N:o 85 Helmikuu 2011 – 40. vuosikerta
Koonneet Anja Wirman, Juha Tuhkanen ja Maarit Kivistö
Taitto Minna Kommeri

Kumpulan Siirtolapuutarhayhdistys ry:n
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2011 pidetään

lauantaina maaliskuun 12. päivä 2011 klo 13.30
Paavalin kirkon kokoustiloissa, Sammatintie 5.
Vuosikokouksessa käsitellään sääntöjen
9§:n määräämät ja muut esille tulevat asiat:
käsitellään yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2010
• esitetään yhdistyksen tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto vuodelta 2010
• päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä vuodelta 2010
• vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodelle 2011
• päätetään jäsen- ym. maksut sekä tulo- ja menoarvio vuodelle 2011
• valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja vuodelle 2011
• valitaan yhdistyksen hallituksen jäsenet ja varajäsenet vuodelle 2011
TILINTARKASTUS• valitaan yhdistyksen tilintarkastajat ja varatilintarkastajat
KERTOMUS
• valitaan muut yhdistyksen toiminnalle tarpeelliset henkilöt
JAETAAN
• esitetään ehdotus talkookortista ja päätetään asiasta
KOKOUKSESSA.
• kuullaan hallituksen tiedotukset
•

TERVETULOA PÄÄTTÄMÄÄN YHTEISISTÄ ASIOISTAMME! Terveisin Hallitus
OTA TÄMÄ LEHTINEN MUKAAN KOKOUKSEEN.
KOKOUKSESSA EI JAETA UUDELLEEN KÄSITELTÄVIÄ ASIAKIRJOJA.
Paavalin kirkolle pääsee kaikilla Hämeentietä kulkevilla busseilla ja raitiovaunuilla.

Nyt on aika...
Nyt on kiitosten aika. Haluan kiittää kaikkia
yhdistyksen jäseniä, jotka osallistuivat monin
eri tavoin toimintaamme pian päättyvänä
toimintakautena 2010. Parhaat kiitokseni
teille kaikille.
Nyt on aika tarkastella pian päättyvää toimintakautta. Ensiksi teen sen vertaamalla vuosikokouksessa vahvistettua toimintasuunnitelmaa
ja toimintakertomusta keskenään. Molemmissa pääpaino on ollut luonnollisesti niissä yhdistyksen tapahtumissa, jotka ovat varainhankinnan kannalta tärkeitä. Ne kaikki saatiin
onnistumaan hyvin tai ainakin kohtalaisen hyvin. Selatessani rinnakkain vuoden talousarviota ja toteutumaa huomaan, kuinka yhdistykselle kertyi ylijäämää. Raha on kovasti tarpeen
lähitulevaisuudessa suuriin perusparannuksiin
kuten esim. kerhotalon viemäröinti. Kuten elämässä usein käy, toteutuneiden asioiden joukossa on toimintasuunnitelmasta poikkeavia
juttuja ja osa toimintasuunnitelman asioista ei
vielä toteutunut.
Teemme tätä yhdistystoimintaa vapaaehtoisvoimin ja se tuo siihen oman makunsa ja myös
ripauksen epävarmuutta. Erilaisia ideoita ja
ajatuksia kerrottiin minulle ja muillekin hallituksen jäsenille pitkin vuotta. Kaikkien näiden
vuosien aikana, jotka olen ollut aktiivisesti mukana yhdistyksen toiminnassa, en ole törmännyt lampun henkeen, joka hetkessä toteuttaa
toiveita. Parhaiten saat omat ideasi toteutumaan tulemalla tekemään niitä.
Siirtolapuutarhallisuus on tällä hetkellä suosiossa. Kiinnostus meitä kohtaan on suuri ja
kysyntä mökkipalstoista ylittää moninkertaisesti tarjonnan. Meillä Kumpulassa viime vuonna kuusitoista palstaa vaihtoi omistajaa. Sain
keskustella kaikkien uusien jäsenten kanssa
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vuokrasopimusten siirron yhteydessä. Tämä oli
antoisaa. Vaihdoimme puolin ja toisin laajasti näkemyksiä ja mielipiteitä. Kun kysyin miksi he olivat hankkineet puutarhapalstan, yksi
perussyy on puutarhanhoito. Palstan hoito onkin harrastuksemme runko. Viime kesän vierailijat kehuivat aluettamme kauniiksi ja vehreäksi. Emmehän tuota vierailijoille pettymystä
tulevanakaan kesänä vaan hoidamme puutarhaamme huolella ja pidämme sen siistinä ja
kauniina. Uskaltaako jokainen luvata tämän?
Moni uusista jäsenistä oli myös kiinnostunut
tietämään kuinka voi tulla yhteisiin asioihin
ja töihin mukaan. Se on helppoa. Ilmoittaudut
vain talkoisiin ja siitä se alkaa.
Jo aikaisempina vuosina olen korostanut nuorten ja lasten toimintaa. Nythän lapsiperheitä tulee´yhdistykseen lisää koko ajan. Lasten
taidekerho on toiminut keskikesällä jo vuosia.
Nyt kyselen henkilöitä, jotka haluavat järjestää
lapsille ja nuorille muitakin virikkeitä. Ilmiantakaa itsenne!
Nyt on myös aika kutsua jäsenistö vuosi
kokoukseen. Yhdistyksessä on 337 jäsentä,
joista viime vuonna vuosikokoukseen osallistui
58 äänivaltaista jäsentä. Osallistumisen vuosi
kokoukseen tulisi olla parempi. Mukaan siis
mahtuu ja uusia henkilöitä tarvitaan nyt viemään yhdistystämme eteenpäin kehityksen
tiellä kohti parempaa huomista.
Tervetuloa vuosikokoukseen12.3.2011.
Harri Savander
Kumpulan siirtolapuutarhayhdistys ry:n
hallituksen puheenjohtaja

Kumpulan Siirtolapuutarhayhdistys r.y.:n

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2011
Aika
Paikka

Lauantai 12.3.2011 klo 13.30
Paavalin kirkon kokoustilat, Sammatintie 5

10. Valitaan yhdistyksen hallitukseen seitsemän (7)
varsinaista ja kolme (3) varajäsentä vuodelle 2011

ASIALISTA

11. Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodelle 2011

1. Kokouksen avaus

12. Vahvistetaan tulo- ja menoarvio sekä eri jäsenryhmien liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet sekä vuokrat ja muut säännöissä määrätyt maksut ja niiden maksutapa vuodelle 2011

2. Muistohetki
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

13. Valitaan yhdistykselle kaksi (2) varsinaista ja kaksi (2)
varatilintarkastajaa

4. Kokouksen asialistan hyväksyminen
5. Kokousvirkailijoiden valinta
- puheenjohtajat
- sihteeri
- kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa
- kolme (3) ääntenlaskijaa.
6. Esitetään yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2010
7. Esitetään yhdistyksen tilinpäätös vuodelta 2010 ja tilintarkastajien lausunto

14. Valitaan yhdistykselle
- emäntä/emännät
- isäntä/isännät
- vesijohtojen ja -verkoston hoitaja/-t
- sähkölaitteidenvalvoja
- aidan ja porttien hoitajat
- perennapenkkien vastuuhenkilö
- kotisivujen hoitaja
- lastenohjaajat (kerho ja urheilu)
- urheiluohjaaja
15. Esitetään ehdotus talkookortista ja päätetään asiasta

8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja
vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille sekä yli/alijäämän käyttämisestä

16. Hallituksen tiedotteita
17. Jäsenten tiedotteita

9. Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja
vuodelle 2011

18. Kokouksen päättäminen
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Kumpulan Siirtolapuutarhayhdistys r.y. Helsinki
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010
YLEISTÄ

Rakennus- ja korjaustyöt

Yhdistys on perustettu 27.7.1927, joten yhdistyksellä oli 83.
toimintakausi.

Portit, lukot ja aita ovat jokavuotinen korjausten kohde.
Töhryjä on poistettu useampaan otteeseen kauden aikana
todella ripeästi. Pikkukorjaukset ovat hoituneet talkootöin.

Palstoja on 268, joista kaksi on kaksoispalstaa ja yksi museo
palsta. Jäsenmäärä oli vuoden 2010 lopussa 337 henkilöä,
joista perhe- ja kannatusjäseniä oli 72.
Uusille omistajille siirrettiin vuonna 2010 17 vuokrasopimusta.
1. PUUTARHATOIMINTA
Yleistä
Jäsenistö on jälleen tehnyt merkittävästi talkoita alueen hoidon ja rahanhankinnan hyväksi. Töihin ilmoittauduttiin noin
140 palstalta. Iän puolesta vapautettuja oli noin 80. Heistä
osa teki kuitenkin talkootöitä yhteiseksi hyväksi, mistä heille
erityinen kiitos. Kaikkiaan kirjattiin noin 800 työtuntia.
Kerhotalon avaustalkoot olivat 2.5. ja sulkemistalkoot 20.9.
Pääportin perennapenkit hoidettiin talkoilla kahden viikon
vuoroissa. Kerhotalon ympäristön nurmikot haravoitiin talkoilla ja kenttä puhdistettiin rikkaruohoista. Pihapuutarhurit
J Heinonen Ky leikkasi kaikki yleisten alueiden ja museopalstan nurmikot. Haketukset suoritettiin entiseen tapaan keväällä ja syksyllä. Jo kolmantena vuonna peräkkäin sijoitettiin 20
palstalle feromonipyydykset omenakääriäisten ja pihlajamarjakoin torjuntaan. Mehiläishoitaja Markku Pöyhönen toi jälleen mehiläispesiään alueemme metsikköön satojemme parantamiseksi ja Kumpula-hunajan saamiseksi.
Neuvottelut
Rakennusviraston kanssa on oltu vuokrasopimuksen mukaisesti yhteistyössä ja viranomaisapua on saatu tarvittaessa.
Kaupungin tehtävät
Kaupunki lanasi tiet ja kentät sekä toi kivituhkaa vaurioituneiden tienkohtien kohentamiseksi. Kaupunki on kaatanut
alueelta aiemmin merkittyjä huonokuntoisia puita ja elokuun
myrskyjen jälkeen asiaan puututtiin todella napakasti ja
jälkeä syntyi.
Kaniongelmaan kaupunki on puuttunut myös hyvin ja asettanut alueelle kaniloukkuja, mutta syksyllä ei katsottu aiheelliseksi laittaa ampumatorneja.
Kaupungin aluetarkastus oli 23.8., mukana olivat Harri Savander, Juha Tuhkanen, Ritva Keko, Niina Kannisto ja Veikko
Bertell.
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Jäsenten rakentaminen
Jäsenten rakentaminen on ollut vilkasta ja kun muistetaan
heti suunnittelun alkuvaiheessa ottaa yhteys hallitukseen,
niin asiat hoituvat ongelmitta. Yhdistyksen rakentamisohjeita
on saanut tarvittaessa sihteeriltä.
Hankinnat
Kerhotalon kentälle hankittiin uudet lasten keinut todelliseen
tarpeeseen. Keittiölle ostettiin yleiskone. Yli 30 kpl pöytäliinoja saatiin ilman kustannuksia.
Sähköverkosto
Sähkönsyöttöverkosto on yhdistyksen omistuksessa. Kaikkiin
mökkeihin on oma kaapelipääte. Päätteestä mökkeihin vedetyt asennukset kuuluvat mökin omistajalle. Mökkiä kunnostettaessa tai korjattaessa tulee toimia niin, ettei aiheuteta sähkövaurioita. Aiheuttaja joutuu korvaamaan vahingon.
Kaapelipäätteen tulee sijaita rakennuksen ulkopuolella ja siihen tulee olla esteetön pääsy. Alueella on ympärivuotinen
sähkö. Ulkovalaistus toimii hämäräkytkimellä ja osin liiketunnistimella. Talviaikana palavat kaikki ulkovalot, pääportilla ja
grillillä on myös valaistusta.
Aluevalaistuksessa on uusimistarpeita. Vikoja ilmeni
keskuslaitteistossa ja joissain kaapeleissa. Vuosikokouksessa
hyväksytyn toimintasuunnitelman perusteella sähköverkoston korjaus/uusintasuunnitelmaa ryhdyttiin pohtimaan. Sähköverkoston huolto- ja korjaustöiden suunnittelu (aluevalaistuksen parantaminen) on ollut tekeillä ja osittain toteutettu.
Mökkiläiset ilmoittivat itse sähkölukemansa taloudenhoitajalle määräaikaan mennessä ja kulutus laskutettiin jäsenmaksujen yhteydessä.
Sähkölaitteiden valvojana oli Untamo Aukio ja vikojen korjaukseen osallistuivat Toivo Berg ja Martti Tolvanen.
Vesijohtoverkosto
Vesijohtoverkosto on yhdistyksen hallinnassa ja hoidossa.
Jokaista palstaa kohden on yksi oma hana, josta voi vetää
omalle palstalle putkiston letkuliitännällä. Mökkiläisten tulee
noudattaa vesijohtoverkoston hoitajan antamia ohjeita. Jokaiseen mökkiin on jaettu asiasta ohjeet ja oikeana ajankohtana ne ovat olleet myös ilmoitustauluilla.

Vesijohtojen avaus ja sulkeminen tapahtuu yhdistyksen toimesta. Ajankohta on säistä riippuvainen.
Pääportin wc:t ja suihku ovat olleet auki hieman myöhempään, mutta muut wc:t ja suihkut suljettiin jo ennen lokakuun puoliväliä. Verkostossa ilmenevistä vioista tulee aina
ilmoittaa välittömästi vesijohtoverkostonhoitajalle tai hallituksen jäsenelle.

lijoille. Esittelyt olivat 6.6.-29.8. välisenä aikana sunnuntaisin
klo 12- 14. Esittelyn hoitivat Pirkko Mielonen kesäkuun, Hanne Selkokari heinäkuun ja Marjatta Koivisto elokuun ajan.
Museomökin ja palstan hoitajana oli Lotta Junnilainen.

Vesijohtoverkostonhoitajina olivat Einari Lipponen ja Pentti
Kaukinen.

Palstan nurmikot leikkasi Pihapuutarhurit J Heinonen Ky.
Palstalle hankittiin tarvittavia työkaluja, lannoitteita ja kesäkukkia. Museomökkipalstan puutarhan entistämisen suunnittelua on jatkettu. Tässä vaiheessa mukana ovat olleet Juha
Tuhkanen, Terttu Hilli ja Anja Wirman.

Viemäröinti

Kirjasto

Yhteisten tilojen viemäröinnistä on tehty alustava suunnitelma
muutama vuosi sitten. On päätetty ryhtyä laatimaan viemärisuunnitelma, jonka toteuttamisesta päätetään myöhemmin.

Kerhotalolla on jäsenten käyttöön hankittu laadukas
puutarhakirjasto. Kirjaston aukioloajoista ilmoitettiin
ilmoitustauluilla. Kirjastoa hoiti Anja Wirman.

Jätehuolto

Vastuuhenkilöitä

Sekajätettä varten oli huoltoalueella 8m3 kontti, joka tyhjennettiin HSY:n kautta kerran viikossa. Paperi- ja kartonkilaatikoiden tyhjentämisestä huolehti Sita Oy. Kuluneena vuotena
aloitetun energiajätteen keräyksen hoiti HSY. Romuja kerättiin siirtolavalle toukokuun viimeisenä viikonloppuna. Syksyllä oli muutamana viikonloppuna riistanhoitoyhdistyksen hoitama omenalava.

Lannoitevälityksestä vastasi Anja Wirman apunaan Jyrki Väänänen, Pentti Kaukinen, Mikko Cajanus sekä Laina ja Toivo Berg.

Jätevastaavana toimi Harri Savander. Kerhotalon lokakaivon
tyhjennyksen valvonnasta huolehti Anja Wirman.
Tuhotyöt ja vartiointi
Kanit ovat aiheuttaneet melkoisia tuhoja, mutta myös palstoilta on hävinnyt marjoja ja omenoita ihmisten matkaan.
Alueella on liikkunut vieraita ihmisiä päiväsaikaan porttien
sulkemisen jälkeen ja verkkoaitaan on tehty kulkuaukkoja,
jotka on korjattu kuitenkin välittömästi.
Aluetta vartioi tammi-huhtikuun ja syys-joulukuun välisinä
aikoina GS4 Security.
Luennot, palstanhoitokilpailut

Aitojen, porttien ja lukkojen kunnosta sekä töhryjen poistosta
vastasi Risto Kosonen apunaan Lasse Leinonen.
Keittiön tavarakuljetuksista juhlien tarpeisiin vastasi Martti
Kilpeläinen. Yhdistyksen muista tavarakuljetuksista vastasi
pääasiassa Pentti Kaukinen.
Pääportti suljettiin iltaisin viikoilla 17-37 talkoovoimin. Tehtävää
hoitivat Anne Ojanperä, Vesa Klemola, Ari Lagerstedt, Lasse Leinonen, Maj-Lis Rissanen, Sirkka Mikkonen, Risto Välttilä, Sirpa
Sarlio- Lähteenkorva ja Pekka Henttonen.
Vanhojen suihkujen siisteydestä vastasivat Riitta Bovellan, Minna Tikkanen, Liisa Saarikoski ja Rita Luukas.
Kerhotalon wc:n siisteydestä huolehtivat Paula Tuomikoski, Leena Tammilehto, Liisa Saarikoski, Kati Westerberg, Päivi Tuominen
ja Mirja Arajärvi.

17.5. Eija Keski-Korpela Gardeniasta luennoi jälleen
neuvontaillassa jäsenille tärkeistä viljelyasioista.

Pääportin wc:n ja suihkun siisteydestä vastasivat Liisa Leinonen,
Leena Rainio, Anne Kananen, Laura Solaste, Sari Syväoja, Seija
Hiiros, Marja-Leena Säilä, Leena Tammilehto, Nina Borgelin, Leena-Maija Maltari-Ventilä ja Marita Nordman.

Palstanhoitokilpailun arvostelijoina olivat alan ammattilaiset.
3 parasta palstaa: 1. Ruusutie 123 Riitta Vanhatalo, 2. Unikkotie 191 Veera Hautamäki, 3. Sinikellontie 202 Laila Kukkonen.

Pääportin perennapenkkien vastuuhenkilönä oli Pirkko Mielonen apunaan Irma Danielsson. Rikkaruohojen kitkennästä ja
kasvien kastelusta huolehtivat jäsenet kahden viikon vuoroissa
(joskaan kaikkia vuoroja ei tänäkään vuonna saatu täytettyä).

Museomökki

Pääportin perennapenkkien entistämisen suunnittelua jatkettiin.

Museomökillä oli entiseen tapaan esittelymateriaalia vierai-

Askartelutilan avainta sai tiedustella sihteeriltä.
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2. JUHLA- JA KERHOTOIMINTA
Juhlat ja yhdistyksen tilaisuudet
23.5. järjestettiin Kevättori ja myynnissä oli taimia, juuria, sipuleita sekä käsitöitä. Kirpputorilla oli astioita ja kirjoja.
Kahvio leivonnaisineen.
17.6. vietettiin Paavalin srk:n järjestämää puhe- ja lauluiltaa
yhdistyksen tarjoamien kahvien kera.
19.6. järjestettiin lettujen paistokurssi.
25.6. vietettiin juhannusta alkaen klo 18 lipunnostolla. Ohjelmassa kenttäpelit, onnenpyörät ja kasvomaalaus viihdyttivät tanssin ohessa yleisöä. Kahvio, lettu- ja makkarapisteet
sekä käsityömyynti saivat ympärilleen kunnon jonot.
8.8. järjestettiin Elojuhla, jossa myytiin palstojen tuotteita
(vihanneksia, juureksia, marjoja ja kukkia). Kahvio tarjoiluineen, makkaroineen, lettuineen ja vielä käsityömyynti sekä
lopuksi tietysti tanssia.
19.8. vietettiin Paavalin srk:n ohjelmoimaa grilli-iltaa. Yhdistys tarjosi makkarat ja kahvit.
12.9. oli Syystorin vuoro, myynnissä kukkia, perennoja, sipuleita, omenia, aronioita ym palstojen tuotteita. Käsityöt ja
kirpputori astioineen ja kirjoineen sekä kahvio leivonnaisineen kuuluivat myös kuvaan.
25.9. vietettiin kesäkauden päättäjäisiä oman ohjelman ja
palkintojenjaon merkeissä. Kuivin suin ei tarvinnut olla, kahvia ja pikkupurtavaa oli saatavilla.
Kerhot
Lasten taidekerhoa piti taidemaalari Heli Tuhkanen Kerhotalolla.
Käsityökerho toimi edelleen ympäri vuoden, kesällä Kerhotalolla
viikoittain ja talviaikaan harvemmin kerholaisten kodeissa. Tuotteita myytiin yhdistyksen tilaisuuksissa.
Urheilun puolella kroketti, mölkky ja petankki olivat suosittuja lajeja. Urheilutoiminnan vetäjinä olivat Einari Lipponen, Matti
Pudas, Pentti Kaukinen ja Simo Saarikoski.
Jäsenten järjestämiä tilaisuuksia
Kerhotalolla järjestettiin useita jäsenten perhejuhlia.
Jäsenten kirpputori oli 21.8 Sireenipolulla ja yhdistyksellä oli
siellä kahvipiste. Valojuhlaa vietettiin 28.8.
3. JÄRJESTÖTOIMINTA
Jäsenistö
Vuoden 2010 lopussa yhdistyksen jäsenmäärä oli 337 henkilöä, joista perhe- ja kannatusjäseniä oli 72 henkilöä. Vuokrasopimuksensiirtoja tehtiin 17. Uusille jäsenille annettiin
sääntö- ja opaskirjat vuokrasopimuksen allekirjoittamisen
yhteydessä pidetyssä keskustelutilaisuudessa.
Tuonelan tarhoihin on vuoden aikana siirtynyt Pentti Ketola.
Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 13.3.2010
Paavalin srk:n kokoustiloissa, Sammatintie 5, 00550 Helsinki. Ko-
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kouksessa oli läsnä 58 yhdistyksen äänivaltaista jäsentä. Pöytäkirjamerkintöjä oli 17 pykälää ja asiat olivat sääntömääräisiä.
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 16.5.2010
Kumpulan Spy:n Kerhotalossa. Kokouksessa oli läsnä 44 yhdistyksen äänivaltaista jäsentä. Pöytäkirjamerkintöjä oli 10 pykälää
ja asiat olivat sääntömääräisiä.
Hallitus
Yhdistyksen hallitukseen kuuluivat Harri Savander puheenjohtajana, Anja Wirman sihteerinä, Juha Tuhkanen taloudenhoitajana, Untamo Aukio varapuheenjohtajana sekä Tiina
Muinonen, Kristiina Jääskeläinen, Maarit Kivistö ja Arja Tölkkö varsinaisina jäseninä ja Sirkka Valkjärvi, Asmo Noronen,
Raija Hukkamäki varajäseninä.
Hallitus on pitänyt 7 kokousta ja pöytäkirjamerkintöjä oli
142 pykälää.
Hallituksen jäsenet ovat osallistuneet kokouksiin seuraavasti:
Harri Savander 7, Anja Wirman 7, Juha Tuhkanen 7, Untamo
Aukio 6, Tiina Muinonen 5, Kristiina Jääskeläinen 4, Maarit
Kivistö 4, Arja Tölkkö 7, varajäsenet Sirkka Valkjärvi 7, Asmo
Noronen 2, Raija Hukkamäki 7 kertaa.
Tilintarkastajat
Varsinaisiksi tilintarkastajiksi oli valittu Esa Kylmälä ja Matti
Virtanen. Varatilintarkastajiksi oli valittu Toivo Berg ja Tuovi
Nöjd.
Toimikunnat ja toimihenkilöt
Emäntänä toimi Sirkka Valkjärvi apunaan talkoolaisia.
Kuukausi-isäntinä olivat touko-kesäkuussa Untamo Aukio,
heinäkuussa Matti Virtanen, elokuussa Martti Tolvanen, syyslokakuussa Toivo Berg. Liputuksesta huolehtivat isännät vuorollaan.
Juhannusjuhliin oli valittu järjestystä valvomaan Ari Mäkikoski järjestyksenvalvojana sekä Kaj Lindgren, Untamo Aukio, Tiina Muinonen, Kristiina Jääskeläinen ja Simo Saarikoski
vahtimestareina.
Tiedotus
Tiedotusta hoidettiin yhdistyksen jäsenlehden Kumpulan
Viestin lisäksi ilmoitustaulujen, postin, postilaatikkojakelun ja
internetin kautta.
Kotisivuja hoiti yhdistyksen tiedottaja Maarit Kivistö. Sivut löytyvät helpoimmin hakusanalla Kumpulan Siirtolapuutarha tai linkillä Aluejärjestön sivujen kautta www.siirtolapuutarhat.net.
Kotisivujen uudistus valmistui alkuvuodesta 2010.
Siirtolapuutarha -lehden kirjeenvaihtajana oli Anja Wirman ja
Mitä kuuluu -palstalle kirjoitti Maarit Kivistö.

Kumpulan Viesti

4. VARAINHANKINTA

Kumpulan Viesti 1/2010 postitettiin jäsenille heidän yhdistyksen tiedossa olevilla osoitteillaan 25.2.2010. Viestin olivat
koonneet Anja Wirman, Juha Tuhkanen ja Maarit Kivistö, taitto
Minna Kommeri. Kumpulan Viesti 2/2010 jaettiin mökkien postilaatikoihin 20.6.2010 talkoilla. Viestin kokosivat Anja Wirman,
Juha Tuhkanen ja Maarit Kivistö, taitto Minna Kommeri.

Yleistä

Suomen Siirtolapuutarhaliitto ry
SSpl:n 80-vuotisjuhlaa vietettiin 17.7.2010 Kupittaan ryhmäpuutarhassa, jossa samanaikaisesti vietettiin SSpl:n Kohtaamispäivää, Siirtolapuutarha-lehden 75-vuotisjuhlaa ja Kupittaan Ryhmäpuutarhayhdistyksen 75-vuotisjuhlaa.
Harri Savander on Siirtolapuutarha-lehden toimitusneuvoston puheenjohtaja ja SSpl:n hallituksen jäsen. SP-lehden toimitusneuvoston kokous pidettiin 3.9.2010 Kumpulassa. Kumpula sai kolmannen sijan SSpl:n toimintakilpailuissa vuosina
2008-9.

Jäsenmaksu oli 50 euroa sisältäen SSpl:n ja Aluejärjestön jäsenmaksut sekä Siirtolapuutarhalehden. Perhejäsenmaksu oli
15 euroa.
Toiminnan kulut katettiin jäsen-, tuki- ja kulutusmaksuilla sekä puutarhamyynnillä, käsityökerhon, keittiön, juhlien ja lannoitevälityksen tuotoilla.
Lahjoitukset
Yhdistyksen hallitus kiittää jäseniä yhdistyksen hyväksi tehdystä monipuolisesta työstä ja runsaista lahjoituksista.
Kumpulan Siirtolapuutarhayhdistys ry
Hallitus

Anja Wirman on SSpl:n kunniajäsen.

KULTTUURI- JA URHEILUKILPAILUJEN TULOKSIA

SSpl:n järjestämälle puutarhanhoitokurssille 12.-16.4.2010
osallistui 1 henkilö.

Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö ry:n Kesäkisat pidettiin 25.7.2010 Ruskeasuon siirtolapuutarhassa. Kumpulalaisten kilpailutulokset olivat seuraavat: Puhe: 1. sija Sirkka
Valkjärvi, 2. sija Toivo Berg. Kroketissa Kumpula sai 2. sijan.

Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö ry
Aluejärjestön puheenjohtajana oli Tuovi Nöjd ja johtokunnan
varsinaisena jäsenenä Juha Tuhkanen sekä varajäsenenä Harri Savander. Vuosikokousedustajina 22.4.2010 olivat Sirkka
Valkjärvi ja Tiina Muinonen.
Kumpula järjesti aluejärjestön johtokunnan kokouksen
11.8.2010. Aluejärjestön Kesäkisat pidettiin Ruskeasuon siirtolapuutarhassa 25.7.2010. Vuoden 2011 kesäkisat järjestää
Kumpulan spy. Helsinkiläisten siirtolapuutarhayhdistysten ja
rakennusviraston yhteispalaveri pidettiin 2.11.2010. Yhdistyksen edustajina olivat Juha Tuhkanen ja Untamo Aukio.

Kumpulassa pidettyjen urheilukilpailujen tulokset:
Tikka, naiset: 1. Eeva Kaukinen, 2. Susanna Mielonen, 3. Annikki Lipponen
Tikka, miehet: 1. Pentti Kaukinen 2. Toivo Pellonpää 3. Matti Pudas
Mölkky: 1. Annikki Lipponen, 2. Pentti Kaukinen, 3. Matti Pudas
Kroketti: 1. Toivo Pellonpää, 2. Einari Lipponen, 3. Matias
Koski.
Krokettipokaali: Pentti Kaukinen Petankki: Pentti Kaukinen.
Perinteisen Kumpula-Tali-krokettikilpailun voitti Kumpula.

Muistamiset
Yhdistyksen jäseniä on muistettu adressilla heidän merkkipäivinään.
17.7.2010 muistettiin Kupittaan Rpy:tä yhdistyksen 75-vuotisjuhlassa Kumpulan standaarilla. Yhdistyksen edustajina
olivat Harri ja Marjatta Savander sekä Anja Wirman. Liiton
80-vuotis- ja SP-lehden 75-vuotisonnitteluina annettiin myös
rahalahjat. Oulunkylän Spy:n 70-vuotisjuhlassa yhdistystä
onniteltiin rahalahjalla, Kumpulan edustajat Juha Tuhkanen
ja Anja Wirman.
Vierailut
21.8. Hyötykasviyhdistyksen Turun jaos vieraili tutustumassa
Kumpulaan.
31.8. Lohjan Puutarhaseuran jäsenet vierailivat Kumpulassa.
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Kumpulan Siirtolapuutarhayhdistys r.y.

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2011
Puutarhatoiminta

Juhla- ja kerhotoiminta

Yhteistyötä Helsingin kaupungin rakennusviraston, rakennusvalvontaviraston ja muiden kaupungin viranomaisten kanssa
jatketaan ja valvotaan vuokrasopimusehtojen ja muiden ohjeiden ja määräysten täyttymistä puolin ja toisin.

Järjestetään kevättori, juhannusjuhla, elojuhla, Paavalin seurakunnan seurakuntailta, syystori, kesäkauden päättäjäiset,
viljelyneuvontatilaisuus sekä jäsenistön järjestäminä harkinnan mukaan kirpputori ja valojuhla.

Sähkön syöttöverkosto on yhdistyksen omistuksessa ja sitä
valvoo erikseen valittu sähkölaitteidenvalvoja.

Järjestötoiminta

Aluevalaistusta korjataan ja sähköjakeluverkoston hankesuunnittelua jatketaan ja toteutussuunnittelu aloitetaan.

Pidetään sääntömääräiset yhdistyksen kokoukset.
- vuosikokous helmi-maaliskuussa
- kevätkokous touko-kesäkuussa

Sähköverkoston korjaus- ja huoltotöitä voidaan tehdä myös
ostopalveluina.

Osallistutaan Suomen Siirtolapuutarhaliitto ry:n ja Helsingin
Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö ry:n toimintaan.

Vesijohtoverkosto on yhdistyksen hallinnassa ja hoidossa. Sen
avauksesta keväällä ja sulkemisesta syksyllä huolehtii erikseen
valittu hoitaja/hoitajat. He huolehtivat tarvittaessa yhdistykselle
kuuluvat korjaustyöt joko omana työnä tai ostopalveluina.
Kerhotalon viemäröinnin suunnittelua jatketaan.

Kumpulan Viesti jäsentiedotteen toimittamista jatketaan
(2 numeroa / vuosi).

Yleisten alueiden nurmikoiden leikkaukset, alueen vartiointi,
loka- ja jätehuolto, haketus ja romujen poisvienti hoidetaan
ostopalveluina.

Osallistutaan siirtolapuutarhayhdistysten vuosijuhliin.
Muistetaan yhdistyksen jäseniä heidän merkkipäivinään.

Talkootoimintaa jatketaan ja niillä hoidetaan juhlien järjestelyt, saniteettitilojen siivousta, perennapenkin hoito, yleisharavoinnit, pääportin sulkeminen, museomökin esittelyt yms. talkoilla tehtäväksi harkitut työt.
Museomökkiä ja -palstaa hoitaa siihen erikseen valittu hoitaja tai se hoidetaan talkoilla.
Pääportin puistoalueen ja museomökkipalstan toteutussuunnittelu aloitetaan.
Muut alueen rakennus-huolto- ja korjaustyöt sekä hankinnat
tehdään hallituksen päätöksellä harkitusti.
Kirjastoa hoidetaan talkoilla ja uusia kirjoja hankitaan harkitusti.
Pääporttirakennuksen kate korjataan.
Järjestetään Helsingin Aluejärjestö ry:n kesäkisat sekä osallistutaan ja SSPL:n kursseille, luennoille ja kilpailuihin.
Lannoitevälitystä jäsenistölle jatketaan.
Omenakääriäisten torjuntaan hankitaan yhdistyksen toimesta feromonipyydyksiä.
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Yhdistyksen tiedottamista hoidetaan myös kotisivun. postin,
postilaatikkojakelun ja ilmoitustaulujen kautta.

Pidetään tarvittaessa infotilaisuuksia sekä jäsenille että lähialueen asukkaille.
Varainhankinta
Varainhankinta perustuu jäsenmaksuun ja kulutusmaksuihin
sekä puutarhamyynnin, käsityökerhon, keittiön, juhlien ja
lannoitevälityksen tuottoihin.

Talkootyöt
Jäsenten työtunnit ovat puutarhayhdistyksen toiminnan tärkeä
osa. Työtuntien ja varainhankinnan (mm. myyjäiset ja juhlat)
avulla pystymme pitämään varsinaiset jäsen- ja kulutusmaksumme mahdollisimman pieninä ja ylläpitämään tarvittavat
pesu- ja huoltotilat. Siksi sovimme aina kevään vuosikokouksessa alkavalle vuodelle tuntimäärän, joka alle 70-vuotiaiden
jäsenten tulee tehdä. Monet tekevät enemmänkin, ja vielä
merkkivuoden jälkeenkin. Jos aikaa talkootyöhön ei löydy, voi
työpanoksen sijaan tukea yhdistystä rahallisesti.
TÄRKEIMMÄT SÄÄNNÖLLISET TALKOOTYÖT
JA TAPAHTUMAT AJOITTUVAT NÄIN:
Koko kesän aikana
Emännän avuksi tarvitaan tapahtumiin ahkeria käsiä keittiön
tehtäviin ja kuljetuksiin.
Alueen kuukausi-isännän tehtävät (liputukset, pikku huoltotoimet, emännän apu ”miesten töissä”).
Toukokuu
• Alueen kevätkunnostus ja kerhotalon avaus
Kesäkuu
• Juhannusjuhla
• Kevättori
Elokuu
• Elojuhla
		
Syys-lokakuu
• Syystori
• Päättäjäiset
• Alueen sulkeminen ja syyskunnostus

Kesän aikana ilmoitetaan tapahtumien tarkemmasta ajasta
sekä esiin tulevista kunnostus- ja ylläpitotöistä ym tilaisuuksista Kumpulan Viestissä, ilmoitustauluilla ja netissä. Pää
portin ilmoitustaululle laitetaan myös ilmoittautumislistat
(keittiön listat kerhotalon taululla).

TALKOOTEHTÄVIÄ ERI TAPAHTUMISSA
Tässä osa kesän tärkeimmistä tapahtumista, joita
hoidetaan talkootyönä. Talkoisiin ilmoittautumislistat ovat ilmoitustauluilla ennen tapahtumaa.
Muita tehtäviä (maalaus, huolto, korjaus yms)
esiintyy myös kesän aikana ja niistä talkoolista on
ainakin pääportilla. Kullakin tapahtumalla on oma
talkoovastaava, joka neuvoo ja ohjaa talkoolaisia.
Kevät- ja syystorin talkootehtäviä ovat mm.
• kasvimyyjät
• kirpputorimyyjät
• keittiö/kahviohenkilöt
• kenttäjärjestelijät
Juhannus- ja elojuhlien talkootehtäviä ovat mm.
• kenttäjärjestelijät
• kenttäpelien hoitajat
• keittiö/kahviohenkilöt
• letunpaistajat
• arvanmyyjät
• järjestyksenvalvojat/vahtimestarit
• kokkovahdit (juhannus)
Kerhotalon avaamiseen ja sulkemiseen liittyviä tehtäviä
ovat mm.
• ikkunoiden pesu ja paikoilleen laitto/poisto
• kesäkalusteiden järjestelyt
Muita talkootehtäviä ovat mm.
• saniteettitilojen siivous
• pääportin sulkeminen
• museomökin esittely
• pääportin perennapenkin kesähoito
• lannoitevälitys
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Talkookirjurin terveiset ja ehdotus talkookortista
Maarit Kivistö

Ja mitäs se talkookirjuri oikein tekeekään? Merkitsee
vuoden lopussa tunnit ylös ja toimittaa raportin hallitukselle?
Periaatteessa kyllä, mutta itse asiassa homma on toistaiseksi ollut hieman monimutkaisempi. Postilaatikkoni
on vuoden mittaan täyttynyt erilaisista lippulappusista,
joissa on saattanut lukea vaikkapa “Gabriela, 4 tuntia
talkoissa.”
Koska kesällä pitää tehdä ennen kaikkea puutarhahommia, olen säästänyt lappusten selvimisen syksyyn. Jonakin iltana olen kumonnut kasan (ei pieni) näitä lippu
lappusia (toki selvemminkin kirjoitettuja) lattialle ja
alkanut selvitellä
- mitä lapuissa lukee (käsialoissamme on eroja)
- kuka Gabriela (ynnä muut epämääräisesti ilmaistut)
mahtaa olla
- mitä talkoita kukin tarkoittaa.
Lisäksi olen taulukoinut erilaiset suurempien tapahtumien talkoolistat, selvitellyt kuka juhannusjuhlien valmisteluun osallistunut “jasöldfkja faölsdkj” (käsiala
epäselvä) mahtaa olla. Ja niin edelleen.

Aionkin vuosikokouksessa ehdottaa keskustelua talkookortin käyttöönotosta. Ja voin tuoda sinne jopa ehdotuksenkin sellaisesta. Ajatuksena olisi, että jokaiselle jaettaisiin mahdollisimman nopeasti talkookortti, johon
aluksi merkittäisiin aikooko tehdä talkoita vai maksaa
vuosikokouksen määrittelemän talkoomaksun. Maksuun päätyneet voisivat heti palauttaa kortin minulle sitä sen kummemmin säilömättä.
Talkootyöurakkaamme osallistuvat pitäisivät kortin itsellään ja merkkaisivat siihen pitkin kesäkautta, mitä
tuli tehdyksi. Kortti toimisi myös itselle hyvänä muistilistana siitä, paljonko tunteja on jo urakoitu ja mitä vielä voisi tehdä. Kortti palautettaisiin talkookirjurille kesäkauden päättyessä.
Näin selvittäisiin yhdellä lappusella / palsta.
Alla vielä sama ehdotus kuvana. Keskustellaan tästä
vuosikokouksessa?
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Sihteerillä on asiaa
Anja Wirman

Osoitteenmuutokset
Muistutuksena jokavuotiseen tapaan, osoitteenmuutokset tulee ilmoittaa kuukauden kuluessa muutosta
sihteerille, joka hoitaa muutoksen uudesta osoitteesta edelleen Siirtolapuutarha-lehteen ja samalla yhdistyksen rekisteriin. 0soitteenmuutoksia ei siis milloinkaan suoraan liiton toimistoon. Näin toimien asiat
pysyvät järjestyksessä.
Avaimet
Sihteerillä on myytävänä porttien ja suihkujen avaimia.
Vanhat kuluneet ja vääntyneet avaimet kannattaa vaihtaa uusiin. Vanhasta kuluneesta avaimesta teetetty uusi avain ei aina toimi toivotulla tavalla ja mikään avain,
jossa on kolmionmuotoinen muovinen pujotettu merkki ei mahdu lukkoon, siis joku muu merkki avaimeen.
Sihteerilie tuodaan aika ajoin löytyneitä avaimia ja kysellään kadonneita. Tälläkin hetkellä on yhdet avaimet
odottamassa omistajaansa ja sihteeri odottaa takaisin
pikalainaksi antamaansa avainta.
Mökkien ja vuokrasopimusten myynti
Ennen mökkien myyntiä tulisi niin myyjän kuin ostajankin ottaa yhteyttä sihteeriin, käytäisiin läpi tär-

keimmät asiat. Menneen kauden aikana oli selviteltäviä asioita enemmän kuin koskaan. Kaupan jälkeen
tulee toimittaa kaupanteon asiapaperit nopeasti sihteerille rekisteröintiä varten.
Kauppahan ei ole selvä ennenkuin yhdistyksen hallitus on sen käsitellyt.
Rakentaminen
Kevään tullen rakentamisen halu nousee pintaan.
Malttia, malttia, ensimmäiseksi kannattaa tutustua
Kumpulan rakentamisohjeisiin. Se keltakantinen vihkonen, joka on jaettu joka mökkiin, kertoo mitä ja miten saa rakentaa sekä mitä lupia tarvitaan. Jos ohje
on kateissa, sihteeriitä saa uuden.
Lepaan kurssi
Suomen Siirtolapuutarhaliiton keväinen puutarhahoidonkurssi järjestetään Lepaalla Hämeen Ammattikorkeakoulussa 11.-15.4.2011. Tarkemmat tiedot kurssista ilmoitetaan myöhemmin.
Sihteerin yhteystiedot
Anja Wirman
Puhelin kotiin (09) 767 390 ja 050 460 2348.

Mitä se tiedottaja oikein tekee?
Maarit Kivistö

Vuosikokouksen lähestyessä ajattelin, että voisi olla hyvä valaista vähän näitä yhdistyksen tiedottajan tehtäviä – ties
vaikka joku innostuisi ilmoittautumaan kaveriksi tai vaikka
hommaa ihan kokonaankin hoitamaan. Vaikka homma minulle aika luonteva onkin, en siitä missään nimessä ole kynsin hampain kiinni pitämässä, päinvastoin. Pieni vuorottelu
voisi tehdä terääkin.
Vuoden 2009 ja 2010 taitteessa tehdyn nettisivu-uudistuksen
jälkeen yhdistyksen tiedottajan voimavarat kuluivat lähinnä
Kumpulan Viestin aineiston kokoamiseen, erilaisiin kyselyihin
vastaamiseen, nettisivujen päivittämiseen ja edelleen parantamiseen.
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Lisäksi kirjoittelin viidesti Siirtolapuutarha-lehden Mitä kuuluu -palstalle. Viimeisin, joululehteen tehty kirjoitukseni tosin
oli joutunut jossakin vaiheessa kateisiin. No, onpa tarvittaessa ensi jouluksi jo juttu valmiina.
Vuosikokous valitsee tiedottajan ja hallitus määrittää tiedottajan tehtäviä. Jos olet kiinnostunut näistä hommista, tulethan kokoukseen ilmiantamaan itsesi. Tai anna kaverin tehdä
se puolestasi.
Terveisin Maarit
maarit.kivisto@welho.com

