Nekalan siirtolapuutarhayhdistys ry:n
toimintasuunnitelma vuodelle 2020

Nekalan Siirtolapuutarhayhdistys ry:n hallitus
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1. Toiminnan tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää siirtolapuutarhaviljelyä ja opastaa jäseniään
puutarhatöiden suorittamisessa sekä vastata jäsentensä harrastus- ja virkistystoiminnan
järjestämisestä.

2. Tulevan toimintakauden haasteet ja mahdollisuudet
Yhdistyksen toiminta halutaan pitää aktiivisena ja jäsenilleen hyödyllisenä.
Haasteeksi tunnistetaan jäsenistön laaja ikäjakauma. Miten tarjota toimintaa, joka palvelee
mahdollisimman monen viljelijän tarpeita? Miten pitää jäsenistö aktiivisena toiminnan järjestäjänä
ja tapahtumiin osallistujana?
Mahdollisuudeksi tunnistetaan uudet jäsenet, joiden myötä toimintaan saadaan uusia ideoita ja
lisää aktiivisia toimijoita. Lisäksi yhdistyksen pitkän historian aikana toiminnasta on kerätty paljon
kokemuksia ja tietoa, joita käytetään hyödyksi.
Perusparannushanke, mikä on vienyt paljon yhdistyksen resursseja, saadaan vuoden 2020
alkupuolella päätökseen. Tämän jälkeen yhdistyksellä on mahdollisuus keskittyä muihin
kehityskohteisiin.
Uuden puolen keskusaukion suunnitteluun on perustettu työryhmä, jonka tehtävänä on tuoda
päätettäväksi suunnitelma alueen monipuolisesta käytöstä. Parkkipaikkojen tarve alueella on
myös huomattavasti lisääntynyt, joten niiden rakentamista kiirehditään.
Lisäksi yhdistys seuraa aktiivisesti kaupunkipuistohankkeen etenemistä.

3. Yhdistyksen toiminnan painopisteet
Yhdistys vuokraa Tampereen kaupungilta viljelyalueen, Nekalan siirtolapuutarha-alueen, palstoina
jäsenilleen viljeltäväksi. Yhdistyksen toiminnan painopisteet ovat seuraavia.
•

Yhdistys ylläpitää siirtolapuutarhan yhteisiä alueita ja rakennuksia

•

Yhdistys harjoittaa puutarhaviljelyä koskevaa opastus- ja valistustoimintaa.

•

Yhdistys järjestää juhla- ja kokoustilaisuuksia.

•

Yhdistys harjoittaa harrastus- ja virkistystoimintaa.

•

Yhdistys valvoo järjestystä ja hyvien tapojen noudattamista siirtolapuutarhassa.

•

Yhdistys harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa.

3.1 Yhteisötyöt
Yhdistyksen alueisiin ja rakennuksiin liittyvää ylläpitovelvollisuutta toteutetaan pääasiassa
yhteisötöinä.
Yhteisötyö on jäsenen yhdistyksen hyväksi tekemää työtä, johon hän on sitoutunut tekemässään
vuokrasopimuksessa. Vanhoissa vuokrasopimuksissa tämä kulkee nimellä ”talkoot”.
Yhteisötyövelvoite on vuonna 2020 yhdeksän tuntia.
Alueen kunnossapitoon ja rakentamiseen liittyviä tehtäviä tehdään touko-elokuussa aina tiistaisin
klo 17–20. Yhteisötyöohjaajat ohjaavat töiden tekemistä ja yhdistyksen hallitus määrää viime
kädessä tehtävät työt.
Myös muita yhdistyksen toimintaa edistäviä tehtäviä voi tehdä yhteisötöinä. Töitä määrää hallitus
tai toimikunnat. Lisäksi tällaisia töitä voi ehdottaa jäsen itse.
Yhteisötyöt tulee olla tehtynä tai suoritustapa sovittuna elokuun loppuun mennessä.
Tekemättömistä yhteisötöistä jäsen on velvollinen maksamaan yhdistykselle syyskokouksessa
2019 päätetty maksu.

3.2 Talkoot
Alueen siivoustalkoot järjestetään keväällä ja syksyllä. Talkoolaisille tarjotaan työnsä päätteeksi
keittoa ja pullakahvit. Siivoustalkoisiin osallistuminen ei kerrytä yhteisötyövelvoitetta.

3.3 Korjaus, kunnostus ja rakentaminen
Alueella vuodelle 2020 tunnistetut korjaustoimenpiteet ovat:
•
•
•
•
•
•
•
•

Perustetaan työryhmä suunnittelemaan alueen kunnostamista. Suunnittelutyössä
käytetään edelleen Kirsi Niemisen vuonna 2013 laatimaa viheralueiden hoitosuunnitelmaa.
Alueen ilmoitustaulujen korjaaminen tai uusiminen.
Leikkivälineiden kunnostus tai uusiminen ja hiekkalaatikoiden hiekan vaihtaminen tarkasti
EU direktiivien mukaisesti.
Tarkistetaan mökkien sähköjohtojen kiinnityksiä.
Uuden puolen keskusaukion käyttötarkoituksen uudelleen suunnittelu.
Harkitaan Avant-työkoneen hankkimista yhdistykselle. Mietitään, mikä on koneen hyöty ja
käyttömäärä.
Ajopuomeja on tilattu alueelle: 6 normaalia ja 2 pidempää.
Kuusiaidan verkottamista jatketaan edelleen.

Kaikkeen rakentamiseen palstalla tulee hakea lupa hallitukselta, rakennustoimikunnan jäseniltä tai
yhdistyksen kotisivuilta saatavalla rakennuslupalomakkeella. Kaikki lupahakemukset käsitellään
hallituksen kokouksessa. Tarkemmat ohjeet löytyvät yhdistyksen kotisivuilta. Rakentamista
yhdistyksen alueella ohjaa ja neuvoo rakennustoimikunta.
Mökin rakentaminen palstalle on sallittu vain kaupungin hyväksymien tyyppipiirustusten
mukaisina ja kokoisina. Vuonna 2011 hyväksyttyjen tyyppipiirustusten käytöstä suoritetaan
lunastusmaksu (150€), vanhemmista tyyppipiirustuksista tätä ei suoriteta. Rakennuslupien
käsittelystä peritään käsittelymaksu.
Talven ajaksi hankitaan Muotialantien jalkakäytävien auraus ja hiekoitus sekä hiekoituksen poisto
ulkopuoliselta palveluntarjoajalta.

3.4 Ympäristön hoito ja jätehuolto
Yhdistyksen velvollisuutena on huolehtia siitä, että Tampereen kaupungilta vuokrattu alue
hoidetaan maavuokrasopimuksen edellyttämällä tavalla. Alueen suojeleminen ja sen hoitaminen
on tärkeä tehtävä kaikille.
Yhdistys on vastuussa siitä, että myös palstojen vuokraajat noudattavat maavuokrasopimuksen
ehtoja ja tätä varten hallitus suorittaa rakennustarkastuksen ja palstatarkastuksia. Jos jäsen ei
huomautuksista huolimatta noudata annettuja kehotuksia, hallitus käyttää sääntöjen ja jäsenen
kanssa tehdyn vuokrasopimuksen sallimia toimia.
Yhdistys palkkaa ulkoalueiden hoitamiseen ja muihin kiinteistön kunnossapidon tehtäviin henkilön
viljelykauden ajaksi (6 kk). Saunatilojen ja huoltorakennuksen suihku- sekä WC tilojen siivous
teetetään ulkopuolisella toimijalla. Kompostivessojen sisätilat siistitään ensisijaisesti käyttäjien
toimesta sekä yhteisötyönä.
Toimintakauden aikana jatketaan erilaisia kunnostustöitä ja selvitetään mahdollisuuksia
tenniskenttäalueen käytön kehittämisestä.

Kuusiaita leikataan 2020 uudelta puolelta. Työ teetetään tarvittaessa ulkopuolisella. Valot
katkaistaan alueelta lokakuun viimeinen päivä.
Teiden ja koko alueen kunnossapitoon sekä kompostivessojen tyhjennykseen selvitetään siihen
soveltuvan koneen hankintaa.

3.5 Vesijohto, sauna ja suihkut
Saunan lämmityksestä ja toiminnasta vastaa saunatoimikunta. Yhteisötyönään viljelijöitä
pyydetään osallistumaan lämmitykseen tai toimimaan kassalla.
Sauna lämpiää kesäkuukausina edelleen keskiviikkoisin ja lauantaisin, molempina päivinä klo 16 –
20. Lämmitys alkaa toukokuussa, kun vedet on kytketty päälle. Samaan aikaan keväällä otetaan
myös huoltorakennuksen suihkut ja vessat käyttöön. Toukokuussa sauna on vain lauantaisin.
Sauna lämpiää viimeisen kerran 26.9.2020. Perinteen mukaisesti ensimmäinen ja viimeinen
saunakerta on ilmainen.
Alueen vedet avataan toukokuun puolivälissä 2020 säiden salliessa. Vedet katkaistaan sään
mukaan lokakuussa. Uudet hanat suljetaan vuonna 2020 syksyllä aikaisemmin kuin vuonna 2019.

3.6 Ohjelma-, virkistys ja retkitoiminta
Toimikauden aikana toteutetaan kiertävän listauksen mukaisesti mm. seuraavat tilaisuudet, mikäli
talkoo järjestäjiä palstalaisten keskuudesta löytyy toteuttamaan niitä talousarvion ja annettujen
ohjeiden mukaisesti:
•
•
•
•

kevätmyyjäiset palstat 236-315
juhannusjuhla palstat 79-157
syystanssit ja venetsialaiset palstat 1-78
puurojuhla palstat 158-235

Lisäksi olemassa olevien resurssien mukaisesti ohjelmatoimikunta vastaa yhdessä emäntien kanssa
seuraavien tilaisuuksien järjestämisestä
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pihakirkko
puistokonsertit
yleisurheilukisat
petankkikisat
kesäretki
viljelijöiden pihakirppis kesä-ja elokuussa
naisten-ja miesten saunailta
keittolounas
levytanssit

•
•
•
•

karaokeillat
osallistutaan puutarhaliiton avoimet puutarhat tapahtumaan
tapahtumien yön sauna
saunakauden avajaiset ja päättäjäiset

Toimikunnat voivat järjestää myös muuta vaihtoehtoista ohjelmaa jäsenten aktiivisuuden ja
osallistumisinnokkuuden mukaan.
Muurinpohjalettuja paistetaan keskiviikkoisin kesäkuun alusta alkaen elokuun loppuun saakka.
Lettuja ja makkaraa paistetaan myös muissa sopivissa tilaisuuksissa.
Viljelijät osallistuvat tapahtumien järjestämiseen tekemällä vapaaehtoisena talkoo/yhteisötyönään
erilaisia tapahtumiin liittyviä tehtäviä.
Käsityökerho jatkuu aikaisempien vuosien tapaan, jokainen voi tehdä omia mielenkiintonsa
mukaisia töitä. Kerho kokoontuu viikoittain Pirtillä ja toiminta on avointa kaikille halukkaille
harrastajille.

3.7 Kurssit, opastus ja palstan hoito
Jäsenille tarjotaan puutarhahoitoon ja harrastetoimintaan liittyviä opintotilaisuuksia
mahdollisuuksien mukaisesti. Tästä toiminnasta vastaa hallitus.
Suomen Siirtolapuutarhaliitto (SSpl) järjestää huhtikuussa 2020 puutarhahoidon viikkokurssin
Lepaalla, sekä paikallisen puutarhanhoitoon liittyvän päiväkurssi. Molemmille kursseille
yhdistyksen jäsenet voivat osallistua, ilmoittautumiset Liiton kautta.
Apuna palstan hoitoon on viljelijöiden käytettävissä käyttökorvausta vastaan yhdistyksen silppuri
ja peräkärry, myös erilaisia työkaluja on lainattavissa.
Yhdistyksellä on viljelijöille myynnissä maa-aineksia, kuten multaa, hiekkaa, mursketta, turvetta,
lisäksi lavakauluksia ja Ferramolia.

3.8 Lasten- ja nuorten toiminta
Järjestetään mahdollisuuksien mukaan lapsille ja nuorille suunnattuja tapahtumia ja toimintaa.

3.9 Urheilu ja liikunta
Jäsenille tarjotaan kesäkuukausina myös toimintaa, jossa urheillaan ja liikutaan. Urheilutoiminta
toimii ryhmien oman aktiivisuuden kautta ja toteutuu, jos järjestelijöitä on tarpeeksi. Osallistutaan
muiden tamperelaisten puutarhojen kutsumina kesällä lentopallo-, yleisurheilu- ja
petankkikisoihin.
Myös yhdistyksen jäsenet voivat järjestää omat petankkikisat. Kesällä on mahdollista pelata
rantalentopalloa ja petankkia erikseen ilmoitettuina ajankohtina.

Kesällä voidaan järjestää yleisurheilukisat, jossa on mukana myös leikkimielisiä kilpailuja.

4. Yhdistyksen muu sisäinen toiminta
4.1 Kokoukset
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään maaliskuun ja syyskokous lokakuun loppuun
mennessä. Kutsu kokouksiin ilmoitetaan sääntöjen mukaan ilmoitustaululla ja paikallisessa
Aamulehdessä.
Sen lisäksi lähetetään kutsu jäsenille kevätkokoukseen kirjeitse, syyskokoukseen sähköpostilla,
sekä molempiin muistutus tekstiviestillä.
Hallitus kokoontuu keskimäärin kerran kuukaudessa.

4.2 Talous
Syyskokouksessa 2019 päätetyt yhdistyksen maksut on maksettava viimeistään 15.6.2020.
Kuluneen vuoden tekemätön yhteisötyö laskutetaan lokakuussa 2020, muut maksut joko
kevätkokouskutsun yhteydessä tulleella pankkisiirtolomakkeella tai käteisellä Pirtillä kesäkuussa.
Tarkemmista keräysajoista ilmoitetaan jäsentiedotteessa ja ilmoitustauluilla.
Sähkömaksut (kesästä 2019 kesään 2020) maksetaan mittarilukeman mukaan 15.6.2020
mennessä. Sähkömaksun voi maksaa omatoimisesti sähkölukemalomakkeen ohjeiden mukaisesti,
tai pirtillä kesäkuussa myöhemmin ilmoitettavina päivinä. Hallitus tarvittaessa tarkentaa sähköstä
ja vedestä perittävää summaa.
Yhdistyksen hallituksella on tarkoitus kehittää taloushallintoa sähköiseen muotoon. Laskutus
tapahtuisi sähköisesti esim. yhteisölaskut lähetettäisiin jatkossa joko e-laskuna tai sähköpostilla.
Postin välityksellä vain silloin, kun sähköinen ei ole mahdollista.
Em. maksujen viivästymisestä peritään syyskokouksen 2019 hyväksymä myöhästymismaksu.
Osamaksusuorituksia ei hyväksytä. Koska määräajat yhdistyksen maksuille ovat näkyvissä
säännöissä ja koska ajoista tiedotetaan usean tiedotuskanavan kautta (syyskokous,
toimintasuunnitelma, jäsentiedote, kuukausitiedote, ilmoitustaulut), lähettää yhdistys vain yhden
maksukehotuksen. Ellei maksua suoriteta kehotuksessa olevaan eräpäivään mennessä, antaa
yhdistys maksun perintätoimiston perittäväksi.

4.3 Tiedottaminen
Sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta vastaa tiedottaja.
Jäseniä tiedotetaan ajankohtaisista asioista, tapahtumista ja toiminnasta usean eri kanavan kautta.

Kaikki tiedotusasiat tiedotetaan vähintään sähköpostilla. Kortisto ylläpitää sähköpostin
jakelulistaa. Jokaisen jäsenen on suositeltavaa olla mukana sähköpostilistalla.
Kausitiedotteet ovat näkyvillä yhdistyksen kaikilla 7:llä ilmoitustaululla. Ilmoitustauluista Pirtin
ilmoitustaulu on ns. päätaulu, johon kiinnitetään lisäksi tietoa tapahtumista ja muista
ajankohtaisasioista.
Tekstiviestillä informoidaan tärkeistä asioista, kuten yhdistyksen kokouksista, veden ja
sähkönjakeluun liittyvistä asioista. Ensimmäisen viestin jälkeen jäsen voi ilmoittaa, jos ei halua
vastaisuudessa tekstiviestejä. Tämä ei kuitenkaan ole suositeltavaa.
Yhdistyksen verkkosivut tarjoavat yleistä tietoa yhdistyksen toiminnasta ja toimijoista. Hallituksen
kokouksien sisällöstä julkaistaan sähköinen kokoustiedote.
Yhdistys löytyy myös sosiaalisen median kanavista Facebookista ja Instagrammista. Niissä
tapahtuva tiedottaminen ei ole virallista vaan vapaamuotoisempaa, koska yleisönä on myös muita
kuin yhdistyksen jäseniä.
Hallitus miettii kirjepostin käyttämistä kaudella 2020. On mahdollista, että yhdistys siirtyy
kokonaan sähköiseen viestintään ja kirjepostia lähetään, vain ellei muuta kanavaa ole olemassa.
Hallitus järjestää uusille viljelijöille tiedotustilaisuuden heinäkuussa.

5. Toiminnan kehittäminen
Hallitus vastaa toiminnan kehittämisestä ja odottaa jäsenistön aktiivista osallistumista
kehittämiseen.
Kaudella 2020 toimintaa suunnitellaan erityisesti seuraavista näkökulmista.
•
•
•
•

Viestinnän, taloushallinnon ja laskutuksen sähköistäminen
Uuden puolen keskusaukion parempi hyödyntäminen viljelijän tavoitteista lähtien
Mahdollisuudet lisätä parkkitilaa yhdistyksen alueella
Teiden ja koko alueen kunnossapitoon sekä kompostivessojen tyhjennykseen soveltuvan
koneen selvitystyö

