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nekalan

siirtolapuutarhayhdistys ry

PUHEENJOHTAJAN
TERVEHDYS

P

itkä kuuma kesä Pitkästä aikaa,
kesä 2018 oli sellainen kuin
kesän kuuluukin olla. Sadepäiviä
oli vähemmän kuin aurinkoisia ja
juhannuksena oli lämpimämpää
kuin vappuna, joten toivottavasti
kaikki pääsivät nauttimaan täysin
rinnoin suotuisista keleistä.
Kokeilu yhdistyksen toimikauden
neljän suurimman jäsentapahtuman
järjestelyvastuun kiertävästä
jalkauttamisesta alueen kaikkia
viljelijöitä koskevaksi todettiin

onnistuneeksi. Nyt kaikki pääsevät
halutessaan osallistumaan
kevätmyyjäisten, juhannusjuhlan,
venetsialaisten- ja puurojuhlan
järjestelyihin neljän vuoden välein
ja toteuttamaan omia ideoitaan
yhdessä palstanaapurien kanssa.
Toivottavasti tämä järjestely antaa
rohkeutta ja intoa osallistua myös
muiden tapahtumien järjestelyihin,
sillä käsipareja toiminnan
pyörittämiseen tarvitaan aina.

Perusparannushanke nytkähti
vihdoinkin käyntiin ja vanha puoli
saatiin lähes valmiiksi, keväällä
vielä viimeistellään, kun lämpimän
syksyn jälkeen tuli talvi sittenkin
hieman liian aikaisin. Yhdistyksen ja
urakoitsijan puolesta välitän kiitokset
joustamisesta ja kärsivällisyydestä.
Vaikka käynti omalle palstalle oli
hetkittäin mahdotonta ja käyttövesi
jouduttiin hakemaan uudenpuolen
kaivosta, työt pääsivät etenemään
suunnitellusti.

Nyt kun yhdistyksen historian suurin
projekti on vuosien suunnittelun
jälkeen saatu käynnistettyä, on
allekirjoittaneella hyvä tilaisuus
siirtyä sivuun. 15 vuotta hallituksessa
ja 6 vuotta puheenjohtajana ovat
antaneet paljon. Mutta aikansa
kutakin, nyt on tullut aika kiittää teitä
kaikkia kuluneista vuosista.

Pertti Laitila
puheenjohtaja
Nekalan Siirtolapuutarhayhdistys ry
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NSPY:N VUOSI 2018

Y

hetkeä, milloin viljelijän työtkin
voivat käynnistyä.

hdistyksemme
kunniapuheenjohtaja on Pentti
Heiskari ja kunniajäseniämme ovat
Raija Aurola, Hilkka Koivunen, Pertti
Laitila, Marjatta Nieminen, Hugo
Savolainen ja Taavi Seppälä.

Samoihin aikoihin aloitettiin
yhdistyksen silppureiden vuokraus ja
maa-ainesmyynti. Myös yhteistötyöt
käynnistyivät.

Yhdistyksessämme on 311
varsinaista jäsentä ja 24
kannatusjäsentä. Edellisten vuosien
tapaan mökeistä n. 6% (19 kpl)
vaihtoi omistajaa vuoden aikana.
Kevätkausi aloitettiin tuttuun tapaan
kevättalkoilla 28.4, jolloin laitettiin
yhteiset alueet kuntoon. Ahkerille
talkoolaisille tarjottiin keittolounas ja
pullakahvit.
Lämpimien säiden vuoksi vedet
päästiin avaamaan jo 7.5. Vesien
avaaminen tarkoittaa monelle sitä

jäsenistömme

Tuttuun tapaan viljelijöille
järjestettiin monenlaista ohjelmaa.
Yhdistyksen kirpputorilla 26.5
moni sai ostaa esimerkiksi taimia
kasvamaan omalle palstalleen ja
tuomaan iloa satokauteen.
Varsin kuuma kesä kului palstoista ja
kastelusta huolehtien. Saimme myös
nauttia puistokonserteista, joita
alueellamme järjestettiin.
Omenatori oli jälleen suosittu sekä
viljelijöiden että ohikulkijoiden
keskuudessa. Kangasalan

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Palstoja, joissa vaihtui jäsen

16

19

16

23

23

24

Perheen sisäisiä siirtoja

3

0

3

2

4

3

Jäsenistön keski-ikä

62,7

62,5

62

62

61,7

62

Keskimääräinen jäsenaika (vuosia)

13

13,1

12,5

13,5

12,9

12,5

Kannatusjäsenten määrä

24

31

28

29

21

23

Rakennuslupia myönnettiin 8kpl ja toimenpidelupia 19kpl.
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riistanhoitoyhdistyksen ylläpitämään
omenasäiliöön sai viedä
syömäkelvottomia omenoita.
Syyskuun alussa vanhalta puolelta
käynnistyi kauan suunniteltu
perusparannushanke, minkä
johdosta vedet katkaisiin normaalia
aikaisemmin vanhalta puolelta.
Uudelta puolelta vedet katkaisiin
7.10.
Koko kauden ahkerat jäsenet
tekivät yhteisöitä huolehtien
yleisten alueiden ylläpidosta,
tarvikemyynnistä, saunan
toiminnasta, tapahtumista ja
lukuisista muista sovituista töistä.
Yhteisten tilojen siisteyteen ja
kompostikäymälöiden hoitoon
yhdistys hankki ulkopuolista apua.

Kuva: Pertti Laitila
toimintakertomus
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TIEDOTTAMINEN
JA KÄYTETYT KANAVAT

T

änä vuonna yhdistyksen
tiedotukseen toi oman
lisänsä pitkin vuotta edelleen
valmisteltu ja syksyllä käynnistetty
perusparannushanke.
Siihen liittyen pidettiin
kauden loppupuolella vanhan
puolen viljelijöille 16.8.
tiedotustilaisuus, jossa käytiin
läpi perusparannushankkeen
etenemissuunnitelma, viljelijöiltä
vaadittavat toimenpiteiteet ja
muut viljelijöitä kiinnostaneet
toteutukseen liittyvät asiat.
Työn edetessä ja suunnitelmien
päivittyessä niistä tiedotettiin sekä
sähköpostitse, Pirtin ilmoitustaululla
että tekstiviesteillä.
Muutoin tiedotus oli pitkälle
edellisten vuosien mukaista.
Kevätkokouskutsun mukana
viljelijöille toimitettiin edellisvuoden
toimintakertomus, Kevättuulahdus,
jossa on muutamia kauden
käynnistymiseen liittyviä tietoja ja
lisäksi tapahtumakalenteri sekä
uuden kauden toimihenkilöiden
yhteystiedot.

Alueen seitsemällä ilmoitustaululla
tiedotettiin kuukausitiedotteilla
tulevista tapahtumista ja muista
ajankohtaisista asioista.
Kattavimmin tiedotteita pidetään
pääilmoitustaulullamme.
Kuukausitiedotteet, kuten
muutkin tiedotteet, lähetettiin
viljelijöille myös sähköpostitse.
Päätapahtumista sekä erinäisistä
kiireellisistä tiedotuksista lähetettiin
tekstiviestejä mahdollisimman
nopean ja kattavan tiedonvälityksen
varmistamiseksi.
Nettisivumme toimivat
pääasiallisena tietolähteenä,
jonne on koottu mm. perustietoa
yhdistyksestämme, toimihenkilöiden
yhteystiedot, tiedot tulevista

tapahtumista ja myynnissä olevista
mökeistä. Sieltä löytyy myös
monenlaisia ohjeita koskien mm.
jätehuoltoa, kompostointia, mökin
myyntiä ja rakentamista.
Yhä merkittävämpänä osana
viestinnässä on Facebook
-ryhmämme. Siellä jaetaan
monenlaisia puutarhureita
kiinnostavia linkkejä tapahtumiin,
artikkeleihin ja tietysti myös kuvia
puutarhaltamme.
Uusien viljelijöiden tiedotustilaisuus
pidettiin 4.7. Viljelijöillä oli
mahdollisuus keskustella puutarhan
asioista myös puheenjohtajan
kyselytunneilla, joita pidettiin
neljänä kesäkuun maanantaina.

Yhdistys internetissä
Yhdistyksen nettisivut: nekala.siirtolapuutarhaliitto.fi
Yhdistys Facebookissa: Nekalan Siirtolapuutarhayhdistys ry

Facebook sivuilla tykkääjiä
Nettisivuilla kävijöitä

2018

2017

466

407

62 286

46 425

Sekä nettisivuilla että Facebookissa myytävät siirtolapuutarhamökit keräävät paljon
kiinnostuneita vierailijoita.

Kuva: Henna Kiviluoto
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hallituksen jäsenet 2018

HALLITUS JA SEN TOIMINTAA
sääntömääräiset kokoukset

S

ääntömääräinen yhdistyksen
kevätkokous pidettiin 25.3.
Yhtenä merkittävänä asiana
päätettiin antaa hallitukselle
oikeudet allekirjoittaa
perusparannuksen neuvoteltu
urakkasopimus.
Sääntömääräisten asioiden osalta
kevätkokous mm. hyväksyi vuoden
2017 tilinpäätöksen, jonka oli
tarkastanut HT-tilintarkastaja Miikka
Salonen.

Yhdistyksen syyskokous pidettiin
28.10 ja puheenjohtajana toimi
Pertti Laitila.

Yhdistyksen syyskokouksessa
29.10.2017 yhdistyksen
puheenjohtajaksi vuodeksi 2018
valittiin Pertti Laitila ja seuraavat
hallituksen jäsenet.

Hallituksen varsinaiset jäsenet
vuosiksi 2018–2019

Kokouksessa valittiin yhdistykselle
uusi puheenjohtaja ja uusi hallitus.
Yhdistyksen puheenjohtajaksi
valittiin Pekka Salminen.

Marianne Viitanen

Lisäksi kuultiin
perusparannusurakan
toteutuksen tilannekatsaus ja sen
rahoitussuunnitelman toteutumisen
seurantaraportti.

Kaisa Juva

Maija Virtanen
Pekka Salminen

Sääntöjen mukaisesti hallituksen
varsinaisina jäseninä jatkoivat 2018
Henrik Huovila
Sirkka Hakala

palstatarkastukset

Raija Aurola

H

Markku Mattila

allitus suoritti joka kesäisen
palstatarkastuksen 11.-12.6.
Tarkastuksen avulla huolehditaan
siitä, että noudatamme
kaupungin meille antamia ja itse
määrittelemiämme sääntöjä
palstojen kasvuston ja siisteyden
osalta.

Muistutuksia annettiin tällä kertaa
78kpl.
Uusinta tarkastus tehtiin 13.8 ja sen
perusteella annettiin 25 muistutusta.

Hallituksen varajäseniksi vuodeksi
2018 valittiin

Tämän kesän rakennustarkastuksen
perusteella annettiin 28
huomautusta.

Satu Ilmonen
Pekka Keilan
Marjatta Nieminen
Juha Leko
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Kuva: Pertti Laitila
hallituksen kokoukset
lukuina

H

allitus kokoontui varajäsenineen
13 kertaa vuoden aikana.
Työskentely aloitettiin
järjestäytymiskokouksessa 13.1
ja viimeisen kerran kokoonnuttiin
27.11.
Läsnä kaikissa kokouksissa: Pertti Laitila, Pekka Keilan ja Marjatta
Nieminen.
Läsnä 12 kertaa: Sirkka Hakala,
Kaisa Juva, Pekka Salminen ja Maija
Virtanen.
Läsnä 11 kertaa: Henrik Huovila ja
Satu Ilmonen.
Läsnä 10 kertaa: Raija Aurola, Markku Mattila ja Marianne Viitanen.
Läsnä 9 kertaa: Juha Leko.
toimintakertomus

9

Kuva: Johanna Kivimäki

EDUSTAJAMME ALUE- JA
KESKUSJÄRJESTÖISSÄ

yhdistysten kokousten osallistujamäärät:

2018

2017

2016

2015

2014

kevät

syksy

kevät

syksy

kevät

syksy

kevät

syksy

kevät

syksy

Jäsenet

72

69

67

78

40

47

59

55

61

67

Muut osallistujat

8

4

7

7

6

6

4

5

14

9

hallituksen kokoukset:

Hallituksen kokoukset
Kokouksen keskimääräinen kesto
Käsitellyt pykälät, joissa runsaasti
alakohtia
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2018

2017

2016

2015

2014

13

13

12

13

15

2h
18min

2h
31min

2h
44min

3h
11min

3h
2min

249

241

236

250

270

P

irkanmaan Siirtolapuutarhojen
Aluejärjestö (PSAJ) hallitus
kokoontui toimikauden aikana
kahdeksan (8) kertaa.
Aluejärjestössä edustivat
yhdistyksemme jäsenet seuraavasti:
hallituksen varsinaisena
jäsenenäyhdistyksemme
puheenjohtaja Pertti Laitila (5),
varajäsenenä sihteerimme Kaisa Juva
(6). Aluejärjestön taloudenhoitajana
toimi Kirsi Nieminen.

Suomen Siirtolapuutarhaliiton
(SSpl) puheenjohtajana toimi
yhdistyksemme pj. Pertti Laitila
ja hallituksenvarajäsenenä Sirpa
Santala.
Kansainvälisen Siirtolapuutarhaliiton
(Office International du
Coin de Terre et des Jardins
Familiaux) kokousedustajana ja
tilintarkastajana toimi Suomen
Siirtolapuutarhaliiton puheenjohtaja
Pertti Laitila.

Sääntömääräisissä kokouksissa
yhdistystämme edustivat Loviisa
Badermann, Päivi Karlstedt,
Satu Ilmonen sekä tarvittaessa
varajäseninä Johanna Kivimäki, Sirpa
Santala ja Liisa Jokitalo
toimintakertomus
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Tehtävä

Nimi

Puheenjohtaja

Pertti Laitila

Sihteeri

Kaisa Juva

Jäsenrekisteri

Juha Leko

Isännöitsijä, vuokrasopimukset

Maija Virtanen

Pääemäntä, Pirtin varaus

Marjatta Nieminen

Kiinteistön hoitaja

Markku Mattila

Tiedottaja

Henrik Huovila

Yhteisötyötoimikunta

Anja Lamminsivu, Markku Mattila

Ympäristövastaava

Marianne Viitanen

Taloudenhoitaja

Pekka Keilan

Yhdistyksen kevätkokous Pirtillä

25.3

Kevättalkoot

21.4

Yhdistyksen kirpputori

27.5

Yrttikurssi

13.6

Yhdistyksen puheenjohtajan kyselytunti
kesäkuussa maanantaisin

7., 14., 21., 28.6

Juhannusaaton sauna

22.6

Juhannusaaton lipunnosto
Pirtin pihapiirissä

22.6

Juhannusjuhla

22.6

Juhannuspäivän sauna

23.6

Juhannuksen iltakirkko ja kirkkokahvit

23.6

Nekala-päivä

30.6

Avoimet puutarhat -tapahtuma
ja viljelijöiden pihakirppis

1.7

Karaokeilta

3.7

Uusien viljelijöiden tiedotustilaisuus

4.7

Tietovisa

17.7, 21.8

NSPY:n kesäkisat ja petankkikisat

22.7

Rahastonhoitaja

Anja Möykkynen

Keittolounas

21.7

Ohjelmatoimikunnan vetäjä

Satu Ilmonen

Naisten saunailta

2.8

Ohjelmatoimikunta

Anita Heinonen

Tapahtumien yön sauna

9.8

MIesten saunailta

16.8

Pihakirkko

22.8

Rakennustoimikunta

Pekka Salminen, Markku Mattila, Tytti
Turpeinen

Perusparannustoimikunnan vetäjä

Juha Leko

Perusparannustoimikunta

Pekka Salminen, Taavi Seppälä, Markku
Mattila

Saunavastaava

Raija Aurola

Saunaisäntä

Jarkko Tallberg

Saunaemäntä

Anita Heinonen

Urheiluvastaavat

Satu Ilmonen, Antti Heinonen

Siirtolapuutarha-lehtijutut

12
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Maija Virtanen

Venetsialaiset

25.8

Puistokonsertit

20.7, 18.8

Saunakauden päättäjäiset

29.9

Syystalkoot

6.10

Yhdistyksen syyskokous

28.10

Puurojuhla

25.11

Viikottain tapahtuvaa:
Käsityökerho Pirtillä

torstaisin

Yhteisötyö, työnjako Pirtillä

tiistaisin (touko-elo)

Petankkia + opastusta
urheilukentällä

to klo 16-18, su klo 11-13

Sauna

lauantaisin (touko-syys) ja myös
keskiviikkoisin (kesä-elo)

Letunpaistoa

keskiviikkoisin
toimintakertomus

TAPAHTUMAKALENTERI 2018

HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT

Tapahtuma

13

PUUTARHALLA TAPAHTUU

P

uutarhalla järjestettiin
koko kauden ajan
tapahtumia aina kevättalkoista
ja kompostointikurssista
juhannusjuhliin, petankkikisoihin ja
venetsialaisiin. Ensimmäistä kertaa,
osa tapahtumien järjestämisestä oli
vastuutettu määrätyille palstoille ja
mallin todettiin toimivan hienosti.
Näin saimme uutta väkeä mukaan
tapahtumien järjestelyihin. Listan
vuoden tapahtumista näet sivulla 13.
Puurojuhla marraskuun lopulla
päätti vuoden tapahtumat.
Puurojuhla on jo perinteinen,
lasten ja aikuisten suosiossa oleva
tapahtuma, joka kerää tuvan täyteen

joulun odottajia.
Yhteisesti lauletut tutut joululaulut,
mukaansa tempaava nukketeatteri
ja maistuva puuro kuuluivat
juhlaan tänäkin vuonna. Juhlan
odotetuin vieras oli joulupukki, joka
joulumuorin kanssa jakoi lahjat
perheen pienemmille.
Puurojuhlassa järjestettiin myös
arvonta, missä onnekaat viljelijät
voittivat pieniä ja isoja palkintona.
Pääpalkintona oli muhkea
joulukinkku.
Kiitos kaikille aktiivisille
tapahtumajärjestäjille ja osallistujille
kauden tapahtumista!

Puurojuhlan ohjelmassa viihdyttävää nukketeatteria. Kuva: Johanna
Kivimäki
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AVOIMET PUUTARHAT

A

voimet puutarhat on jo käsite
suomalaisessa kesäohjelmassa.
Idea on tullut hyvin tunnetuksi ja
suosituksi vuosien myötä. Nekalan
siirtolapuutarha on yksi kohde
monien kymmenien tamperelaisten
ja pirkanmaalaisten puutarhojen
joukossa.
Kesällä 2018 aluettamme kävi
ihailemassa ja ihmettelemässä noin
700 vierailijaa. Nekalan Avoimiin
puutarhoihin osallistui 37 palstaa.
Alueellamme oli avoinna 20 pihaa.
Kirpputoria piti omassa pihassaan 23
ja Pirtin pihassa 5 viljelijää. Kahvilaja ravintolamyyntiä oli kuudella
palstalaisella.

Lapsivieraille oli järjestetty aktiivista
ja hauskaa toimintaa sillä aikaa, kun
aikuiset kiersivät alueellamme.
Makkaroiden, lettujen ja kahvilan
tuotteilla hankimme yhdistyksellemme
n. 1000 €.
Nekalan Avoimien puutarhojen
järjestäjinä on toiminut jo usean
vuoden ajan aktiivinen talkooryhmä,
johon mielellään otamme uusia
tekijöitä tulevana kesänä.
Talkooryhmän puolesta,
Päivi Karlstedt

Vierailijoille oli järjestetty taas
opastettuja kiertokäyntejä. Monet
kulkivat myös yksin tai ryhmässä
laatimamme kartan mukaan.
Karttaan oli merkitty avoimet pihat,
kirpputorit ja kahvilat/ravintolat.
Info-tiski oli suosittu paikka. Siinä
kyseltiin kaikkea mahdollista
kasveista ja hedelmäpuista,
kukista ja viljelykasveista.
Vastauksia annettiin myös mökkien
hinnoista, alueen säännöistä ja
palstavelvollisuuksista, ekologiasta,
Pirtin vuokrauksesta jne.
Jaakon raparperimehu
Kuva: Päivi Karlstedt
toimintakertomus
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ALUEEN KUNNOSSAPITOA
JA KEHITTÄMISTÄ
Perusparannushanke
käynnistyi

2

018 saatiin käyntiin pitkään
suunniteltu perusparannushanke
parantamaan tieverkostoa ja
vesiputkia. Alunperin hankkeeseen
ajateltiin sisällytettävän myös
sähköverkoston uusiminen,
mutta tästä luovuttiin lopulta
kustannussyistä.
Nykyinen sähköverkkomme
palvelee meitä vielä vuosia, eikä
itse runkoverkon uusiminen
olisi korjannut suurinta vaaran
paikkaa, eli itse mökkien
sähköasennuksia. Jokaisen viljelijän
onkin hyvä tarkistaa, onhan mökin
sähköasennukset kunnossa ja
ajanmukaiset.
Perusparannustöiden yhteydessä
tehdään sähköverkon pieniä
kunnostustöitä, niiltä osin kuin se on
tarpeellista. Näitä ovat esimerkiksi
lahojen tolppien vaihtaminen tai
liian notkollaan olevien linjojen
kiristäminen.
Ahdasta on, mutta ammattitaito
auttaa. Kuva: Taavi Seppälä
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Lemmikkitieltä uutta ja vanhaa putkea (Kuva: Pekka Keilan)

Tie- ja vesijohtoverkoston

Hankkeen rahoitus ja

T

H

huono kunto vaati toimia

ieverkoston huonon kunnon oli
varmasti huomannut jokainen,
sillä tiet ovat möykkyiset, sadevedet
valuvat vääriin paikkoihin, routa
tekee tepposiaan ja osittain palstat
olivat laajentuneet tien puolelle,
jolloin pelastusajoneuvojen vaatima
minimileveys ei täyty. Lisäksi etenkin
vanhan puolen vesijohtoverkosto
on käyttöikänsä loppusuoralla ja
putkirikot olivat joka kesäinen riesa.
Perusparannuksessa lähdettiin
korjaamaan kaikkia näitä ongelmia
uusimalla vesijohtoverkosto aina
viljelijöiden palstalle tuleviin
hanoihin saakka, sekä vaihtamalla
tieverkoston massa n. 80cm
syvyyteen asti.

valmistelu

anketta varten oli kerätty
rahaa jo useamman vuoden
ajan, jonka myötä meillä oli
hyvä alkupääoma projektille.
Loppurahoitus päätettiin kerätä
viljelijöiltä joko kertamaksulla, tai
neljään osaan ja kahdelle vuodelle
jaetulla maksulla.
Kertamaksuun asetettiin pieni 50€
porkkana, jotta saisimme varmasti
riittävän määrän rahaa kasaan
töiden aloittamiseen. 103 jäsentä
maksoi kerralla ja 208 maksaa
osissa.
Perusparannukseen oli teetetty
suunnitelmia Destialla jo vuonna
2016. Kesällä 2017 pyysimme
toimintakertomus
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tarjouksen Hervannan Kaivimelta,
jotta saimme tarkennusta
lopullisesta summasta. Tämä
tarjous sisälsi vielä sähköverkon
uusimisenkin, jonka hintalappu
todettiin liian kovaksi tarpeeseen
nähden.
Vihdoin tammikuussa 2018 päästiin
lähettämään tarjouspyynnöt noin
kymmenelle Pirkanmaalla toimivalle
maanrakennusyrittäjälle. Lisäksi
pyysimme Hervannan Kaivimen
päivittämään tarjouksensa.

Töille tarvittiin myös ulkopuolinen
valvoja. Keskusteluja käytiin
muutaman tahon kanssa, joista
perusparannustoimikunta päätyi
esittämään SARA rakennuttajia.
SARA rakennuttajat ovat
vetäneet urakkaneuvottelut ja
työmaakokoukset, sekä laatimeet
sopimuspohjat ja tehneet tarvittavat
urakan aikaiset raportit.

Viljelykauden ajan puutarha
rauhoitetaan tietöiltä ja uuden
puolen työt aloitetaan syksyllä
2019. Tarkemmasta aikataulusta
tiedotetaan viljelijöitä kesällä, mutta
alustava suunnitelma on sama
syyskuun alku kuin vanhalla puolella.

Meillä oli käytettävissä kolme
vertailukelpoista tarjousta, joista
jatkoneuvottelimme edullisimman
tarjouksen tehneen Maanrakennus
Ahti Virtasen kanssa. Tarjousten
erot olivat pieniä, mutta kuitenkin
yhdistyksen kassassa tuntuvia.
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Kesän 2018 aikana käytyjen
neuvottelujen ja sopimuksen teon
jälkeen oli syyskuussa vihdoin
aika päästä töihin. Vanhan puolen
vedet katkaistiin urakan alkamisen
johdosta poikkeuksellisesti jo
syyskuun alusta, mikä nipisti hieman
viljelykauden lopusta.
Syksyn 2018 tavoitteena oli
saada uusittua koko vanha
puoli, mutta ihan täysin tähän
ei päästy pakkasten haitatessa
viimeistelytöitä. Urakoitsijan kanssa
sovittiin, että viimeistelytyöt tehdään
ennen viljelykauden alkua 13.5.
mennessä.

Lopulta saimme tarjouksen vain
kahdelta uudelta urakoitsijalta,
joiden lisäksi saimme pari
kohteliasta kieltäytymistä.
Tampereen valtava rakennusbuumi
ja etenkin ratikkatyömaa pitävät
alueen maanrakennusurakoitsijat
lähivuodet hyvin kiireisinä.

Jatkoneuvottelujen kautta
sopimukseen päädyttiin
Maanrakennus Ahti Virtasen
kanssa, joka on Kangasalalainen
vuodesta 1963 toiminut
perheyritys. He toteuttavat kaikkia
maanrakennusalan töitä.

Syyskuussa työt alkuun

Hanke edennyt suunnitelmien
mukaisesti

Parannustyöt alkoi Sireenitieltä. Kuva:
Taavi Seppälä

Vaikka yhdistyksen näkökulmasta
urakka on valtava ja monimutkainen,
niin maanrakennusurakoitsijalle
sorateiden uusiminen ja vesiputkien
vetäminen on sitä kaikkein arkisinta
hommaa. Pääosin urakka onkin
edennyt hyvin ja urakoitsija on ollut
hyvin yhteystyökykyinen ja joustava.

Pinnan tasausta.
Kuva: Taavi Seppälä

Ei ole helpoin mahdollinen työmaa
kun ympärillä on yli 300 viljelijää
ja yhtä monta mielipidettä. Pieniä
kommelluksia on matkalle tottakai
sattunut ja näitä on pyritty yhdessä
urakoitsijan kanssa selvimään ja
ottamaan opiksi uuden puolen
saneeraukseen. Taloudellisesti
urakka on edennyt suunnitelmien
mukaan ja tehdyt lisätyöt ovat
mahtuneet hyvin lisätyöbudjettiin.
Lisätöistä suurimpana mainittakoon
Pirtin takana olevan parkkipaikan
lisääminen urakka-alueeseen.
Tällä hetkellä näyttäisi siltä,
että tulemme saamaan sekä
hyvät ja kestävät uudet tie- ja
vesijohtoverkostot että pysymään
budjetissa. Tästä onkin hyvä jatkaa
kohti vuoden 2019 osuutta!
toimintakertomus
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PUUTARHAN HARRASTUKSET JA
MUUT TOIMET

A

ktiivisimmat viikoittaiset
harrasteet ovat puutarhallamme
olleet pitkään petankin
pelaaminen ja käsityökerho, joita
kumpaakin vetämässä on tiivis,
aktiivinen porukka. Yhdistys
kannustaa eri harrastusten
harjoittajia perustamaan uusiakin
harrastuspiirejä ja kerhoja
kiinnostusten mukaan.

K

esän 2018 muistamme Nekalan Siirtolapuutarhalla
todella ihanista,lämpimistä ilmoista. Toki myös tästä
aidasta, jonka Ari juuri juhannukseksi sai tehtyä. AnnaLiisa työnjohtajana,tuossa portilla tarkkana ja minä
hanslankarina. Kivaa oli, monta eri vaihetta, selvisimme
ja viljelläkin kerkisimme. Tuli hyvä sato, tomaatit,
paprikat, chilit, porkkanat, talvivalkosipulit, punasipulit,
marjat, tyrnit, omenat, ym. viinirypäleitä unohtamatta.
Toivokaamme suotuisaa kesää 2019 kaikille!
Terveisin Terhi ja Ari Koskinen

Yhteisten harrastusten lisäksi
puuhaa riitti jokaisella palstalla.
Tässä vielä kuvaterveisiä viljelijöiltä.

Runsaasta omenasadosta riitti
myös metsän eläimille. Kuva: Pekka Keilan
20
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M

itä miettiikään pieni tyttö
kesähatussaan ja mekossaan
kuvan kauniina kesäpäivänä? Kiitos
kuvasta Henna Kiviluoto!

toimintakertomus
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KESÄLLÄ MYÖS
SAUNOTTIIN

V

uoden ensimmäisiä saunalöylyjä
nautti 97 saunojaa toukokuun
19. päivä.
Pitkin kesää tehtiin erilaisia talkoita.
Talkootyönä esimerkiksi paneloitiin
ja maalattiin saunan kaikki ulkoovet. Puutalkoita tehtiin useampaan
kertaan ja aloitettiin kiukaan
seinämän korjaus.
Saunanisännän Jarkko Tallbergin
ja Antti Heinosen erikoistehtäviin
kuului ison ampiaispesän
hävittäminen “Vilpolasta”.

Kuva: Jarkko Tallberg

saunatietoa

Saunojia yhteensä

Naisten sauna 2.8 sisälsi nyyttikestit,
sirpaleohjelmaa ja musiikista vastasi
Martti Kauppinen.

UUDEN KAUDEN
ALKUA ODOTTAEN

Anita ja Antti Heinonen hakivat
ilmaiseksi Nekalan koululta tuoleja
Vilpolaan.

Y

Vuoden viimeiset löylyt heitettiin
29.9, jolloin saunojia oli 64.

2018

2017

2016

1865

2131

2214

2015

2014

2013

1237

1659

1763

Sarjalippuja

13

16

23

25+3 lasta

20

25

Naisten saunailta

17

17

14

36

-

27

Mieten saunailta

18

28

21

40

20

24

Tapahtumien yö

47

59

49

60

41

55
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Kuva: Pertti Laitila

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

nekalan siirtolapuutarhayhdistys ry:n
hallitus
Toimintakertomuksen kokosivat Henrik Huovila, Pertti Laitila, Kaisa Juva,
Juha Leko, Johanna Kivimäki, Päivi Karlstedt ja Raija Aurola.
toimintakertomus
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Graafinen suunnittelu ja taitto Johanna Kivimäki.
Painatus Grano Oy Tampere 03/2019.

KIITOS
KULUNEESTA
VUODESTA

2018!

Kuva: Johanna Kivimäki

nekalan siirtolapuutarhayhdistys ry
muotialantie 43

33800 tampere

nekala.siirtolapuutarhaliitto.fi
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