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Jotain vanhaa, jotain uutta, joka tilkun 
kirjavuutta…

V uosi 2014 oli pitkälti ”vanhan” korjaa-
mista siirtolapuutarhallamme. Yleisiä 
alueita kunnostettiin laajalti kaikkien 

viljelijöiden silmien iloksi. Varsinkin Pirtin pi-
hapiirissä oleva suuri kukkapenkki sai oppilas-
työnä aivan uuden, selkeämmän ilmeen. Kal-
liolta siivottiin siellä sijainneen ladon kivija-
lan kivet pois haittaamasta ruohonleikkuuta. 
Myös molempien puolien kuusiaita sai siistityn 
ilmeen. Täytyy myöntää, että oman väkemme 
työn jälkeä ko. operaatiossa oli ilo katsella, ja se 
pärjäsi vertailussa palkatun työn suorittajille.

Jatkamme yleisten alueiden kunnostamista 
edelleen 2015. Alueellamme käy kesän aikana 
varsin paljon ulkopuolisia vierailijoita, ja toi-
vonkin yleisten alueittemme toimivan käynti-

korttinamme, ”siistinä vieraita varten”, koko 
toimikauden ajan.

Rakennustoimikunta teki työtään perään-
tymättä uhkailujenkaan edessä. Toimikunta 
palautti hyvän, sääntöjä ja ohjeita kunnioitta-
van rakennustavan alueellemme. Ilman valvon-
taa ja selkeitä ohjeita rakentaminen oli päässyt 
muodostumaan varsin kirjavaksi. Rakentami-
sen valvonnan myötä saadut korjaus- tai muu-
tospyynnöt tulivat valitettavasti usein jälkikä-
teen ja ikävinä yllätyksinä rakentajille, mikä 
ymmärrettävästi toisinaan nostatti tunteita. 
Yleisin syy näihin ongelmiin oli edelleen se, et-
tei asioista ollut otettu selvää ennen rakenta-
misen aloittamista – tai jos asioita oli selvitetty, 
neuvoa oli kysytty henkilöiltä, joilla ei ollut ajan 
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Avoimet puutarhat 
-tapahtuma 
onnistui sateellakin 

Yhdistyksemme osallistui valta-
kunnalliseen Avoimet puutarhat 
-tapahtumaan nyt toista kertaa, 
sunnuntaina 29.6. Parikymmentä vil-
jelijää eri puolilla aluettamme avasi 
puutarhansa ja mökkinsä noin 70 
vierailijalle. Neljä opastamme kiersi 
ryhmien kanssa alueella. Tarjolla 
oli myös kartta avoimista palstoista, 
joten omatoiminenkin liikkuminen oli 
mahdollista. 

Erilaiset palstat, monipuolinen 
kasvillisuus ja idylliset pienet 
mökkimme herättivät ihastusta ja 
ihmetystä kävijöissä! Siirtolapuutar-
hatoiminnasta ja puutarhanhoidosta 
keskusteltiin vilkkaasti päivän aika-
na. Infopiste ja kahvila palvelivat 
vierailijoita Pirtillä, ja lapsiparkki 
samassa pihapiirissä. Elokuisen 
palautepalaverin perusteella tapah-
tuman järjestelyihin osallistuneet 
ja puutarhansa avanneet viljelijät 
olivat pääsääntöisesti tyytyväisiä 
päivän antiin. 

tasalla olevaa tietoa eikä päätäntävaltaa 
asioissa. 

Tulevana vuonna rakentamisen pul-
mat toivottavasti poistuvat tai aina-
kin vähenevät uudistetun 40-sivui-
sen  Ohjeita Nekalan Siirtolapuutarhaan 
-vihkosen myötä. Siihen on pyritty ke-
räämään päivitettyinä kaikki raken-
tamiseen ja palstan viljelyyn liittyvät 
säännöt ja ohjeet. Mikäli jotain asiaa 
vihkosesta ei löydy, pyydän ystävällises-
ti lähestymään NSPY:n hallitusta, jol-
loin asiaan saadaan selkeä päätös.

Kaikkia puutarhamme alueita ei 
kyetä riittävästi hoitamaan pelkäs-
tään pakollisilla yhteisötyötunneil-
la ja kesätyöntekijöiden avustuksel-
la. Onneksi yhdistyksemme jäsenis-
tä edelleen löytyy positiivisen mielen 
omaavia, sosiaalisia PUUTARHUREI-
TA, jotka ovat valmiita antamaan tun-
teja laskematta oman työpanoksensa 
alueemme viihtyvyyden lisäämiseksi.  
 
KIITOS – teitä tarvitaan!

PERTTI LAITILA  
PUHEENJOHTAJA

NEKALAN  
SIIRTOLAPUUTARHAYHDISTYS RY
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2014 2013 2012 2011 2010

kevät syksy kevät syksy kevät syksy kevät syksy kevät syksy

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

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

Y hdistyksen sääntömääräisis-
tä kokouksista ensimmäinen, 
eli kevätkokous pidettiin Pir-

tillä maaliskuun 30. päivänä ja syys-
kokous lokakuun 26. päivänä. 

Kevätkokouksen puheenjohta-
jana toimivat yhdistyksen puheen-
johtaja Pertti Laitila (pykälät 1–6 
ja 11–12) ja Pentti Heiskari (py-
kälät 7–10). Sääntömääräisten asi-
oiden osalta kevätkokous hyväksyi 
mm. vuoden 2013 tilinpäätöksen, 
jonka olivat tarkastaneet Ritva Kie-
lo (HTM) ja Riku Hakala. Kokouk-
sessa esiteltiin yhdistyksen uusittu 
logo, jonka pohjana käytettiin yh-
distyksen 80–vuotisjuhlavuodeksi 
suunniteltua logoa. Lisäksi kerrottiin monille yl-
lätyksenä tulleesta kiinteistöverosta sekä tulossa 
olevasta yhdistyksen kotisivu-uudistuksesta.

Syyskokouksen puheenjohtajana toimi 
Pertti Laitila. Kokouksessa kerrottiin, että alu-
eellamme oli pidetty palotarkastus 15.10. Sen 
johdosta tarkastajat edellyttävät, että jatkossa 
kasvillisuus ja rakennelmat alueella on raivatta-
va niin, että kulkuväylien leveys on vähintään 3 
metriä. Kasvillisuus ei saa tukkia ajoteitä. Pals-
tan numerokyltti tulee asentaa lähelle kulku-
väylää siten, että se on helposti havaittavissa.  
Yleinen turvallisuus- ja toimintaohje laaditaan 
ja jaetaan kaikille palstoille 2015. Ohjeessa ker-
rotaan yleiset hätänumerot ja toimintaohjeet 
onnettomuustilanteissa sekä annetaan muita 
yleisiä turvallisuusohjeita mökkeihin liittyen.

Yhdistyksen kokousten osallistujamäärät:

Kokoukset ja hallitustyöskentely varmistivat  
toimivan ja elävän yhdistyksen

Kokouksessa valittiin yhdistyksen puheen-
johtaja ja hallitus  sekä edustajat Pirkanmaan 
Siirtolapuutarhojen aluejärjestöön vuodelle 
2015.  Lisäksi kokouksessa päätettiin antaa hal-
litukselle oikeus lähteä neuvottelemaan vuok-
rasopimuksen aikaistamisesta ja sen ehdoista 
Tampereen kaupungin kanssa.

Hallitus ja toimikunnat työskentelivät 
yhteiseksi parhaaksi 

Yhdistyksen hallitus on vastuussa siirtolapuu-
tarhayhdistyksen toiminnasta, ja se myös toi-
meenpanee yhdistyksen kokousten päätökset 
sekä hoitaa muita yhdistyksen asioita. Hallitus 
valmistelee myös pidemmällä aikajänteellä yh-
distyksen toimintakykyä ylläpitäviä ja kehittä-
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2014 2013 2012 2011 2010

Hallituksen  
kokouskerrat 15 14 13 12 13

Kokousten keski-
määräinen kesto 3 h 2 min 2 h 43 min 2 h 44 min 3 h 27 min 3 h 50 min

Käsitellyt pykälät, joissa 
runsaasti alakohtia 270 256 185 189 217

pidettiin 3.12.2014. Hallituksen jäsenet hoiti-
vat tehtäviään aktiivisesti ja hyvässä hengessä 
välistä kovankin ulkoisen paineen alaisena.

Hallituksen jäsenet osallistuivat 
kokouksiin seuraavasti:
•	 läsnä kaikissa kokouksissa:  

Pertti Laitila, Taavi Seppälä

•	 läsnä 14 kertaa:  
Marjatta Nieminen, Ossi Nieminen,  
Eija Tokola, Jaana Suittio

•	 läsnä 13 kertaa:  
Päivi Karlstedt, Maria Ollikainen,  
Sirpa Santala 

•	 läsnä 12 kertaa: Pirjo Hakama

•	 läsnä 11 kertaa: Antti Virtanen

•	 läsnä 10 kertaa: Anja Möykkynen

•	 läsnä 9 kertaa: Loviisa Badermann

viä hankkeita, jotka vaativat taustatyötä ja tie-
donhankintaa. Tehtävien hoitamiseksi voidaan 
perustaa erilaisia toimikuntia, joihin kutsutaan 
asiantuntijoiksi mahdollisesti myös muita yh-
distyksen jäseniä tai ulkopuolisia tahoja. 

Yhdistyksen syyskokouksessa 27.10.2013 
yhdistyksen puheenjohtajaksi vuodelle 2014  va-
littiin Pertti Laitila ja hallituksen jäseniksi Lo-
viisa Badermann, Päivi Karlstedt, Marjat-
ta Nieminen, Ossi Nieminen, Maria Olli-
kainen, Sirpa Santala, Taavi Seppälä ja Eija 
Tokola, sekä varajäseniksi Pirjo Hakama, An-
ja Möykkynen, Jaana Suittio ja Antti Vir-
tanen.

Hallituksen kokoukset numeroina 

Hallitus kokoontui varajäsenineen läpi kalen-
terivuoden. Työskentely aloitettiin järjestäyty-
miskokouksessa 11.1.2014 ja viimeinen kokous 

Alueemme sydän, Pirtin pihapiiri, uudesta näkökulmasta.   
Taavi Seppälä kameroineen nousi yläilmoihin Kuukulkijalla.



6 Toimintakertomus

Tehtävä Nimi

Puheenjohtaja Pertti Laitila

Sihteeri Eija Tokola

Tiedotus, jäsenrekisteri, hallintokoordinaattori Maria Ollikainen

Pääemäntä, Pirtin varaus, käsityökerho Marjatta Nieminen

Isäntä Taavi Seppälä

Isännöitsijä, vuokrasopimukset, vpj. Sirpa Santala

Yhteisötyövastaava, vesiasiat Ossi Nieminen

Ympäristövastaava Päivi Karlstedt

Rahastonhoitaja Anja Möykkynen

Rakennustoimikunnan vetäjä Loviisa Badermann

Perusparannustoimikunnan vetäjä Jaana Suittio

Kirjanpitäjä Pirjo Hakama

Kotisivut Antti Virtanen

Vuoden 2014 hallituksessa ja toimihenkilöinä  
toimivat seuraavat henkilöt: 

Tehtävä Nimi

Saunan isäntä Jarkko Tallberg

Saunan emäntä Merja Turkki

Taloudenhoitaja Kirsi Nieminen

Pehtoori Veikko Harju

Rakennustoimikunnan jäsenet Jaana Suittio, Sirpa Santala

Perusparannustoimikunnan 
jäsenet

Pirjo Hakama, Taavi Seppälä, Antti Virtanen,  
Maria Ollikainen (siht.)

Ohjelmatoimikunnan vetäjä Sirkka Hakala

Urheilutoimikunnan jäsenet
Ursula ja Kimmo Eerola (yleisurheilu),  
Paavo Ranne (petankki) ja  
Ari Sileekangas (lentopallo)

Kevätlaskutus Jarkko Lehto

Kotisivut Pertti Laitila, Jaana Suittio

Liputus Timo Koivula

Muina yhdistyksen toimihenkilöinä ja toimikuntien 
jäseninä toimivat hallituksen valitsemina:
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Edustuksemme alue- ja 
keskusjärjestöissä 

Pirkanmaan Siirtolapuutarhojen Alue-
järjestössä (PSAJ) edustivat yhdistyk-
semme jäsenet seuraavasti: hallituksen 
varsinaisena jäsenenä sekä sihteerinä 
toimi Maria Ollikainen, varajäsenenä 
Sirpa Santala. Aluejärjestön talouden-
hoitajana työskenteli Kirsi Nieminen. 
Sääntömääräisissä kokouksissa yhdis-
tystämme edustivat Liisa Jokitalo, Ah-
ti Korhonen ja Kirsi Nieminen. Syys-
kokouksessa 2013 oli varakokousedusta-
jiksi valittu Loviisa Badermann, Sini 
Suontausta ja Riitta Tuusa. 

Suomen Siirtolapuutarhaliiton (SSpl) 
puheenjohtajana toimi yhdistyksemme pj. 
Pertti Laitila ja hallituksen jäsenenä Taa-
vi Seppälä.

Kunniakirjat – 
Kaunis Piha 2014 
ja Auringonkukka 
2014 

Yhdistyksen jäsenillä oli mahdollisuus 
äänestää mielestään kaunista palstaa 
jokavuotiseen tapaan.Kunniakirjat 
ojennettiin tällä kertaa seuraaville 
viljelijöille: Sirkka Härkönen, palsta 
243, Eeva Kettunen, palsta 193, 
Silva Kukkonen, palsta 197 ja Ritva 
Riipinen, palsta 210.

Auringonkukka 2014 -kilpailussa 
suurimmat auringonkukat kasvatti Pet-
teri Kallio, palsta 305. Kunniakirjat 
saivat myös Kaarina Rajala, palsta 
85 ja Heli Vaaramo, palsta 159.

Palsta 193 huokuu salaisen puutarhan tunnelmaa.
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Vuosi 2014 pähkinänkuoressa

2014 2013 2012 2011 2010 2009

Palstoja, joissa vaihtui jäsen 23 24 18 19 34 17

ja näistä perheen  
sisäisiä siirtoja 4 3 2 3 4 -

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

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

Kannatusjäsenten määrä 21 23 17 11 9 -

Yhdistyksen jäsenistö

Yhdistyksessämme on 311 varsinaista jäsen-
tä ja 21 kannatusjäsentä. Jäsenistämme kulu-
neena vuonna siirtyi rajan taakse kaksi hen-
kilöä. 

Yhdistyksen kunniapuheenjohtaja on Pent-
ti Heiskari. Yhdistyksen kunniajäsenet ovat 
Raija Aurola, Hilkka Koivunen, Pertti Lai-
tila, Eila Rautiainen ja Hugo Savolainen. 

Jäsenistössämme tapahtui muutoksia myös 
mökkikauppojen myötä, luvut alla. Mökeistään 
luopuneille lähetettiin kiitoskirje ja tarjottiin 
mahdollisuutta liittyä yhdistyksemme kanna-
tusjäseneksi. 

Viljelykauden perusasiat lyhyesti:

Vedet avattiin huhtikuun loppupuolella ja sul-
jettiin lokakuun toisella viikoilla. 

Herkullinen ateria taas tiedossa ahkerille talkoolaisille!  
Emännät (vasemmalta) Armi Ronimus-Nieminen ja Marjatta Nieminen tutussa työssään.

Tilastotietoa jäsenistöstämme:
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Kevätsiivoustalkoot pidettiin huhtikuun 
26. päivänä ja syystalkoot lokakuun 4. päivänä. 
Kevättalkoissa 50 viljelijää siisti aluetta kevätkun-
toon, ja syytalkoissa pihapiiriä ja aluetta valmis-
teltiin talvea varten 25 hengen voimin. Talkoiden 
päätteeksi nautittiin soppalounas ja maittavat 
kahvit.

Pirttiä vuokrattiin yhdistyksen jäsenten 
yksityisiin tilaisuuksiin 17 kertaa. Pesutupaa 
käytettiin 3 kertaa (2013: 5, 2012: 6). 

Muurinpohjalettuja paistettiin myyntiin 
perinteiseen tapaan keskiviikkoisin Pirtin pi-
hapiirissä hyvällä menestyksellä.

Yhdistyksen peräkärryä vuok rattiin ahke-
rasti, lähes sata kertaa kauden aikana (2013: 48 
kertaa). Peräkärryä käytettiin lähinnä viljelijöi-
den omiin kaatopaikkakuljetuksiin. Risulavalle 
sai tuoda risuja korvausta vastaan, mutta tämä 
palvelu kiinnosti vain muutamia. Tarjottu risu-
jen haketuspalvelu palstalla ei kiinnostanut yh-
täkään omatoimisista viljelijöistämme. 

Multaa, hiekkaa, soraa ja lavakauluksia 
oli myytävänä kesäkuukausina torstaisin yh-
teisötyöaikana ja toukokuussa myös lauantai-
sin. Myynnissä oli myös hevosenlantaa ja Fer-
ramolia. 

Koska omenasato oli varsin vaatimaton, 
ns. ”omenatoria” ei erikseen järjestetty eikä 
omenalavaa kustannuksien karsimiseksi tilat-
tu. 

Uutena palveluna kokeiltiin tavaran-
vaihtotoria varastorakennuksella. Torille sai 
tuoda säänkestäviä käyttökelpoisia tavaroi-
ta. Tori oli auki yhteisötyöaikoina tiistaisin 
ja torstaisin, ja muutamat kävijät löysivät 
sinne tiensä. 

Yhdistyksen omia tuotteita myytiin ta-
pahtumissamme, lisäksi niitä annettiin yh-
distyksen arpajaispalkinnoiksi ja lahjoiksi. Va-
rasto inventoitiin toimintakauden päättyessä: 
paitoja oli 163 kpl ja lippiksiä 36 kpl. NSPY:n 
80–vuotishistoriikki -teoksia oli 424 kpl, joista 
90 kpl yhdistys sai lahjoituksena Antti Park-
koselta teoksen kirjoittaneen Pirkko Harju-
niemen jäämistöstä.

Kesäksi palkkaamamme siistijä Kirs-
ti Niemelä hoiti Pirtin, huoltorakennuksessa 
olevien tilojen, saunan ja alueellamme olevien 
kompostikäymälöiden siivouksen. Nurmikoi-
den ajosta ja kompostikäymälöiden muusta 
hoidosta vastasi Anssi Kivelä. 

Yhteisötyön voimalla alue kuntoon ja 
asiat rullaamaan!

Viljelijät suorittivat 9 tunnin yhteisötyönsä jo-
ko yhteisötyöpäivinä alueemme kunnostusteh-
tävissä tai muuna aikana erilaisissa erikseen so-
vituissa tehtävissä, esim. eri tapahtumien jär-
jestämisessä, lettujen paistossa, keittiöapuna, 
saunan lämmityksessä tai lipunmyynnissä. Yh-
teisötyöpäivät olivat tiistai ja torstai klo 17–20 
(toukokuussa vain torstai). 

Työt aloitettiin 15.5. ja viimeisen kerran ah-
keroitiin yhdessä 28.8. 40 viljelijää (2013: 47) 
suoritti yhteisötyönsä maksamalla yhdistyksen 
määräämän taksan. Yhteisötyön ohjauksesta 
vastasivat hallituksen jäsenet vuorollaan kah-
den viikon jaksoissa.

Säät hellivät, mutta myös koettelivat  
puutarhureita. Juhannusviikolla Nekalassa  

saatiin rankkoja raekuuroja, ja villasukat  
olivat tarpeen.
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Tapahtumakalenteri 2013

Tekstiviestitiedotteet tavoittivat lähes  
jokaisen jäsenemme.

V aikka sähköinen viestintä on yleistynyt 
voimakkaasti, yhdistyksemme halusi 
varmistaa, että jokainen jäsen saa ajan-

kohtaiset tiedot vaivatta. 

Tilaisuudet Pirtillä

Viljelijöiden kyselytilaisuus järjestettiin Pir-
tillä kesäkuun 9. päivänä. Tilaisuudessa yhdis-
tyksen jäsenillä oli mahdollisuus tehdä aloit-
teita ja keskustella mieltään askarruttavista 
asioista hallituksen jäsenten kanssa. Tärkeäk-
si puheenaiheeksi nousi suunnitteilla oleva pe-
rusparannushanke. Uusien viljelijöiden info-
tilaisuus järjestettiin Pirtillä 9.7.

Perusparannushankkeen keskustelutilai-
suus järjestettiin Pirtillä 23.10. Tilaisuudessa kes-
kusteltiin vilkkaasti alueen ongelmallisista koh-
dista, kuultiin viljelijöiden kokemuksia ja koot-

Monipuoliset tiedotuskanavat mahdollistivat 
sujuvan tiedonkulun

tiin ideoita hankkeen edistämiseksi. Palautetta, 
ideoita ja kommentteja kertyi yli viisikymmentä. 

Tiedotteet ilmoitustauluilla ja 
sähköisesti

Kevätkokouskutsun mukana postitetun tapah-
tumakalenterin ja kevättiedotteen, Kevättuulah-
duksen, lisäksi julkaistiin kuukausitiedote huh-
tikuusta elokuuhun. Kuukausitiedotteessa muis-
tutettiin lähiviikkojen tapahtumista ja kerrottiin 
muista ajankohtaisista asioista. Kuukausitiedote 
laitettiin yhdistyksen seitsemälle ilmoitustaululle 
ja tiedot lisättiin yhdistyksen kotisivuille. Lisäksi 
kuukausitiedote toimitettiin sähköpostilla lähes 
200 jäsenellemme. Tiedotuksia ja muistutuksia 
tapahtumista lähetettiin tekstiviesteinä 16 ker-
taa. Ne tavoittivat yli 300 jäsentämme. 

Ilmoitustauluille laitettiin myös erilaisten yksit-
täisten tapahtumien ilmoituksia ja muuta mielen-
kiintoista yhteistä asiaa. Yhteensä erilaisia tiedot-
teita ja ilmoituksia julkaistiin noin 40 kpl. Kaikki ta-
pahtumat ilmoitettiin myös kotisivun kalenterissa. 

Uudistetut kotisivut ja Facebook

Yhdistyksen uusitut kotisivut osoitteessa 
 nekala.siirtolapuutarhaliitto.fi julkaistiin 
huhtikuussa. Uudistuksen myötä sivujen päi-
vittäminen on helpompaa ja näin ne palvelevat 
jäsenistöä paremmin. Kotisivuilla oli luettavis-
sa kuukausitiedotteiden lisäksi ohjeita, ajan-
kohtaistiedotteita sekä tapahtumakalenteri. 

Käyntejä kotisivuillamme oli seurantatilas-
ton mukaan aikavälillä 24.3.–31.12. etusivulle 
7 573 kpl. (29.6. 376 kpl). Rakentaminen kiin-
nosti 2 892, tapahtumat 2 330 ja yhteystiedot 
1 527 kertaa. Moni käyttäjä ohjautui uusille si-
vuille vanhan kotisivun kautta. Hyvänä kakko-
sena oli hakupalvelin Google. Suosituimpia ha-
kusanoja ovat nekalan siirtolapuutarha ja siirto-
lapuutarha nekala. 

Muutamana päivänä nettisivujen päivittäiset 
kävijämäärät ylittivät vuoden 2013 parhaimman 
viikon tilastot. Yhdistyksen sivut kiinnostavat 
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selvästi yhdistyksen ulkopuolisia henkilöitä ja 
myös yhdistyksen jäsenet etsivät niiltä tietoja.

Facebook-sivumme tykkäykset kasvoivat 
vuoden 2014 aikana 176:sta 230:een. Jos olete-

taan, että jokainen Facebook-käyttäjä käy siellä 
kerran viikossa ja samalla lukee myös NSPY:n 
julkaisemat ilmoitukset, niin sen kautta tavoi-
tamme yli 200 ihmistä viikossa. 

Yhdistyksen uusille kotisivuille kerättiin paljon tietoa yhdistyksestämme ja viljelijöillemme hyödyllisiä 
linkkejä. Sivuilta löytyivät myös kaikki ajankohtaiset tapahtumat.

Yhdistyksemme 
nestori luopui 
mökistä 

Yhdistyksemme pitkäaikaisin jäsen 
Pentti Koskela myi mökkinsä ja 
luovutti vuokraoikeuden uudelle 
viljelijälle keväällä. Hän viljeli pals-
taansa vaimonsa kanssa kokonaista 
45 vuotta. Vuosikymmeniin mahtui 
monia ikimuistoisia hetkiä ja niin 
hyviä kuin vähemmän onnistuneita-
kin viljelyvuosia. Ensimmäinen kesä 
poissa mökiltä oli haikea.
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Y hdistyksen alueilla saatiin kauden aikana 
tehtyä monia uudistuksia ja korjauksia 
yhteisen viihtyvyyden lisäämiseksi. Uu-

sia hankkeitakin käynnistettiin. 
Pirtin pihapiirin kukkapenkki kunnos-

tettiin perusteellisesti ja aurinkokellon jalusta 
uusittiin. Pirtin takaa poistettiin terijoensa-
lavat kantoineen. Puiden tilalle istutettiin sa-
manlaisia pensaita kuin rivissä aikaisemmin 
oli. Lipputangon vierestä kaadettiin omenapuu 
ja lahonnut hevoskastanja. Huoltorakennus ja 
grillikatos saivat uuden maalin ja varastoalue 
uuden portin. Lasten keinuihin vaihdettiin uu-
det, asetusten mukaiset ketjut ja istuimet. Liu-
kumäen kiinnitys korjattiin.

Kallion viheraluetta siivottiin poistamalla 
levinneet ruusupensaat ja syreenit. Nurmikolta 
poistettiin ruohonleikkausta haitanneet pinta-
kivet, ja samalla aluetta tasoitettiin nurmikon 
leikkuun helpottamiseksi.

Rakentamista ja kunnostusta yleisillä alueilla 
ja palstoilla

Alueemme kuivakäymälöiden peruskor-
jaukset ja maalaukset saatiin lähes valmiiksi. 
Tulevalle vuodellekin jotain pientä laitettavaa 
ja maalattavaa jäi. 

Kaikki kuusiaidat leikattiin kuluneella 
kaudella. Uuden puolen aidat leikkasi keväällä 
Ahlmanin opiskelijoiden Osuuskunta Versova. 
Syksyllä oli vanhan puolen aitojen vuoro. Ura-
kan hoitivat Taavi Seppälä, Paavo Ranne ja 
Anssi Kivelä kolmen miehen voimin. Kuusi-
aitojen lähellä olleet kolme avo-ojaa täytettiin 
nurmikon leikkuun turvallisuuden paranta-
miseksi. Näin vältetään leikkurin kaatuminen 
ojaan. 

Valvontakameroiden lukumäärä alueel-
lamme kasvatettiin neljään. 

Saunan uuden grillikatoksen rakentaminen 
käynnistettiin: kierrepaalut väännettiin ja maa-
aines vaihdettiin singeliin rakennuksen alta. Var-
sinainen rakentaminen jatkuu vuonna 2015. 

Poutasäällä on hyvä tehdä mökin korjaustöitä – nämä uudet räystäslaudat asennettiin  
Kukkaistiellä toukokuun unohtumattomassa helteessä.
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Palstoilla rakennettiin uutta ja 
korjattiin vanhaa

Erilaisia rakennus- ja kunnostustöitä tehtiin pals-
toilla kuluneena vuonna tuttuun tapaan ahkeras-
ti. Pääpiirteittäin rakentaminen sujui ohjeiden ja 
määräysten mukaisesti. Rakennus- ja toimenpi-
delupia haettiin ohjeiden mukaisesti yhdistyk-
sen lomakkeilla. Lupahakemuksia käsiteltiin uu-
den mökin rakentamista koskien 4 kpl, kylkiäi-
sen 3 kpl, varaston 11 kpl, pation/terassin 5 kpl 
ja kasvihuoneen 2 kpl. Lisäksi käsiteltiin lukuisia 
toimenpidelupahakemuksia mm. aitojen raken-
tamiseen ja erilaiseen korjausrakentamiseen. 
Hakemusten käsittely oli varsin aikaa vievää ja 
venytti hallituksen kokouksia. Huolellisesti täy-
tetty ja ajoissa jätetty hakemus mahdollistaa ra-
kennustöiden aloittamisen omien suunnitelmien 
mukaisesti – aloittaa voi vasta luvan saatuaan. 

Palsta- ja rakennustarkastukset 

Tampereen kaupungin kanssa laaditun maavuok-
rasopimuksen mukaan yhdistys on vastuussa sii-
tä, että myös palstojen vuokraajat noudattavat 
sopimuksen ehtoja. Jokavuotisten palsta- ja ra-
kennustarkastuksien avulla hallitus valvoo ja oh-
jaa, että vuokrasopimuksen ehtoja noudatetaan ja 
alueemme säilyy siistinä ja yhtenäisenä viheraluee-
na. Palstatarkastukset ovat välttämättömiä myös 

oman viihtyvyytemme takia. Tarkastukset aloi-
tettiin alkukesällä, jolloin rakennusten kunto, 
palstojen rajat ja mahdolliset epäkohdat olivat 
havainnoitavissa ennen kesän peittävää kasvil-
lisuutta.

Rakennustarkastus suoritettiin kesäkuun 
2. ja 3. päivä. 39 viljelijälle lähetettiin kirjalli-
nen korjauskehotus.

I palstatarkastus tehtiin kesäkuun 2. ja 3. 
päivä, jonka jälkeen koko alueelle lähetettiin 58 
huomautuskirjettä (vuonna 2013 89 kpl, 2012 
89 kpl, 2011 89 kpl). 

II palstatarkastus tehtiin 28.7., jolloin tar-
kastajat saivat ilokseen todeta, että huomau-
tuksiin oli reagoitu ja viljelijät olivat paranta-
neet palstojaan ja rakennuksia. Koko alueelle 
lähetettiin 28 huomautuskirjettä. 

III palstatarkastus tehtiin 12.10. Tulos oli 
hyvä: 17 viljelijää oli korjannut tai hoitanut 
vaadittuja asioita. Vain 11 palstalla ei ollut teh-
ty mitään korjauksia. 

Huomautuskirjeiden lisäksi jokaisen tar-
kastuksen yhteydessä jouduttiin lähettämään 
joitain lisähuomautuksia, kun kesän kuluessa 
ilmeni uusia korjattavia epäkohtia. Lisäksi lä-
hetettiin varoituksia ja selvitys- tai yhteyden-
ottopyyntöjä. Muutamilta viljelijöiltä joudut-
tiin pyytämään kirjallista pitkän tähtäimen 
suunnitelmaa epäkohtien korjaamisesta tai eh-
dotettiin harkitsemaan palstasta luopumista. 
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Y hdistyksemme kesäkauden monipuoliset 
tapahtumat tarjosivat viikoittain uuden 
oppimista, harrastamista, ajanviettoa ja 

juhlahetkiäkin – kiitos idearikkaiden ja aktiivis-
ten jäsentemme. Käsityökerho kokoontui vii-
koittain tuttuun tapaan, liikuntaa harrastettiin 
eri muodoissaan, keittiössä perehdyttiin kree-
talaiseen ruokakulttuuriin, ja tölkinrenkaille 
keksittiin uusiokäyttöä.

Tuttuun tapaan nautimme lauantailounas-
ta, lettuja paistettiin myyntiin viikoittain, ke-
säkahvila tarjosi antejaan ja sauna lämmitet-
tiin kahdesti viikossa. Kirpputori ja myyjäiset 
järjestettiin Pirtin pihapiirissä ja juhannuksen 
juhlatapahtumat kutsuivat viljelijöitä rentoutu-
maan yhdessä. Näihin tapahtumiin osallistumi-
nen tuo myös varoja yhteiseen kassaan, mikä 

Erilaiset tapahtumat viljelijöiden ilona ja 
yhdistyksen hyötynä 

mahdollistaa osaltaan yhdistyksemme toimivat 
ja kehittyvät palvelut.

Tapahtumakalenterissa viereisellä sivulla on 
koottuna komea lista 2014 tapahtumistamme 
osallistujalukuineen tai -arvioineen.

Vierailijoita läheltä ja kaukaa

Heinäkuinen entisten Nekalan asukkaiden 
järjestämä Nekala-päivä kokosi yli sata hen-
keä Pirtillemme. Siirtolapuutarhamme toimi 
useiden erilaisten toimijoiden mieleisenä ko-
kous- tai virkistyspäiväkohteena. Nuorimmat 
vieraamme olivat päiväkoti-ikäisiä – ja Huussi 
ry:n järjestämä kuivakäymäläjärjestelmääm-
me tutustuminen toi vierailijoita ulkomailta 
asti. 

Kauden päättäjäisissä taitavat naiset unohtivat hetkeksi käsityönsä ja ko-
hottivat maljan toisilleen. Kuvassa käsityökerhon jäseniä, vasemmalta sei-

somassa Eila Ranne, Maija-Riitta Uusitalo, Anja Vienola, Ritva Haukipää ja 
Marjatta Nieminen. Istumassa vas. Maarit Seppälä ja Aira Myllymäki.
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Tapahtumakalenteri 2014
Tapahtuma Päivä Osallistujia

Talvitapahtuma su 2.3. 72

Yhdistyksen kevätkokous Pirtillä su 30.3. 75

Lepaan puutarhahoidon kurssi ma 7. – pe 11.4. 3

Saunapuutalkoot pe 18.4. 30

Kevättalkoot la 26.4. 50

Kirpputori/myyjäiset la 24.5. n. 80

Ahlmanin puutarhakurssi la 7.6. 10 Nekalasta 

Viljelijöiden kyselytilaisuus ma 9.6. 34

Kompostointikurssi ke 11.6. 7

Juhannusjuhla, lipunnosto pe 20.6. n. 80

Juhannusjuhla pe 20.6. 51

Juhannuksen pihakirkko ja kirkkokahvit la 21.6. 36

Avoimet puutarhat –tapahtuma ja kesäkahvila su 29.6. n. 100

Nekala-päivä, kaikille avoin tapahtuma la 5.7. yli 100

Uusien viljelijöiden infotilaisuus ke 9.7. 13

Yleisurheilukisat 13.7. 20 kilpailijaa ja runsaasti katsojia

Keittolounas Pirtillä la 19.7. 28

Petankkikisat su 3.8. 14 pelaajaa

Tapahtumien yön sauna to 7.8. 41

Härmälän pelimannien puistokonsertti pe 8.8. 30

PSAJ:n kesäretki Hämeenkyröön su 10.8. 20 Nekalasta

Pihakirkko ke 13.8. 32

Puutarhatietoa: Lepaan kurssin anti to 14.8. 5

Miesten saunailta to 14.8. 20

Karaoke-ilta to 14.8. 17

Lauantailounas Pirtillä la 16.8. 36

Aluejärjestön petankkikisat Nekala la 17.8. 6 pelaajaa Nekalasta

Syyskirpputori/myyjäiset la 30.8. n. 70

Talkootanssit la 30.8. 39

Kreetalainen kyläjuhla -ruokakurssi ke 17.9. 5

Syystalkoot la 4.10. 25

Perusparannushankkeen keskustelutilaisuus to 23.10. 36

Yhdistyksen syyskokous Pirtillä su 26.10. 72

Puurojuhla su 30.11. 59
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Rautapuistossa kohtasimme myös  tämän iloisen ilmeen.

Nekala-päivänä Pirtin pihapiirissä järjestettiin 
myös jäsenistön oma kirpputori, jossa tehtiin 
monta hyvää löytöä.

Tampereen siirtolapuutarhojen aluejärjes-
tön kesäretki tehtiin 10.8. historialliseen 
Hämeenkyröön ja sen ympäristön kauniisiin 
maisemiin. Matkalle lähti bussillinen iloisia 
ihmisiä Tampereen kaikilta siirtolapuutarhoil-
ta. Ensin suuntasimme Heiskan tilalle, jossa 
nautimme lounaan ja tutustuimme vanhan 
talonpoikaistilan rakennuksiin ja esineistöön. 

Heiskalta matka jatkui Kyröskosken 
näköalatasanteelle, jossa saimme katsella 
vaikuttavaa kosken avaamista, sen pauhuja 
ja pärskeitä. Oppaamme, historioitsija 
Jouko Hannu kertoi kiinnostavasti Hämeen-
kyrön ja Kyröskosken historiasta.

 Matkamme jatkui taiteilija Matti Järven-
pään Rautapuistoon. Hän kertoi hauskasti 
keräämästään rautaromusta ja sen muutta-
misesta taiteeksi. Saimme tutustua puisto-
alueella mitä erikoisimpiin teoksiin, joihin 
liittyi jokin yhteiskunnallinen, poliittinen tai 
henkilökohtainen tarina. Frantsilan yrttitilan 
Kehäkukka-ravintolassa nautittujen kahvien 

jälkeen lähdimme kotimatkalle vanhaa pos-
titietä pitkin Siuron, Linnavuoren ja Nokian 
kautta Tampereelle.  

Luonto- ja taide-elämyksiä PSAJ:n kesäretkellä
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Sauna lämmitettiin ensim-
mäisen kerran toukokuun al-
kupuolella, ja kesän viimeiset 
löylyt saimme kylpeä loka-
kuun alussa. Kesäkuukausina 
saunottiin keskiviikkoisin ja 
lauantaisin, keväällä ja syksyl-
lä lauantaisin. 

Saunan lämmitys ja lipun-
myynti tehtiin yhteisötyönä 
saunaisännän ja -emännän 
järjestämänä. Kesätyöntekijä 
hoiti osin saunan siivouksen. 
Saunalla oli myynnissä kylmiä 
virvoitusjuomia ja makkaraa 
grillattavaksi. 

Normaalien saunavuoro-
jen lisäksi sauna lämmitettiin 
myös Tapahtumien yön yh-
teydessä 7.8. 

Lisäksi miesten saunailtaa 
vietettiin 14.8. nyyttikestipe-
riaatteella. Loppukesän tun-
nelmissa koivujen alla kuul-
tiin tarina jos toinenkin. 

2014 2013 2012 2011 2010

Saunojia yht. 1659 1763 1741 1682 1494

Sarjalippuja 20 25 17 29 + 1 lapsi -

Naisten saunailta - 27 14 + lapsi 19 26

Miesten saunailta 20 24 19 - -

Tapahtumien yö 41 55 56 49 42

Puupöllit saivat kyytiä  
keväisissä saunapuutalkoissa.

Tilastotietoa saunan käytöstä:

Kuuluisat löylymme hellivät viljelijöitä ja 
muita saunan ystäviä
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Y hdistyksen rantalentopallokenttä kut-
sui jälleen liikkumaan ja viihtymään. 
Aktiiviset harrastajat kokoontuivat par-

haimmillaan kolmasti viikossa pelaamaan uu-
den puolen hiekalla. Pirkanmaan Siirtolapuu-
tarhojen Aluejärjestön vierailupäivänä Litukalla 
23.8. järjestettiin muun ohjelman lisäksi lento-
palloturnaus. Nekalan joukkue sijoittui toisek-
si Niihaman vietyä voiton ja Litukan jäädessä 
kolmannelle sijalle.

Petankkia harrastettiin torstaisin ja sun-
nuntaisin, ja uusia lajista kiinnostuneitakin 
vihittiin kuulanheiton saloihin. Petankkikisat 
järjestettiin 3.8.

Miesten sarjassa Jari Suominen voitti kul-
taa, Paavo Ranne hopeaa ja pronssin vei Matti 
Hietala. Naisten sarjan voitti Satu Suominen 
Pirkko Pohjanniemen jäädessä hopealle. 

Liikuntaa yhdessä harrastaen ja kilpaillen

Aluejärjestön petankkiturnaus oli vuoros-
sa Nekalassa 17.8. Nekalan joukkue I (Jari 
Suominen, Paavo Ranne, Matti Hietala) voit-
ti kultaa, ja Nekalan joukkue II (Jarkko Tall-
berg, Veikko Lehtonen ja Tauno Ahonen) 
nappasivat pronssin. Niihaman joukkue I tuli 
hopealle.

Ohjattua kesäliikuntaa järjestettiin kesä-
heinäkuussa torstaisin. Juoksulenkin jälkeen 
tehtiin venyttelyt ja kehonhuolto, jotka olivat-
kin tarpeen puutarhanhoidon vastapainoksi. 
Ohjaajana toimi Anna-Stina Rintala. 

Yhdistyksen kesäkisat 

Kesäkisat järjestettiin sunnuntaina 13.7. 
Yleisurheilussa kisailtiin perinteinen kol-
miottelu, jonka lajeina oli juoksu, nuorem-

PSAJ:n petankkikisan palkintojen jaossa Nekalan omat pojat eturivissä keskeltä oikealle:  
Nekala I (Jari Suominen keltaisessa paidassa, Matti Hietala ja Paavo Ranne) ja  

Nekala II (Tauno Ahonen, Jarkko Tallberg ja Veikko Lehtonen).
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milla 40 m ja vanhemmilla 60 m, pituushyp-
py, sekä kuulantyöntö tai pallonheitto.

Aikuisten sarjan menestyjät

Yleisurheilussa yleisen sarjan voittaja oli Kalle 
Tervo, toisen sijan vei Marko Hyväri. Miesten 
kilpailussa oman sarjansa ykkösiksi ylsivät Mi-
ka Ranne, Kimmo Eerola ja Ossi Nieminen. 
Kakkossijalle tulivat Jarkko Tallberg ja Paavo 
Ranne, kolmossijan sai Sakari Tokola. Nais-
ten sarjan voittaja oli Ursula Eerola. 

Lasten sarjojen parhaat

Poikien kisassa sarjojensa ykkösiksi nousi-
vat Kimi Hyväri, Jaakko Tervo ja Valtteri 
Koiso-Anttila. Tyttöjen kisassa omien sar-

jojensa voiton veivät Sandra Hyväri, Ju-
lia Hyväri, Lotta Tervo, Miisa Hyväri ja  
Aada Selkämaa.

Tikkakisan tulokset

Tikanheitossa miesten sarjan voitti Ossi Nie-
minen, II sijan jakoivat Kalle Tervo ja Mika 
Ranne. Naisten sarjassa I palkinto meni Mar-
ja-Liisa Hietikolle, II sija Eija Tokolalle ja   
III sijalle tuli Eila Ranne. 

Lasten sarjan tikkakisassa sijoitukset seu-
raavasti: I Valtteri Koiso-Anttila, II Jaak-
ko Tervo, III Miisa Hyväri, IV Lotta Tervo,  
V Julia Hyväri.

Toimintakertomuksen kokosivat Pertti Laitila, Jaana Niemi ja Hanna Kotamäki 
Graafinen suunnittelu ja taitto Tiina Suvanto  
Kuvat Eija Tokola, Merja Turkki, Tiina Suvanto, Jaana Niemi, Taavi Seppälä, Pertti 
Laitila ja Hanna Kotamäki  
Painatus Grano Oy Tampere 3/2015
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Yhdistyksen toiminta on ollut erittäin laajaa ja 
monipuolista. Hallituksen jäsenet, toimikun-
tien vastuuhenkilöt ja erilaisiin talkoisiin osal-
listuneet ovat tehneet mittavan työn yhdistyk-
sen hyväksi. Samoin kaikki ne, jotka ovat teh-
neet yhdeksän tunnin yhteisötyörupeaman. 
Alueen siistinä pitäminen, korjaukset, kasvilli-

Kiitos kuluneesta vuodesta
suuden hoito ja erilaiset tapahtumat on saatu 
sujumaan hyvin. Tästä kaikesta kuuluu kiitos 
yhdistyksemme jäsenille. Kiitokset myös niille 
eri tehtävissä toimineille, jotka vuoden vaihtu-
essa halusivat luovuttaa tehtävänsä toisille. 

Nekalan Siirtolapuutarhayhdistys ry:n hallitus

NEKALAN 
SIIRTOLAPUUTARHAYHDISTYS RY 

MUOTIALANTIE 43
33800 TAMPERE 

NEKALA.SIIRTOLAPUUTARHALIITTO.FI


