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PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS

Mennyt toimintavuosi on ollut täynnä 
tekemistä edellisten vuosien tapaan. 
Perusparannushanke saatiin lähes val-
miiksi. Keväällä tehtiin vanhan puolen 
viimeistelyt ja syksyllä starttasi uuden 
puolen työt. Sää suosi urakoitsijaa ja 
työt etenivät aikataulussa - jopa hie-
man etuajassa. Loppuvuoden sateiset 
päivät siirsivät osan viimeistelystä ke-
väälle 2020. Meillä on ollut hyvä ura-
koitsija, joka on myös hyvin huomioi-
nut työn edetessä viljelijät.

Kiitos viljelijöille ymmärtäväisestä suh-
tautumisesta ja yhteistyöstä.

Olemme toteuttaneet myös muita 
perusparannustoimia alueellamme. 
Vanhan puolen sadevesikaivot on tyh-
jennetty vuosien saatossa kertyneistä 
aineksista ja uusi puoli kokee saman 
vuoden 2020 aikana. Huoltorakennuk-
sen suihku-  ja wc-tiloissa tehtiin huol-
totoimenpiteinä lattiapintojen perus-
teellinen puhdistus sekä pintakäsittely.

Kuusiaita leikattiin vanhalta puolelta ja 
alkaneella kaudella on uuden puolen 
vuoro.

Rikkoutuneet katulamput vaihdettiin 
uusiin ja aloitettiin sähköjohtojen huol-
totyöt, mikä jatkuu alkaneella kaudella.

Jokavuotista alueen kunnossapitoa on 
kuluneella kaudella jatkettu.

Erilaisia tapahtumia on kesän aikana 
toteutettu ja niistä mainittakoon erityi-
sesti Avoimet puutarhat -tapahtuma. 
Kesän 2019 tapahtuma keräsi ennätys-
määrän vierailijoita.

Sää kesän aikana oli kuivaa ja vaati vil-
jelyksien runsasta kastelua. Mm. ome-
nasadosta riitti jaettavaa myös ulko-
puolisille.

Uuden puolen keskusaukion uudista-
misen suunnittelu käynnistettiin. Iloit-
sen siitä, että saimme runsaasti erilai-
sia ideoita ja näkökulmia viljelijöiltä. 
Työ jatkuu alkaneella kaudella.

On myös ilahduttavaa, että olemme 
saanet toimintaan mukaan uusia aktii-
visia viljelijöitä ja heidän perheenjäse-
niään. 

Kiitän kaikkia vapaaehtoisia, jotka ovat 
osallistuneet Nekalan Siirtolapuutar-
han erilaisiin tapahtumiin ja talkoisiin 
yhteisen puutarha-alueemme ylläpitä-
misessä ja kehittämisessä.

Erityiset kiitokset myös yhdistyksem-
me hallituksen jäsenille vastuualuei-
densa hyvästä ja tunnollisesta hoitami-
sesta.

Menneestä vuodesta kiittäen ja tule-
valle kaudelle onnea toivottaen,

Pekka Salminen

Puheenjohtaja

Kuva: Taavi Seppälä

Kuva: Helena Salo



TOIMINTAKERTOMUS TOIMINTAKERTOMUS4 5

NSPY:N VUOSI 2019

JÄSENISTÖMME 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Palstoja, joissa vaihtui jäsen 21 16 19 16 23 23

Perheen sisäisiä siirtoja 2 3 0 3 2 4

Jäsenistön keski-ikä 62,5 62,7 62,5 62,0 62,0 61,7

Keskimääräinen jäsenaika (vuosia) 13 13,0 13,1 12,5 13,5 12,9

Kannatusjäsenten määrä 32 24 31 28 29 21

Yhdistyksemme kunniapuheenjohtaja 
on Pentti Heiskari ja kunniajäseniäm-
me ovat Raija Aurola, Hilkka Koivunen, 
Pertti Laitila, Marjatta Nieminen, Hugo 
Savolainen ja Taavi Seppälä.

Yhdistyksessämme on 311 varsinaista 
jäsentä ja 32 kannatusjäsentä. Reilu 
7% (23 kpl) mökeistä vaihtoi omistajaa 
vuoden aikana. Lukumäärä on hieman 
korkeampi verrattuna edelliseen kol-
meen vuoteen. 

Kevätkausi aloitettiin tuttuun tapaan 
kevättalkoilla lauantaina 4.5, jolloin 
laitettiin yhteiset alueet kuntoon sekä 
nautittiin keittolounas ja pullakahvit. 
Talkooviikonloppuna jäsenet sai tuo-
da myös omia risuja yhteiseen risuke-
räykseen. Risukeräys sujui pääasiassa 
hyvin, vaikka jonkin verran jäsenistöä 
sai muistuttaa siitä, että muovisäkit, 

laudat tai kannot eivät kuulu risukerä-
ykseen.

Lämpimän kevään vuoksi vedet päätet-
tiin avata jo huhtikuun lopussa. Talvi ei 
ollut kuitenkaan täysin vielä hellittänyt, 
ja yöpakkasten takia vedet jouduttiin 
pian uudelleen sulkemaan. Pysyvästi 
vedet saatiin avattua 10.5. Siitä kevät 
saatiin kunnolla käyntiin. 

Toukokuussa yhdistys käynnisti tiis-
tai-iltojen yhteisötyöt ja materiaali-
myynnin. Silppuri oli myös jäsenten 
käytössä, ja peräkärryä vuokrattiin ah-
kerasti. 

Viljelijöille järjestettiin monenlaista oh-
jelmaa kesäkauden aikana. Esimerkiksi 
kirpputori, juhannusjuhlat, tietokilpai-
lu, karaokea, lätynpaistoa ja puistokon-
sertit. Ehdottomasti isoin tapahtuma 

alueella oli Avoimet Puutarhat, joka 
houkutteli paikalle arviolta lähes 1 000 
kävijää. 

Yhdistys järjesti myös kesäretken Val-
keakosken upeisiin maisemiin kesä-
teatteriin Danny-musikaaliin. Bussi oli 
täynnä iloisia yhdistyksen jäseniä ja 
esitys oli mukava.

Kesä oli lämmin ja saimme nauttia run-
saista sadoista. Omenoita riitti myös 
omenatorille, jonne ohikulkijatkin 
osaavat jo hyvin poiketa. Tänä vuonna 
myös luumupuut olivat anteliaita. Ke-
sän sato taisi olla monelle meistä hyvin 
runsas. 

Jälleen Kangasalan riistanhoitoyhdistys 
auttoi meitä pääsemään syömäkelvot-
tomista omenoista eroon. 

Syyskuussa uudella puolla käynnistyi 
perusparannushanke, jonka johdosta 
vedet jouduttiin sulkemaan heti elo-
kuun lopussa. Tämä päätti myös vuo-
den saunakauden. Vanhalta puolelta 
vedet katkaisiin 14.10. 

Jäsenistön yhteisöllisyyden ansiosta 
yhdistyksen alue pysyi hyvässä kun-
nossa, sauna lämpesi kerran tai kaksi 
viikossa, tapahtumia oli runsaasti ja 
alueella hoitui lukuisia muita pieniä ja 
isoja töitä. 

Yhteisten tilojen siisteyteen yhdistys 
hankki ulkopuolista apua. Ulkopuolista 
apua hankittiin myös nurmikon leik-
kuuseen ja kompostikäymälöiden hoi-
toon. 

Kuva: Henna Kiviluoto
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TIEDOTTAMINEN JA KÄYTETYT KANAVAT

Tiedottaminen on tärkeä yhdistyksen 
kasassa pitävä voima. Ajankohtaisista 
asioista tiedottamista tehtiin tänäkin 
vuonna pääasiassa ilmoitustauluilla, 
sähköpostilla ja tekstiviesteillä. 

Pirtin edustalla oleva ilmoitustaulu toi-
mi pääilmoitustauluna ja sen sisältöä 
ylläpidettiin kattavimmin. Käytössä oli 
myös 6 muuta ilmoitustaulua yhdistyk-
sen alueella. Kaikki asiat eivät kuiten-
kaan ehdi ilmoitustaululle asti ja siksi 
suositellaankin, että jokainen jäsen 
kuuluu yhdistyksen sähköpostilistal-
le. Sähköpostilla jaetaan kaikki samat 
tiedot, mitä ilmoitustaululla on ja li-
säksi myös muita nopeita tiedotettavia 
asioita. Tekstiviesteillä informoidaan 
kiireiset ja tärkeät asiat, kuten veden- 
ja sähkönjakeluun liittyviä tietoja. 

Perustietoa yhdistyksen toiminnasta, 
palveluista ja yhteistiedoista ylläpide-
tään yhdistyksen nettisivuilla. Yhdis-
tyksen nettisivuilla on myös kerrottu 
myynnissä olevista palsoista ja tämä 
sivu on noin 50 000 sivun latausmää-
rällä yhdistyksen sivuista ehdottomasti 
suosituin. Jos olet laittamassa palstasi 
myyntiin, siitä kannattaa kertoa kortis-
tolle, joka ylläpitää myytävien palsto-
jen listaa. 

Vapaamuotoisempaa viestimistä ta-
pahtuu Facebookissa ja Instagramissa. 
Aktiivisten jäsenten toimesta perustet-
tiin myös WhatsApp -ryhmä jäsenten 
väliseen tiedon jakamiseen ja keskus-
teluun. 

Paperipostia yhdistys lähettää harki-
ten. Vuonna 2019 postitse toimitettiin 
kevätkokouksen materiaalit, toimin-
takertomus, kevättiedote ja laskut. 
Hallitus kävi vuoden aikana useaan 
otteeseen keskustelua, halutaanko 
paperipostin lähettämistä jatkaa. Sen 
lähettäminen on yhdistykselle työlästä 
ja siitä tulee myös kustannuksia. Siir-
tyminen kokonaan sähköiseen viestin-
tään on houkutteleva vaihtoehto, jota 
tutkitaan.

Erillisiä tiedotustilaisuuksia järjeste-
tään tarvittaessa. Vuonna 2019 sellaisia 
olivat uusien viljelijöiden tiedotustilai-
suus 3.7. ja uuden puolen perusparan-
nushankkeesta tiedottaminen 22.8. 

YHDISTYS INTERNETISSÄ 2019 2018
Facebook-sivuilla tykkääjiä: 553 466

Nettisivuilla kävijöitä: 82 943 62 286

Instagram seuraajat: 118 -

Yhdistyksen nettisivut: nekala.siirtolapuutarhaliitto.fi

Yhdistys Facebookissa: Nekalan Siirtolapuutarhaydistys ry

Yhdistys Instagramissa: Nekalan siirtolapuutarha

Ilmoita muuttuneet yhteystietosi yhdistyksen kortistoon 

Tiedottamisen kannalta kortisto on avainasemassa. Kortisto huolehtii, että yhdis-
tyksen jäsenrekisteri yhteystietoineen pysyy ajan tasalla.  

Ota yhteys kortistoon, jos osoitteesi, puhelinnumerosi tai sähköpostiosoitteesi 
muuttuvat. Näin myös varmistat, että saat Siirtolapuutarha-lehden sinulle kuulu-
vana jäsenetuna. 

Kortiston tavoittaa osoitteesta 

kortisto@nspy.eu

Kuva: Virpi Kuusinen
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HALLITUS JA SEN TOIMINTAA Sääntömääräiset kokoukset

Sääntömääräinen yhdistyksen kevätko-
kous pidettiin 24.3. Kokouksessa mm. 
hyväksyttiin vuoden 2018 tilinpäätös, 
jonka oli tarkastanut HT-tilintarkastaja 
Miikka Salonen. Lisäksi kokouksessa 
päätettiin rahastoida perusparanta-
mista varten kerättyjä varoja ja valit-
tiin yhdistyksen hallitukseen vuodelle 
2019 yksi varsinainen jäsen.

Yhdistyksen syyskokous pidettiin 27.10. 
Kokouksessa valittiin yhdistykselle uusi 
hallitus. Yhdistyksen puheenjohtajana 
vuonna 2020 jatkaa Pekka Salminen. 

Hallituksen jäsenet 2019

Puheenjohtaja: Pekka Salminen

Hallituksen uudet jäsenet 2019-2020

Satu Suominen
Markku Mattila
Kaisa Eriksson
Johanna Kivimäki

Kevätkokouksessa valittu uusi 
varsinainen jäsen vuodelle 2019

Marja-Riitta Moisio
Hallituksen kokoukset lukuina

Hallitus kokoontui varajäsenineen 12 
kertaa vuoden aikana. Työskentely 
aloitettiin järjestäytymiskokouksessa 
12.1. ja viimeisen kerran kokoonnuttiin 
19.11.

Läsnä kaikissa kokouksissa: Pekka Sal-
minen, Marianne Viitanen, Päivi Karl-
stedt, Taavi Seppänen ja Marjatta Nie-
minen.

Läsnä 11 kertaa: Johanna Kivimäki, 
Marja-Riitta Moisio ja Maija Virtanen

Läsnä 10 kertaa: Kaisa Eriksson

Läsnä 9 kertaa: Markku Mattila, Kaisa 
Juva, Satu Suominen ja Emmi Eriksson

Läsnä 8 kertaa: Anita Heinonen

Hallituksen kokoukset 2019 2018 2017 2016 2015
Hallituksen kokoukset 12 13 13 12 13

Kokouksen keskimääräinen kesto
2 h 

18 min
2 h 

18 min
2 h

31 min
2 h

44 min
3 h

11 min

Käsitellyt pykälät 230 249 241 236 250

Yhdistyksen kokousten osallistujamäärät 

2019 2018 2017 2016 2015

kevät syksy kevät syksy kevät syksy kevät syksy kevät syksy

Jäsenet 72 49 72 69 67 78 40 47 59 55

Muut osallistujat 8 7 8 4 7 7 6 6 4 5

Sääntöjen mukaisesti hallituksen varsi-
naisina jäseninä jatkoivat 2019

Marianne Viitanen
Maija Virtanen
Kaisa Juva

Hallituksen varajäseniksi vuodelle 
2019 valittiin

Emmi Eriksson
Anita Heinonen
Päivi Karlstedt
Taavi Seppälä

Kuva: Virpi Kuusinen

Kuva: Henna Kiviluoto
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EDUSTAJAMME ALUE- JA 
KESKUSJÄRJESTÖISSÄ

Pirkanmaan Siirtolapuutarhojen Alue-
järjestö (PSAJ) toiminta oli vuoden 
2019 tauolla, koska järjestölle ei saatu 
puheenjohtajaa nimettyä. 

Tauosta huolimatta, NSPY oli valinnut 
edustajat aluejärjestön toimintaan. 
Varsinaiseksi jäseneksi PSAJ hallituk-
seen oli valittu Kaisa Juva ja varajäse-
neksi Anita Heinonen. 

Sääntömääräisiin kokouksiin edus-
tajaksi valittiin Kaisa Eriksson, Emmi 
Eriksson ja Marjatta Nieminen varsi-
naisiksi jäseniksi sekä Johanna Kivimä-
ki, Sirpa Santala ja Liisa Jokitalo varajä-
seniksi. 

Urheilujaoston edustajaksi valittiin 
Antti Heinonen ja retkijaoston edusta-
jaksi Minna Kantsila.

Suomen Siirtolapuutarhaliiton (SSPL) 
puheenjohtajana toimi yhdistyksem-
me kunniajäsen Pertti Laitila ja halli-
tuksen varajäsenenä Sirpa Santala. 

Kansainväisen Siirtolapuutarhaliiton 
(Office International du Coin de Terre 
et des Jardins Familiaux) kokousedus-
tajana ja tilintarkastajana toimi 
Pertti Laitila.

Kirsi Nieminen oli PSAJ:n 
taloudenhoitaja.

ALUEEN KUNNOSSAPITOA 
JA KEHITTÄMISTÄ

Vuoden ensimmäinen kunnostuskoh-
de oli Pirtin vieressä olevat wc-tilat ja 
huoltorakennus. Tiloissa suoritettiin 
perusteellinen pesu ja pinnoitus, jotta 
puhtaanapito olisi myös jatkossa help-
poa ja tilojen käyttäminen mukavaa.

Kesän aikana jätteenkeräys päivitettiin 
tämän päivän vaatimusten mukaiseksi 
lisäämällä muovinkeräykseen tarkoi-
tettu jäteastia. Lisäksi alueen kame-
ravalvontaa jouduttiin uudistamaan, 
koska muutama kamera oli joutunut 
rosvon matkaan. 

Loppu kesästä vastattiin vielä viljelijöi-
den toiveisiin ja alueelle lisättiin liiken-
nemerkkejä muistuttamaan autoilijoita 
hiljaisesta vauhdista. 

Teiden perusparannus saatiin 
päätökseen

Yhdistyksen iso hanke, teiden peruspa-
rannus ja vesijohtojen uusiminen, sujui 
uudella puolella viime vuoden koke-
muksella, koska työtekijät urakoitsija 
Maanrakennus Ahti Virtanen Oy:llä oli-
vat samoja kuin vanhalla puolella. 

Teiden pinnoitustyöt saatiin syksyn 
aikana tehtyä runsaista vesisateista 
huolimatta ja keväälle jäi enää pieniä 
nurmialueiden korjaus- ja viimeistely-
töitä. Muutamat viljelijät hyödynsivät 
urakoitsijan koneita ja poistattivat pen-
saita sekä pensasaitoja omalla kustan-
nuksellaan. 

Aluetta halutaan kehittää toimi-
vammaksi

Kesällä kysyimme viljelijöiden ajatuksia 
ja ideoita, miten kehittää uuden puo-
len tenniskenttäaluetta eli keskusau-
kiota. Tietoja tarpeista ja muita vas-
tauksia saatiin kasaan mukavasti. 

Innokkaista viljelijöistä kerättiin kokoon 
kahdeksan hengen toimikunta, joka ko-
koontui keskustelemaan saaduista ide-
oista heinäkuun lopulla. Suunnittelua 
tullaan jatkamaan myös vuonna 2020. 
Tavoitteena on saada kehitysehdotus 
hallitukselle ja myöhemmin yhdistyk-
sen kokoukselle päätettäväksi. 

Kuvat: Taavi Seppälä



TOIMINTAKERTOMUS TOIMINTAKERTOMUS12 13

HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT

TAPAHTUMAKALENTERI 2019

Tehtävä Nimi
Puheenjohtaja Pekka Salminen

Sihteeri, PSAJ:n hallituksen jäsen Kaisa Juva

Isännöitsijä, vuokrasopimukset Maija Virtanen

Osoitemuutokset, kortisto Kaisa Eriksson

Työnohjaus Taavi Seppälä

Yhteisötyön vetäjä Anja Lamminsivu

Yhteisötyöryhmä Anja Lamminsivu, Sirkka Hakala

Vesivastaava Maija-Liisa Loukasmäki

Tiedottaja Johanna Kivimäki

Kotisivutoimikunta Johanna Kivimäki, Kaisa ja Emmi Eriksson

Pääemäntä, Pirtin varaus Marjatta Nieminen

Ohjelmatoimikunnan vetäjä, varapj. Satu Ilmonen

Ohjelmatoimikunta Satu Ilmonen, Minna Kantsila, Antti Heinonen

Ympäristövastaava Päivi Karlstedt

Taloudenhoitaja Marja-Riitta Moisio

Rahastonhoitaja Anja Möykkynen

Rakennustoimikunnan vetäjä Markku Mattila

Rakennustoimikunta Markku Mattila, Tuomas Vanhanen,
Juha Leko, Marianne Viitanen

Perusparannusryhmä Pekka Salminen, Taavi Seppälä, Marja-Riitta Moisio

Saunavastaava/saunaemäntä Anita Heinonen

Saunaisäntä Jarkko Tallberg

Urheiluvastaavat Satu Ilmonen ja Antti Heinonen

Siirtolapuutarha-lehti jutut Maija Virtanen

Hakettimen vuokraus Loviisa Badermann

Tapahtuma Päivä
Yhdistyksen kevätkokous Pirtillä 24.3.

Kevättalkoot puutarhalla 4.5.

Koulutus siementen keräämisestä palstalta 9.5

Yhdistyksen kirpputori/ myyjäiset (järjestää palstat 158-235) 25.5

Puistokonsertti 12.6.

Juhannusaaton sauna 21.6.

Juhannusaaton lipunnosto Pirtin pihapiirissä 21.6.

Juhannusjuhla (järjestää palstat 236-315) 21.6.

Juhannuspäivän sauna 22.6.

Juhannuksen iltakirkko ja kirkkokahvit 22.6.

Uusien viljelijöiden tiedotustilaisuus  3.7.

Naisten saunailta 4.7.

NSPY:n kesäretki 8.8.

Avoimet puutarhat- tapahtuma ja viljelijöiden pihakirppis 7.7.

Kompostointikurssi Pirkanmaan Martat 10.7.

Puistokonsertti 17.7.

Miesten saunailta 18.7.

Keittolounas Pirtillä, NSPY kesäkisat 27.7.

Tapahtumien yö, sauna lämpiää 8.8.

Puistokonsertti 14.8.

Pihakirkko Pirtin pihapiirissä 21.8.

Venetsialaiset/talkootanssit (järjestää palstat 79 -157) 24.8.

Lasten venetsialaiset 25.8.

Saunakauden päättäjäiset 31.8.

Syystalkoot 5.10.

Yhdistyksen syyskokous Pirtillä 27.10.

Puurojuhla (järjestää palstat 1-78) 24.11.

Viikottaiset tapahtumat:

Käsityökerho Pirtillä torstaisin klo 13-18

Yhteisötyö, työnjako varastolla tiistaisin 7.5. -27.8. klo 17-20

Petankkia + opastusta urheilukentällä to klo 16-18 ja su klo 11-13

Sauna touko-elokuu la, kesä-elo-
kuu myös ke
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Rakennustoimikunnan kuulumi-
sia

Vuoden 2019 aikana rakennustoimi-
kunta toi hallituksen käsittelyyn 11 
rakennuslupa- ja 13 toimenpidelupa-
hakemusta.

Yksi vuoden isoista kehitystehtävistä 
oli yhdistyksen rakennusohjeiden uusi-
minen. Suurimmilta osin rakennusoh-
jeet olivat selkeät ja hyvin perustellut. 
Rakennusohjeiden päivittämiselle oli 
kuitenkin havaittu tarvetta, koska joil-
tain osin ohje oli tulkinnanvarainen. 
Tämä oli aiheuttanut tarpeetonta epä-
varmuutta sekä lupia hakevien viljeli-
jöiden että rakennustoimikunnan kes-
kuudessa. 

Uusilla rakentamisen ohjeilla halutaan 
varmistaa viljelijöiden tasapuolinen 
kohtelu, antaa selkeät ohjeet rakenta-
miselle ja varmistaa alueen yhtenäinen 
kokonaisilme. Uudet rakennusohjeet 
saa pyydettäessä rakennustoimikun-
nalta tai yhdistyksen verkkosivuilta.

Rakennustarkastukset

Hallitus teki kesäkuussa palstojen 
rakennusten katselmuksen. Katsel-
muksen tarkoitus on kulkuteiltä käsin 
katsastaa, että rakennukset ja raken-
nelmat ovat Tampereen kaupungin 
asettamien ohjeiden, rakentamisohjei-
den ja hyvän kunnon vaatimusten mu-
kaisessa kunnossa.

Valtaosa mökeistä oli katsastuksen 
perusteella oikein hyvässä hoidossa. 
Myös kohteet, joissa katsastuksessa 
silmään osui huomautettavaa, olivat 
yleisesti ottaen varsin osuvasti siirtola-
puutarhalle sopivassa kunnossa. 

Katselmuksessa todettiin noin 50 epä-
kohtaa, joihin kiinnitettiin viljelijöiden 
huomiota. Yleisiä olivat maalauksen 
hilseily, kattojen katteen kunto ja sam-
maloituminen. Muutamia hoitamat-
tomia tai lahoja rakennelmia todettiin 
sekä joitain rakennusohjeiden vastaisia 
rakenteita. Lähes kaikki todetut epä-
kohdat viljelijät korjasivat ja poistivat 
heti. Vain muutamassa tapauksessa 
asian vaatimista toimenpiteistä neuvo-
teltiin pariin otteeseen viljelijän kans-
sa. 

Palstatarkastukset

Pastatarkastukset tehtiin 10-
11.6.2019. Toinen tarkastuskierros oli 
12-13.8.2019.

Ensimmäisessä tarkastuksessa annet-
tiin huomautuksia 65 kpl koko alueel-
le. Huomautuksen saaneet palstalai-
set ilmoittivat kiitettävästi tulevista 
hoitosuunnitelmistaan sähköpostitse. 
Täysin hoitamattomia palstoja oli koko 
alueella 17 kpl.

Toisessa palstatarkastuksessa huomat-
tiin, että pyydetyt toimenpiteet oli 
hoidettu lähes kokonaan koko alueella. 
Täysin hoitamattomia palstoja oli 6 kpl.

Muutaman palstalaisen kanssa tehtiin 
palstan hoitosuunnitelma paikan pääl-
lä. Aikaa parantaa nykyinen tilanne an-
nettiin kesän 2020 ensimmäiseen pals-
tatarkastukseen asti.

Yleisiä huomioita palstatarkastuksis-
sa:

• Palokujat ovat hoitamatta tai hoito 
on jätetty vain toiselle palstalaiselle.

• Palokujilta on otettu yhdistyksen 
maata omaan käyttöön.

• Vadelmapensaita ei ole köytetty/lei-
kattu ja oksat kaartuvat toisen pals-
talaisen puolelle.

• Marjapensaita tai hedelmäpuita ei 
ole leikattu.

• Komposteja on hoidettu huonosti 
tai niissä on paljon silppuamatonta 
puutarhamateriaalia.

”Toisen takapiha on toisen etu-
piha”

Älä siirrä ”törkytavaroita” mökin taak-
se piiloon, koska sieltä niitä katselee 
toinen palstalainen etupihaltaan. Kaik-
kien palstalaisten pitää ehdottomas-
ti kuljettaa ylimääräiset rojut, laudat 
yms. kaatopaikoille. Yhdistys vuokraa 
peräkärryä kohtuuhintaan juuri tällai-
sia tilanteita varten. 

RAKENNUSTOIMIKUNTA 
JA PALSTATARKASTUKSET

Kuva: Virpi Kuusinen
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Toimintakertomuksen kokosivat Johanna Kivimäki, Päivi Karlstedt, Markku Mattila, Taavi Seppälä, 
Pekka Salminen ja Satu Suominen. 
Graafinen suunnittelu ja taitto Henna Blåfield. Etu- ja takakannen kuvat: Henna Kiviluoto.
Painatus Grano Oy Tampere 03/2020.

YHDISTYKSEN TAPAHTUMIA LOPPUSANAT

Uuden kauden alkua odottaen

Yhdistyksen toiminnan sujuva pyöritys vaati laajaa joukkoa hoitamaan yhdistyk-
sen asioita, pitämään huolta puutarha-alueista, rakennusten kunnossapidosta, 
tapahtumajärjestelyistä ja lukuisista muista tärkeistä toimista, joiden ansiosta 
elomme puutarhalla on antoisaa. Hallitus kiittää kaikkia toimihenkilöitä, yhteisö-
työtä tehneitä ja muuten yhdistyksen eteen toimineita jäseniä vanhasta vuodes-
ta samanlaista aktiivisuutta toivoen uudelle vuodelle. Kiitoksen ansaitsevat myös 
kaikki jäsenemme, jotka pitävät yllä iloista ja ystävällistä siirtolapuutarhurihenkeä 
toisia auttaen ja neuvoen. 

Nekalan Siirtolapuutarhayhditys ry:n hallitus

Saunakausi jäi vuonna 2019 lyhyeksi, kun vedet jouduttiin katkaisemaan elokuun 
lopussa perusparannushankkeen vuoksi. Syyskuussa ei siis enää saunottu. Muu-
ten saunan toiminta oli entisenlaista. Saunaa lämmitettiin yhteistötöinä kerran 
tai kaksi viikossa. Yhteisötöinä huolehdittiin myös kassa- ja myyntitoiminnasta. 
Kiitos kaikille aktiivisille viljelijöille, jotka ovat mahdollistaneet saunaperinteen 
jatkumisen! 

SAUNATIETOA 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Saunojia yhteensä 1813 1865 2131 2214 1237 1659

Sarjalippuja 17 13 16 23 25+3 lasta 20

Naisten saunailta 19 17 17 14 36 -

Miesten saunailta 21 18 28 21 40 20

Tapahtumien yö 41 47 59 49 60 41

SAUNAN TOIMINTAA

Yhdistyksen tapahtumakalenteri on jälleen täynnä monenlaista tekemistä aikui-
sille ja lapsille. Ensimmäistä kertaa järjestettiin lasten venetsialaiset, jossa oli 
iloista meininkiä pellerokkia, pallomeri ja maalausteltta. Kaikilla oli mukavaa! 
Meiningin järjesti SirkusRakkausPumPumin väki. Yhdistys sai tapahtuman järjes-
tämiseen aluerahaa Tampereen kaupungilta. Tapahtuman teemana oli ystävyys 
ja yhteisöllisyys. Haluamme tuoda puutarhakeidastamme tunnetuksi lähiympä-
ristön perheille. 

Kuva: Satu Suominen



TOIMINTAKERTOMUS18

Nekalan Siirtolapuutarhayhdistys ry
Muotialantie 43
33800 Tampere

nekala.siirtolapuutarhaliitto.fi

KIITOS KULUNEESTA 
VUODESTA 2019!


