssi ma 6.7. 9

Uusien viljelijöiden infotilaisuus ke 8.7. 16

NSPY:n petankkikisat su 12.7. 8 pelaajaa

Keittolounas Pirtillä la 18.7. 32

PSAJ:n petankkikisat Nekalassa la 18.7. 9 pelaajaa Nekalasta

Naistenviikon päättäjäistanssit la 25.7. 63

Suomen Siirtolapuutarhaliiton 85-vuotisjuhla Nekalassa la 1.8. 75

Tapahtumien yön sauna to 6.8. n. 60

Härmälän pelimannien puistokonsertti ti 11.8. 75

Naisten saunailta to 13.8. 36

Viljelijöiden käsityönäyttely Pirtillä 14.–16.8. 131

PSAJ:n teatterimatka Valkeakoskelle la 15.8. 21 Nekalasta

Miesten saunailta to 20.8. n. 40

Pihakirkko su 23.8. 24

Yhdistyksen myyjäiset ja kirpputori la 29.8. 52

Talkootanssit la 29.8. 57

Kuusiaitatalkoot la 12.9. 16

Syystalkoot la 10.10. 31

Yhdistyksen syyskokous Pirtillä su 25.10. 60

Puurojuhla su 29.11. 72

Tekemistä ja tapahtumia läpi kauden
Nekala-päivä, Avoimet puutarhat –tapahtuma ja Viljelijöiden käsityönäyttely toivat 
kesällä runsaasti vierailijoita tutustumaan toimintaamme. Elokuun ensimmäisenä 
päivänä NSPY:llä oli kunnia isännöidä Suomen Siirtolapuutarhaliiton 85- ja Siirtola-
puutarha-lehden 80-vuotisjuhlaa.

Viikoittainen tapahtumatarjotin oli tälläkin kaudella 
runsas ja nojasi perinteisiin. Käsityökerho kokoon-
tui viikoittain, urheilukentällä pelattiin läpi kauden 
ja heinäkuisena iltana saimme vihkiytyä origamin 
saloihin. Keskiviikko oli tuttu ja suosittu lettujenpais-
topäivä, ja juhannuksen juhlatilaisuudet kokosivat 
viljelijät Pirtille. PSAJ:n kesäretki tehtiin tällä kertaa 
Valkeakosken Apianniemen kesäteatteriin.

Oikullinen sää verotti jonkin verran osallistuja-
määriä, ja lisäksi todettiin osallistujamäärien ja 

palautteen perusteella, että jotkin tapahtumamme 
kaipaavat uudistusta. 

Tapahtumien suunnittelu ja toteutus oli joillekin 
viljelijöillemme oiva tapa suorittaa yhteisötyö-
tuntejaan. Tapahtumiin osallistuminen tuo varoja 
yhdistyksen kassaan, mikä mahdollistaa yhdistyk-
semme jäsenpalvelut. 

Viereisellä sivulla on koottuna tärkeimmät tapah-
tumamme osallistujalukuineen tai -arvioineen.

Puutarhamme houkutteli runsaasti vierailijoita Avoimet puutarhat -päivänä 
kesäkuun lopussa. Noin 10 viljelijää avasi porttinsa kävijöille. Opastetut 
kierrokset, Pirtin kahvila ja lapsille järjestetty ohjelma saivat kiitosta. 
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2015 2014 2013 2012 2011

Saunojia yht. 1237 1659 1763 1741 1682

Sarjalippuja 25 + 3 lasta 20 25 17 29 + 1 lapsi

Naisten saunailta 36 - 27 14 + lapsi 19

Miesten saunailta 40 20 24 19 -

Tapahtumien yö 60 41 55 56 49

tilastotietoa saunan käYtöstä:

Saunalla viihdyttiin ja kokeiltiin 
uuttakin 
Kaudella tehtiin saunan kuntokartoitus, jatkettiin uuden grillikatoksen rakennuttamista 
maalausta vaille valmiiksi ja elvytettiin naisten saunailtaperinnettä. Maineikas sau-
namme keräsi lauteille jälleen viikoittain sekä viljelijöitämme että vierailijoita läheltä ja 
kaukaa.

Saunakausi aloitettiin 16.5. ja viimeisen kerran 
kylvettiin 3.10. Ensimmäinen ja viimeinen sauna 
olivat jäsenille ilmaisia. 
Toukokuussa saunottiin 
lauantaisin, kesä-elo-
kuussa keskiviikkoisin ja 
lauantaisin. Lämpimän 
syyskuun johdosta pää-
tettiin sauna lämmittää 
poikkeuksellisesti myös 
keskiviikkoisin. Lisäksi 
sauna lämmitettiin 
elokuussa Tapahtumien 
yön yhteydessä 6.8. 
ja miesten ja naisten 
saunailtoina. 

Saunaisäntä ja 
-emäntä organisoivat 
saunan lämmityksen ja 
lipunmyynnin, ja töissä 
nähtiin sekä tuttuja 
että uusia ahkeria 
yhteisötyön tekijöitä. 
Saunalla myytiin 
juomia ja makkaraa 
grillattavaksi. 

Saunarakennuksen ja 
kiukaan kuntokartoitus 
tehtiin heinäkuussa, 
ja kiukaan peruskorja-
uksesta vuonna 2016 
päätettiin yksimielisesti 
yhdistyksen syyskoko-
uksessa. Yli 60 vuotta 
palvellut ainutlaatuinen 
saunamme ansaitsee 
kunnossapidon, jotta 

Nekalan kuuluisat löylyt pitävät pintansa myös 
tulevina vuosikymmeninä. 

Naisten saunaillassa innostuttiin turpeesta ja 
herkuteltiin ilta-auringossa

Vuoden tauon jälkeen täydellinen kesäilta ja 
turvesauna saivat naiset liikkeelle elokuisena tors-
taina. Toinen puoli saunasta varattiin turvesauna-
rituaalille, toisella puolella nautittiin perinteisistä 
löylyistä. Yhdistyksemme sihteeri Jaana Niemi 
jakoi ähtäriläisen hoitoturpeen ja ohjasi toimin-
taa saunalla ammattilaisen ottein. Nauru raikui 
pesuhuoneesta, kun turvetta päästiin levittämään! 
Turpeen hoitavien aineiden luvataan kiihdyttävän 
aineenvaihduntaa, rentouttavan syviä lihaksia ja 
parantavan unta. Ja totta tosiaan, 

raukeina ja silkki-ihoisina saunojat palasivat 
lepäämään ja vaihtamaan kokemuksia koivujen 
alle. 

Iltaa jatkettiin nauttimalla herkuista nyyttikestipöy-
dässä, joka katettiin ensimmäistä kertaa uuteen 
grillikatokseen. Ja millaiset olivatkaan puutarhuri-
naisten tuomiset: Pöytä täyttyi pääosin omin käsin 
valmistetuista herkuista, karjalanpiirakoista ja 
salaateista raakakakkuihin ja lehtikaalisipseihin!

Suosituimpina saunailtoina portailla odotettiin lippukassan 
avautumista.

Turvesaunarituaali kirvoitti naurua, ja saunomisen 
jälkeen olo oli autuas.



1918 Toimintakertomus Toimintakertomus

m), pituushyppy ja kuulantyöntö tai pallonheitto, 
lisäksi kilpailtiin tikanheitossa. Palkinnot jaettiin 
talkootansseissa Pirtillä 29.8.

kisatulokset Yleisurheilu

Pojat: 7-vuotiaiden sarjan I oli Sauli Muukki, 
9-vuotiaiden sarjassa I sijan sai Tyko Estama, II 
oli Pietari Karhu ja III Jaakko Tervo.

Tytöt: 3-vuotiaiden sarjassa I oli Lemmi Suominen, 
II sijalla Milla Muukki. 7-vuotiaiden ykkönen oli 
Lotta Tervo. 9-vuotiaiden sarjan parhaat: I Jenna 
Riipinen, II Julia Riipinen, III Alisa Suominen, IV 
Henna Haukipää. 11-vuotiaiden sarjan paras oli 
Aada Selkämaa.

Miehet: Yleisen sarjan ykkönen oli Riku Järvinen. 
Omassa sarjassaan parhaat pisteet saivat Jyrki 
Matikainen, Kimmo Eerola, Ossi Nieminen ja 
Antti Heinonen. 

Naiset: Omassa sarjassaan ykköseksi nousivat 
Ursula Eerola, Jaana Niemi, Eija Tokola ja Anita 
Heinonen. Kakkoseksi tuli Satu Ilmonen.

tikanheitto

Lapset: Lasten sarjassa sijoitukset seuraavasti: I 
Jaakko Tervo, II Alisa Suominen, III Aada Selkä-
maa, IV Henna Haukipää. 

Miehet: Miesten sarjan tulokset seuraavasti: I Ossi 
Nieminen, II Pete Tanner, III Kimmo Eerola, IV 
Jyrki Matikainen, V Riku Järvinen.

Naiset: Naisten sarjassa menestyttiin seuraavasti: 
I Satu Ilmonen, II Ilona Maula-Tervo, III Anita 
Heinonen, IV Marja-Liisa Hietikko, V Eija Tokola.

petankkihiekka pöllYsi 

Petankkia harrastettiin aktiivisen ryhmän voimin 
torstaisin ja sunnuntaisin. Omat petankkikilpailut 
järjestettiin 12.7. Paavo Ranne voitti kultaa, Matti 
Hietala nousi hopealle ja pronssisija meni Martti 
Kauppiselle. 

Nekala isännöi Pirkanmaan Siirtolapuutarhojen 
Aluejärjestön petankkikisoja 18.7. Nekala osoitti 
kisoissa ylivoimansa: Nekalan joukkue I (Matti 

Hietala, Paavo Ranne, Jari Suominen,) voitti 
kultaa, Nekalan joukkue III (Satu Ilmonen, Airi 
Kauppinen, Eija Tokola) tuli hopealle ja Nekalan 
joukkue II (Tauno Ahonen, Martti Kauppinen, 
Raimo Pohjanniemi) nappasivat pronssin. Neka-
lan pelaajat menestyivät myös Linkosuo-liigassa, 
jossa kisasi 37 joukkuetta Pirkanmaalta. NSPY:n 
joukkue I (Matti Hietala, Paavo Ranne, Jari Suo-
minen, Jyrki Uosukainen) voitti kisan. 
 
Lisäksi Pirkanmaan Siirtolapuutarhojen Aluejärjes-
tön vierailupäivänä Niihamassa 16.7. järjestet-
tiin lentopalloturnaus, jossa Nekalan joukkue si-
joittui toiseksi luvuin 0 –2 Niihaman vietyä voiton. 
Nekalan joukkueessa pelasivat Ene Hakala, Raija 
Lindholm, Kalevi Kimpanpää, Raimo Pohjannie-
mi, Ilmari Laitinen ja Martti Kauppinen.

Urheilukentällä tutut kuviot ja  
mukavia kilpailuja
Liikuntakausi aloitettiin Nekalassa 1.3., kun isännöimme Pirkanmaan Siirtolapuutarho-
jen Aluejärjestön talvitapahtumaa hiihtokisoineen. Kesäkaudella urheilukentällemme 
kokoonnuttiin liikkumaan tutuissa merkeissä: petankkia ja lentopalloa harrastettiin, 
mutta alkukesän kehnot säät rajoittivat pelaamista. Nekala oli PSAJ:n petankkikiso-
jen isännöintivuorossa heinäkuussa, lisäksi järjestimme oman petankkiturnauksen ja 
kesäkisat. 

hiihtokisojen tulokset:

Alle 5-vuotiaat: I Rayjan Dardouri, 5–8-vuotiaat: I 
Henna Haukipää, 60-v. miehet: I Jari Tamminen, 
Naiset yli 75-v.: I Marjatta Nieminen.     

YhdistYksen kesäkisat

Nekalan kesäkisat järjestettiin sunnuntaina 5.7. 
täydellisessä kesäsäässä. Yleisurheilun lajeina 
olivat juoksu (nuoremmilla 40 m, vanhemmilla 60 

Kesäkisat innostivat taas nuoret ja vanhemmat puutarhurit lähtemään mukaan 
liikkumaan!

Toimintakertomuksen kokosivat Pertti Laitila ja 
Hanna Kotamäki. Graafinen suunnittelu ja taitto 
Tiina Suvanto. Kuvat Marika Heikkilä, Hanna 
Kotamäki, Pertti Laitila, Jaana Niemi, Taavi 
Seppälä, Maiju Tamminen ja Jaana Veikkola-
Virtanen. Painatus Grano Oy Tampere 3/2016.
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NekalaN 
SiirtolapuutarhayhdiStyS ry 

MuotialaNtie 43
33800 taMpere 

Nekala.Siirtolapuutarhaliitto.fi

Yhdistyksen toiminta oli laajaa ja moni-
puolista. Hallituksen jäsenet, toimikuntien 
vastuuhenkilöt ja erilaisiin talkoisiin osallis-
tuneet ovat tehneet mittavan työn yhdistyk-
sen hyväksi. Samoin kaikki ne, jotka ovat 
tehneet yhdeksän tunnin yhteisötyörupea-
man. Alueen siistinä pitäminen, korjaukset, 
kasvillisuuden hoito ja erilaiset tapahtumat 

on saatu sujumaan hyvin. Tästä kaikesta 
kuuluu kiitos yhdistyksemme jäsenille. Kii-
tokset myös niille eri tehtävissä toimineille, 
jotka vuoden vaihtuessa halusivat luovuttaa 
tehtävänsä toisille. 

Nekalan Siirtolapuutarhayhdistys  
ry:n hallitus

Kiitos kuluneesta vuodesta


