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Toiminnantäyteinen vuosi on  
jälleen takana 
Vuosia kestänyt perusparannushankeen 
suunnittelu saatiin Destian avustuksella liikahta-
maan taas lähemmäksi varsinaista toteutuksen 
aloittamista. Suunnitelmat ovat nyt valmiina, 
mutta vaikka rahaa on kerätty useana peräk-
käisenä vuonna, on takataskussa vasta arviolta 
kymmenesosa tarvittavasta summasta.

Piittaamatonta pysäköintiä ja huviajeluita 
pyrittiin viljelijöiden pyynnöstä hillitsemään 
ajohidastepuomeilla ja kaupungin katutilaval-
vonnan suorittamilla tarkastuksilla. Puomien 
asentaminen paikoilleen jäi keskeneräiseksi 

uudelta puolelta, koska riittävästi käsipareja 
niiden paikoilleen saattamiseksi ei yhteisötöistä 
löytynyt. Tilanne korjataan ensi keväänä maan 
sulaessa.

Kesän tapahtumista perinteikkäät juhannus-
juhlat, avoimet puutarhat, Nekala-päivä ja 
talkootanssit saivat taas nauttia varsin muka-
vista osallistujamääristä, joten niitä tullaan 
jatkamaan myös tulevaisuudessa. Muiden 
tapahtumien suhteen käytetään harkintaa vilje-
lijöiden osoittaman osallistumisen mukaisesti, 
koska tapahtumien järjestäminen vie monesti 
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valtavasti aikaa, joka on pois jostain muusta 
kiinnostavammasta toiminnasta.

Aktiiviset yhdistyksen toimintaa pyörittävät 
henkilöt ovat vähentyneet vuosi vuodelta. Eri-
laisia tukia hyödyntäen olemme voineet teettää 
kesäkaudella nurmialueiden leikkuun, osan 
saunan lämmityksistä ja yleisten tilojen puh-
taanapidon ulkopuolisilla työntekijöillä. Mutta 
yhteisölliseen toimintaan kaivataan runsaasti 
uusia tekijöitä, jotka pakollisten yhteisötöidensä 
lisäksi olisivat valmiita antamaan edes muu-
taman tunnin ajastaan yhdistyksen ja toisten 
viljelijöiden hyväksi. 

Mikäli joudumme tulevaisuudessa palkkaa-
maan työntekijöitä lisää alueen kunnossapi-
tämiseksi, se tietää meille kaikille kesäisen 
yhteisömme kustannuksien nousua, ja sitä tuskin 
kukaan meistä haluaa.

Toiminnallisesta, värikkäästä, työntäyteisestä 
vuodesta kiittäen ja uusia uskalikkoja toimin-
taan houkutellen 

Pertti Laitila
puheenjohtaja
Nekalan Siirtolapuutarhayhdistys ry

Isännästä ja 
emännästä leivottiin 
kunniajäsenet! 

Yhdistyksemme kevätkokous 24.4. 
kutsui NSPY:n kunniajäseniksi 
viljelijämme Marjatta Niemisen 
ja taavi Seppälän. Molemmat 
kutsutut ovat osallistuneet yhdis-
tyksemme toimintaan aktiivisesti 
ja ovat olleet sen kantavia voimia 
yli kymmenen vuoden ajan. Lisäksi 
he ovat edustaneet yhdistystämme 
Pirkanmaan Siirtolapuutarhojen 
Aluejärjestössä ja Suomen Siirtola-
puutarhaliitossa. 

NSPY voi kutsua yhdistyksen 
kunniajäseneksi tai -puheenjohta-
jaksi henkilön, joka on työskennel-
lyt ansiokkaasti yhdistyksemme 
hyväksi. Yhdistyksellämme on nyt 
seitsemän kunniajäsentä ja yksi 
kunniapuheenjohtaja.

Marjatta Niemiselle ja Taavi Seppälälle ojennettiin kunniakirjat 
ja onnittelukukat kunniajäseneksi kutsumisen johdosta kevätkokouksessa Pirtillä. 
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NSPY:n vuosi pähkinänkuoressa

Yhdistyksemme kunniapuheenjohtaja on 
Pentti Heiskari ja kunniajäsenet Raija Auro-
la, Hilkka Koivunen, Pertti Laitila, Marjatta 
Nieminen, Eila Rautiainen, Hugo Savolainen 
ja Taavi Seppälä.

Yhdistyksessämme on 311 varsinaista jä-
sentä ja 28 kannatusjäsentä. Jäsenistämme 
kuluneena vuonna siirtyi rajan taakse yksi 
henkilö. Mökit vaihtoivat omistajaa tänäkin 
vuonna, tiedot vertailulukuineen taulukossa. 
Palstastaan luopuneet saivat kirjeitse kutsun 
yhdistyksemme kannatusjäseneksi. 

ViLjELyKAudESTA LyHyESTi: 

Vedet avattiin 28.4. ja suljettiin 4.10. 
Kevättalkoissa 23.4. laitettiin yhteiset alueet 

kesäkuntoon 42 hengen voimin, ja 26 ahkeroi-
jaa noudatti kutsua syystalkoisiin 8.10. Molem-
mat talkoot päätettiin perinteiseen tapaan yhdis-
tyksen tarjoamaan keittolounaaseen Pirtillä.

Pirttiä vuokrattiin yhdistyksen jäsenten 
yksityisiin tilaisuuksiin 19 kertaa.

Muurinpohjalettuja paistettiin keskiviikkoisin 
klo 17–18 Pirtin pihapiirissä kesä–heinäkuus-
sa ja myös elokuussa, jos paistajat saapuivat 
paikalle.

Yhdistyksen peräkärryä vuokrattiin ahkeras-
ti viljelijöiden omiin kuljetuksiin, ja oksasilppu-
ria ja muita työvälineitä lainattiin. 

Multaa, turvetta, hiekkaa, soraa, lavakau-
luksia ja Ferramolia myytiin tiistaisin varastol-

la. Lisäksi muutamia myyntipäiviä järjestettiin 
viljelykauden alussa, ja feromonipyydyksiä 
hankittiin tilauksesta jäsenillemme.

yhdistyksen historiikki-teoksia, t-paitoja ja 

2016 2015 2014 2013 2012 2011

Palstoja, joissa vaihtui jäsen 16 23 23 24 18 19

ja näistä perheen sisäisiä siirtoja 3 2 4 3 2 3

jäsenistön keski-ikä 61,8 62 62 61,7 62 60,9

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

Kannatusjäsenten määrä 28 29 21 23 17 11

TilasToTieToa jäsenisTösTämme:

Kasvihuone pidentää viljelykautta mukavasti, ja 
kierrätys sopii sinnekin.
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lakkeja myytiin tapahtumissamme, lisäksi niitä 
annettiin yhdistyksen arpajaispalkinnoiksi ja 
lahjoiksi. 

Omenatori pystytettiin Pirtin pihalle lop-
pukesällä, ja omenat liikkuivat sieltä hyvin. 
Kangasalan riistanhoitoyhdistyksen laatikkoon 
sai viedä vioittuneen sadon, joten sekin päätyi 
hyötykäyttöön. 

Pysäköinnin ohjeistusta ja valvontaa 
tehostettiin jokaisen viihtyvyyden ja alueella 
liikkuvien lasten turvallisuuden varmistamiseksi. 
Tampereen kaupungin katutilavalvonta aloitti 
valvonnan alueellamme heinäkuun alussa. 

Yhdistys työllisti kesäkaudella kaksi henkeä: 
Sirpi Kostamo siisti yhteiset tilamme, lisäksi 

tapasimme hänet mm. pensselin varresta. 
Anssi Kivelä leikkasi yhdistyksen nurmialueet 
ja huolehti kompostikäymälöistä. 

yHTEiSöTöiTä TEHTiiN MONiPuOLiSESTi

Yhteisötyötä ohjaamaan perustettiin viisihen-
kinen toimikunta, joka jakoi työt viikoittain 
yhteisötyöaikana ja huolehti tuotemyynnistä. 
Tiistaisin töitä tehtiin 10.5.–30.8. klo 17–20, 
lisäksi yhteisötyötunteja voi kerryttää mm. 
keittiöllä, saunalla, tapahtumien oppaana tai 
muissa erikseen sovittavissa tehtävissä. 49 
viljelijää (2015: 55) suoritti yhteisötyön mak-
samalla yhdistyksen määräämän taksan.

Puutarhamme historiaa 
tallennettu Tampereen 
kaupunginarkistoon

Yhdistyksemme perustamisesta ja 
toiminnasta on säilynyt paljon erilaisia 
dokumentteja, vanhimmat aineistot ja 
valokuvat ovat 1930-luvulta. Materiaa-
leja on säilytetty yhdistyksen lämpimäs-
sä varastossa, mutta keväällä päätettiin 
kirjalliset aineistot 30–50-luvuilta 
luovuttaa Tampereen kaupunginarkis-
tolle. Virallinen luovutussopimus asiasta 
allekirjoitettiin toukokuussa. 

Kaupunginarkiston ammattilaiset do-
kumentoivat ja järjestävät materiaalim-
me, ja ne säilytetään asianmukaisesti. 
Osa kiinnostavaa tamperelaista histori-
aa on nyt tutkijoidenkin saatavilla!

Arkistointi on yhdistyksellemme 
ilmaista. Aineiston järjestämisen val-
mistuttua halukkaiden on mahdollista 
käydä tutustumassa materiaaleihin 
kaupunginarkistossa.

Uudet sukupolvet kasvavat kauniisti puutarhallamme myös 2000luvulla.
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Yhdistyksen kokoukset ja hallituksen 
työt puutarhamme parhaaksi 

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous 
pidettiin toimitalollamme Pirtillä huhtikuun 24. 
päivänä ja syyskokous lokakuun 30. päivänä. 
Lisäksi ylimääräinen kokous kutsuttiin koolle 
7.2. ja 27.11. 

Kevätkokouksen puheenjohtajana toimi 
yhdistyksen puheenjohtaja Pertti Laitila. 
Sääntömääräisten asioiden osalta kevätkokous 
hyväksyi mm. vuoden 2015 tilinpäätöksen, 
jonka oli tarkastanut Miikka Salonen (HT-
tilintarkastaja). Kevätkokous kutsui jäsenemme 
Marjatta Niemisen ja Taavi Seppälän yhdistyk-
sen kunniajäseniksi.

Syyskokouksen puheenjohtajana toimi Pertti 
Laitila. Ilmoitusasioissa todettiin mm. että maa-
vuokrasopimuksemme jatkaminen Tampereen 
kaupungin kanssa on työn alla, ja että hallitus 
jatkaa yhdistyksemme perusparannushankkeen 
rahoitusmahdollisuuksien kartoitusta.

Syyskokouksessa valittiin yhdistyksen pu-
heenjohtaja vuodeksi 2017 ja hallituksen var-
sinaiset jäsenet vuosiksi 2017–18, varajäsenet 
vuodeksi 2017 sekä edustajat Pirkanmaan 
Siirtolapuutarhojen Aluejärjestöön vuodeksi 
2017. 

Yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa 
7.2. valittiin yhdistyksen tilintarkastajaksi 
vuodeksi 2015 Miikka Salonen (HT, KTM) ja 
tilintarkastajan varahenkilöksi vuodelle 2015 
Ritva Ruohola (HT) yhdistyksen pitkäaikaisen 
tilintarkastajan Ritva Kielon jäätyä eläkkeelle 
31.12.2015. 

Yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa 
27.11. valittiin hallituksen varajäsen vuodeksi 
2017 ja päätettiin perusparannussuunnittelun 
kustannusten rahastoinnista omaan pää-
omaan.

HALLiTuKSEN jäSENET 2016

Yhdistyksen syyskokouksessa 25.10.2015 
yhdistyksen puheenjohtajaksi vuodeksi 2016 
valittiin Pertti Laitila ja hallituksen varsinaisiksi 

jäseniksi vuosiksi 2016–2017 Petteri Kallio, 
Pekka Keilan, Marianne Nikula ja Taavi 
Seppälä. Sääntöjen mukaisesti hallituksen 
varsinaisina jäseninä jatkoivat 2016 Satu il-
monen, Hanna Kotamäki, juha Leko ja jaana 
Suittio (erosi tehtävästä 2.4.2016). Halli-
tuksen varajäseniksi vuodeksi 2016 valittiin 
Raija Aurola, Sirkka Hakala, Aino Heino ja 
Päivi Karlstedt. 
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2016 2015 2014 2013 2012

Hallituksen  
kokouskerrat 12 13 15 14 13

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

Käsitellyt pykälät, joissa  
runsaasti alakohtia 236 250 270 256 185

2016 2015 2014 2013 2012

kevät syksy kevät syksy kevät syksy kevät syksy kevät syksy

Varsinaiset jäsenet 40 47 59 55 61 67 57 80 61 58

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

YhdisTYksen kokousTen osallisTujamääräT:

yhdistyksen ylimääräinen kokous 7.2.: varsinaiset jäsenet 15
yhdistyksen ylimääräinen kokous 27.11.: varsinaiset jäsenet 25, muut osallistujat 2

HALLiTuKSEN KOKOuKSET LuKuiNA 

Hallitus kokoontui varajäsenineen 12 kertaa 
vuoden aikana. Työskentely aloitettiin järjes-
täytymiskokouksessa 16.1. ja viimeisen kerran 
kokoonnuttiin 28.11.

HALLiTuKSEN jäSENTEN OSALLiSTuMiNEN 
KOKOuKSiiN

• Läsnä kaikissa kokouksissa: Raija Aurola, 
Päivi Karlstedt, Pekka Keilan, Hanna Kota-
mäki, Pertti Laitila, Taavi Seppälä 

• Läsnä 11 kertaa: Sirkka Hakala, Petteri 
Kallio

• Läsnä 10 kertaa: Aino Heino
• Läsnä 9 kertaa: Marianne Nikula
• Läsnä 8 kertaa: Satu Ilmonen
• Läsnä 6 kertaa: Juha Leko 

• Läsnä 2 kertaa: Jaana Suittio.

EduSTAjAMME ALuE- jA 
KESKuSjäRjESTöiSSä 

Pirkanmaan Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö 
(PSAJ) piti toimikauden aikana 8 kokousta. 
Hallituksessa Nekalaa edusti varsinaisena jä-
senenä Marianne Nikula (5) ja varajäsenenä 
Taavi Seppälä (6). Osallistumiskerrat sulkeissa. 
PSAJ:n sääntömääräisiin kokouksiin edustajiksi 
valittiin Marja-Liisa Hietikko, Päivi Karlstedt ja 
Eila Ranne sekä varakokousedustajiksi Sirkka 
Hakala, Pertti Laitila ja Taavi Seppälä. Lisäksi 
Päivi Karlstedt toimi retkijaostossa ja Satu 
Ilmonen urheilujaostossa.

Suomen Siirtolapuutarhaliiton (SSpl) pu-
heenjohtajana toimi yhdistyksemme pj. Pertti 
Laitila ja hallituksen jäsenenä Taavi Seppälä. 
Kansainvälisen Siirtolapuutarhaliiton (Office 
International du Coin de Terre et des Jardins 
Familiaux) varatilintarkastajana jatkoi Suomen 
Siirtolapuutarhaliiton puheenjohtaja Pertti 
Laitila.
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TehTävä nimi

Puheenjohtaja Pertti Laitila

Varapuheenjohtaja, lehtikirjoittaja,  
rakennustoimikunnan vetäjä Satu ilmonen

Sihteeri, jäsenrekisteri Petteri Kallio 

Taloudenhoitaja Pekka Keilan

Tiedottaja Hanna Kotamäki 

Emäntä, Pirtin varaukset Sirkka Hakala 

isäntä Taavi Seppälä 

Saunaemäntä Aino Heino

isännöitsijä, vuokrasopimukset, saunavastaava Raija Aurola 

Ohjelmatoimikunta
Marianne Nikula (vetäjä), Sirkka Hakala, Aino 
Heino, Satu ilmonen, Päivi Karlstedt, jaana Niemi, 
jaana Suittio

ympäristövastaava Päivi Karlstedt

Rakennustoimikunta juha Leko

halliTuksessa ja Toimihenkilöinä ToimivaT seuraavaT henkilöT: 

TehTävä nimi

Rahastonhoitaja Anja Möykkynen

yhteistyötoimikunta Kirsi Nieminen (vetäjä), jaana Kuusipalo, Veikko Lehtonen, 
Sirpa Santala, Ari Sileekangas

Saunaisäntä jarkko Tallberg

Apuisäntä Veikko Harju

Perusparannustoimikunta
Kaisa juva (vetäjä), Pirjo Hakama, Pekka Keilan (NSPy:n 
taloudenhoitaja), jussi Koskinen, Ossi Nieminen, Taavi Seppälä, 
Maria Mäki (siht.)

urheilutoiminta ursula ja Kimmo Eerola (kesäkisat), Paavo Ranne (petankki) ja 
Ari Sileekangas (lentopallo)

Kevätlaskutus jarkko Lehto

Liputus Timo Koivula

muiTa TehTäviä Toimihenkilöinä Tai ToimikunTien jäseninä hoiTivaT  
halliTuksen nimiTTäminä:
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Avoimet puutarhat päivässä löytyi tekemistä kaikenikäisille. Emäntä Sirkka 
Hakala kutsuu Pirtin ovella vieraita virkistymään kahvilassa.

Avoimet puutarhat ja kirpputori oli menestys

Aurinkoinen sunnuntai 7.8. toi noin 400 
vierailijaa Nekalaan! Valtakunnalliseen 
Avoimet puutarhat -tapahtumaan osallistui 
meiltä yhteensä 14 palstaa. Samana päivänä 
oli mahdollista pitää myös kirpputoria omalla 
palstalla tai Pirtin pihalla. Tavaroiden lisäksi 
myös marjat ja kasvit tekivät kauppansa.

Vierailijat kulkivat alueella itsenäisesti 
tai oppaan johdolla. Pihakasvit, perennat ja 
kukkien nimet kiinnostivat, samoin lava-
viljely, yrttien kasvatus ja tomaattien sekä 
salaattien lajikkeet. Kysymyksiä herättivät 
myös mökkien hinnat, Pirtin ja koko alueen 
historia sekä kesänvietto yleensä siirtola-
puutarhassa.

Kesäkahvila Pirtissä oli suosittu, samoin 
letut, joita paistettiin katoksessa 185 kpl! 
ranteen paavo grillasi 98 makkaraa, Siwas-
ta käytiin ostamassa kaupan kaikki makkarat 
grillattavaksi, kun omat loppuivat kesken. 
Lapsille oli järjestetty monipuolista ja haus-
kaa ohjelmaa. Koirille oli tarjolla raikasta vet-
tä lehtikuusten varjossa. Paikalla kävi myös 
ulkomaalaisia opiskelijoita, jotka ihmettelivät 
kaunista aluettamme ja söivät innokkaasti 
grillimakkaroita. 

Avoimet Puutarhat -tapahtuman onnistu-
misen mahdollisti aktiivinen ryhmä talkoo-
laisia ja yhteisötyön tekijöitä emännän ja 
ympäristövastaavan johdolla. Hieno päivä 
sekä vierailijoille että omalle väelle!

Ympäristövastaavamme Päivi Karlstedt oli tapah
tuman organisoija ja yhteyshenkilö yhdistykses

sämme.
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Tiedotusta jäsenille 
verkossa, tauluilla  
ja Pirtillä!
yhdistys pyrki tiedottamaan ajankohtai-
sista asioista tasapuolisesti ja selkeästi, 
kaikkia jäseniä mahdollisimman hyvin 
palvellen. Kevätpostitus toi tietopaketin 
kauden avainasioista jokaisen kotiosoit-
teeseen. Tiedotustilaisuuksia järjestettiin, 
jotta jäsenillä on tilaisuus kysyä ja vaih-
taa ajatuksia paikan päällä. Sähköposti, 
kotisivut, ilmoitustaulut ja tekstiviestit 
olivat käytössä tiedottamisessa.

Sähköpostitiedotteita lähetettiin yhteensä 
21 kertaa, kuukausitiedote huhti-syyskuussa 
ja muita tiedotteita ja kutsuja helmikuusta 
marraskuuhun. Sähköpostit tavoittivat lähes 
75 % jäsenistämme. Tiedotteet julkaistiin myös 
ilmoitustauluillamme ja verkossa nekala.siirto-
lapuutarhaliitto.fi kohdassa Tiedotteita. 

Poutapilvisen päivän tunnelmallinen hetki Mansikkatiellä, näkymä itään.

Yhdistyksen tiedottamisen välineinä alueemme seit
semän ilmoitustaulua puolustivat yhä paikkaansa. 

Tässä Neilikkatien taulu odottaa lukijoita.
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Kotisivuillamme tehtiin yhteensä 39 896 
kyselyä, joista etusivulle 9 602 kpl. Teks-
tiviestitiedotteita lähetettiin kaudella viisi, 
ja ne tavoittivat lähes jokaisen jäsenemme. 
Facebook-sivuillamme julkaistiin osa tapah-
tumista, kuvia ja puutarhureita kiinnostavia 
linkkejä. Sivulla oli tykkääjiä 316 kpl (2015: 
280 kpl). 

infotilaisuus NSPy:n perusparannushank-
keesta järjestettiin Pirtillä 4.5., osallistujia 
oli 74. Markus Halme ja ilpo Miekka Destia 
Oy:stä esittelivät huhtikuussa valmistuneen 
suunnitelman sisällön ja arvion toteutus-
työn kustannuksista. Suunnitelma sisältää 

uuden sähköverkon maakaapeloituna 
mökin ulkoseinään asti, kesävesiputkiston 
ja puistovalaistuksen uusimisen sekä kulku-
väylien kunnostamisen sadeveden valumien 
ohjauksineen. Hallitus käyttää suunnitelman 
aineistoa varsinaisen urakkatarjouksen 
kilpailutuksessa ja rahoitusneuvotteluissa. 
Keskustelua käytiin vilkkaasti ja kysymyk-
siin saatiin vastauksia siltä osin kuin tässä 
vaiheessa on mahdollista. 

Kiinnostusta herättänyt puheenjohtajan 
kyselytunti järjestettiin Pirtillä kesäkuussa 
maanantaisin. uusien viljelijöiden tiedotustilai-
suudessa 13.7. kokoontui 22 henkeä.

Kunniakirjat kolmelle 
vaikuttavalle palstalle

Yhdistyksen puurojuhlassa Pirtillä 
27.11. julkistettiin tämänvuotisten 
kunniakirjojen saajat perustelui-
neen:

Maria ja raimo herlevi, palsta 
248: Pieteetillä ja rakkaudella vuosi-
kymmenten ajan hoidettu palsta.

Jaana herranen, palsta 21: Ker-
roksellinen ja taitavasti rakennettu 
hyöty- ja koristekasveja yhdistävä 
puutarha.

toini partanen, palsta 301: 
Upea, rehevä rinnepalsta, jossa 
hyvin hoidetut istutukset ja mielen-
kiintoiset yksityiskohdat ihastutta-
vat.

Palkitut palstat olivat tälläkin ker-
taa hyviä esimerkkejä siitä, miten 
monilla tavoilla siirtolapuutarha-
palstaa voi suunnitella ja viljellä – 
omaksi ja muiden iloksi.
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Uuden rakentamista ja vanhan 
kunnostusta 
Pirtin pihan varastorakennus aitoineen kaunis-
tui uuden maalipinnan avulla. Maalaustyön te-
ki kausityöntekijä Sirpi Kostamo. Nyt varaston 
ovienkin väritys on yhteneväinen huoltoraken-
nuksen kanssa. 

Ajohidastepuomeja asennettiin kaksi lisää 
vanhan puolen kulkuväylille, uuden puolen 
puomit jäivät odottamaan asennusta yhteisö-
työntekijöiden puuttuessa.

Kuusiaita leikattiin vanhalta puolelta syyskuus-
sa yhteisötyönä Taavi Seppälän johdolla, apuna 
oli myös kausityöntekijä Anssi Kivelä. Kuusiaito-
jen pahimpia aukkopaikkoja suljettiin verkolla.

Puiden kuntotutkimus tehtiin marraskuussa, 
tällä kertaa tutkittiin Lehmustien lehmukset ja 
Pirtin pihan lehtikuuset. Tutkimuksen teki Tampe-
reen kaupungin puuasiantuntija Heli Vuorilam-
pi. Kuntokartoituksessa puun sisäosat analysoi-
tiin digitaalisella poralla, ja lisäksi huomioita 
tehtiin koko puun latvuksesta ja kasvutavasta.

Saunan grillikatokseen asennettiin keväällä 
sähköt. Ulkoseinien maalaus tehtiin yhteisötyö-
nä, ja ikkunaluukut maalasi Sirpi Kostamo. Nyt 
grillikatos oli nimeä vaille valmis täysipainoi-
seen käyttöön.

Saunan täysin palvelleen kiukaan perus-
korjaus tehtiin kevään aikana. Vanha kiuas 
purettiin, uusi antura valettiin ja uusi kiuas 
muurattiin. 

Kiuaskiviksi asennettiin suomalaiset Kerkes 
Oy:n keraamiset kivet. Loppukesästä saunan 
pihaan valmistui grilli, jota ehdittiin koekäyt-
tää muutama kerta. Molemmat työt tilattiin 
TAKK:lta. Saunan pukuhuoneiden lattiat saivat 
uuden maalipinnan yhteisötyönä.

Saunan betoniportaat purettiin ja uudet 
rakennettiin puusta yhteisötyönä. Portaiden 
ylätasanteestakin tehtiin tilavampi ja toimivam-
pi – ja nyt lipunmyyjä voi työskennellä ulkona 
ilta-auringossa halutessaan!

Kuukulkijan avulla leikkaajat pääsivät leikkaamaan kuusiaitaa helposti ja nopeasti. 
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RAKENTAMiSTA jA KuNNOSTAMiSTA 
PALSTOiLLA 

Viljelijät hakivat rakennuslupia ja tekivät toimen-
pideilmoituksia eri hankkeisiinsa. Muutamissa 
tapauksissa näytti unohtuneen, että lupa-asiois-
sa tulee olla ajoissa liikkeellä. Rakennusluvat 
myönnetään vain hallituksen kokouksissa, ja 
rakennustoimikunnan pitää ehtiä perehtyä lupa-
hakemuksen sisältöön ennen kokousta.

RAKENNuS- jA PALSTATARKASTuKSET 

Palsta- ja rakennustarkastukset järjestettiin 7.6. 
ja asiasta tiedotettiin etukäteen. Rakennustar-
kastuksessa havaittiin vain muutamia huomau-
tuksenarvoisia asioita. Palstatarkastuksessa 
kiinnitettiin huomiota erityisesti komposteihin ja 
palstojen reuna-alueisiin, jotka olivat pääosin 
hienossa kunnossa. Palstatarkastuksessa huo-
mautuskirjeitä lähetettiin 31 kpl (vuonna 2015 
58 kpl, 2014 58 kpl, 2013 89 kpl). Kysely-
kirjeitä ja puheenjohtajan tiedusteluja palstan 
hoitamattomuudesta yms. lähetettiin 6 kpl. Toi-
nen palstatarkastus pidettiin 1.8., jonka jälkeen 
lähetettiin vain 6 huomautus- tai kyselykirjettä.

Eniten huomautuksia koko kesän ajalta 
annettiin hoitamattomista hedelmäpuista ja 
ohjeiden vastaisista liian korkeista pensas- 
ja muista aidoista. Lisäksi alueellamme on 
yhä joitakin täysin hoitamattomia palstoja. 

Lehtokotilo-ongelma koko alueella oli edelleen 
yhteinen harmimme, jota vastaan jokaisen tu-
lee taistella pitämällä palsta siistinä, keräämäl-
lä kotiloita tai käyttämällä torjunta-aineita. 

Saunan kiukaan rakennus käynnistyi heti 
alkuvuodesta.



14 Toimintakertomus

Yhteistä ohjelmaa ja tapahtumia  
koko kauden ajan
Yhdistyksemme tarjosi viljelijöil-
le erilaisia tapahtumia ja aktivi-
teetteja koko kesäkauden ajan. 
Käsityökerho kokoontui joka 
tiistai Pirtillä, siellä voi jokainen 
käydä tekemässä haluamiaan 
töitä ja käyttää yhdistyksen 
ompelukonetta. Petankkia pelat-
tiin kahdesti viikossa, ja lettuja 
paistettiin keskiviikkoisin Pirtin 
pihan katoksessa yhteisötyö-
voimin. Monet palveluistamme 
on mahdollista toteuttaa vain, 
jos yhteisö- tai talkootyöläisiä 
ilmoittautuu tekijöiksi. 

Viljelijämme järjestivät 
kesällä koru-, betonipitsi- ja pii-
rakkakurssit, lisäksi pari kertaa 
päästiin kokeilemaan tanssillista 
jumppaa. Tampereen kaupungin 
kulttuuripalvelut järjesti alueel-
lamme kaksi puistokonserttia kesän aikana. Oman yhdistyksen ohjelman lisäksi Suomen 

Siirtolapuutarhaliiton vuosittain 
järjestämään Kohtaamispäi-
vään tällä kertaa Vallilan 
siirtolapuutarhassa Helsingissä 
matkasi yhteisellä bussikyydillä 
Nekalasta hienosti 36 henkeä. 
Heinäkuisen helteisen päivän 
aikana oli mahdollista vie-
railla myös kolmessa muussa 
siirtolapuutarhassa ja lisäksi 
tutustua Kumpulan kasvitieteel-
liseen puutarhaan. Retkeläiset 
palasivat elähdyttävän päivän 
jälkeen kotiin reppu täynnä 
uusia ideoita ja kokemuksia!

Tärkeimmät tapahtumamme 
osallistujalukuineen tai -arvioi-
neen löytyvät sivulta 16.  

Kyllä multasormilta myös betonivalu käy! Betonipitsisten 
suojaruukkujen tekemistä oppimassa (vas.) Päivi Karlstedt, 

Sirpa Salminen, Maria Mäki ja Päivi Majanmaa. Kurssin piti 
viljelijämme Sirpa Santala, joka myös kuvasi naiset työssään.

Talkootansseissa elokuussa saattoi Pirtillä tavata erikoista väkeä 
Mikki Hiirestä vankikarkuriin!
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Odotetut vieraat löysivät Pirtille: Joulupukki muoreineen saapui vieraaksemme puurojuhlassa. Lahjasäkki 
oli painava, ja kiltit piltit saivat pakettinsa! Rooleihinsa eläytyivät uskottavasti Antti ja Anita Heinonen.

Nirunarun näytelmässä huonokuuloisuus vaikeutti 
päähenkilön lahjanhankintaa, mutta hauskutti 

yleisöä.

Joulutunnelmaa Pirtillä 
marraskuussa

Yhdistyksemme toimikausi päättyi tunnel-
mallisesti Puurojuhlan merkeissä 27.11. Juhla 
houkutteli tuvan täyteen väkeä vauvasta 
vaariin. 

Nukketeatteri Nirunarun hauska näy-
telmä viihdytti kaikenikäisiä, ja keittiön 
herkut jouluisine tuoksuineen maistuivat. 
Glögi lämmitti viimasta Pirtille saapuneita, ja 
myöhemmin nautimme perinteisen riisipuu-
ron ja kahvit emännän taatelikakun kanssa. 
Eteläisen seurakunnan pastori hannu ruus-
kasen puhe viritti mielet joulun sanomaan, 
ja huomioi myös lapset mukavasti. Yhteisten 
joululaulujen myötä hyvästelimme toisemme 
– muutamaksi kuukaudeksi. 
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Tapahtumakalenteri 2016

TapahTuma päivä osallisTujia

yhdistyksen ylimääräinen kokous su 7.2. 15

yhdistyksen kevätkokous Pirtillä su 24.4. 46 

Kevättalkoot la 23.4. 42

Tiedotustilaisuus perusparannushankkeesta ke 4.5.  74

Puheenjohtajan kyselytunti ma 6., 13., 20. ja 27.6. n. 20

Kolmas painos –lauluyhtyeen konsertti Pirtillä ke 8.6. n. 20

yrttikurssi Ahlmanilla 11.6. 6 Nekalasta

yhdistyksen myyjäiset ja kirpputori la 11.6. n. 30

juhannuksen lipunnosto pe 24.6. n. 60

juhannusjuhla pe 24.6. 70

juhannuspäivän iltakirkko ja kirkkokahvit la 25.6. 45

Nekala-päivä, kaikille avoin tapahtuma la 2.7. n. 150

NSPy:n kesäkisat su 3.7. 29 kisaajaa

uusien viljelijöiden infotilaisuus ke 13.7. 22

Keittolounas Pirtillä la 16.7. 26

PSAj:n kesäkisat Nekalassa su 17.7. 34 kisaajaa

Tampereen Rautatieläisten soittokunnan puistokonsertti to 21.7. 50

Betonipitsiruukku-kurssi ma 25.7. 5

Karaokeilta Pirtillä 2.8. 24

Tapahtumien yön sauna to 4.8. 49

Avoimet puutarhat -tapahtuma ja viljelijöiden kirppis su 7.8. n. 400

Naisten saunailta to 11.8. 14

Miesten saunailta to 18.8. 21 

Korukurssi Pirtillä pe 19.8. 4

Piirakkapidot-kurssi to 25.8. 4 

Talkootanssit venetsialaisittain la 27.8. 66

Pihakirkko su 30.8. 14

Syystalkoot la 8.10. 26

yhdistyksen syyskokous su 30.10. 53

yhdistyksen ylimääräinen kokous Pirtillä su 27.11. 28

Puurojuhla su 27.11. 45
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2016 2015 2014 2013 2012

Saunojia yht. 2214 1237 1659 1763 1741

Sarjalippuja 23 25 + 3 lasta 20 25 17

Naisten saunailta 14 36 - 27 14 + lapsi

Miesten saunailta 21 40 20 24 19

Tapahtumien yö 49 60 41 55 56

TilasToTieToa saunan käYTösTä:

Vilskettä ja sulolöylyjä saunalla
Saunan kiukaan uusiminen aloitettiin helmikuussa, ja koelämmityksiä tehtiin toukokuussa. Sau-
nakausi aloitettiin 1. kesäkuuta. Grillikatos viimeisteltiin ja se oli viikoittain käytössä. uusi grilli-
kin muurattiin sen viereen. Saunamme suosio piti pintansa, mikä näkyy hienosti kävijäluvuissa!

Uuden kiukaan myötä saunan lämmitysaika 
lyheni kaksi tuntia, joten puita ja työaikaa 
säästyy. Kiukaaseen valittiin kotimaiset keraa-
miset kivet, joiden etuja ovat kivipölyttömyys ja 
pitkäikäisyys. Saunojat kiittivät heti tuoreeltaan 
uuden kiukaan löylyjä pehmeiksi.

Sauna lämmitettiin kesä–syyskuussa kes-
kiviikkoisin ja lauantaisin, lisäksi oli mahdol-
lista kylpeä elokuussa Tapahtumien yön 

yhteydessä 4.8. sekä naisten ja miesten sau-
nailtoina. duo Seppo&Tapio viihdytti 
musisoinnillaan kävijöitä näinä erikoisiltoina. 
Juhannuksena sauna oli avoinna aaton lisäksi 
myös juhannuspäivänä. 

Saunaemäntä ja -isäntä organisoivat 
saunan lämmityksen ja lipunmyynnin pääasi-
assa yhteisötyönä. Saunalla myytiin juomia ja 
makkaraa grillattavaksi. 

Naisten saunaillassa vilvoittelemassa löylyjen jälkeen (vas.) Anita 
Heinonen, Satu Ilmonen ja Helena Kuusisto.
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Nekalan kaikki mitalistit olivat pelkkää hymyä PSAJ:n voitokkaan petankkiturnauksen jälkeen. 

Urheilukentällä pelattiin ja kilpailtiin 
hyvässä hengessä
Nekalan siirtolapuutarhurit ehtivät jälleen harrastaa muutakin liikuntaa kuin puutar-
hurointia. Petankin ja lentopallon harrastajat olivat tuttu näky kentällämme viikoittain. 
Lentopalloa pelattiin aktiivisimmin lauantaisin. Omat kesäkisat ja petankkiturnaus 
järjestettiin 3.7., ja lisäksi Nekala isännöi heinäkuussa PSAj:n kesäkisoja ja petankki-
turnausta. Mitalit helisivät jälleen!

Nekalan kesäkisat järjestettiin sunnuntaina 
3.7. Yleisurheilun lajeina olivat juoksu (nuo-
remmilla 40 m, vanhemmilla 60 m), pituus-
hyppy ja kuulantyöntö tai pallonheitto, lisäksi 
kilpailtiin tikanheitossa. Palkinnot jaettiin 
talkootansseissa Pirtillä 27.8. 

KiSATuLOKSET yLEiSuRHEiLu 

Pojat: 3-vuotiaitten sarja: I Noel Hermansson, 
II Leevi Lavikainen. 5-vuotiaiden sarja: I Eemil 
dardour. 7-vuotiaiden sarja: I Visa Lampila,  

II Sauli Muukki, III Rayan dardour. 9-vuotiai-
den sarja: I jaakko Tervo. 

Tytöt: 1-vuotiaiden sarja: I Nanna Suomi-
nen. 3-vuotiaiden sarja: I-sijan jakoivat 
Lemmi Suominen ja Milla Muukki. 5-vuotiai-
den sarja: I Aino Kallio. 9-vuotiaiden sarja: 
I Lotta Tervo. 11-vuotiaiden sarja: I Alisa 
Suominen.

Miehet: Yleisen sarjan ykkönen oli Ville Lavi-
kainen. Omassa sarjassaan parhaat pisteet 
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Siirtolapuutarhayhdistysten välisissä petankkikisoissa 
Vallilassa Nekalaa edustivat (vas.) Jyrki Uosukainen, 

Matti Hietala ja Jari Suominen.

saivat Mika Ranne, Kimmo Eerola, Ossi Niemi-
nen ja Antti Heinonen. 

Naiset: Omassa sarjassaan ykköseksi nousivat 
ursula Eerola, Eija Tokola ja Anita Heinonen. 

TiKANHEiTTO 

Pojat: I jaakko Tervo.

Tytöt: I Alisa Suominen, II Lemmi Suominen,  
III Lotta Tervo. 

Miehet: I Ossi Nieminen, II Antti Heinonen,  
III Kalle Tervo. 

Naiset: I Seija Mikkonen, II Satu ilmonen,  
III ilona Maula-Tervo, IV Pirita Suominen,  
V Marja-Liisa Hietikko, VI Anita Heinonen,  
VII Petra Suominen.

PSAj:N KESäKiSAT jA LENTOPALLOTuRNAuS

Nekala oli PSAj: kesäkisojen isännöintivuo-
rossa 17.7. Nekalan edustajat voittivat kultaa 
miesten ja naisten tikanheitossa sekä naisten 
ja miesten yleisurheilussa eri sarjoissa. 

Aluejärjestön lentopalloturnaus pelattiin 
Raholassa 12.7. Joukkueita oli vain kaksi: taito-
jaan mittelivät pelaajat Niihamasta ja Nekalas-
ta. Tasokas ja tasainen ottelu venyi viisieräiseksi 
päättyen Niihaman voittoon eräluvuin 3–2.

PETANKKiKENTTä KOVASSA KäyTöSSä

Petankkia pelattiin jälleen keväästä lumien 
tuloon asti torstaisin ja sunnuntaisin. Uusia 
pelaajiakin saatiin mukaan. Nekalassa 
järjestettiin kahdet kisat heinäkuussa. Neka-
lan omat kilpailut järjestettiin 3.7. Miesten 
sarjassa kultaa voitti jari Suominen, hopealle 
tuli Raimo Pohjanheimo, ja Martti Kauppinen 
sai pronssisijan.

Toimintakertomuksen kokosivat Hanna Kotamäki ja Pertti Laitila. Graafinen suunnittelu ja taitto Tiina Suvanto. 
Kuvat Pirjo Hannu, Marika Heikkilä, Satu Ilmonen, Hanna Kotamäki, Pertti Laitila, Toini Partanen, Sirpa San-
tala, Taavi Seppälä, Jarkko Tallberg, Kukka Tast ja Markku Virtanen. Painatus Grano Oy Tampere 3/2017.

Naisten sarjassa kullan sai Seija Mikko-
nen, hopean Satu ilmonen ja pronssin Hellevi 
Pohjanheimo.

PSAj:n turnauksessa 30.7. Nekalassa ottivat 
toisistaan mittaa kolme joukkuetta Nekalasta, 
kaksi Niihamasta ja yksi Raholasta. Tulokset oli-
vat hienoa luettavaa: Nekala ii (Tauno Ahonen, 
Antti Heinonen, Martti Kauppinen) voitti kultaa, 
Nekala i (Matti Hietala, Paavo Ranne, Jari 
Suominen) vei hopean ja pronssille tuli Nekala iii 
(Satu Ilmonen, Anita Heinonen, Jarkko Tallberg).

SSpl:n Kohtaamispäivässä Vallilan siirtola-
puutarhassa 9.7. pelattiin yhdistysten väliset 
kisat. Nekalan joukkue voitti hienosti hopeaa.
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nekalan siirTolapuuTarhaYhdisTYs rY 
muoTialanTie 43
33800 Tampere 

nekala.siirTolapuuTarhaliiTTo.fi

Kiitos kuluneesta vuodesta

Yhdistyksen toiminta oli laajaa ja moni-
puolista. Hallituksen jäsenet, toimikuntien 
vastuuhenkilöt ja erilaisiin talkoisiin 
osallistuneet ovat tehneet mittavan työn 
yhdistyksen hyväksi. Samoin kaikki ne, 
jotka ovat tehneet yhdeksän tunnin yhtei-
sötyörupeaman. Alueen siistinä pitäminen, 
korjaukset, kasvillisuuden hoito ja erilaiset 

tapahtumat on saatu sujumaan hyvin. 
Tästä kaikesta kuuluu kiitos yhdistyksemme 
jäsenille. Kiitokset myös niille eri tehtävissä 
toimineille, jotka vuoden vaihtuessa halusi-
vat luovuttaa tehtävänsä toisille.
 
Nekalan Siirtolapuutarhayhdistys ry:n 
hallitus


