Kumpulan Siirtolapuutarhayhdistys ry

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017
Yleistä
Kesäkauden merkittävin tapahtuma on yhdistyksen 90-vuotisjuhla.
Sähköverkoston uusimishanke jatkuu toteutussuunnittelulla, ja käytännön toimiin päästään
mahdollisesti syksyllä. Hankkeen rahoittamiseen haetaan pankkilainaa.
Puutarhatoiminnassa jatketaan luonnonmukaisen viljelyn edistämistä parhaiden siirtolapuutarhaperinteiden pohjalta ja uutta tutkimustietoa hyödyntäen.
Puutarha-alue yleisiltä osiltaan on kaupungin kanssa sovittuina aikoina myös ympäristön
asukkaiden käytössä oleva viher- ja virkistysalue. Yhdistys liittyy ympäröivään kaupunkiyhteisöön myös järjestämiensä tilaisuuksien kautta.
Alueen ilmettä kohennetaan yhteisymmärryksessä kaupungin viranomaisten kanssa.

1. Yhdistystoiminta
Yhdistyksen kokoukset
Vuonna 2017 pidetään kaksi yhdistyksen sääntömääräistä kokousta: vuosikokous maaliskuussa ja kevätkokous touko-kesäkuussa Kerhotalolla. Tarvittaessa voidaan kutsua koolle
myös yhdistyksen ylimääräinen kokous esim. sähköremontista päättämistä varten.
Viestintä
Tiedotus hoidetaan pääsääntöisesti yhdistyksen jäsenlehden Kumpulan Viestin, alueen
ilmoitustaulujen ja yhdistyksen kotisivujen (www.kumpulanspy.fi) kautta. Lisäksi tiedotetaan tarvittaessa postilaatikkojakelulla ja postin kautta. Facebook-sivuja käytetään epäviralliseen tiedottamiseen ja keskusteluihin.
Hallituksen kokouksista tiedotetaan jäsenille yhdistyksen kotisivuilla ja kesäkaudella ilmoitustauluilla. Kevätkokouksen yhteydessä järjestetään ”hallituksen kyselytunti”, johon toivotaan erityisesti uusien jäsenten osallistuvan.
Yhdistyksen sähköpostiosoite on yhdistys@kumpulanspy.fi. Lisäksi puheenjohtajalla ja
varapuheenjohtajalla on sähköpostiosoite puheenjohtaja@kumpulanspy.fi ja taloudenhoitajalla taloudenhoitaja@kumpulanspy.fi. Samoin urheilukerholla ja lannoitemyynnillä on
vastaavanmuotoiset sähköpostiosoitteet.
Jäsenten puhelinnumeroiden ja sähköpostiosoitteiden keräämistä jatketaan vuosittaisten
sähkönkäyttöilmoitusten yhteydessä. Samassa yhteydessä kerätään jäsenistöltä palautetta.
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Museomökki
Museomökkiä hoitaa siihen valittu henkilö yhdistyksen toimittamin tarvikkein. Mökin esittely sunnuntaisin hoidetaan talkootyönä. Lahjoituksin saatava täydennys museomökin sisustukseen ja perinteisiin työvälineisiin on tervetullutta.
Kirjasto
Yhdistyksellä on puutarhakirjasto, joka toimii Kerhotalossa. Kirjastoa kartutetaan edelleen,
ja kirjaston yhteydessä jatketaan puutarhalehtien kierrätystä. Lehtikiertoa pääporttirakennuksessa jatketaan.
Muistamiset
Yhdistyksen jäseniä muistetaan heidän 70-, 80- ja 90-vuotispäivinään.
Yhteistyö rakennusviraston ja rakennusvalvontaviraston kanssa
Puutarhamme maa-alueen omistaa Helsingin kaupunki, jonka kanssa Kumpulan Siirtolapuutarhayhdistys ry on tehnyt vuokrasopimuksen vuoden 2026 loppuun. Puutarhaalueemme on kaupungin yleistä puistoaluetta, jolla ovat voimassa kaupungin erityismääräykset. Palstalainen on vuokrasuhteessa yhdistykseen.
Yhdistys valvoo alueemme vuokrasopimusehtojen ja muiden kaupungin antamien määräysten ja ohjeiden noudattamista.
Yhdistys jatkaa tiivistä yhteistyötä Helsingin kaupungin rakennusviraston, rakennusvalvontaviraston, kaupunginmuseon ja muiden kaupungin viranomaisten kanssa sekä osallistuu
siirtolapuutarhayhdistysten ja kaupungin viranomaisten välisiin neuvotteluihin.
Yhdistyksen tilaamat tyyppipiirustukset ovat käsittelyssä rakennusvalvontavirastossa. Kun
ne on hyväksytty, yhdistys tarkistaa rakentamista Kumpulan siirtolapuutarhassa koskevat
ohjeet rakennusvalvontaviraston hyväksymien yleisohjeiden pohjalta.
Suomen Siirtolapuutarhaliitto ja Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö
Sekä yhdistys että sen jäsenet osallistuvat Suomen Siirtolapuutarhaliiton ja Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestön järjestämään toimintaan, kuten tilaisuuksiin, matkoihin, koulutukseen ja kilpailuihin. Yhdistyksellä on edustus Aluejärjestön johtokunnassa. Yhdistyksen edustajat osallistuvat Suomen Siirtolapuutarhaliiton liittokokoukseen 5. – 6.8.2017
Osallistutaan muiden helsinkiläisten yhdistysten juhliin ja keskinäisiin harrastekilpailuihin.

2. Puutarhatoiminta
Alueen hoitotyöt
Puutarhan yleisiä alueita hoidetaan kaupungin kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti.
Nurmikoiden leikkaus teetetään ostopalveluna. Pääportin luona, museoaukiolla ja Kerhotalon edessä olevat perennaryhmät ja pensaat hoidetaan talkootyönä. Aluetta rajaaviin
aitoihin kasvavat puut ja pensaat sekä metsikön reunan pensaat ja taimikot raivataan talkootyönä.
Palstalaiset hoitavat vuokrasopimuksen mukaisesti kohdallaan olevat käytävät. Yleiset
kentät, istutukset ja nurmikot siistitään talkoilla.
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Yhdistys pyrkii edistämään luonnonmukaista viljelyä. Yhdistys välittää palstalaisille feromonisyöttejä ja liimapyydyksiä omenapuiden tuholaisten torjuntaan.
Haitallisten vieraslajien torjuntaa jatketaan talkoilla yhteistyössä kaupungin rakennusviraston kanssa. Kunkin palstalaisen tulee huolehtia, että palstoilla ei ole haitallisia vieraslajeja.
Autolla ajoa siirtolapuutarha-alueella pyritään vähentämään. Ruusutielle asennetaan tarpeellinen määrä ajohidasteita.
Yhteiset tilat
Suihku- ja WC-tilat hoidetaan ja siistitään talkootyönä. Pääportti suljetaan iltaisin talkootyönä.
Sähköverkosto
Sähkönjakeluverkoston uusimishanke jatkuu toteutussuunnittelulla. Tutkitaan vielä tietoliikennejärjestelyjä. Urakkatyöt voitaneen aloittaa syksyllä.
Sähkönjakelun toimintaa valvoo yhdistyksen nimeämä ammatillisen pätevyyden omaava
henkilö.
Ulkovalaistus pidetään toiminnassa koko vuoden lukuun ottamatta valoisinta kesäaikaa.
Palstalaiset ilmoittavat sähkönkulutuksensa taloudenhoitajalle. Kulutus laskutetaan jäsenmaksujen yhteydessä.
Vesijohtoverkosto
Kesäkäyttöinen vesijohtoverkosto on yhdistyksen hallinnassa ja hoidossa. Tätä varten nimetään vastuuhenkilöt. Palstalaisten tulee noudattaa vastuuhenkilöiden antamia ohjeita.
Verkostossa ilmenevistä vioista pitää ilmoittaa heti vastuuhenkilöille. Jokaista palstaa kohti
on yksi hana, josta voi vetää omalle palstalle putkiston letkuliitännällä. Palstan päähana
tulee sulkea aina palstalta poistuttaessa.
Yhdistys huolehtii alueen vedentulon avaamisesta ja sulkemisesta. Ajankohta riippuu yöpakkasista. Pääportin WC:t ja suihkut ovat yleensä auki marraskuulle saakka, mutta
muualle vedentulo suljetaan jo lokakuun alkupuolella.
Palstoilla ei ole viemäröintiä. Vesi- ja kemialliset wc:t on kielletty. Yhdistys tulee antamaan
ohjeet hyväksyttävistä käymälätyypeistä. Palstalla syntyvä talousjätevesi imeytetään
kompostin ja istutusten kautta.
Jätehuolto
Palstoilla syntyvät puutarhajätteet kompostoidaan omalla palstalla. Jokaisella palstalla
tulee olla rotilta suojattu kompostori.
Oksat ja puuntaimet haketetaan yhdistyksen toimesta. Puiden rungot ja juurakot kerätään
erilleen. Haketukseen ei saa tuoda perennoja eikä sairaita kasvinosia.
Rakennusjätteet, kodinkoneet ja haitalliset jätteet sekä lasi- ja metallijätteet jokainen palstalainen kuljettaa itse asianmukaisiin paikkoihin. Yhdistys tiedottaa HSY:n jätekeräyksistä.
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Yhdistys järjestää kustannuksellaan kartonki- ja paperijätteiden sekä tavanomaisten kotitalousjätteiden keräyksen ja poiskuljetuksen sekä tilaa romulavan keväällä ja syksyllä.
Lannoitevälitys
Mullan, lannoitteiden, lavakaulusten ja hiekan välitystä jäsenistölle jatketaan talkoovoimin.
Palstalaisten tehtävät
Puutarhapalstan vuokrasopimus edellyttää, että palstaa hoidetaan vuokrasopimuksen
määräysten ja kaupungin kanssa sovittujen ohjeiden mukaisesti. Tietoa näistä on kirjasessa ”Kumpulan siirtolapuutarhurin opas”, joka on jaettu yhdistyksen jäsenille ja julkaistu
yhdistyksen kotisivuilla. Yhdistys valvoo määräysten ja ohjeiden noudattamista.
Vartiointi
Aluetta vartioi vartiointiliike tammi-huhtikuun ja syys-joulukuun ajan.
Kaupungin tehtävät
Kaupungin edustajat valvovat alueen hoitoa ja rakentamista. Kaupunki vastaa opasteista,
teiden ja kenttien lanauksesta ja määrävuosin tapahtuvasta kivituhkan lisäämisestä. Alueen puut ovat kaupungin hoidossa ja vastuulla.

3. Rakennus- ja korjaustyöt
Yhdistyksen rakennukset
Yhdistyksen rakennukset pidetään kunnossa pääosin talkoovoimin. Pääporttirakennuksen
huopakate ja ajoportti sekä ilmoitustaulut huolletaan tai uusitaan. Leikkipaikan kunnostamista jatketaan.
Keittiö
Keittiöön hankitaan uusi lämminvesivaraaja
Lukitukset
Selvitetään yleisten tilojen lukituksen uusimista.
Tulevien vuosien hankkeet
Käydään keskustelua ja tehdään selvityksiä WC- ja suihkutilojen uusimisesta, mahdollisesta saunan rakentamisesta ja Kerhotalon korjaustarpeista.

4. Kerhotoiminta ja tilaisuudet

Yhdistyksen 90-vuotisjuhla
Yhdistyksen 90-vuotisjuhla järjestetään 30.07.2017 Kerhotalossa ja juhlakentällä. Ohjelmaa ja järjestelyjä varten asetaan työryhmä, ja hyödynnetään vuonna 2016 asetetun historiatyöryhmän keräämiä aineistoja. Kumpulan Viestistä julkaistaan juhlanumero.
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Kerhot
Kannustetaan jäsenistöä järjestämään harrastus- ja kerhotoimintaa. Kerhotaloa ja muita
yhdistyksen tiloja saa maksutta kerhotoiminnan käyttöön; varsinaisilla yhdistyksen tilaisuuksilla on kuitenkin etusija.
Käsityökerho kokoontuu edelleen ja toimittaa yhdistyksen myyntitapahtumiin taidokkaita
käsitöitä.
Käsityön harrastuskerho Kätsyt jatkaa toimintaansa.
Urheilukerho järjestää harjoitus- ja kilpailutapahtumia mm. kroketin, mölkyn ja petankin
ystäville sekä puistojumppaa.
Lastenkerho järjestetään, jos vetäjä löytyy.
Joogakerho jatkaa kesäkuukausina.
Yhdistyksen jäseniltä toivotaan aloitteita kerhotoiminnan kehittämisestä.
Porttirakennuksessa on pieni askartelutila jäsenten tarpeisiin. Avainta voi lainata varapuheenjohtajalta.
Muita tilaisuuksia
Perinteiset myyntitapahtumat, kevättori ja syystori, palvelevat sekä varainhankintaa että
perinnekasvien vaalimista ja muuta puutarhakulttuurin edistämistä sekä edistävät hyviä
yhteyksiä naapurustoon. Perinteinen elojuhla jätettäneen tänä vuonna väliin, koska samoihin aikoihin vietetään yhdistyksen 90-vuotisjuhlaa.
Juhannusjuhla 24.6. kokoaa palstalaiset ja lähialueen asukkaat perinteiseen juhannuksen
viettoon.
Yhteistyössä Paavalin seurakunnan kanssa järjestetään kaksi lauluiltaa.
Yhdistys järjestää lastenjuhlan kesäkauden alussa.
Yhdistys jatkaa musiikki-iltojen järjestämistä kesällä.
Yhdistys järjestää jäsenilleen puutarhanhoidon neuvontaa. Erityisesti uusia jäseniä kehoitetaan osallistumaan myös Suomen Siirtolapuutarhaliiton sekä puutarha- ja ympäristöalan
toimijoiden järjestämään koulutukseen.
Jäsenistö järjestää valojuhlan elokuun viimeisellä viikolla sekä kirpputorin heinäelokuussa.
Yhdistys järjestää kauden päättäjäiset syyskuun lopulla Kerhotalossa.
Kerhotaloa luovutetaan korvausta vastaan jäsenten omiin tapahtumiin.
Grillikatos on jäsenten käytettävissä. Lukkoon sopii portin avain.
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5. Yhdistyksen talous
Toiminnan kulut katetaan jäsen-, tuki- ja kulutusmaksuilla sekä juhlien ja muiden tilaisuuksien tuotolla. Sähköremontin kulujen kattamiseen otetaan myös pankkilainaa.
Alueen ja yhdistyksen yhteisiin töihin osallistutaan joko 10 työtunnilla tai 150 euron tukimaksulla palstaa kohti. Tämä velvoite koskee alle 75-vuotiaita jäseniä. Kuitenkin vuonna
2012 tai sitä aiemmin 70 vuotta täyttäneet jäsenet ovat velvoitteesta vapautettuja yhdistyksen aiempien päätösten nojalla.
Yhdistyksen hyväksi tehty työ ja myyntitapahtumiin saadut lahjoitukset ovat ensiarvoisen
tärkeitä yhdistyksen talouden kannalta. Niiden avulla pidämme alueen viihtyisänä ja kulut
kurissa. Siitä kiitos jo etukäteen!
KUMPULAN SIIRTOLAPUUTARHAYHDISTYS RY
Hallitus

