TOIMINTAKERTOMUS

2017

nekalan

siirtolapuutarhayhdistys ry

PUHEENJOHTAJAN
TERVEHDYS
uudelleen rakentamisen ja suunnittelun vuosi takana

V

uosi 2017 oli uudelleen
rakentamisen ja uuden
suunnittelemisen vuosi.
Edelleen jatkettiin yhteisten
alueiden kunnostamista ja
hankittiin mm. Pirtille uusi
liesi helpottamaan emäntien
työskentelyä. Perusparannushanke
aiheutti kymmeniä, jollei satoja
käytäväkeskusteluita puolesta
ja vastaan. Onneksi asia
saatiin syyskokouksessa taas
notkahtamaan vähän eteenpäin.
Sateinen kesä toi omat ongelmansa.
Alueemme maaperä oli hetkittäin
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niin veden kyllästämä, ettei sadevesi
enää imeytynyt normaalilla tavalla,
vaan jäi palstoille muuttaen ne
suoalueiksi. Lisänä vielä kylmä sää,
joten huippusadon hyödyntämisen
tuskalta säästyttiin tonttien
viljelyksillä.
Yhteisötöitä ja vapaaehtoisia
talkootunteja kertyi taas vuoden
aikana mukava määrä, joten
alueemme yleisilme saatiin
pysymään siistinä ja myös
ulkopuolisten vierailijoiden
katseita kestävänä. Vierailijoita
alueellamme kävikin runsaasti,

ihan vain päiväkävelyllä sekä
erilaisten tapahtumien yhteydessä.
Niistä suurimpana Avoimet
puutarhat -päivä ja SSPL:n
liittokokousedustajien tutustuminen
alueeseemme, jonne emäntämme
joukkoineen oli loihtinut maittavat
täytekakkukahvit, joita kovasti
kehuttiin.
Toimintamme pyörittämiseksi
kesäiset tapahtumat tarvitsevat
sitoutuneita toimijoita. Käsipareja
tuskin koskaan on liikaa. Syyskokous
hyväksyi uutena kokeiluna
yhteisöllistämisen suosituimpien
tapahtumiemme järjestämiseksi.
Alue jaettiin neljään eri lohkoon,
joiden viljelijät vauvasta vaariin
osallistuvat tapahtuman
järjestämiseen, eikä siitä kerry
yhteisötunteja. Mikäli lohkolta
ei löydy riittävästi tapahtuman
järjestäjiä, niin sitä ei pidetä.

kantaa korren yhteiseen kekoomme.
Kevätmyyjäisten, juhannusjuhlan,
venetsialaisten ja puurojuhlan
toteutuminen sekä onnistuminen on
sinusta ja mökkinaapuristasi kiinni.
Tapahtuman ei tarvitse sisällöltään
olla samanlainen kuin se oli jo
kultaisella viiskytluvulla. Kun
sopivasti sekoitetaan jotain vanhaa,
jotain uutta, sekä ymmärretään,
että viljelijämme ovat taustoiltaan
varsin kirjavaa joukkoa, uskon
onnistumiseemme.
Odottaen innolla, mitä tulevalla
kaudella saammekaan aikaiseksi.

Pertti Laitila
puheenjohtaja
Nekalan Siirtolapuutarhayhdistys ry

Joten nyt jokainen miettimään,
miten voisi omalla kohdallaan

toimintakertomus
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NSPY:N VUOSI 2017

Y

Jäsenet tekivät yhdistyksen
toiminnan ylläpitämiseksi
tuhansia tunteja yhteisötöitään
yleisten alueiden puutarhojen
ylläpidossa, tarvikemyynnissä,
saunan toiminnassa, tapahtumissa
toimihenkilöinä ja keittiöllä sekä
lukuisissa muissa erikseen sovituissa
tehtävissä. Osa jäsenistä suoritti
yhteisötyöosuutensa maksamalla
siitä määrätyn taksan yhdistykselle.

hdistyksemme
kunniapuheenjohtaja on Pentti
Heiskari ja kunniajäseniämme ovat
Raija Aurola, Hilkka Koivunen, Pertti
Laitila, Marjatta Nieminen, Hugo
Savolainen ja Taavi Seppälä.
Yhdistyksessämme on 311
varsinaista jäsentä ja 29
kannatusjäsentä. Edellisten vuosien
tapaan mökeistä n. 6% (19 kpl)
vaihtoi omistajaa vuoden aikana.
Palstastaan luopuneet saivat
kirjeitse kutsun yhdistyksemme
kannatusjäseneksi.

Lisäksi aluettamme oli kesän ajan
hoitamassa kaksi työllistettyä,
joista toisen vastuulla oli yhteisten
tilojemme siisteys ja toisen vastuulla
kompostikäymälöiden hoito ja
nurmikoiden leikkaaminen.

Monet viljelijät aloittivat
kevätkauden palstoillaan heti,
kun sulaa maata alkoi tulla
esiin kevätauringon ja -sateiden
avustuksella. Varsinaisesti kausi
pääsee vauhtiinsa, kun vedet
avataan alueella. Tämä ajankohta
riippuu säistä ja routatilanteesta
ja oli tällä kertaa tavallista
myöhemmin, 12.5.

jäsenistömme

Alueellamme palstoilla kasvavaa
omenasatoa sai viimekin
syksynä toimittaa Kangasalan
riistanhoitoyhdistyksen ylläpitämään
omenasäiliöön tai omenatorille,
josta kuka tahansa sai hakea omenia
käyttöönsä.

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Palstoja, joissa vaihtui jäsen

19

16

23

23

24

18

Perheen sisäisiä siirtoja

0

3

2

4

3

2

Jäsenistön keski-ikä

62,5

62

62

61,7

62

62

Keskimääräinen jäsenaika (vuosia)

13,1

12,5

13,5

12,9

12,5

12,5

31

28

29

21

23

17

Kannatusjäsenten määrä
Rakennuslupia myönnettiin 23kpl.
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TIEDOTTAMINEN
JA KÄYTETYT KANAVAT

Y

hdistyksen tiedotuksen
tarkoituksena on välittää jäsenille
yhdistysasioitten lisäksi mm. alueen
hoitoon ja huoltoon, tapahtumiin,
harrastustoimintaan, yhteisötöihin
ja muihin viljelijöitten velvoitteisiin
ja alueen yleisiin sääntöihin liittyvää
tietoa.
Yhdistyksen pääasialliset
tiedotuskanavat ovat nykyään
alueen seitsemän ilmoitustaulua,
sähköposti, tekstiviestit, yhdistyksen
nettisivut, tiedotustilaisuudet,
yhdistyksen Facebook-sivut ja
puheenjohtajan kyselytunnit.

Kevätkokouskutsun yhteydessä
jäsenille lähetettiin myös
edellisen vuoden vuosikertomus,
Kevättuulahdus, yhdistyksen
toimihenkilöiden yhteystiedot sekä
kauden tapahtumakalenteri.
Kevättuulahdukseen on
koottu lyhyesti tärkeimpiä
kauden alkuun liittyviä tietoja.
Tapahtumakalenterissa on kauden
päätapahtumien ja tiedossa olevien
viikoittaisten aktiviteettien (kerhot,
sauna, jne.) aikataulutiedot.
Alueella on seitsemän
ilmoitustaulua, joille tuodaan
toimintakertomus
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kuukausitiedotteet ja muita
ajankohtaisia tiedotteita. Kattavin
tiedotus pidetään Pirtin luona
olevalla pääilmoitustaululla.
Jäsenille lähetettiin sähköpostitse
kuukausi- ja muita tiedotteita,
kutsut kokouksiin ja lisäksi erilaisia
muistutuksia tapahtumista,
yhteisötöistä, jne. yhteensä 21 kpl.
Tekstiviestejä käytettiin
tiedottamaan yhdistyksen
kokouksista, tärkeimmistä
tapahtumista ja esim.
pikaista tiedotusta vaativista
vikailmoituksista. Maksullisuudesta
johtuen tekstiviestien määrä
pidetään rajattuna ja niitä lähetettiin
vuoden aikana 6 kpl.
Tiedotustilaisuudet toimivat kevätja syyskokousten ohella tärkeinä
tiedotus- ja keskustelutilaisuuksina.
Puheenjohtajan kyselytunnit
pidettiin neljänä kesäkuun
maanantaina. Erityisesti uusilla
jäsenillä oli silloin hyvä mahdollisuus
saada tietoa mieltä askarruttavista
asioista.

NSPY:N VUOSI 2017 NETISSÄ

N

ettisivut ( https://nekala.
siirtolapuutarhaliitto.fi/ )
ovat pääasiallinen tietolähde,
jonne pyritään kokoamaan kaikki
oleellinen tieto yhdistyksen
toiminnasta, kuten rakennusohjeet,
yhdistyksen säännöt, yhteystiedot
ja tapahtumatiedot. Suosituin
nettisivumme oli ”Myynnissä olevat
siirtolapuutarhapalstat”, johon
tehtiin vuoden aikana 12 169
kyselyä, kun sivustollemme tehtiin
kokonaisuudessaan 46 425 kyselyä.
Kesällä on sivuilla tyypillisesti
n. 200 eri kävijää vuorokauden
aikana, talvellakin toista sataa
kävijää. Suurin kävijämäärä oli 20.5.,
yhteensä 433 kävijää.

nspy facebookissa

Facebook-sivujen käyttö on
lisääntynyt vuosi vuodelta ja tällä
hetkellä meillä on 383 seuraajaa.
Siellä sisältö on kevyempää
ja se painottuu yleisempiin
puutarhureita kiinnostaviin
asioihin. Siellä julkaistaan
linkkejä puutarhaharrastajia
kiinnostaviin artikkeleihin,
messuille ja koulutuksiin, kuvia
tapahtumistamme, ja tietysti
puutarhanhoito- ja viljelyvinkkejä.
Vuoden tykätyin kuva oli kuva
NSPY:n omenatorista, jonne jäsenet
voivat viedä ylimääräisiä omeniaan
muitten nautittavaksi.

nettisivujen kävijämäärät:

sosiaalinen media
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Facebook sivuilla tykkääjiä

407

Kotisivuilla käyntejä

46 425

toimintakertomus
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HALLITUS JA SEN TOIMINTAA
sääntömääräiset kokoukset

S

ääntömääräinen yhdistyksen
kevätkokous pidettiin 26.3.
Yhtenä merkittävänä asiana
todettiin, että 19.1. 2017 Nekalan
Siirtolapuutarhayhdistykselle
vuokratun siirtolapuutarhaalueen vuokrasopimuksen
voimassaoloaikaa on jatkettu siten,
että sopimus päättyy 31.12.2048.
Tämä antaa taas yhdistykselle
mahdollisuuden kehittää aluetta
ja sen toimintaa vuosikymmeniä
eteenpäin.
Todettiin myös, että yhdistyksen
sähköpostiosoitteita selkeytetään
ottamalla kaikille toimihenkilöille
käyttöön yhtenäiset nspy.eupäätteiset osoitteet.

Sääntömääräisten asioiden osalta
kevätkokous mm. hyväksyi vuoden
2016 tilinpäätöksen, jonka oli
tarkastanut HT-tilintarkastaja Miikka
Salonen.
Ylimääräisessä kokouksessa 1.9.
esiteltiin perusparannushankkeen
tilannetta. Tärkeä aihe veti Pirtille
tuvan täyteen viljelijöitä, yhteensä
127 varsinaista jäsentä.
Syyskokouksen puheenjohtajana
toimi Pertti Laitila. Kokouksessa
valittiin uusi hallitus, kuultiin esittely
perusparannustilanteen rahoitusja aikataulusuunnitelmasta ja
päätettiin hankkeen toteutuksesta.

hallituksen jäsenet 2017

Yhdistyksen syyskokouksessa
30.10.2016 yhdistyksen
puheenjohtajaksi vuodeksi 2017
valittiin Pertti Laitila ja seuraavat
hallituksen jäsenet.

Hallituksen varsinaiset jäsenet
vuosiksi 2017–2018
Raija Aurola
Sirkka Hakala
Henrik Huovila
Markku Mattila

Sääntöjen mukaisesti hallituksen
varsinaisina jäseninä jatkoivat 2017
Petteri Kallio
Pekka Keilan
Marianne Viitanen
Taavi Seppälä

palstatarkastukset

H

allitus suoritti joka kesäisen
palstatarkastuksen parina
sateisena iltana 12.-13.6.
Tarkastuksen avulla huolehditaan
siitä, että noudatamme
kaupungin meille antamia ja itse
määrittelemiämme sääntöjä
palstojen kasvuston ja siisteyden
osalta.
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Muistutuksia annettiin tällä kertaa
147 kpl ja 8 palstalle lähetettiin
erillinen varoitus, pääosin pitkään
jatkuneesta hoitamattomuudesta.
Uusintatarkastus tehtiin 1.8. ja sen
perusteella annettiin 28 muistutusta.
Tämän kesän rakennustarkastuksen
perusteella annettiin 13 muistutusta.

Hallituksen varajäseniksi vuodeksi
2017 valittiin
Maija Virtanen
Pekka Salminen (Ylimääräisessä
kokouksessa 27.11.2017)
Anita Heinonen
Antti Heinonen

hallituksen kokoukset
lukuina

H

allitus kokoontui varajäsenineen
13 kertaa vuoden aikana.
Työskentely aloitettiin
järjestäytymiskokouksessa 14.1
ja viimeisen kerran kokoonnuttiin
27.11.
Läsnä kaikissa kokouksissa: Pertti
Laitila, Taavi Seppälä, Pekka Keilan ja
Pekka Salminen.
Läsnä 12 kertaa: Petteri Kallio, Henrik Huovila ja Maija Virtanen
Läsnä 11 kertaa: Marianne Viitanen
ja Raija Aurola
Läsnä 10 kertaa: Sirkka Hakala,
Markku Mattila, Anita Heinonen ja
Antti Heinonen

toimintakertomus

9

EDUSTAJAMME ALUE- JA
KESKUSJÄRJESTÖISSÄ

yhdistysten kokousten osallistujamäärät:

2017

2016

2015

2014

2013

kevät

syksy

kevät

syksy

kevät

syksy

kevät

syksy

kevät

syksy

Jäsenet

67

78

40

47

59

55

61

67

57

80

Muut osallistujat

7

7

6

6

4

5

14

9

7

9

Yhdistyksen ylimääräinen kokous 1.9: varsinaiset jäsenet 127.

hallituksen kokoukset:

2017

2016

2015

2014

2013

13

12

13

15

14

Kokouksen keskimääräinen kesto

2h
31min

2h
44min

3h
11min

3h
2min

2h
43min

Käsitellyt pykälät, joissa runsaasti
alakohtia

241

236

250

270

256

Hallituksen kokoukset

P

irkanmaan Siirtolapuutarhojen
Aluejärjestö (PSAJ) piti
toimikauden aikana 6 kokousta.
Aluejärjestön hallituksessa Nekalaa
edusti varsinaisena jäsenenä
Pertti Laitila (4 kokouksessa) ja
varajäsenenä Marianne Viitanen (1
kokouksessa).

(SSpl) puheenjohtajana toimi
yhdistyksemme pj. Pertti Laitila.
Taavi Seppälä toimi liiton hallituksen
jäsenenä 6.8. asti, jonka jälkeen
jäsenenä toimi Sirpa Santala.
Liittokokousedustajina toimivat
Sirpa Santala, Hanna Kotamäki, Raija
Aurola ja Pekka Keilan.

Aluejärjestön sääntömääräisiin
kokouksiin yhdistyksemme
edustajiksi valittiin Loviisa
Baderman, Aino Heino ja Päivi
Karlstedt sekä varakokousedustajiksi
Marjatta Nieminen ja Anita
Heinonen. Kirsi Nieminen toimi
PSAJ:n taloudenhoitajana ja Päivi
Karlstedt retkivastaavana.

Isännöimme liittokokousedustajien
vierailua elokuussa ja saimme
järjestelyistä kiitokseksi yhdistykselle
uuden viirin.

Suomen Siirtolapuutarhaliiton
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Kansainvälisen Siirtolapuutarhaliiton
(Office International du Coin de
Terre et des Jardins Familiaux)
varatilintarkastajana jatkoi edelleen
Suomen Siirtolapuutarhaliiton
puheenjohtaja Pertti Laitila.
toimintakertomus
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Tehtävä

Nimi

Puheenjohtaja

Pertti Laitila

Sihteeri, jäsenrekisteri

Petteri Kallio

Isännöitsijä, vuokrasopimukset

Maija Virtanen

Pääemäntä, Pirtin varaus

Marjatta Nieminen

Isäntä, varapuheenjohtaja

Taavi Seppälä

Apuisäntä

Veikko Harju

Tiedottaja

Henrik Huovila

Yhteisötyötoimikunnan vetäjä

Kirsi Nieminen

Yhteisötyötoimikunta

Jaana Kuusipalo, Ari Sileekangas, Eero
Kempe, Sari Vainionpää, Eki Sarapohja

Ympäristövastaava

Marianne Nikula

Taloudenhoitaja

Pekka Keilan

päivä

Yhdistyksen kevätkokous Pirtillä

26.3

Kevättalkoot

22.4

Yhdistyksen kirpputori

27.5

Kompostointikurssi

11.5

Yhdistyksen puheenjohtajan kyselytunti
kesäkuussa maanantaisin

5., 12., 19., 26.6

Juhannusaaton sauna

23.6

Juhannusaaton lipunnosto
Pirtin pihapiirissä

23.6

Juhannusjuhla

23.6

Juhannuspäivän sauna

24.6

Juhannuksen iltakirkko ja kirkkokahvit

24.6

Nekala-päivä

1.7

Avoimet puutarhat -tapahtuma
ja viljelijöiden pihakirppis

2.7

Uusien viljelijöiden tiedotustilaisuus

12.7

NSPY:n petankkikisat

16.7

Pirske jazzbändi esiintyy

20.7

Viljelijöiden käsityönäyttely

21.-23.7

Keittolounas

22.7

Naisten saunailta

3.8

Tapahtumien yön sauna

10.8

MIesten saunailta

17.8

Rahastonhoitaja

Anja Möykkynen

Ohjelmatoimikunnan vetäjä

Satu Ilmonen (Sirkka Hakala)

Ohjelmatoimikunta

Anita Heinonen

Pihakirkko

23.8

Rakennustoimikunta

Taavi Seppälä,
Pekka Salminen, Markku Mattila

Venetsialaiset

26.8

Yhdistyksen ylimääräinen kokous

1.9

Perusparannustoimikunnan vetäjä

Kaisa Juva

Saunakauden päättäjäiset

30.9

Syystalkoot

7.10

Perusparannustoimikunta

Pekka Salminen, Taavi Seppälä, Markku
Mattila

Yhdistyksen syyskokous

29.10

Saunavastaava

Raija Aurola

Puurojuhla

26.11

Saunaisäntä

Jarkko Tallberg

Saunaemäntä

Anita Heinonen

Urheilutoimikunnan vetäjä

Antti Heinonen

toimintakertomus

Viikottain tapahtuvaa:
Käsityökerho Pirtillä

tiistaisin

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 2017

HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT

Tapahtuma
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PUUTARHALLA TAPAHTUU

P

uutarhalla järjestettiin
koko kauden ajan
tapahtumia aina kevättalkoista
ja kompostointikurssista
juhannusjuhliin, petankkikisoihin ja
venetsialaisiin. Kautemme päättyi
lopulta puurojuhlaan marraskuun
lopulla. Listan vuoden tapahtumista
näet sivulla 13.
Elokuun lopulla pidettävät
venetsialaiset lähtivät pienen
porukan ideasta antaa iloa ja
uudenlaista ilmettä kauden
päättäjäisiin. Ajatus oli innostaa
väkeä heittäytymään mukaan ja tätä
kautta kalastella uusia toimijoita
kesätapahtumien järjestelyyn.
Osittain idea onnistui, vaikkakin
venetsialaisryhmä jatkoi pari vuotta
iloisella ydinporukalla. Muutaman
viime vuoden aikana on tämä väki
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iloisesti lisääntynyt ja asuja on nähty
monenlaisia. Tarkoitus tuoda iloa ja
uutta ilmettä on otettu päättäjäisissä
nyt viime vuosina innolla vastaan.
Soihtuja ja lyhtyjä on illan hämärässä
loistamassa ja uteliaimmat
ovat kyselleet onko taas jotain
ohjelmaa, ja kaikkein uteliaimmat
ovat lähteneet rohkeasti asuja
hankkimaan. Nyt puhutaan
venetsialaisista jo yleisesti, ja
niin lapset kuin aikuisetkin on
huomioitu illan ohjelmissa ja
kisailuissa. Edelleen toivomme uusia
venetsialaisasuja hämmästyttämään
ja kummastuttamaan
päättäjäistansseja. Poiketkaa
jutulla ja tulkaa rohkeasti mukaan
tapahtumia järjestämään, palkintona
on hyvä mieli ja uudet ystävät.

PUUTARHALLA
HARRASTETAAN

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.

Viikoittaisten tapaamisten
lisäksi käsityökerho järjesti
käsityönäyttelyn, jossa oli esillä
laaja skaala viljelijöiden käsitöiden
tuotoksia, kuten mm. tekstiilitöitä,
betonitöitä, maalauksia ja koruja.
Petankkiporukka järjesti puutarhalla
viikoittaisten pelisessioiden lisäksi
NSPY:n petankkikisat.

toimintakertomus
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ALUEEN KUNNOSSAPITOA
JA KEHITTÄMISTÄ

J

atkuva alueen kunnossapito on
tärkeä osa yhdistyksen toimintaa,
jotta alue, sen rakennukset ja
infrastruktuuri palvelevat hyvin
jäseniä vuosikymmenestä toiseen.
Tärkeimmät vuoden aikana
toteutetut kunnossapito- ja
uudistustyöt olivat
- saunan remontti
- kuusiaidan uudistus
- keittiön hellan vaihto

uutta kuusiaitaa lehmustien

anhaa, huonokuntoista
kuusiaitaa kaadettiin talkoilla
Lehmustien ja Nekalantien välistä
220 metrin matkalta.

V

Kannot revittiin kaivinkoneella
mekaanisesti pois ja vietiin
havujen kanssa uusiokäyttöön
lämpökeskuksen polttoaineeksi.
Kantojen poiston jälkeen maa
tasoitettiin, ja samalla kerättiin
lukuisia ämpärillistä maasta
paljastuneita lasin palasia ja
metalliromua.

Vesivaraajan käyttöönoton
ongelmien jälkeen myös
kiertovesipumppu vaihdettiin
uuteen ja niin sauna olikin kauden
alussa valmiina löylyille. Saunan
työntekijöiden avuksi kassalle
asennettiin vielä uusi valaistus
ja saunojien iloksi uusi terassi,
“koivupubi”.

varteen

Väliaikainen lauta-aita rakennettiin
taimien suojaksi saunan katoksessa
kausityöntekijän toimesta ja niiden
pystytys tehtiin Taavi Seppälän ja
Juhani Hevonojan toimesta.

toimintakertomus

S

aunassa tehtiin mittavia
uudistuksia ja työt aloitettiinkin jo
tammikuun lopulla.
Saunasta purettiin vanha vesivaraaja
putkineen. Sieltä purettiin myös
lattia ja välikatto, jonka jälkeen
valettiin uusi lattia, asennettiin uudet
vesijohdot ja pannuhuoneeseen
myös sähköt. Helmikuun lopulla
saatiin uusi vesivaraaja paikalleen.

Uudet 40 cm:n korkuiset
jättipottitaimet istutettiin talkoilla,
joihin osallistui yli 50 viljelijää
kaikista ikäluokista. Taimia istutettiin
yli 600 kappaletta komeaan riviin.

16

saunaremontti

uusi hella keittiöön

P

irtin keittiöön uusittiin puuhella.
Hyvin palvelleesta vanhasta
hellasta olivat tulipesän eristeet
palaneet ja murentuneet pois,
joten olikin jo korkea aika vaihtaa
se uuteen. Emännän mukaan uusi
komea hella säästää polttopuita, se
lämpenee ja pitää lämpönsä puolella
puumäärällä vanhaan hellaan
verrattuna.

toimintakertomus
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KESÄLLÄ MYÖS
SAUNOTTIIN

S

aunakausi aloitettiin toukokuun
20. päivä. Sauna lämmitettiin
tuttuun tapaan kesä-syyskuussa
keskiviikkoisin ja lauantaisin.
Juhannuksena sauna oli avoinna
aaton lisäksi myös juhannuspäivänä.
Lisäksi oli mahdollista saunoa
Tapahtumien yön yhteydessä 10.8.
sekä naisten ja miesten saunailtoina.
Kesän viimeisistä löylyistä saatiin
nauttia 30. päivä syyskuuta.
Saunaemäntä ja -isäntä
organisoivat saunan lämmityksen
ja lipunmyynnin pääasiassa
yhteisötyönä. Saunalla myytiin
juomia sekä makkaraa grillattavaksi.

Y

Grillikatos nimettiin Vilpolaksi.

saunatietoa

Saunojia yhteensä

2017

2016

2131

2214

2015

2014

2013

2012

1237

1659

1763

1741

Sarjalippuja

16

23

25+3 lasta

20

25

17

Naisten saunailta

17

14

36

-

27

14+lapsi

Mieten saunailta

28

21

40

20

24

19

Tapahtumien yö

59

49

60

41

55

56
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UUDEN KAUDEN
ALKUA ODOTTAEN
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 ja Pertti Laitila.
Graafinen suunnittelu ja taitto Johanna Kivimäki. Kuvat Pertti Laitila,
toimintakertomus
19
Taavi Seppälä, Satu Ilmonen. Painatus Grano Oy Tampere 03/2018.

KIITOS
KULUNEESTA
VUODESTA

2017!

nekalan siirtolapuutarhayhdistys ry
muotialantie 43

33800 tampere

nekala.siirtolapuutarhaliitto.fi
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