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PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS

Vuosi 2020 on ollut poikkeuksellinen 
toimintavuosi Nekalan Siirtolapuutar-
hassa johtuen korona- pandemiasta. 
Monet suunnitellut tapahtumat jou-
duttiin perumaan koronan takia. Se 
aiheutti myös muutoksia hallitustyös-
kentelyyn: siirryimme pitämään etä-
kokouksia ja muutenkin lähikontaktit 
vaikeutuivat. Toki onnistuimme järjes-
tämään myös normaaleja kokouksia. 
Kevätkokous siirrettiin kesäkuun lop-
puun, jolloin se onnistui ulkotiloissa 
Pirtin pihassa. Syyskokousta varten 
saimme vuokrattua tarpeeksi ison ko-
koustilan Tredun Hervannan toimipis-
teestä.

Kunnossapitotoimet ja korjaukset 
olemme saaneet hoidettua alueella 
entiseen malliin ja monia toimia varten 
vuokrattu Avant-kuormaaja on ollut 
suurena apuna töiden suorittamises-
sa, varsinkin teiden kunnossapidossa 
ja kompostikäymälöiden tyhjennyk-
sessä.  Näistä kokemuksista oppineena 
yhdistyksen vuosikokouksessa tehtiin-
kin päätös oman Avant-kuormaajan 
hankkimisesta Nekalan Siirtolapuutar-
hayhdistykselle. Avantin avulla vast-
edes monet työt sujuvat nopeammin 
ja säästävät viljelijöiden käsiä ja jalkoja 
muihin kevyempiin tehtäviin.

Perusparannustyöt saatiin edellisellä 
kaudella tehtyä, kuluneella kaudella 
urakoitsija teki vielä joitakin pienem-
piä paikkauksia ja takuuajan korjauk-
sia. Nyt kun tiet on saatu kuntoon niin 
teiden ylläpidossa  Avant-kuormaaja 
tulee olemaan ehdoton apuväline ja 
maksaa itsensä takaisin melko pian, 
kun työtä ei tarvitse teettää ulkopuoli-
sella toimijalla.

Uuden puolen kuusiaita saatiin leikat-
tua ja siistittyä loppuvuodesta. Valittu 
urakoitsija teki hyvää jälkeä.

Koronan takia viljelijät ovat viettäneet 
alueella enemmän aikaa ihan turvalli-
suussyistä, syynsä on ollut myös kau-
niilla kesällä. Tämä on näkynyt myös 
mökkikaupoissa, joita on ollut run-
saasti ja myyntiajat ovat olleet lyhyitä. 
Kaikki myynnissä olleet kohteet ovat 
tehneet kauppansa.

Yhtenä isona asiana on ollut keskus-
kentän kehittäminen. Kehitystyö, johon 
viljelijät ovat osallistuneet aktiivisesti, 
on nostattanut tunteita viljelijöiden 
keskuudessa aina hallitusta myöten. 
Suurin tunnekuohu on syntynyt parkki-
paikoista. Asiaa on työstetty eri työryh-
missä ja käsitelty kokouksissa. Tämä on 

todistanut, että asia on erittäin tärkeä. 
Lopullista ratkaisua ei ole tehty, joten 
asia jää vielä odottamaan lopullista 
päätöstä.

Tärkeää on yhdistyksessä, että se toi-
mii, otetaan kantaa ja tehdään päätök-
siä. Olen ollut tyytyväinen, että hallitus 
on ollut aktiivinen ja tehnyt työnsä kii-
tettävästi. 

Kiitokset niin hallituksen jäsenille kuin 
kaikille viljelijöille menneestä kaudes-
ta ja osallistumisesta kauniin puutar-
ha-alueemme hoitamiseen ja kehit-
tämiseen. Puheenjohtajan tehtävät 
nyt jättäneenä olen ollut tyytyväinen 
siihen, että monet asiat ovat menneet 
eteenpäin ja kehitystyötä on tapahtu-
nut paljon Nekalan Siirtolapuutarhas-
sa. Meitä on paljon erilaisia ihmisiä 

emmekä aina ole samaa mieltä, kuinka 
asiat hoidetaan ja millaisia ratkaisuja 
tehdään. Erilaiset mielipiteet täytyy 
nähdä rikkautena asioita hoidettaessa 
ja täytyy kunnioittaa muidenkin mieli-
piteitä. Päätökset tehdään demokraat-
tisesti. Ihmisten tarpeet ja toiveet ovat 
erilaisia. Vaikka siirtolapuutarhatoi-
minnan ydin pysyy samana, niin tavat 
ja tottumukset muuttuvat ajan muka-
na.

Toivotan kaikille viljelijöille hyvää uutta 
viljelykautta ja uudelle puheenjohta-
jalle sekä hallitukselle voimia ja intoa 
luottamustehtäviensä hoitamisessa.

Pekka Salminen,

puheenjohtaja 2019-2020

Kuva: Johanna Kivimäki
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NSPY:N VUOSI 2020

JÄSENISTÖMME 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Palstoja, joissa vaihtui jäsen 30 21 16 19 16 23

Joista perheen sisäisiä siirtoja 4 2 3 0 3 2

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

Keskimääräinen jäsenaika (vuosia) 13,6 13 13,0 13,1 12,5 13,5

Kannatusjäsenten määrä 45 32 24 31 28 29

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 45 kannatusjäsentä. Kanna-
tusjäsenten määrä kasvoi edellisestä 
vuodesta. Syynä lienee yhteinen sau-
namme, jonka käyttäjäkuntaa jou-
duimme rajaamaan koronavuoden 
seurauksena. Ainoastaan jäsenet ja 
kannatusjäsenet olivat tervetulleita 
saunomaan. Koronavuoden seurausta 
oli myös vilkas mökkikauppa.

Kevätkausi aloitettiin hyvin erilaisissa 
merkeissä, mihin olemme aikaisem-
min tottuneet. Yleensä kevättalkoot 
ovat käynnistäneet kauden, mutta tällä 
kertaa niitä ei tautitilanteesta johtuen 

voitu järjestää. Talkoiden sijasta alueen 
kesäkuntoon laittamisesta huolehdit-
tiin yhteisötöinä. Onneksi risukeräyk-
sen järjestäminen kuitenkin onnistui. 
Sitä oli toivottu paljon, ja tälläkin ker-
taa keräys sujui hienosti. Viljelijät ko-
kosivat hurjan kokoiset risukasat sekä 
uudelle että vanhalle puolelle, jotka 
jäteyhtiö kuljetti pois.

Vedet avattiin 7.5.2020, ja viljelijät 
pääsivät omiin askareisiinsa. Vesien 
avaamisen yhteydessä avattiin käyt-
töön myös wc- ja suihkutilat. Tautiris-
kiä pohdittiin paljon yhteisten sani-
teettitilojen osalta. Hallitus kuitenkin 
päätyi siihen, että tiloista on enemmän 
hyötyä kuin haittaa, varsinkin, kun tilo-
jen siivouskertoja lisättiin. Ohjeena oli, 
ettei saniteettitiloja saanut käyttää sai-
raana. Kausi sujui tältäkin osin hyvin.

Yhdistyksen tapahtumat peruttiin 
täysin toukokuun loppuun asti. Myös 
Pirtin vuokraustoimintaa rajoitettiin. 
Alkukesästä Pirttiä ei vuokrattu ol-
lenkaan, eikä siellä järjestetty mitään 
muutakaan toimintaa. Tautitilanteen 
parantuessa tiloja vuokrattiin jäsenten 
käyttöön alueviraston ohjeita noudat-
taen. 

Kesäkuussa toimintaa hieman käynnis-
tettiin esimerkiksi avaamalla lättykios-
ki ja käsityökerho alkoi kokoontumaan. 
Myös tiistaisin tapahtuvat yhteisötyöt 
ja materiaalimyynnit käynnistyivät. 
Kaikessa toiminnassa kehotettiin kui-
tenkin noudattamaan hygienia- ja etäi-
syyssuosituksia.

Yhdistyksen talous siirtyi sähköiseen 
aikaan, kun käyttöön otettiin uusi las-
kutusjärjestelmä. Aikaisemmin laskut 
oli tehty käsin ja lähetetty jäsenille 
perinteisessä paperipostissa. Uuden 
laskutusjärjestelmän myötä laskun te-
keminen helpottui ja lähetys onnistui 
suoraan viljelijän ilmoittamaan sähkö-
postiin. Suurin osa viljelijöistä käyttää 
sähköpostia. Niille, joilta sähköpostia 
ei löydy, lasku lähetettiin postitse. 

Yhdistyksen toimiin helpotusta saa-
tiin myös uuden työkoneen johdosta. 
Hallitus päätti vuokrata Avant-työko-
neen avuksi ison alueen monenlaisiin 
tehtäviin. Kokeilun myötä työkone 
osoittautui hyödylliseksi, ja vuosikoko-
uksessa yhdistys päätti hankkia vastaa-
van laitteen omaksi. Se tuo helpotusta 

esimerkiksi teiden kunnossapitoon ja 
kompostivessojen tyhjentämiseen. 

Kesä oli erilainen, mutta jälleen puu-
tarhat kukoistivat kauniina ja satoa 
saatiin. Kesä oli myös ensimmäinen, 
jolloin pystyimme nauttimaan hienoik-
si tehdyistä käytävistä myös uudella 
puolella sekä uusista vesijohdoista. Ve-
det katkaistiin 14.10.2020. 

Ulkopuolisia apukäsiä meillä oli jonkin 
verran apunamme myös tänä vuonna. 
Meitä auttoi jopa kaksi riistanhoitoyh-
distystä viemään jäteomenoita pois. Se 
on monen viljelijän toivoma etu, josta 
tulee myös kiitosta. Lisäksi yhteisten ti-
lojen siisteyteen hankittiin ulkopuolis-
ta apua, kuten myös nurmikonleikkuu-
seen, kompostikäymälöiden hoitoon ja 
muihin tarpeellisiin kunnossapitotoi-
miin. 

Jäsenistössä riitti aktiivisuutta osallis-
tua yhteisötöihin, ja yhteistä intoa löy-
tyi myös uuden puolen keskusaukion 
kehittämisen osalta. Siihen liittyen käy-
tiin runsaasti keskusteluja ja muutamia 
työpajoja.   

Kuva: Johanna Kivimäki
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YHDISTYS INTERNETISSÄ 2020 2019
Facebook-sivuilla tykkääjiä: 670 553

Nettisivuilla sivulatauksia: 68 801 82 943

Instagram seuraajat: 192 118

Yhdistyksen nettisivut: nekala.siirtolapuutarhaliitto.fi

Yhdistys Facebookissa: Nekalan Siirtolapuutarhaydistys ry

Yhdistys Instagramissa: Nekalan siirtolapuutarha

TIEDOTTAMINEN

Tiedottaminen on tärkeä yhdistyksen 
kasassa pitävä voima. Ajankohtaisis-
ta asioista tiedottamista tehtiin tänä 
vuonna pääasiassa ilmoitustauluilla, 
verkkosivuilla, sähköpostilla ja teksti-
viesteillä.

Vuonna 2020 tiedottamisen toimin-
tatapoja uusittiin jonkin verran. Yksi 
alkuvuoden iso ponnistus oli vaihtaa 
yhdistyksen sähköpostipalvelut palve-
luntarjoajalta toiselle. Yhdistys käyttää 
nyt G-Suite palveluita sähköpostin lä-
hettämiseen. Vaihdon myötä saimme 
yhdistykselle toimintavarman viestin-
täkanavan, joka on yhdistykselle ilmai-
nen.

Toinen isompi muutos tiedottamisessa 
oli siirtyä hyödyntämään verkkosivuja 
enemmän. Yhdistyksen verkkosivuja 

käytettiin entistä tehokkaammin tie-
dotteiden ja tapahtumatietojen jaka-
miseen. Sivuilta löytyivät myös toimi-
henkilöiden yhteystiedot sekä ohjeita 
viljelijöille. Myös myynnissä olevien 
mökkien listaus löytyy sivuilta, jos jä-
sen on myyntiaikeistaan hallitukselle 
kertonut. Verkkosivujen käytettävyyttä 
ja tietojen löydettävyyttä on parannet-
tu tasaisesti, ja kotisivutoimikunta on 
kiitollinen kaikesta saamastaan palaut-
teesta.

Perinteisiä tiedottamisen kanaviakaan 
ei unohdettu. Pirtin ilmoitustaulu oli 
koko kauden aktiivisessa käytössä. Tau-
lulta löytyi kaikki ajankohtaiset tiedot 
liittyen yhdistyksen toimintaan. Lisäk-
si kuukausitiedotteet jaettiin kaikille 
alueen ilmoitustauluille, joita tällä het-
kellä löytyy Pirtin lisäksi 5 kappaletta. 

Tuttuun tapaan tärkeät asiat informoi-
tiin lisäksi tekstiviestillä.  

Sähköpostilla jaettiin kaikki samat 
tiedot, mitä ilmoitustauluillakin oli. 
Niiden lisäksi sähköpostia käytettiin 
pienempien ja kiireisimpien asioiden 
tiedottamiseen ja esimerkiksi kyselyi-
den järjestämiseen. Hallitus oli kauden 
aikana kiinnostunut esimerkiksi kuule-
maan rottahavainnoista alueella.

Vapaamuotoisempaa viestimistä ta-
pahtui yhdistyksen Facebook ja Ins-
tagram tileillä. Aktiivisten jäsenten 
perustamassa WhatsApp-ryhmässä 
oli hyvin runsasta keskustelua vuoden 
aikana. Ryhmässä ainakin tavarat vaih-
toivat omistajaa. Alueella taitaa toimia 
myös muita ryhmiä esimerkiksi lasten 
leikkihetkien sopimiseen. Kannattaa 
kysyä naapurilta, jos on WhatsApp-ryh-
mä hakusessa tai perustaa se itse.

Poikkeusvuosi näkyi tiedottamisen 
määrässä. Oli tarpeellista tiedottaa esi-
merkiksi tilojen turvallisesta käyttämi-
sestä, muutoksista ohjelmassa ja muis-
sa tutuissa käytännöissä. Tiedottamista 
lisäsi myös alueelle pyyhältäneet rotat, 
joiden vuoksi jouduimme ohjeista-
maan jäseniä rottien torjunnassa sekä 

järjestämään myös ylimääräisiä palsta-
tarkastuksia. Jäseniä ohjeistettiin myös 
hyvän naapurin muistilistalla. Jonkin 
verran hallitus sai palautetta, että naa-
purin toimet häiritsevät. Tätä murhetta 
yritimme ratkoa muistuttamalla yh-
distyksen säännöistä. Vuoden aikana 
päivitettiin myös rakentamisen ohjeita. 
Ajantasainen ohjevihko on ladattavissa 
yhdistyksen verkkosivuilta.

Uusille jäsenille järjestettiin tiedotus-
tilaisuus 1.7.2020. Muita virallisia tie-
dotustilaisuuksia ei vuoden aikana pi-
detty. 

Ilmoita muuttuneet yhteystieto-
si kortistoon

Tiedottamisen kannalta kortisto on 
avainasemassa. Kortisto huolehtii, että 
yhdistyksen jäsenrekisteri yhteystietoi-
neen pysyy ajan tasalla. Ota yhteys kor-
tistoon, jos osoitteesi, puhelinnumero-
si tai sähköpostiosoitteesi muuttuvat. 
Näin myös varmistat, että saat Siirto-
lapuutarha-lehden sinulle kuuluvana 
jäsenetuna. 

Kortiston tavoittaa osoitteesta

kortisto@nspy.eu
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HALLITUS JA SEN TOIMINTA

Hallituksen kokoukset 2020 2019 2018 2017 2016
Hallituksen kokoukset 12 12 13 13 12

Kokouksen keskimääräinen kesto
2 h 

38 min
2 h 

18 min
2 h 

18 min
2 h

31 min
2 h

44 min

Käsitellyt pykälät 141 230 249 241 236

Yhdistyksen kokousten osallistujamäärät 

2020 2019 2018 2017 2016

kevät syksy kevät syksy kevät syksy kevät syksy kevät syksy

Jäsenet 93 42 72 49 72 69 67 78 40 47

Muut osallistujat 15 10 8 7 8 4 7 7 6 6

Hallituksen jäsenet 2020

Puheenjohtaja: Pekka Salminen

Hallituksen uudet jäsenet 2020–2021

Antti Heinonen
Marianne Viitanen (28.9.2020 asti)
Marja-Riitta Moisio
Ritva Pelvola

Sääntöjen mukaisesti hallituksen varsi-
naisina jäseninä jatkoivat 2020

Johanna Kivimäki
Kaisa Eriksson
Markku Mattila
Satu Suominen (29.6.2020 asti)

Hallituksen varajäseniksi 2020 valittiin

Emmi Eriksson
Mervi Maaskola
Taavi Seppälä
Timo Koivula

Hallituksen kokoukset lukuina

Hallitus kokoontui varajäsenineen 12 
kertaa. Myös yhdistyksen emäntä on 
kutsuttu hallituksen kokouksiin mu-
kaan. Työskentely aloitettiin 16.1.2020 
järjestäytymiskokouksessa ja viimeisen 
kerran kokoonnuttiin 25.11.2020.

Läsnä kaikissa kokouksissa olivat: Pek-
ka Salminen ja Antti Heinonen

Läsnä 11 kertaa: Markku Mattila, Mar-
ja-Riitta Moisio, Ritva Pelvola, Emmi 
Eriksson, Mervi Maaskola ja Taavi Sep-
pälä.

Läsnä 10 kertaa: Kaisa Eriksson.

Läsnä 9 kertaa: Johanna Kivimäki ja 
Marjatta Nieminen.

Läsnä 8 kertaa: Timo Koivula ja Marian-
ne Viitanen.

Läsnä 4 kertaa: Satu Suominen.

Sääntömääräiset kokoukset

Kokoontumisrajoitukset lykkäsivät 
sääntömääräisen kevätkokouksen pitä-
mistä. Kokous järjestettiin lopulta vasta 
kesäkuun viimeisenä sunnuntaina 28.6 
klo 14. Kokous pidettiin Pirtin pihassa, 
jotta turvaetäisyyksiä pystyttiin nou-
dattamaan. Kokouksessa muun muassa 
hyväksyttiin vuoden 2019 tilinpäätös. 
Lisäksi kokouksessa päätettiin hankkia 
yhdistykselle Avant-kuormaaja.

Yhdistyksen syyskokous järjestettiin 
25.10.2020 klo 14. Paikaksi valikoitui 
Tredun Hepolamminkadun toimipiste, 
jossa osallistujat pystyivät kokousta-
maan turvaetäisyydet huomioiden. 
Kokouksessa valittiin yhdistykselle 
uusi puheenjohtaja ja hallitus. Vuon-
na 2021 puheenjohtajana toimii Mervi 
Maaskola. 

Kuva: Johanna Kivimäki

Kuva: Johanna Kivimäki
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EDUSTAJAMME ALUE- 
JA KESKUSJÄRJESTÖISSÄ

Puutarhakeidas keskellä kaupunkia he-
rätti monenlaista kiinnostusta vuoden 
aikana. Lenkkeilijät, ulkoilijat sekä puu-
tarhaunelmoijat ovat tuttu näky alueen 
kujilla. Uuden puolen aukio houkutteli 
läheisiä koululais- ja päiväkotiryhmiä 
pihaleikkeihin ja muihin puuhastelui-
hin.

Normaalikoulun vitosluokka oli yksi 
ryhmä, joka pyysi saada kiertää op-
paan kanssa aluetta ja tutustua siirto-
lapuutarha-alueen elämään ja tapoi-
hin. Vierailu oli osa heidän biologian 
oppituntiaan. Oppilaat olivat kiinnos-
tuneita esimerkiksi siitä, miten palstan 
voisi hankkia itselleen, mitä se maksaa 
ja voiko mökeissä asua. Lisäksi kysy-
myksiä sateli paljon viljelystä yleensä. 
Kierroksen päätteeksi oppilaat valo-
kuvasivat ympäristöstään kiinnostavia 
asioita muistiin ja ryhtyivät myös suun-
nittelemaan omaa mahdollista pals-
taansa paperille. 

Aluettamme hyödynnettiin myös etsi-
jäkoirien kouluttamisessa. Kouluttajat 
olivat yhteydessä ja kysyivät luvan toi-
mintaan. Muutamaa sovittua palstaa 
hyödynnettiin etsimisessä ja koulutta-
jat saivat toteutettua koirille erilaisen 
harjoitusmaaston löytäjäntaitojen kar-
tuttamiseen. Myös valokuvaajat kiin-

nostuivat alueestamme ja tiedustelivat 
lupaa tulla alueelle harjoittelemaan 
kuvausta. Lupa toki myönnettiin. Epä-
selväksi jäi, toteutuiko kuvaus lopulta. 

Mökkikauppa kävi kuumana 

Vallitseva maailmantilanne lisäsi mök-
kikauppoja yleisesti koko maassa ja 
samalla nosti myös mökeistä makset-
tuja kauppahintoja. Ilmiö näkyi myös 
Nekalan siirtolapuutarhalla, ja kiin-
nostus siirtolapuutarhamökkeihin kas-
voi kaudella 2020. Tätä varmasti myös 
vauhditti sukupolvenvaihdos, joka siir-
tolapuutarhoilla on menossa ympäri 
maan.

Mökkikauppoja, joissa viljelijä oli 
alueelle uusi, syntyi 26. Perheen sisäi-
siä siirtoja tapahtui neljä. Eli yhteensä 
30 mökkiä sai uuden viljelijän kauden 
2020 aikana. Vuosi oli mökkikauppo-
jen suhteen poikkeuksellinen myös 
niin, että kaikille kiinnostuneille ei tänä 
vuonna löytynyt vapautuvaa mökkiä. 
Alkuvuodesta kaupan olleet mökit 
myytin nopeasti ja usein kaupat vapau-
tuvista mökeistä tehtiin ostoilmoitus-
ten perusteella alueen oman ilmoitus-
taulun kautta.

KEIDAS KESKELLÄ KAUPUNKIA

Yhdistys valitsi edustajakseen Pirkan-
maan siirtolapuutarhojen aluejärjestö 
ry:n (PSAJ) hallitukseen Kaisa Juvan ja 
varajäseneksi Anita Heinosen.  PSAJ:n 
sääntömääräisissä kokouksissa edusti-
vat Timo Koivula, Pertti Laitila ja Mar-
jatta Nieminen. Varajäseninä toimivat 
Johanna Kivimäki, Sirpa Santala ja Lii-
sa Jokitalo. Urheilujaoston edustajaksi 
valittiin Antti Heinonen ja retkijaoston 
edustajaksi Minna Kantsila. Kirsi Nie-
minen toimi PSAJ:n taloudenhoitajana.

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

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

Kuva: Petra Suominen
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ALUEEN KUNNOSSAPITOA 

Yhteisötyöt onnistuivat hyvin

Koronavuosi ei voinut olla vaikuttamat-
ta rajoituksineen puutarhallamme teh-
tävään yhteisötyöhön. 

Kun rajoitukset tulivat voimaan, jäi ke-
vättalkoot, yhteisötyötiistait sekä oh-
jaajien koulutus pois suunnitelmista. 
Aiemmin toimineilla ohjaajilla ja myy-
jillä saimme kuitenkin homman pyöri-
mään mukavasti. 

Toukokuun aikana yllättävän moni vil-
jelijä oli halukas tekemään yhteisötöitä 
omassa aikataulussa, ja näin saimme 
kevättyöt mukavasti alkuun.

Kesäkuun alussa aloitimme tutut tiis-
taisin tapahtuvat yhteisötyöt ja tar-
vikemyynnin normaaliin tapaan. Näi-
tä pystyimme jatkamaan elokuun 
loppuun asti.

Taisi olla vain yksi tiistainen yhteisö-
työpäivä, jolloin satoi kaatamalla eikä 
paikalle ilmestynyt kukaan halukas. 
Muuten saimme nauttia mukavista ke-
säilloista yhteisen alueen hoidossa.

Rottajahtia ja palstatarkastuksia

Kesän saapuessa viljelijät alkoivat teh-
dä havaintoja rotista. Niitä tehtiin ym-
päri aluetta sekä uudella että vanhalla 
puolella. Kukaan ei näitä siimahäntiä 
naapurikseen toivonut, joten alkoi tiivis 
pohdinta, millä rotista päästään eroon. 
Hallitus käsitteli tilannetta useassa ko-
kouksessaan, ja apua kysyttiin myös 
ammattitorjujilta. Heidän viestinsä oli, 
ettei mikään torjuntakeino auta, jos 
alueella on rottien pesimiseen sovel-
tuvia paikkoja ja ruokaa tarjolla. Viljeli-
jöitä ohjeistettiin erillisellä rottatiedot-
teella. Lisäksi järjestettiin ylimääräisiä 
palstatarkastuksia, joissa kiinnitettiin 
huomiota erityisesti kompostointiin. 
Syksyä kohti mentäessä rottahavainto-
ja ei enää tullut. 

Muita kunnossapitotoimia

Perusparannushanke saatiin myös uu-
della puolella viimeisteltyä.

Pirtillä toteutettiin keittiöremontti ke-
väällä. Remontissa uusittiin keittiön 
kaapistoja.

Kuusiaita leikattiin uudelta puolelta ja 
kauden aikana hankittiin myös kuusen-
taimia aidan paikkausta varten. 

Alueen liikennemerkkejä lisättiin tur-
vallisuuden vuoksi. 

Saunan grillikatoksen pöydänkansi ja 
hiekkalaatikon reunukset uusittiin.

Syyskuun puolivälissä Aila-myrsky rie-
potteli Pirtin edustalla olevia lehtikuu-
sia niin, että tarvitsimme palokunnan 
apua murtuneiden oksien poistami-
seksi.

Kuvat: Maarit Seppälä

Käsityökerho

Käsityökerhossa torstaisin valmistuu sukista kasseihin. Jokainen tekee mitä ha-
luaa, mutta tarvittaessa annetaan apua jos joku tarvitsee käsiparia avukseen.  
Yhteisöllisyys on toiminnan keskeinen ajatus, kerrotaan viikon kuulumiset siinä 
harrastuksen lomassa. Päiväkahvit nautitaan, eihän juttu muuten luista. Kassin 
alkuvaiheessa ovat yhteistyössä Armi Ronimus-Nieminen ja Marjatta Nieminen. 
Lopputulos hymyilyttää. Halipeiton virkkasi Maarit. Toiminta jatkuu ensi kesänä.

Tervetuloa!
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TOIMIHENKILÖT TAPAHTUMAKALENTERI 2020

Tehtävä Nimi
Puheenjohtaja Pekka Salminen

Sihteeri Mervi Maaskola

Isännöitsijä, vuokrasopimukset Emmi Eriksson

Osoitemuutokset, kortisto Kaisa Eriksson

Työnohjaus Taavi Seppälä

Yhteisötyön vetäjä Ritva Pelvola

Yhteisötyöryhmä Ritva Pelvola, Jaana Kuusipalo, Ritva Antila

Vesivastaava Maija-Liisa Loukasmäki

Tiedottaja Johanna Kivimäki

Kotisivutoimikunta Johanna Kivimäki, Kaisa ja Emmi Eriksson

Pääemäntä, Pirtin varaus Marjatta Nieminen

Ohjelmatoimikunnan vetäjä, varapj. Satu Suominen

Ohjelmatoimikunta Satu Suominen, Minna Kantsila, Antti Heino-
nen, Petra Suominen

Ympäristövastaava Pekka Salminen

Taloudenhoitaja Marja-Riitta Moisio

Rahastonhoitaja Anja Möykkynen

Rakennustoimikunnan vetäjä Markku Mattila

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

Perusparannustoimikunta Pekka Salminen, Taavi Seppälä

Saunaemäntä Hanni Nurmi

Saunaisäntä Jarkko Tallberg

Urheiluvastaavat Satu Suominen ja Antti Heinonen

Hakettimen ja peräkärryn vuokraus, 
lipunnosto

Timo Koivula

Tapahtuma Päivä
Juhannusaaton sauna 19.6.

Juhannusaaton lipunnosto ja kahvitarjoilu 19.6.

Juhannuspäivän sauna 20.6.

Yhteislaulutilaisuus 25.6.

Yhdistyksen kevätkokous 28.6.

Uusien viljelijöiden tiedotustilaisuus 1.7.

Yhdistyksen keittolounas 25.7.

Puistokonsertti 30.7.

Naisten ja miesten saunailta 6.8.

PSAJ ja NSPY kesäkisat 8.8.

Syysmyyjäiset ja kirpputori 30.8.

Saunakauden päättäjäiset 26.9.

Syystalkoot 3.10.

Yhdistyksen syyskokous 25.10.
Viikottaiset tapahtumat:

Käsityökerho Pirtillä torstaisin klo 13-18

Yhteisötyö, työnjako varastolla tiistaisin kesä-elo kuussa klo 17–20
Petankkia torstaisin klo 16–18 ja

sunnuntaisin klo 11–13
Sauna kesä-elokuussa keskiviikkoisin ja 

lauantaisin, syyskuussa lauantaisin
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NEKALASSA TAPAHTUU

Kesäistä urheilukisailua

Nekalan vuoro oli järjestää alueyhdis-
tysten väliset kisat sekä yleisurheilussa 
että petankissa. Kutsut laitettiin hyvis-
sä ajoin. Elokuun lämpöisenä lauan-
taina-aamuna jännitettiin miten käy, 
tuleeko kisailijoita paikalle. Ulkotapa-
tuma mahdollisti koronan asettamat 
rajoitteet huomioiden kokoontumisen. 
Iloinen yllätys oli, että innostuneita lap-
sia, tulevaisuuden urheilutoivojamme, 
saapui innokkaasti joukolla ilmoittau-
tumaan. Myös Litukalta saimme yhden 
perheen edustamaan omaa yhdistys-
tään. Vierailevat lapset ja aikuiset sai-
vat myös osallistua kisailuun. 

Lasten ilo ja innostus näkyi ja tosissaan 
mentiin lajista seuraavaan. Ja parasta 
oli, että tämä urheilukärpänen tarttui 
myös aikuisiin. Siinä isit ja äidit sekä 
muutama mummo ja pappakin osoit-
ti nuoremmille urheiluhenkeä. Joku 
juoksi paljain jaloin toinen sandaaleil-
la. Samaan aikaan käytiin tikkakisa las-
ten, naisten ja miesten sarjassa. 

Päivä oli kaunis ja tarjottavaa riitti kai-
kille. Meillä oli leppoisa kisapäivän tun-
nelma, parasta yhdessäoloa ja tutus-
tumista. Kiitos kaikille järjestelijöille, 

mukana olleille kisailijoille. Katse kohti 
tulevaa kesää... treenataan.

Alueelliset petankkikisat

Alueiden väliseen petankkikisaan saa-
pui edustusjoukkueet Raholasta ja 
Niihamasta. Tiukkaa ja tarkkaa peliä 
käytiin pitkään. Kuulat osuivat ja ohit-
tivat. Hurrattiin ja huokaistiin. Pelin 
tuoksinnassa välillä nautittiin kahvia, 
virvokkeita ja suolapalaa. Ja vaihdettiin 
muuten vaan kuulumisia. Aurinko po-
rotti ja hikikin tuli, mutta peli oli reilua 
ja kaikkia kannustettiin. Vaan ei ollut 
tänäkään vuonna Nekalan voittanutta. 
Ensi kesänä taas pelataan. Jos kiinnos-
taa tule mukaan, opetusta annetaan 
ilomielellä.

Urheilukisojen palkintojen jako oli 
poikkeuksellisesti aitan portailla kirp-
paripäivänä. Onnittelut vielä kaikille, 
myös niille, jotka eivät silloin päässeet 
mitaliaan pokkaamaan.

Juhannuksena lippu salkoon ja 
keitettiin kahvit

Juhannusjuhlintaa järjestettiin ulkota-
pahtumana poikkeusolojen mukaises-
ti. Osallistujien määrä oli yllätys, kun yli 

70 henkilöä saapui paikalle. Perinteitä 
kunnioittaen lippu nostettiin salkoon ja 
laulettiin yhdessä lippulaulu Suomelle. 
Juhlijoille tarjoiltiin lettukioskista ju-
hannuskahvit ja pullat. Onneksi tarjoilu 
pelasi ja pullaa riitti. Juhannuskirkon 
tarjoiluihin tehtiinkin jo lisäpullataiki-
na. Onneksi alueella on näppäriä jau-
hopeukaloita. 

Puistokonsertti

Saimme alueelle väriä heinäkuun lo-
pulla, kun Ukulele-orkesteri GoGo Pops 
saapui ilahduttamaan meitä taidoil-
laan. Keli ei ollut suotuisa vaan sadetta 
meinasi tulla niskaan. Sen vuoksi kon-
sertti siirrettiin pihasta Pirtin katon alle 
suojaan. Soittajat riemuitsivat siitä, 
että kuulijoita oli tullut runsaasti pai-
kalle ja yleisöstä näki, että musiikkia oli 
kaivattu. Meininki oli iloista ja taisipa 
joku ihan tanssiksikin laittaa. Litukasta-
kin oli tullut jokunen vierailulle ja hekin 
kehuivat konserttia. Toivotaan tuleval-
ta kesältä lisää vastaavia riemukkaita 
tilaisuuksia!

Syysmyyjäiset ja kirpputori 

Yhdistyksen epävirallisessa What-
sapp-ryhmässä virisi kesällä vilkas kes-
kustelu ja ideointi puutarhan tapahtu-
mista. Koronan karsittua tapahtumia 
yhteistä tekemistä kaivattiin. Joku eh-
dotti myyjäisiä, joissa viljelijät voisivat 
myydä taimia, sadonkorjuun antimia 
yms. Ja siitä ajatuksesta se sitten lähti..

Pienellä mutta aktiivisella porukalla 
potkaisimme tapahtuman suunnitte-

lun käyntiin. Pidimme kaksi palaveria, 
joissa mietimme kuinka paljon väkeä 
tarvitaan keittiöön ja hoitamaan yhdis-
tyksen myyjäisiä, miten tapahtuman 
tiedottaminen hoidetaan ym. käytän-
nön järjestelyjä.

Syksyisenä sunnuntaina myyjäisiin 
osallistui mukavasti myyjiä ja vieraita. 
Viljeijöiden myyjäisissä oli tarjolla käsi-
töitä, leivonnaisia, hunajaa, puutöitä, 
sisustustarvikkeita yms. Taimet taisivat 
mennä kaupaksi heti. 

Yhdistyksen myyjäisissä oli tarjolla 
take away-keittoa, pullaa ja sämpylöi-
tä. Keitto loppui ensimmäisen tunnin 
aikana eikä leipomuksiakaan jäänyt 
myymättä. Lettuja ja makkaraa kaivat-
tiin myös mutta valitettavasti paista-
jien puuttuessa näitä herkkuja ei ollut 
tarjolla tällä kertaa. Kirpputorillakin 
moni aarre päätyi uuteen kotiin. Osal-
listumalla sai kuitattua myös puuttuvia 
yhteisötyötunteja. 

Saimme tapahtumasta hyvää palautet-
ta ja erinomaisia vinkkejä seuraavaa 
kertaa varten. Mietimmekin jo miten 
ensi keväänä, jos korona niin sallii, ta-
pahtuman voisi järjestää uudestaan 
entistä ehompana.

Kaikki mukaan!

Koronakesä rajoitti yhteisiä toimintoja, 
mutta selkeästi niitä kaivataan ja niihin 
osallistutaan. Tapahtumat tuovat iloa, 
virikettä ja vaihtelua alueelle. Katso-
taan, mitä tuleva kausi meille tarjoaa. 
Kaikki ovat tervetulleita mukaan ideoi-
maan! 
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SAUNATIETOA 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Saunojia yhteensä 957 1813 1865 2131 2214 1237

Sarjalippuja 10 17 13 16 23 25+3 lasta

Naisten saunailta
yht. 26

19 17 17 14 36

Miesten saunailta 21 18 28 21 40

Tapahtumien yö - 41 47 59 49 60

SAUNAN TOIMINTAA LOPPUSANAT

Koronan luoma uusi todellisuus pu-
raisi myös siirtolapuutarhan saunaa 
keväällä 2020. Jännitimme, että saa-
daanko puutarhan sydäntä ja ihanaa 
koivuilla ympäröityä vilvoitteluterassia 
avattua koko kesänä. Lopulta muut-
tuvien ja löyhentyneiden rajoitusten 
myötä kesän ensimmäiset löylyt pääs-
tiin vihdoin nauttimaan 3.6.2020. Mut-
ta luonnollisesti poikkeussääntelyin. 
Löylyhuonetta koskivat rajoitukset; 
maksimissaan kuusi henkilöä parvelle 
istuskelemaan. Samoin terassituolien 
määrää vähennettiin, ja jäljelle jääneet 
ripoteltiin turvavälein varusteltuina 
terassin pöytien ympärille. Käsidesiä 
laitettiin tarjolle, ja kaikkia kehotettiin 
noudattamaan turvavälejä sekä oman 
vointinsa tarkkailua koronan varalta. 

Saunomiseen osallistumista joudut-
tiin rajaamaan niin, että ainoastaan 
mökkiläiset ja kannattajajäsenet saivat 
osallistua niin ruumista kuin sieluakin 
puhdistavaan rituaaliin. Näin saatiin pi-
dettyä edes joku tolkku löylyttelijöiden 
määrissä. 

Viime kesänä Tapahtumien yöhön 
emme saunan puolesta osallistuneet, 
koska emme voineet tarjota kylpemis-
kokemusta puutarhan ulkopuolisille ih-

misille. Samoin perinteiset yhden ker-
ran kesässä vihdottavat erilliset naisten 
ja miesten saunat päätettiin yhdistää, 
koska väkeä oli viime kesiin verrattuna 
paljon vähemmän liikkeellä rajoituksis-
ta johtuen.

Ilmeisen hyvin toimissamme onnistut-
tiin, koska yhtään tartuntaa ei korviim-
me kantautunut, ja sopu saunalla säi-
lyi, rajoituksista huolimatta. Aivan niin 
kuin muinakin, normaaleina, kesinä. 

Ensi kesäksi toivomme jälleen leppei-
tä löylyjä, hurttia huumoria ja paljon 
mukavia kohtaamisia saunalla. Lisäk-
si toivomuslistalla on täysin vapaa, ja 
kaikkien ulottuvilla oleva osallistumi-
sen mahdollisuus saunomisen ihastut-
tavaan kokemukseen. Ensiksi mainitut 
onnistuvat varmasti, mutta jälkimmäi-
seen emme valitettavasti pysty itse 
vaikuttamaan, paitsi jokainen omilla 
toimillamme.

Uuden kauden alkua odottaen

Yhdistyksen toiminnan sujuva pyörittäminen vaatii monia käsipareja avuksi. On 
hallinnollisia tehtäviä ja monenlaista juoksevaa asiaa. Välillä tarvitaan vasaraa ja 
toisinaan taas tietokonetta. On tapahtumaa ja talkoota. Kaivataan pullataikinan 
tekijää ja peräkärryn vuokraajaa. Tehtäviä ja tarpeita on lukuisia, mutta aktiivis-
ten jäsenten avulla elo puutarhalla sujuu ja on antoisaa. 

Jokainen hallituksen jäsen, toimihenkilö ja yhteisötyöntekijä on kiitoksensa an-
sainnut! Kiitos sinulle! Kiitoksen ansaitsevat myös kaikki jäsenet, jotka pitävät yllä 
iloista ja ystävällistä siirtolapuutarhurihenkeä toisia auttaen ja neuvoen. Taputa 
itseäsi olalle ja hymyile myös palstanaapurille. Toivotaan samanlaista yhteishen-
keä ja aktiivisuutta myös tulevalle kaudelle!

Nekalan siirtolapuutarhayhdistys ry:n hallitus

Toimintakertomuksen kokosivat Johanna Kivimäki, Pekka Salminen, Mervi Maaskola, Satu 
Suominen, Ritva Pelvola, Hanni Nurmi, Emmi Eriksson ja Maarit Seppälä. Graafinen suun-
nittelu ja taitto Henna Blåfield. Etu- ja takakannen kuvat Johanna Kivimäki.
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Nekalan Siirtolapuutarhayhdistys ry
Muotialantie 43
33800 Tampere

nekala.siirtolapuutarhaliitto.fi

KIITOS KULUNEESTA 
VUODESTA 2020!


