
SYYSKIRJE 2014 
Arvoisa siirtolapuutarhan väki! 
 
Syksy tekee tuloaan pitkän ja kauniin kesän jälkeen. Olihan alkukesä hivenen kylmä, mutta kuka sitä enää 
muistaa kun parin kuukauden helteet hellivät meitä kuin lapsuuden kesinä konsanaan. Lämpö ja aurinko 
ovat saaneet myös luonnon kukkimaan ja tuottamaan antimiaan runsain mitoin, kerätään ne talteen ja 
nautitaan talven pimeinä iltoina tuomaan piristystä ja virkistystä! 
 
Kesän aikana on alueellamme tapahtunut taas yhtä ja toista mielenkiintoista ja mukavaa.  Sekaan mahtuu 
toki ikävämpiäkin sattumuksia murtojen ja ilkivallantekojen muodossa, mutta toivottavasti ne jäävät 
yksittäisiksi tapauksiksi. Onneksi mukavia muistoja on enemmän: kesäkerho keräsi jälleen mukavasti lapsia, 
juhannusjuhlat olivat todellisesta extremesäästä huolimatta erinomaisen lämmin tapahtuma – siitä kiitos 
erityisesti huippubändillemme Puutarhan pojille – ja avoimet ovet keräsi alueesta ja toiminnasta 
kiinnostuneita, joskin hellesää verotti jonkin verran kävijöitä. Sadonkorjuujuhla Ravintolapäivän merkeissä 
keräsi jälleen huikean suosion ja elokuun viimeinen lauantai talkoineen, kirppareineen ja vauhdikkaine 
Elojuhlineen oli mukava päätös kesälle. Siitä oli hyvä lähteä valmistautumaan syksyyn! 
 
Varma syksyn merkki on myös yhdistyksen virallinen syyskokous, joka pidetään 20.9.2014 klo 14 alkaen 
kerhotalolla. Asialistalla on paljon asioita, joten kannattaa osallistua ja vaikuttaa yhteisiin asioihin! Ja 
syyskokouksessahan valitaan myös uusi hallitus ensi kaudelle, joten tervetuloa kaikki kiinnostuneet mukaan 
tähän mukavaan toimintaan! Kokous alkaa kahvitarjoilulla klo 13.30 ja kokouksen jälkeen on vielä 
mahdollisuus jäädä keskustelemaan hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten kanssa mieltä askarruttavista 
kysymyksistä. Kokouskutsu ja esityslista löytyvät tämän kirjeen liitteenä. 
 
Päätös uudisrakennuksen suunnitelmista on eittämättä tärkein ja pisimmälle tulevaisuuteen vaikuttava 
syyskokouksen asia. Viime kevätkokouksen hyväksymän aikataulun mukaisesti elokuussa pidettiin 
ylimääräinen kokous, jossa päätettiin rakennusprojektin suuret linjat eli sijoituspaikka ja pohjaratkaisu. Nyt 
on tarkoitus päättää tarkennetusta suunnitelmasta, jonka mukaan voidaan ryhtyä laskemaan budjetteja, 
hakemaan rakennuslupia ja kartoittamaan rahoitusmahdollisuuksia. Nyt ei siis vielä päätetä rakentamisen 
käynnistämisestä, vaan varsinainen rakentamispäätös tehdään kevätkokouksessa 2015 ja rakentaminen 
käynnistyy mahdollisesti vasta sen jälkeen. 
 
Uudisrakennusprojektiin liittyen esityslistalla on myös ehdotus sadan euron ylimääräisestä jäsenmaksusta 
vuodelle 2015. Tällä jäsenmaksulla on tarkoitus kattaa rakennuskustannuksia. Kokouksessa päätetään myös 
rakennusrahaston käyttöönotosta rakennusprojektin käyttöön. Rahastossa on tällä hetkellä n. 69 000 
euroa. 
 
Petankkikentän siirto on jäsenistöltä tullut esitys, joka on nyt syyskokouksessa päätettävänä. Perusteluna 
siirrolle on ollut kentällä tapahtuvan toiminnan aiheuttama häiriö naapurimökeille. Mahdollinen uusi paikka 
olisi eteläisen parkkipaikan alueella, joskin muutkin vaihtoehdot ovat mahdollisia. Kentän siirron 
kustannuksista vastaa siirtolapuutarhayhdistys. 
 
Parkkipaikkojen numerointi ja varaaminen herätti kesän aikana keskustelua. Syyskokouksessa tullaan 
päättämään, tuleeko parkkipaikoille varausmahdollisuus vai ei. Perusperiaatteena on, että jokainen halukas 
saa mahdollisimman läheltä mökkireittiään varattua autopaikkansa. Kaikki paikat eivät tule olemaan 
varattuja eikä varaaminen ole pakollista. Autopaikan hinnaksi on kaavailtu 30-50 € vuodessa. 
 
Ryytimaiden perustamista esitetään niin ikään jäsenistöltä tulleen ehdotuksen mukaisesti syyskokouksessa 
päätetään myös ryytimaiden perustamisesta yleisille alueille. Ajatuksena on kaavoittaa n. 5 x 5 m alueita 
viljelykäyttöön. Ensisijainen alue on raviradan vessojen takana olevat nurmialueet, jonne on kaavailtu 
neljää palstaa ja jonne on mahdollista saada myös vesipiste. Lisäksi käytettävissä ovat tyhjiksi jääneet tontit 
Limingantien varressa. Ryytimaan vuokraksi on kaavailtu yksi euro / neliö ja ne on tarkoitettu ensisijaisesti 



yhdistyksen jäsenille. Palstoilla noudatetaan kaupungin vuokrapalstoilla voimassa olevia sääntöjä soveltaen. 
Säännöt löytyvät osoitteesta: http://www.ouka.fi/oulu/ymparisto-ja-luonto/viljelypalstan-vuokrausehdot 
 
Syyskokouksessa on siis paljon päätettäviä asioita, toivon vilkasta ja antoisaa keskustelua! Ja muistattehan, 
että kokouksen jälkeen voi jäädä vielä epävirallisemmin juttelemaan ja kyselemään asioista. 
 
Kesätyöntekijöitä oli tänä vuonna poikkeuksellisesti kolme henkilöä: vanha tuttu Veijo Hildén sekä uudet 
kasvot Hannu Alavesa ja Jorma Manninen. Pojat ovat töissä vielä syyskuun loppuun asti joten heitä ehtii 
palkata hyvin vielä syystöihin.  
 
Kahvilatoimintaa viriteltiin vauhtiin tänä kesänä palkkatuella palkatulla kesäemännällä. Marjo Bergström 
hoiti tehtävää mallikkaasti ja kerhotalolla kävi mukavasti väkeä. Kahviossa on ollut myynnissä myös Marjon 
tekemiä kortteja ja lahjaesineitä sekä mökkiläisten tekemiä käsitöitä, lisääkin saa tarjota! Talven aikana 
pohditaan, jatketaanko toimintaa vielä ensi kesänä. Palautetta ja ehdotuksia kahvion toiminnasta otetaan 
mieluusti vastaan! 
 
Uusi parkkipaikka on pääpiirteissään valmis. Kevyen liikenteen siltoja rakennetaan vielä ja joitain 
yksityiskohtia viimeistellään, mutta alue on jo käytettävissä. Samalla myös eteläistä parkkipaikkaa on 
jäsennelty istutusten avulla. Erityisen hienoa on sekä uuden että vanhan parkkipaikan istutusten 
hankkiminen talkootyönä, siitä suuren suuri kiitos niin organisaattoreille kuin kaikille osallistuneille!  
 
Kurssitoiminta oli kesällä jälleen vilkasta, yhteensä pidettiin neljä puutarha-aiheista luentoa. Toimintaa 
jatketaan ensi kesänäkin, vinkkejä ja toiveita aiheista ja teemoista otetaan vastaan. Jäsenistössämme on 
monen alan ammattilaisia, myös teidän pitämiä kursseja voi tarjota, niillä voi korvata esimerkiksi 
talkootunteja! 
 
Kirpputoreja ja muita tapahtumia järjestettiin kiitettävästi jäsenten toimesta, joskus lyhyelläkin 
varoitusajalla. Etenkin alkukesän taimikirppari kesäkurssin yhteydessä saavutti suuren suosion ja se 
saaneekin jatkoa ensi kesänä. Kiitokset tapahtumien järjestäjille! 
 
Tyhjät palstat Limingantien varrella eivät ole tulossa mökkikäyttöön, näin on kaupunki linjannut. Näin ollen 
myöskään palsta 60, jonka myynnistä keskusteltiin vuosi sitten syyskokouksessa, ei tule olemaan kaupan 
vaan se siistitään puistoalueeksi. 
 
Yhdistyksen esittelypiste oli sekä Puutarhamessuilla että Ookko nää kaupunkiviljelly? –tapahtumassa kesän 
alussa. Tilaisuuksissa tuotiin esille toimintaamme ja markkinoitiin kesän kurssi- ja muita tapahtumia. 
Kokemus tapahtumista oli positiivinen ja loi hyvää kuvaa sekä yhdistyksestämme että koko alueestamme. 
 
Taidenäyttelyitä on ollut lukutuvassa piristämässä kävijöitä tänä kesänä peräti kaksin kappalein. Kiitos 
niistä omille taiteilijoillemme! 
 
Mökkikauppoja on tehty tänä vuonna seitsemän kappaletta. Toivotamme kaikki uudet jäsenet lämpimästi 
tervetulleiksi Äimärautiolle! 
 
 
Hyvää syksyä kaikille ja tervetuloa kokoukseen! 
 
 
Kimmo & muu hallitus 
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