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PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS

Kun minut tuoreena viljelijänä valittiin 
hallituksen varajäseneksi syyskokouk-
sessa 2019, en voinut aavistaa, että 
vuotta myöhemmin minua ehdotettai-
siin yhdistyksen puheenjohtajaksi. Pää 
täynnä ideoita ja sydän pamppaillen 
otin haasteen vastaan.

Yhdistyksen toimintaan ja historiaan 
perehtyessä saatoin vain todeta miten 
hienosti puutarhaamme on vuosien 
varrella hoidettu. Niin nykyajan vaa-
timuksia huomioiden kuin perinteitä 
kunnioittaen. Uuden puolen teiden pe-
rusparannuksen takuutarkastus tehtiin 
viime vuoden lopulla, ja näin suuri ja 
vaativa urakka saatiin päätökseen. 

Avant-kuormaajan käyttöönoton myö-
tä talkoot etenevät nyt huomattavasti 
vauhdikkaammin ja kausityöntekijän 
tehtävät hoituvat turvallisemmin. Olet-
teko myös panneet merkille, että mei-
dän kompostikäymäläverkosto ei löydä 
vertaistaan muilta siirtolapuutarhoil-
ta? 

Nämä muutamat kuriositeettina puu-
tarhamme ainutlaatuisuudesta maini-
ten. Valinta Tampereen kaupunkipuis-
to -hankkeeseen kertoo, että myös 
vuokranantaja on ollut meihin sangen 
tyytyväinen. 

Hallituksen toimintakausi käynnistyi 
etäkokouksella tammikuussa, ja näin 
hallitus kokoontui useamman kerran 
pandemiasta johtuen. Yhdistyksen ke-
vätkokous siirrettiin kesäkuulle samas-
ta syystä mutta syyskokous pidettiinkin 
jo normaalin aikataulun mukaisesti. 
Yhteisötyöt pyörähtivät käyntiin tou-
kokuussa. Mökkikauppa oli edellisen 
vuoden tapaan vilkasta.

Meiltä kaikilta on kysytty mikä siirto-
lapuutarhailussa viehättää. Itse olen 
erityisen iloinen ihmisistä, joita tämä 
harrastus on tuonut elämääni. Maail-
man sulkeutuessa koronapandemian 
johdosta, mökkipalsta on tarjonnut 
monelle etätyöpisteen ja lomakeitaan 

samassa paketissa. Palstoilla vietetty 
aika näkyi myös kesän palstakatsel-
muksessa. Suurin osa palstoista todet-
tiin olevan paremmassa kunnossa kuin 
koskaan. 

Jotta saamme nauttia viihtyisästä siir-
tolapuutarhastamme edelleen, työtä 
on luvassa jatkossakin. Kannustankin 
sinua osallistumaan yhdistyksen toi-
mintaan. Tule järjestämään tapahtu-
mia, osallistu talkoisiin tai tarjoa omaa 
osaamistasi yhdistyksen käyttöön. 
Vanhaa pomoani lainaten ”tää ei ole 
mun juttu vaan meidän juttu” pätee 
siirtolapuutarhassakin.

Hyvää uutta viljelykautta toivottaen,

Mervi Maaskola

puheenjohtaja 2021-2022
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HALLITUS 2021

Puheenjohtaja: Mervi Maaskola

Varapuheenjohtaja: Juha Leko

Varsinaiset jäsenet: Minna Auranen (erosi kesäkuussa), Niina Heikkinen, Antti 
Heinonen (palsta 253), Päivi Karlstedt, Nina Lehtinen (valittiin kesäkuussa), Juha 
Leko, Marja-Riitta Moisio, Ritva Pelvola ja Satu Suominen. 

Varajäsenet: Timo Koivula, Tiina Kumpula, Sami Pesonen ja Pekka Salminen.

Kunniajäsenet: Yhdistyksen kunniapuheenjohtaja on Pentti Heiskari. Uusia kun-
niajäseniä ei vuonna 2021 nimitetty.

Yhdistyksen edustajina Pirkanmaan siirtolapuutarhojen aluejärjestö ry:n (PSAJ) 
hallituksessa olivat Timo Koivula ja varajäsenenä Mervi Maaskola. Kokousedusta-
jina toimivat Niina Heikkinen, Päivi Karlstedt ja Pertti Laitila, ja varakokousedus-
tajia olivat Satu Suominen, Marja-Riitta Moisio ja Juha Leko. 

Suomen siirtolapuutarhaliiton (SSPL) puheenjohtajana toimi NSPY ry:n kunniajä-
sen Pertti Laitila.

KOKOUKSET JA TALKOOT

Hallitus varajäsenineen kokoontui vuo-
den aikana yhteensä 11 kertaa. Kolme 
kokousta jouduttiin koronarajoitusten 
takia pitämään etäyhteyksin, varsinai-
sia fyysisiä kokouksia oli kahdeksan. 

Hallitus aloitti vuoden järjestäytymis-
kokouksella 11. tammikuuta 2021, ja 
viimeinen kokous oli 30. marraskuuta 
2021. Myös yhdistyksen emäntä oli 
kutsuttu kokouksiin sekä tarpeen mu-
kaan vaihtelevasti eri alueiden vastaa-
via.

Läsnä kaikissa kahdeksassa fyysisessä 
kokouksessa olivat: Mervi Maaskola, 
Antti Heinonen (palsta 253), Päivi Karl-
stedt, Marja-Riitta Moisio, Sami Peso-
nen ja Satu Suominen.

Seitsemässä fyysisessä kokouksessa 
olivat mukana: Niina Heikkinen, Tiina 
Kumpula, Juha Leko ja Ritva Peltola.

Viidessä fyysisessä kokouksessa mu-
kana oli emäntä Marjatta Nieminen, 
neljässä Nina Lehtinen (valittiin kesä-
kuussa) ja Pekka Salminen. Kolmessa 
kokouksessa oli kesäkuussa yhdistyk-
sestä irtisanoutunut Minna Auranen. 

Kororajoitussyistä yhdistyksen kevät-
kokous jouduttiin siirtämään huhti-
kuulta kesäkuulle. Kevätkokous pidet-
tiin saunan pihamaalla viikkoa ennen 
juhannusta sunnuntaina 20. kesäkuuta 

2021. Läsnä oli 45 yhdistyksen jäsentä 
ja viisi kannatusjäsentä.

Yhdistyksen kevättalkoot järjestettiin 
24. huhtikuuta 2021. Keväällä yhteisö-
työt ja maa-aineksen myynti alkoivat 
4. toukokuuta. Siirtolapuutarhan kesä-
vedet aukaistiin 10. toukokuuta 2021. 
Toukokuussa oli myös yhdistyksen or-
ganisoima risukeräys.

Syystalkoot pidettiin 2. lokakuuta 2021. 
Lokakuun 24. päivä 2021 ryhmä innok-
kaita vapaaehtoisia suoritti työnohjaa-
jan opastuksella kesävesien katkaisun.

Syyskokous päätti toimikauden Pirtillä 
sunnuntaina 24. lokakuuta 2021. Läsnä 
oli 39 yhdistyksen jäsentä ja viisi kan-
natusjäsentä.

YHDISTYKSEN KOKOUSTEN OSALLISTUJAMÄÄRÄT 

2021 2020 2019 2019 2017

kevät syksy kevät syksy kevät syksy kevät syksy kevät syksy

Jäsenet 45 39 93 42 72 49 72 69 67 78

Muut osallistujat 5 5 15 10 8 7 8 4 7 7

HALLITUKSEN KOKOUKSET 2021 2020 2019 2018 2017
Hallituksen kokoukset 11 12 12 13 13

Kokouksen keskimääräinen kesto 2h 
46 min

2 h 
38 min

2 h 
18 min

2 h 
18 min

2 h
31 min

Käsitellyt pykälät 202 141 230 249 241

Kuva: Niina Heikkinen
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TOIMIHENKILÖT 2021

Puheenjohtaja Mervi Maaskola

Varapuheenjohtaja Juha Leko

Sihteeri Sami Pesonen

Isännöitsijä Minna Auranen (kesäkuuhun asti), Tiina Kum-
pula (kesäkuusta lähtien)

Kortisto Juha Leko

Taloudenhoitaja Marja-Riitta Moisio

Rahastonhoitaja Anja Möykkynen

Tiedottaja Niina Heikkinen

Kotisivutoimikunta Niina Heikkinen, Mervi Maaskola (heinäkuuhun 
saakka), Nina Lehtinen (heinäkuusta lähtien) ja 
Sami Pesonen

Työnohjaus Taavi Seppälä

Yhteisötyön koordinointi Ritva Pelvola

Yhteisötyöryhmän jäsenet Jaana Niemi, Satu Suominen ja Timo Koivula

Emäntä Marjatta Nieminen

Pirtin varaukset Satu Suominen ja Tiina Kumpula

Ympäristövastaava Päivi Karlstedt

Rakennustoimikunnan jäsenet Antti Heinonen (palsta 253), Pekka Salminen ja 
Sami Pesonen

Saunan kassavastaava Hanni Nurmi

Saunaisäntä (lämmitys) Jarkko Tallberg

Urheiluvastaavat Satu Suominen ja Petra Suominen

Hakettimen ja peräkärryn 
vuokraus, lipunnosto

Timo Koivula

Tapahtumien koordinointi Satu Suominen ja Päivi Karlstedt

Ei erikseen nimettyä vesivastaavaa ja kiinteistöhoitajaa

Kuva: Virpi Kuusinen
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JÄSENISTÖ 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Palstoja, joissa vaihtui jäsen 24 30 21 16 19 16

- joista sisäisiä siirtoja 4 4 2 3 0 3

Jäsenistön keski-ikä 61,8 62 62,5 62,7 62,5 62,0

Keskimääräinen jäsenaika (v) 13,2 13,6 13 13,0 13,1 12,5

Kannatusjäsenten määrä 58 45 32 24 31 28

Vuonna 2021 yhdistyksellä 311 jäsen-
tä. Kannatusjäseniä oli 58. Siirtolapuu-
tarhaviljely edustaa trendikästä kau-
punkiviljelyä ja kiinnostaa myös uusia 
harrastajia selvästi aiempaa enem-
män. Myös koronapandemia on lisän-
nyt kiinnostusta puutarhanhoitoon. 

Vuonna 2021 mökki- ja palstakauppa 
Nekalan siirtolapuutarhayhdistyksessä 
kävi vuoden 2020 tapaan hyvin vilkkaa-
na, ja 24 palstaa vaihtoi omistajaa.

Pelkästään kahden viime vuoden aika-
na 54 Nekalan siirtolapuutarhayhdis-
tyksen viljelypalstaa on saanut uuden 
omistajan. Viljelijöistä on näin kahden 
vuoden aikana vaihtunut lähes 18 pro-
senttia. Samaan aikaan jäsenistön kes-
ki-ikä on laskenut vain vähän.

PALSTAKAUPPOJA

Murros jäsenkunnassa asettaa suuria 
paineita yhdistyksen toiminnalle. Kau-
pungin kanssa solmittuun vuokraso-
pimukseen perustuvien yhdistyksen 
sääntöjen ja perinteiden välittäminen 
uusille jäsenille sekä heidän saaminen 
mukaan yhteiseen toimintaan on erit-
täin tärkeää. Jäsenistön sitouttaminen 
valtaosin yhteisötöinä tapahtuvaan 
alueen kunnossapitoon onkin puhutta-
nut hallitusta koko vuoden. 

Vuonna 2021 yhdistyksellä oli palkat-
tuna yksi kausityöntekijä toukokuun 
alusta lokakuun loppuun. Ostopalve-
luja hankittiin saunan ja huoltoraken-
nuksen siivoukseen, kaluston huoltoon 
sekä kuusiaidan ja lehtikuusien leik-
kaukseen.

TIEDOTUS

Yhdistyksen virallisia tiedotuskanavia 
olivat sähköposti, tiedottajan lähettä-
mät tiedotteet ja yhdistyksen kotisi-
vu, jonka sisältöön ja käytettävyyteen 
kiinnitetään jatkossa erityistä huomio-
ta. Akuuteista ongelmista, kesäveden 
käyttöönotosta ja katkaisusta tiedotet-
tiin myös tekstiviestillä. 

Varsinaisella toimikaudella eli kesäisin 
Pirtin ja muiden alueen ilmoitustaulu-
jen rooli tiedotusvälineenä korostuu. 
Yhdistys jatkoi tiedottamista tauluilla 
myös vuonna 2021.    

Epäviralliset sosiaalisen median kana-
vat, kuten WhatsApp-ryhmät, Face-
book ja Instagram täydentävät omalla 
tavallaan keskustelua, mutta näitä ka-
navia yhdistyksen hallitus ei säännön-

mukaisesti seuraa, eikä niitä käytetä 
viralliseen tiedottamiseen. 

Yhdistyksen jäsenen tulee huolehtia, 
että hänen yhteystietonsa ovat jäsen-
rekisterissä ajan tasalla. Ilmoita kortis-
ton hoitajalle kortisto@nspy.eu, mikäli 
nimesi, osoitteesi, sähköpostiosoittee-
si tai puhelinnumerosi muuttuu. Näin 
varmistat kotiisi myös jäsenetuna saa-
tavan, Suomen Siirtolapuutarhaliitto 
ry:n julkaiseman Siirtolapuutarha-leh-
den.

Kutsut kevät- ja syyskokouksiin lähe-
tettiin sähköpostittomille myös kirje-
postina. Kokouskutsut on yhdistyksen 
sääntöjen mukaisesti julkaistu myös 
Aamulehdessä. 
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UUSIA JÄSENIÄ JÄÄHYVÄISIÄ

Heinäkuussa isännöitsijä vaihtui, kun 
tehtäviä hoitanut Minna Arvonen jätti 
siirtolapuutarhayhdistyksen jäsenyy-
den. Uutena isännöitsijänä aloitti Tiina 
Kumpula. 

Isännöitsijän vaihdon yhteydessä teh-
tiin periaatepäätös sähköisen allekir-
joituksen hyödyntämisestä myös vuok-
rasopimusten allekirjoitustilanteissa 
isännöitsijän työtaakan helpottamisek-
si. 

Syksyllä yhdistyksen kotisivuilla julkais-
tiin uuden viljelijän opas, jossa vasta-
taan keskeisimpiin, uutta mökkiläistä 
kiinnostaviin ja yhdistykselle tarpeelli-
siin kysymyksiin. 

Vuonna 2021 sähköistä allekirjoitus-
ta ei vielä käytetty vuokrasopimusten 
solmimisen yhteydessä, mutta kokous-
pöytäkirjojen allekirjoittamisessa sitä 
hyödynnettiin.

Sukupolvenvaihdos yhdistyksessä mer-
kitsee myös monien pitkään palvellei-
den vastuuhenkilöiden haikeita jäähy-
väisiä ja uusien astumista remmiin. 

Pirtin emäntänä pitkään toiminut Mar-
jatta Nieminen halattiin ja kiiteltiin 
vuoden hallituksen viimeisessä ko-
kouksessa marraskuussa. Emännäksi 
hän pääsi heti ostettuaan Sinikkatieltä 
oman mökin syksyllä 1998 eli 25 vuotta 
sitten. 

Emännyyteen tunnollisesti suhtautu-
nut Marjatta on ravitsemusalalla itse 
oppinut, mutta intohimoinen ja osaava 
kotitalous- ja käsityöihminen pienestä 
pitäen. Klimppisoppaa Ikaalisissa syn-
tynyt Marjatta ei Nekalassa sentään 
koskaan tarjoillut, mutta lohesta tehty 
kalakeitto oli hänen suosittu bravuurin-
sa soppapäivinä. 

Takavuosilta Marjatta muistaa haikea-
na pitopöydät silakkarullineen, kaup-
pansa tehneet juhannusmunkit ja 
kevään sekä syksyn kirpputoripäivien 
pulla- ja sämpylätarjoilut, joihin oli he-
rättävä leipomaan joskus neljältäkin 
aamuyöstä. 

Marjatta kiittää vuosien aikana vaihtu-
neita apulaisiaan, joiden kanssa yhteis-
työ sujui aina hyvin. Isäntänä pitkään 
toiminutta Taavi Seppälää hän kehuu 
oikeaksi kädekseen.

Emännän töitä yhdistyksellä jatkaa 
vuonna 2022 nelihenkinen keittiöryh-
mä. Marjatta jatkaa torstai-iltojen käsi-
työkerho pitämistä. Kerhoon ovat ter-
vetulleita kaikki käsitöistä innostuneet 
jäsenet. Käsityökerhon tarjoilut hoide-
taan nyyttikestiperiaatteella.

Myös yhdistyksen talousasioita kolmen 
vuoden ajan kiitettävästi hoitanut Mar-
ja-Riitta Moisio jätti vuoden päätteeksi 
tehtävänsä. 

Kuva: Niina Heikkinen

Kuva: Terhi Koskinen
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Toukokuussa yhdistys hankki yhdis-
tyksen käyttöön kaksi maksukortti-
päätettä, joiden ansiosta saunalla 
ja maa-ainesten myynnissä voidaan 
käteiskaupan ohella hyväksyä myös 
pankki- ja luottokortit. 

Talkoissa ja yhteisötöissä apuna oli 
ensimmäistä kertaa koko vuoden ajan 
yhdistyksen hankkima Avant-monitoi-
mikuormaaja. Avantilla yhdistyksen 
kausityöntekijä huolehtii alueen ties-
tön ja kompostikäymälöiden kunnos-
sapidosta.

Syksyllä kausityöntekijän työnohjaaja 
Taavi Seppälä koulutti Avantin kuljet-
tajiksi muutaman aiheesta kiinnostu-
neen viljelijän. Koulutusta jatketaan 
kesällä 2022, ja koulutetut ajavat jat-
kossa Avantilla talkoissa haravointijät-

teitä ja yhteisötyöpäivinä tarvikkeita 
sekä maa-ainesta. Avantin kuormaan 
mahtuu kaksi kottikärryllistä multaa.

Vuonna 2021 yhdistys täydensi ka-
lustoaan myös tukevalla rakennuste-
lineellä, jota jäsenistö saa vuokrata. 
Telineen kuljetus onnistuu kevyesti 
maitokärryllä.

Yhdistyksen seuraavasta suuresta han-
kinnasta, katuvalaistuksen uusimisesta 
päätettiin yhdistyksen syyskokouksen 
yhteydessä. Hanke rahoitetaan perus-
parannusvaroista ja ylijäämistä. Uu-
desta valaistuksesta päästään nautti-
maan jo toimikaudella 2022.

Hallitus päätti myös uusien keinujen 
hankkimisesta vanhan puolen kesku-
saukiolle ja uudelle puolelle. Keinut 
saadaan paikalleen kesäksi 2022. 

HANKINTOJA

Kuva: Taavi Seppälä

Kuva: Taavi Seppälä

Pirtin pihapiirissä kasvavat kaksi euroo-
panlehtikuusta ovat luultavasti Poh-
joismaiden vanhimpia lehtikuusia. Ikää 
niillä on noin 150 vuotta. 

Elokuussa Tampereen Infran arboristi 
Piritta Karru arvioi ympäristövastaava 
Päivi Karlstedtin pyynnöstä kuusien 
kunnon Resistograph-nimisellä laitteel-
la, joka tunnistaa rungon terveet ja sai-
raat osat 40 senttimetrin syvyydeltä. 
Lahoa ainesta lehtikuusista ei löytynyt.

Arboristin mukaan molemmilla puu-
vanhuksilla on vielä useita elinvuosia 
jäljellä, jos niitä hoidetaan asianmu-
kaisesti poistamalla kuivat oksat ja pie-
nentämällä latvusta varovasti. 

Ensiaputoimenpiteet suoritti ammatti-
taitoisesti puutarhan kuusiaidan usean 
vuoden ajan leikannut Heikki Räsänen 
Piha- ja metsuritöistä. Lokakuussa hän 
hoitoleikkasi myös alueen kuusiaidan 
vanhalta puolelta. Tehtävä oli paikoin 
vaikea, sillä joillakin palstoilla tontin ja 
kuusiaidan välissä ei juurikaan ole yli-
määräistä liikkumatilaa. 

Uusintatutkimus kuusille on tehtävä 
viiden vuoden kuluttua. Alueen kuusi-
aitaa leikataan vuorovuosina, ja syksyl-
lä 2022 on uuden puolen vuoro. Myös 
alueen lehmukset ja vaahterat kaipaa-
vat kuntotarkastusta.

KUUSIHUOLTOA

Kuva: Päivi Karlstedt

Kuva: Nina Lehtinen



TOIMINTAKERTOMUS TOIMINTAKERTOMUS14 15

TAPAHTUMIA

Koronarajoitukset haittasivat edelleen 
vuonna 2021 toimintakauden tapahtu-
mia ja aiheuttivat muutoksia jo suun-
niteltuihin, mutta jotain yhteistä teke-
mistä sentään saatiin.

Jaana Suittion organisoimassa Keppi-
hevoskerhossa oli mukana lapsia yk-
sivuotiaista kymmenvuotiaisiin ja vä-

TAPAHTUMAT 2021
Saunakauden avaus 15.5.
Tampereen Naislaulajien avoimet harjoitukset Pirtin pihamaalla 2.6.
Sähkölaskujen maksu Pirtillä 9.6.
Rakennustarkastus 10.6.
Palstojen tarkastukset 14.6.
Juhannus: lipunnosto, sauna, juhannuskahvit musiikin siivittäminä 25.-26.6.
Uusien viljelijöiden infotilaisuus 1.7.
Suomen siirtolapuutarhaliiton kurssi maaperästä, lannoituksesta ja 
rikkakasvien torjunnasta Pirtillä

15.7.

PSAJ:n eli Pirkanmaan Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö ry:n 
yleisurheilukilpailut Niihamassa

18.7.

NSPY:n yleisurheilukilpailut uuden puolen tenniskentällä + 
petankkikilpailu ja keittolounas. 

24.7.

Los Antonios -yhtye soitti tanssimusiikkia 28.7.
Palstakatselmus 2.8.
Naisten saunailta 5.8.
Miesten saunailta 12.8.
Tutustuminen virherkattorakentamisen pilottiprojektiin 
Mansikkatie 253:ssa

15.8.

Pirkanmaan jätehuollon järjestämä kompostointikurssi Pirtillä 17.8.
Tampereen Rautatieläisten Soittokunnan konsertti Pirtillä 25.8.
Päättäjäiset: päätöskahvit, kesäkisojen palkintojen jako ja 
lentopallopeli sekajoukkuein lentopallokentällä

28.8.

NSPY:n 90-vuotisjuhlatoimikunnan ensimmäinen kokous 19.9.
Joulupuuro ja glögi Pirtillä 2.12.

lillä radalle innostui myös vanhempaa 
väkeä. Idea syntyi alkukesän tapaa-
misessa, jossa lapsiperheet miettivät 
yhteistä, säännöllistä tekemistä siirto-
lapuutarhan lapsille. Keppihevoskerho 
kokoontui kesä- ja heinäkuun ajan van-
han puolen leikkipuistossa sopivasti 
ennen keskiviikkoista letunmyyntiä.

Juhannusta ja toimikauden päätöstä 
juhlistettiin koronakesänä 2021 kah-
vitarjoilulla. Joulukuussa yhdistyksen 
lapsiperheet organisoivat myös joulu-
puuron ja joulupajan. Tilaisuutta var-
ten Pirtti lämmitettiin perinteisellä ta-
valla.

TOISTUVAT TAPAHTUMAT 2021
Jumppaa Pirtillä maanantaisin
Yhteisötyöt ja maa-ainesten myynti tiistaisin 4.5.-31.8.
Keppihevoskerho keskiviikkoisin
Lettujen paistoa Pirtillä keskiviikkoisin
Käsityökerho torstaisin
Puutarhan tunti puheenjohtajan kanssa 6.5., 27.5., 17.6., 8.7. ja 9.8.
456 Degrees Mobile Pizzavaunu 22.5., 5.6., 7.7. ja 21.8.

Kuva: Jonna

Kuva: Mervi Maaskola

Kuva: Jaana Suittio
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Kesällä 2021 haitalliseksi vieraslajik-
si luokiteltuja espanjansiruetanoita 
esiintyi monessa paikkaa Tampereella. 

Nekalan siirtolapuutarhassa espanjan-
siruetanoita on eniten uudella puolella 
Vihiojan läheisyydessä, mutta niitä on 
tavattu myös Iidesjärven läheisyydes-
sä. Ongelma pahenee sateisina päivi-
nä. Etanat liikkuvat iltaisin ja öisin. 

ETANAJAHTIA VIHERKATTO-PILOTTI

Keväällä 2021 ehdotimme NSPY:n 
hallitukselle pilottiprojektia, jossa ra-
kentaisimme uuden pulpettikattoisen 
varastorakennuksen viherkattoisena. 
Hallitus suhtautui ehdotukseemme 
myöteisesti ja tuumasta toimeen ryh-
dyimme kesäkuun alussa 2021. Pilotin 
tarkoituksena oli arvioida uudenlaisen 
kattomuodon ja katemateriaalin sovel-
tumista siirtolapuutarha-alueelle.

Perustimme varaston 1200 mm pitkien 
ruuvipaalujen päälle. Paaluja ruuvat-
tiin ulkokehälle yhteensä 8 kpl. Viher-
katto vaatii painonsa vuoksi runko- ja 
kattorakenteilta enemmän kestävyyttä 
kuin pelti- tai huopakatto. 

Kokosimme rungon palstalla kotipihal-
la rakennetuista elementeistä. Rungon 
pystytyksen jälkeen asensimme katto-
tuolit. Pulpettikatossa viherkatolle so-
piva kaltevuus on noin 5 astetta. Liian 
jyrkältä katolta vesi valuu liian nopeasti 
pois, eikä kasvusto pysy tarpeeksi kos-
teana. 

Kattotuolien päälle teimme umpilau-
doituksen, johon asensimme alushuo-
van. Alushuovan päälle rakensimme 
100 mm korkean puisen kaukalon kas-
vustoa varten. Kaukalon alareunaan 
kiinnitimme reikälevyn, jonka tarkoi-
tuksena on päästää ylimääräinen vesi 
valumaan pois katolta. 

Kaukalon sisään kiinnitimme pintahuo-
van. Pintahuovan päälle asensimme 
vielä juurihuovan ja patolevyn. Juuri-
huopa estää juurien pääsyn  kattora-
kenteisiin ja patolevyyn varastoituva 
vesi pitää kasvustoa kosteana kuivina 
kausina. Reikälevyn eteen laitoimme 
vielä 100 mm kaistaleen sepeliä. Tällä 
on tarkoitus ehkäistä reikälevyn tuk-
keutumista.

Heinäkuun alun helteillä ladoimme 
katolle valmiin maksaruohomaton. 
Kevään koittaessa paljastuu selvisikö 
kasvusto kesän helteistä ja talven pak-
kasista. 

Tervetuloa katsomaan, kerromme mie-
lellämme lisää!

Antti ja Henna (palsta 253)

Kuva: Henna Blåfield

Kesällä 2021 ryhmä vapaaehtoisia vil-
jelijöitä liikkui säännöllisesti etanajah-
dissa ämpäreillä ja kumihansikkailla 
varustautuneina. Löydetyt etanat hävi-
tettiin asianmukaisesti. 

Takavuosina Tampereen kaupunki on 
avustanut siirtolapuutarhaa hank-
kimaan Ferramol-rakeita etanoiden 
hävittämiseksi. Kaupungin ympäris-
töavustusta on haettu myös vuodelle 
2022. 

Kuva: Terhi Koskinen
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SAUNAN KUULUMISIA

Koronarajoitukset kurittivat kesällä 
2021 saunojiakin, mutta vuoden 2020 
kokemuksista otettiin nyt oppia. Tou-
kokuun 15. päivästä lähtien saunaa 
lämmitettiin ainoastaan lauantaisin. 
Kesäkuussa sauna lämpeni kahdesti 
viikossa. 

Juhannukseen asti saunaan pääsivät 
ainoastaan viljelijät ja kannatusjäse-
net. Näin saunojien lukumäärä saatiin 
pidettyä koronarajoituksien puitteissa. 
Juhannuksen jälkeen ovet aukenivat 
kaikille halukkaille, ja vieraita myös riit-
ti.

Heinäkuussa saunalla julistettiin yh-
dessä kirjoitettu Kylpyrauha, jotta jo-
kaiselle voidaan taata rauhallinen ja 
miellyttävä saunahetki siirtolapuutar-
han sydämessä. 

Kesällä saunalla otettiin käyttöön pank-
kikorttikone, jota käytetään käteiskau-
pan ohella. Saunakassat suoriutuivat 
koneen käytöstä hienosti saunaemän-
tä Hanni Nurmen ohjeilla.

Saunojat elvyttivät myös lentopallon 
pelaamista. Kauden päättäjäisissä pe-
lattiin huikea matsi, jossa pelaajatkaan 
eivät lopulta taitaneet tietää, olivatko 
voittajien vai häviäjien puolella. Hiekka 
pöllysi, kun innokkaat pelaajat syöksyi-
vät uhrautuen oman joukkueen puo-
lesta.

Saunaemäntä kiittää saunakassoja ja 
lämmittäjiä kuluneesta kesästä. Hom-
ma pyöri hienosti sairaustapauksista 
huolimatta. Kesällä 2022 leppeistä löy-
lyistä, mahtavasta seurasta ja iloisesta 
ilmapiiristä nauttimaan ovat tervetul-
leita kaikki vanhat ja uudet saunojat. 
Ota oma pyyhe mukaan!

Kuva: Jaana Niemi

Vuoden 2021 toimintaa hankaloitti 
edelleen koronapandemia. Yhdessä te-
keminen ja yhteisöön innostamineen 
on hankalaa aikana, jolloin kokoontu-
misiakin säädellään. Toisaalta palsta-
katselmuksissa havaittiin, että kaikki 
liikenevät tunnit on korona-aikana käy-
tetty oman palstan kunnossapitoon. 

UUTTA KOHTI!

SAUNATIETOA 2021 2020 2019 2018 2017 2016

Saunojia yhteensä 1182 957 1813 1865 2131 2214

Sarjalippuja 14 10 17 13 16 23

Naisten saunailta 15
yht. 26

19 17 17 14

Miesten saunailta 21 21 18 28 21

Tapahtumien yö - - 41 47 59 49

Nekalan siirtolapuutarhan upeasti hoi-
detut palstat keräävät ihastelijoita ja 
kiitosta myös ulkopuolisilta. Nekalassa 
osataan, ja osaajia löytyy monenlai-
seen tarpeeseen. Toivottavasti toimi-
kaudesta 2022 tulee entistäkin yhtei-
söllisempi, tasaisempi ja sujuvampi 
myös maailmantilanteen suhteen!

Toimintakertomuksen kirjoitti Nina Lehtinen ja kokosi toimitusneuvosto: Mervi Maaskola, 
Päivi Karlstedt, Hanni Nurmi, Liina Luoma, Jaana Suittio, Antti Heinonen, Sami Pesonen, 
Merja Nieminen, Niina Heikkinen, Taavi Seppälä, Satu Suominen ja Marja-Riitta Moisio. 
Kannen kuva Nina Lehtinen, takakannen kuva Virpi Kuusinen.  Graafinen suunnittelu ja 
taitto Henna Blåfield.

Nekalan siirtolapuutarhayhdistys ry:n hallitus
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KIITOS KULUNEESTA 
VUODESTA 2021!


