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Johdanto
Jalotuksen missiona on toteuttaa kansansivistystyötä, jonka tähtäimenä on, että ihmiset osaavat ja
haluavat elää ekologisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti kestävää elämää.
Ihmiskunnalla on 10-15 vuotta aikaa muuttaa elintapansa ekologisesti kestäviksi, jotta ilmastomme
pysyy elinkelpoisena ja luonnon moninaisuuden köyhtyminen saadaan pysäytettyä (lähde: IPCC:n
raportti 2022). Vuonna 2021 Jalotuksessa päätettiin entistä tarmokkaammin panostaa siihen, että
pystymme keskittymään yhdistyksen ydintehtävän toteuttamiseen ja toiminnan skaalaamiseen.
Yhdistys on vuokrannut Keravan kaupungin omistaman Keravan kartanon alueen rakennuksineen ja
toteuttaa siellä erilaisia kestävän elämäntavan palvelutoteutuksia. Toiminnan koordinoinnin lisäksi
yhdistys ylläpitää, huoltaa ja remontoi alueen kiinteistöjä ja ympäristöä.
Jalotus ry:n toiminta on ollut käynnissä 2019 - 2020 (perustettu vuonna 2018). Nk.
perustamisajanjakso päätettiin vuoden 2020 loppuun ja vuoden 2021 aikana toiminta alettiin
skaalaamaan omavaraiseksi ja pitkäjänteiseksi toiminnaksi. Seuraavana tavoitteena on, että Jalotus
kehittyy vuosien 2021 - 2023 aikana toimintakenttänsä päätoimijaksi Suomessa ja toteuttaa 10
vuodessa oman osansa yhteiskunnan tarvitsemasta muutoksesta. Jalotus toteuttaa muutoksen
yhteistyössä yhteistyökumppaniensa kanssa. Tavoitteiden toteuttaminen lähti vuonna 2021 voimalla
käyntiin ja toiminnan swot-analyysin mukaiset heikkoudet ja uhat alkoivat kääntyä
mahdollisuuksiksi ja vahvuuksiksi (

LIITE1_SWOT2020.pdf ). Vuoden loppupuolella saimme

visiomme toteuttamiseen myös resursseja, kun eduskunnan jakovaroista myönnettiin yhdistykselle
300 000 euroa kiertotalouskeksintöjen, -innovaatioiden ja uusien toimintamallien lanseeraamiseen
sekä toiminnan valtakunnallistamiseen.
Teimme myös toimintaympäristöön liittyviä muutoksia: Resursseja oli siirrettävä kartanon
kiinteistöjen hoidosta ja vuokraustoiminnasta yhdistyksen ydintoimintaan. Aloitimme alkuvuodesta
uudet vuokrasopimusneuvottelut Keravan kaupungin kanssa. Neuvottelujen tavoitteena oli saada
pitkäaikainen vuokrasopimus ja palauttaa kartanon päärakennus takaisin kaupungin hallintaan.
Jälkimmäinen toteutui vuoden lopussa ja siirsimme toimintomme kokonaan navetalle, mutta
muilta osin neuvottelut ovat jatkuneet vuoden 2022 puolelle. Toimintamme tuloksena Keravan
kartanon kiinteistöt ja piha-alueet ovat nostaneet merkittävästi alueen käyttöarvoa ja taloudellista
arvoa.
Keskityimme vuonna 2021 erityisesti Ympäristöministeriön rahoittaman ravinnekierrätyshankkeen
viimeisen vuoden toteutuksiin menestyksekkäästi. Ravinnekierrätyskokonaisuutta täydennettiin ja
oppimisympäristö avattiin. Kumppanuusmaataloustoiminnan suunnittelu käynnistyi toden teolla ja
haimme Urbaanin yhteisömaatalous -konseptin toteuttamiseen rahaa Nesslingin säätiöltä. Rahaa ei
tänä vuonna saatu, mutta haemme vuonna 2022 sitä uudelleen.
Jalotuksen menestystekijät toimivat upeasti myös vuonna 2021: Jalotuksen omat lampaat, kanat ja
puput toivat alueen vierailijoille runsaasti positiivista mieltä ja toimintaa. Yhteisöviljelmä ja
cityfarmaritoiminta on vakiintunut yhdeksi toiminnan kulmakivistä. Fillariverstaalla kunnostettiin
kymmeniä pyöriä ja navetalle remontoitiin lisää tilaa toiminnalle. Alueen yleinen viihtyvyys parantui
huomattavasti siistimisen ja muun ympäristönhoidollisten toimien ansiosta. Vuonna 2021 Covid
19-pandemia aiheutti edelleen toiminnan rajoittamista: tapahtumia ei juuri voinut järjestää, ja
lyhytaikaisen tilavuokraustoiminta oli pysähtynyt.
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Alueella oli kävijöitä vuoden aikana n. 14 000, joista kahvilan kävijöitä n. 7000. Koronapandemian
jatkumisen vuoksi kävijöitä on ollut arviolta n. 5000 vähemmän kuin mitä olisi ollut tavallisen
vuoden aikana koska yksityistilaisuuksia ei juurikaan ollut eikä isompia tapahtumia pystytty
järjestämään.
Jalotuksen toiminta Keravan kartanolla houkutteli pandemiasta huolimatta alueelle runsaasti
kestävästä elämästä kiinnostuneita vierailijoita, tekijöitä ja etenkin vapaaehtoisia. Olemme ylpeitä,
että saimme tarjota merkityksellistä työtä ja toimintaa näin suurelle yleisölle. Hankalasta
pandemiatilanteesta huolimatta toimintaa saatiin toteutettua runsain mitoin ja tavoitteissa
onnistuttiin.
Meidät palkittiin Keravan kaupungin Kasvun paikka -ympäristöpalkinnolla 2020. "Jalotus tekee
uraauurtavaa työtä arjen kiertotalousratkaisujen yleistymisen edistämisessä ja tarjoaa Keravalla
kaikille avoimen yhteisön tutustua ratkaisuihin sekä kehittää ja ottaa niitä käyttöön omassa arjessa.
Jalotuksen toimintaa seurataan laajasti kotimaassa ja sen toimintatapaa kopioidaan muualla
Suomessa", raatiin kuuluva ilmasto-ohjelmapäällikkö Johanna Kuusisto kertoo raadin perusteluista.
"Yhdistys toimii Keravan kartanolla, jonka käyttöä se myös toiminnallaan edistää. Toiminta palvelee
kaikkia keravalaisia, houkuttelee vierailijoita laajemminkin sekä toimii uuden yritystoiminnan
mahdollistajana." Kirsi Rontu, kaupunginjohtaja.
Vuoden 2021 toiminta lukuina
●

Liikevaihto 191 667,85 euroa

●

Yhteensä 2 henkilötyövuotta

●

10-20 viikoittaista Jalotus-kollektiivin aktiivitoimijaa

●

3000 h vapaaehtoistyötä alueen ylläpitoon ja toiminnan järjestämiseen

●

20 yhteisöviljelijää

●

25 cityfarmaria

●

15 lammaskummia

●

9 yrittäjää alivuokralaisena

●

20 jäsenmaksun maksanutta varsinaista jäsentä, 2 kunniajäsen, 1 kunniapuheenjohtaja, 4
yksityistä kannatusjäsentä ja 1 yrityskannatusjäsen (toimintaamme osallistuminen ei
edellytä jäsenyyttä)

●

40 tapahtumaa & kurssia + 14 suunniteltua, mutta pandemian vuoksi peruttua kurssia

●

15 000 kävijää kartanon alueella

●

10 työharjoittelijaa eri oppilaitosten kautta

●

3 kesätyöntekijää

●

1 tettiläinen eli työelämään tutustuja

●

1 palkkatukityöllistetty Keravan kaupungin kautta

●

4 työkokeilijaa

●

2 henkilöä kuntouttavassa työtoiminnassa

Lisätiedot: www.jalotus.fi, https://www.facebook.com/jalotus,
https://www.instagram.com/jalotus_kestavanelamanyhteiso/
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1.2 Puheenjohtajalta: Kiitos vuodesta 2021

“Mikä vuosi olikaan, tarkkaan asetetut tavoitteet alkoivat tulla todeksi. Ensi vuonna
toimintamme keskittyy navetalle, viljelmille ja piharakennuksiin. Vakautamme ja
kehitämme perustoimintaa edelleen, tähyämme valtakunnallisuuteen ja kurkotamme
innovaatioihin. Päämääränä aina ekologisesti kestävään elämäntapaan siirtyminen
mahdollisimman nopeasti.
Kartanolla touhusi kaikenikäisiä eläinten parissa, verstailla, viljelmillä, kiinteistöissä ja
puutarhassa. On ohjattu, rempattu, roudattu, kaunistettu, organisoitu ja järjestetty. Niin
mielenkiintoisia yhteistöitä, toteutuksia ja suunnitelmia.
Tämänkertainen puheenjohtajuuteni päättyi vuoden 2021 ja jatkan yhdistyksen
varapuheenjohtajana. Kiitos uusi puheenjohtaja Hanna Svensson siitä, että jaamme nyt
yleisestikin paremmin yhdistyksen liidaamisvastuun.
Kiitos kansanedustaja Pia Lohikoski eduskunnassa tekemästäsi aloitteesta, jonka tuloksena
meille myönnettiin kahdeksi vuodeksi 300 000€ innovaatiotiimin palkkaamiseen ja
toiminnan valtakunnallistamiseen. Perustoiminnan omavaraistamistavoitekin mitä
luultavammin onnistuu tämän kehitysrahan turvin, vaikka sitä ei suoraan siihen voikaan
käyttää. Ja ennen kaikkea, rahan turvin olemme askeleen lähempänä sitä, että pystymme
tekemään tehtävämme ilmastonmuutoksen estämisessä.
Kiitos vuodesta 2021 jokaiselle:
Kiitos osallistujille, tukijoillemme, julkaisujen kommentoijille, jakajille ja tykkääjille. Kiitos
kannustajille ja puolestapuhujille.
Kiitos rakkaille ja osaaville kollektiivin jäsenille, jotka uutterasti olette järjestäneet
merkityksellistä toimintaa tänäkin vuonna. Kiitos jokaiselle yhteistyökumppanillemme.
Kiitos Keravan Opisto kursseista.
Kiitos vastuunkantajat, vuokralaiset, harjoittelijat, työkokeiljat, ravinnekierrätyshankkeen
tiimi, cityfarmarit, yhteisöviljelijät, OP Uusimaan rahoittamat kesätyöntekijät sekä avuksi
tulleet vapaaehtoiset ja talkoolaiset. Kiitos kaupunki työllistämisyhteistyöstä.” Anna
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Jalotus ry:n organisaatio

2.1 Hallitus
Jalotuksen organisaatiossa hallituksen kantaa suurinta päätäntävastuuta, mutta kokouksiin
kutsutaan muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta kaikki. Kollektiivin kokouksiin voivat osallistua
sekä hallituksen että kollektiivin jäsenet. Kaikilla on puheoikeus, ja äänestysoikeus on hallituksen
jäsenillä. Hallitus pitää näiden tämän lisäksi sähköisiä kokouksia tarvittaessa. Jalotus ry:n hallitus ja
kollektiivi kokoontuivat vuonna 2021 kerran kuussa.
Hallitukseen kuuluivat Anna Evilä (pj), Lauri Helle (vpj), Hanna Svensson, Johanna Rautkoski, Marju
Kortemäki ja Minja Aho-Miettinen sekä varajäsenet Erik Aho ja Veera Vilén.

2.2 Kollektiivi
Jalotus-kollektiiviin kuuluu yhdistyksen hallinnon lisäksi mm. vapaaehtoisia, yrittäjiä ja
yrittäjämäistä toimintaa toteuttavia, hanketyöntekijöitä, harjoittelijoita ja luottamushenkilöitä. (ks.
kaaviokuva)

”Parasta tänä vuonna on ollut loikka tutusta ja turvallisesta uusien haasteiden ja inspiroivien
opintojen pariin. Sen myötä olen saanut tutustua myös Jalotuksen mahtavaan ja rohkeaan
yhteisöön, jonka kanssa on ollut ilo työskennellä ja oppia. Ensimmäisen kuvan avoimet ovet ja ihana
marraskuun auringonvalo kuvaavat hyvin fiiliksiäni syksystä Jalotuksella. Ehkä parasta kuitenkin on,
että yhteistyö jatkuu ensi vuonna. Lisäksi muutama otos eläinystävistä. Keskiviikkojen
cityfarmarivuoro on ihan huippu juttu, se on mainio tapa aloittaa päivä. ” Laura
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2.3 Vapaaehtoiset
Vapaaehtoistyötä tehtiin yhteensä arviolta n. 3000 tuntia, jotka jakaantuivat seuraavasti:
●

piha-alueiden hoito: 500 h

●

hallinto: 500 h

●

viestintä: 600 h

●

yhteisöviljelmä: 300 h

●

eläintoiminta: 500 h

●

biohiiletys: 200 h

●

kiinteistöjen hoito: 100 h

●

muu toiminta: 300 h

”Monipuolinen tekeminen on ollut tänä vuonna yksi kohokohdista. Esimerkiksi Taiminpäivää teki iso
joukko ihmisiä: harjoittelijoita, vapaaehtoisia ja Keravan kaupungin työntekijöitä ja sekä Keravan
ympäristönsuojeluyhdistyksen että Jalotuksen osaajia. Kiitos!” Marju

2.4 Harjoittelijat ja harjoitteluympäristö

Jalotuksen toimintaympäristö on pidetty harjoitteluympäristö, jonne hakeutuu opiskelijoita eri
oppilaitoksista. Harjoitteluympäristön tavoitteena on tarjota erityisesti toisen asteen opiskelijoille
mielekäs paikka harjoitteluun ja näyttöjen tekemiseen. Harjoitteluympäristöstä ja ohjauksesta
vastasi Marju Kortemäki.
Tavoitteenamme on jatkaa harjoitteluympäristön ylläpitoa, jotta kestävän elämän ja
ravinnekierrätyksen opit saavuttaisivat ammatillisen opetuksen. Jalotus pystyy tarjoamaan oppeja,
joita oppilaitokset itse eivät pysty tarjoamaan vielä.
Vuonna 2021 kartanolla on harjoitellut 11 opiskelijaa eri pituisia aikoja kuudesta oppilaitoksesta.
Suurin osa opiskelijoista on ollut Luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon aikuisopiskelijoita. He
ovat harjoitelleet mm. luonto- ja ympäristöneuvontaa, ympäristönhoitoa, kiinteistönhoitoa sekä
jäte- ja kierrätysneuvontaa.
Oppilaitokset ovat olleet Keuda, Hyria, Spesia, Xamk, Stadin ammattiopisto ja Livia sekä
Haaga-Helia Ammattikorkeakoulu. Spesiasta on lisäksi käynyt neljä erilaisten oppijoiden ryhmää
avustajineen noin 20 kertaa tutustumassa kartanon töihin ja toteutuksiin. Ammattiopisto Spesia on
julkaissut blogitekstin yhteistyöstä.
Opiskelijoita ohjanneille ja näyttöjä vastaanottaneille opettajille kartanon ympäristö on myös tullut
tutuksi. Muita harjoitteluympäristössä työskennelleitä on ollut 4 työkokeilijaa, 3 kesänuorta
Kesäduuni OP:n piikkiin – kampanjan rahoituksella, 1 työelämään tutustuva yläkoululainen ja
parikymmentä vapaaehtoista.
Mitä harjoitteluympäristössä tehtiin
Töihin kuului esimerkiksi Ravinnekierrätyshankkeen tehtäviä, kuten biohiiletystä, rikkakasvien
niittoa pellolta, huussin ja kompostien hoitamista, lahopuuaidan korjaamista sekä viljelysten
hoitamista.
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Myös eläinleireillä avustaminen, eläimistä huolehtiminen, nurmikoiden ja muun kasvillisuuden
hoito sekä hiekkateiden ja polkujen ylläpito tarjosivat mahdollisuuksia oppimiseen. Vieraslajejakin
hävitettiin. Lisäksi rakennettiin uusi lammasaitaus ja korjattiin muita rakenteita sekä siivottiin
muun muassa navetan ylisiä ja piha-alueita.
Yksi metallilava, kaksi rakennusjätelavaa ja kolme sekajätelavaa täytettiin romulla. Keravan
kaupunki maksoi lavojen kuljetuksen ja tyhjennyksen. Näihin kartanoalueen kunnostamistoimiin
on käytetty satoja tunteja aikaa enimmäkseen maalis-lokakuussa.
Moni hieno uusi tuttavuus syntyy sattuman kautta.
Esimerkkinä tästä ammattiopisto Spesiasta yhteyttä otti
työhönvalmentaja Anna-Maija Mellin, joka haki opiskelijoille
harjoittelupaikkoja. Kummallakin puolella nähtiin heti
mahdollisuudet ja kumppanuussopimus Jalotuksen ja Spesian
kesken syntyi keväällä 2021. Siitä lähtien kartanolla on
työskennellyt erilaisia opiskelijaryhmiä opettajien, ohjaajien ja
avustajien ohjauksessa. Tämän lisäksi syksyllä harjoittelunsa
aloitti kaksi kiinteistöhuollon opiskelijaa.
Spesian opiskelijat ovat ehtineet tehdä monenlaista. He ovat
muun muassa siivonneet ulkona ja sisällä, hoitaneet eläimiä,
leikanneet nurmikkoa, suoristaneet käytävien reunoja,
prosessoineet raakabiohiiltä, tyhjänneet puutarhakomposteja,
suojanneet kasveja verkoilla, valmistelleet Taiminpäivän
tapahtumaa sekä rakentaneet telineitä työkaluille. Jalotuksen arvoihin kuuluu sosiaalinen
kestävyys ja siksikin monenlaiset oppijat ovat tärkeitä ja odotettuja tekijöitä kartanoympäristössä.
Lue lisää tästä: Keravan kartanolla kiertotaloutta ja monimuotoista oppilaitosyhteistyötä

2.5 Työntekijät
Yhdistyksessä työskenteli 1 kokopäiväinen työntekijä kiinteistö- ja hankepäällikkönä, 2 osa-aikaista
työntekijää ravinnekierrätyshankkeessa sekä 1 täysipäiväinen työntekijä viestinnän, kehitystyön ja
hallinnon parissa 1.9.2021 alkaen määräaikaisella sopimuksella. Lisäksi työllistettiin satunnaisesti
freelancereita viestinnän ja kiinteistöhuollon tehtävissä.
Molempien täysipäiväisten työntekijöiden palkkaus mahdollistui TE-toimiston palkkatuella, sekä
Vantaan ja Keravan kaupunkien työllistämisen kuntalisällä. Lisäksi Keravan kaupungin kautta
saatiin kiinteistöhuoltoon oppisopimukseen työntekijä. Oppisopimushenkilö oli keravalainen
työtön, joka palkattiin palkkatuella Keravan kaupungin työllisyysyksikköön ja edelleen sijoitettiin
Jalotus ry:lle, joka toimi nk. käyttäjäyrityksenä.
Yhdistyksessä työskenteli kesätöissä yhteensä 3 kpl 15-17 - vuotiasta nuorta Kesäduuni OP:n
piikkiin -kampanjan rahoituksella. Yhden henkilön työskentelyjakso kesti 2 viikkoa. Yhteensä
yhdistyksessä tehtiin palkkatyötä 2 henkilötyövuoden edestä.

”Ihaninta on saada olla mukana. Ihastella, ihmetellä ja seurata, kuinka asiat pysyvät ennallaan,
vaikka samaan aikaan kaikki elää ja muuttuu.” Johanna K.
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2.6 Yhdistyksen jäsenet
Yhdistyksellä oli vuoden lopussa 20 jäsenmaksun maksanutta varsinaista jäsentä, 2 kunniajäsen, 1
kunniapuheenjohtaja, 4 yksityistä kannatusjäsentä ja 1 yrityskannatusjäsen. Jalotuksen toimintaan
osallistuakseen ei tarvitse olla yhdistyksen varsinainen jäsen, ja tämän vuoksi erillistä jäsenille
suunnattua toimintaa ei vuonna 2021 ollut. Toimintaan osallistui varsinaisten jäsenten lisäksi
kuitenkin kymmenien vapaaehtoisten lisäksi ainakin 20 yhteisöviljelijää, 25 cityfarmaria ja 15
lammaskummia.

3.

Talous
Yhdistyksen varsinaisen toiminnan tuotot olivat 184 624,69 euroa ja varsinaisen toiminnan kulut 191
667,85 euroa. Tilikauden alijäämä oli 4 440,38 euroa.
Varsinaisen toiminnan tuotto kasvoi vuonna 2021 verrattuna vuoteen 2020 yhteensä 50,88 %. Tämä
johtui pääasiassa Ympäristöministeriön rahoittaman ravinnekierrätyshankkeen päättymisestä ja
sen intensiivisestä viimeisestä toteutusvuodesta.
Säästäväisellä ja tarkalla taloudenpidolla sekä runsaalla vapaaehtoistyöllä ja
kiertotalousmateriaalin hyödyntämisellä yhdistyksen kassavaranto on saatu kasvatettua sellaiselle
tasolle, että toimintaa on mahdollista pyörittää vaikka ennakoimattomia taloushaasteita (kuten
koronapandemia) ilmenisi. Vuoden 2021 lopussa yhdistyksen taloustilanne on erittäin vakaalla
pohjalla.
Vuoden 2021 talousarviossa varsinaisen toiminnan tuloiksi ja menoiksi oli arvioitu 214 800 euroa,
josta 60 000 oli suunniteltu koostuvan erilaisista yritysyhteistyöprojekteista. Taloudellista tuloa
tuottavat yritysyhteistyöt jäivät kuitenkin toteutumatta, mutta toisaalta myös siitä syntyvät kulut
syntymättä, joten talouden hallinta pysyi hyvin näpeissä toiminnan kasvusta huolimatta.
Talouden päivittäinen operointi hoidettiin yhdistyksellä olevien kolmen Holvi-tilin kautta.
Kirjanpitäjä toimi Aurajoen tili Oy / Sami Siipola ja tilintarkastajana Juha Siikavuo / Sari Menna
J.Siikavuo Ky:stä.
Perustoiminta ja alueen ylläpito rahoitettiin vuokratuloilla, eläin- ja viljelytoiminnan
osallistumismaksuilla, lainaamopalveluilla, ostopalveluita tekemällä sekä jäsenmaksuilla. Lisäksi
saimme Keravan kaupungilta 15 000 toiminta-avustuksen joka käytettiin mm. kirjanpidon,
vakuutusten, toimistokulujen, viestinnän ja yhteisömanageroinnin aiheuttamiin kustannuksiin.
Muuta ulkopuolista rahoitusta saatiin Ympäristöministeriöltä ravinnekierrätyshankkeeseen,
te-palveluilta palkkatukea ja Vantaan sekä Keravan kaupungeilta työllistämislisää.
Haimme myös rahoitusta Nesslingin säätiöltä urbaanin yhteisömaatalouden ja kartanon peltojen
kumppanuusmaataloustoiminnan kehittämiseksi, mutta rahoitusta ei myönnetty.
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Viestintä

4.1 Ulkoinen viestintä
Jalotuksen ulkoinen viestintä tapahtui pääasiassa yhdistyksen omien nettisivujen sekä sosiaalisten
median sivujen kautta. Lisäksi toiminnasta ja tapahtumista tiedotettiin paikallisten
Facebook-ryhmien kautta ja Keravan kaupungin nettisivuilla ja sosiaalisen median kanavissa.
Viestintätoimet toteutettiin pääosin vapaaehtoisvoimin. Toiminnan esittelyt toteutettiin
live-lähetyksillä ja toukokuussa järjestettiin livelähetyspäivä.
Vuonna 2021 aloitimme myös podcastien ja Youtube-videoiden tekemisen. Avasimme myös avoimen
oppimisympäristön nettisivuillemme. Ympäristön fyysinen toteutus on navetan ja kartanon
ympäristössä.
Jalotus.fi sivuston vierailukäyntejä tutkitiin Google Analytics-palvelun kautta. Sivustolla vieraili
vuoden 2021 aikana yhteensä 7850 kävijää ja kasvua edellisvuoteen oli 26%. Noin 37 % kävijöistä tuli
Helsingin seudulta, 9% Keravalta, 4 % Vantaalta ja 4% Espoosta ja 4 % Tampereelta ja saman verran
Turusta.
Eniten sivustolta etsittiin yleisen tiedon lisäksi yhteystietoja, pyöräverstasta ja alueen toimijoita.
Sivustolle löydettiin pääasiassa Googlehaun, suoran linkin tai Facebookin kautta.
Sosiaalisen median kanavat vuoden 2021 lopussa
Jalotus - kestävän elämän yhteisö - Facebook-sivut: 2070 seuraajaa (v. 2020 1 872 kpl)
Jalotus - kestävän elämän yhteisö - Instagram: 899 seuraajaa (v.2020 754 kpl)
Humleberg - Keravan kartano - Facebook-sivut: 2300 seuraajaa (v.2020 2 177 kpl)
Humleberg - Keravan kartano - Instagram: 391 seuraajaa (v.2020 271 kpl)

4.2 Konsultointi ja medianäkyvyys
Jalotuksen toimintamallia on esitelty, skaalattu ja haastettu monenlaisissa eri yhteyksissä noin 20
kertaa etänä ja paikan päällä kartanolla tämänkin korona-vuoden 2021 aikana. Olemme olleet
mukana mm. Ympäristöministeriön Kestävä kaupunki ohjelman skaalauksissa, Haaga-Helian
opiskelijoiden kursseilla, Helsingin Yliopiston kumppanuusmaataloustutkimuksessa
Kumakka-hankkeessa ja valtion Demokratiakorjaamossa. Toteutimme myös yhteisöviljelyn ja
ravinnekierrätyksen neuvonta, jonka avulla perustettiin Lappeenrantaan uusi Rakuunamäen
yhteisöpuutarha.
Paikan päällä Jalotukseen tutustuvat koululuokat, päiväkotiryhmät ja kaupungin eri tahot,
Keskustan ja SDP:n eduskuntaryhmät sekä lukuisat ulkoilijat ja kahvittelijat.
Iloksemme paikallislehti Keski-Uusimaa on tehnyt aktiivisesti lehtijuttuja eläintoiminnastamme,
biohiiletyksestä ja yhteisöviljelystämme.
Vastavuoroisesti tutustumme aktiivisesti muihin toteutuksiin ja verkostoidumme. Kiitos mm. Majvik
- Biodynaaminen maatila, Green City Farm ja Osuuskunta Oma Maa.
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Keravan Nuorten työpaja Jenga on myös käynyt tutustumassa Jalotuksen touhuihin ja kartanoon,
josta Joni Ahonen teki hienon blogikirjoituksen.

Lehtijutut
Keski-Uusimaa:
10.12.2021: Valtio tukee merkittävillä summilla kiertotaloutta ja syrjäytymisen ehkäisyä Keravalla –
"Olen ylpeä ja iloinen avustusten saajien puolesta"



14.10.2021: Pia Lohikoski esittää 300 000 euron tukea kiertotalouskeskuksen kehittämiseen – "
Ilmastonmuutoksen hillitseminen on aikakautemme tärkein tavoite"



19.8.2021: SDP:n eduskuntaryhmä virittäytyi budjettiriiheen Keravalla – "Hoitoon on satsattava"



13.6.2021: Jalotus ry sai Keravan ympäristöpalkinnon – "Tekee uraauurtavaa työtä arjen
kiertotalousratkaisujen edistämisessä"



16.5.2021: Biohiili antaa pihan kasveille potkua – järvenpääläinen Pekka Koivukunnas erikoistui
ikiaikaisen tuotteen kotipolttoon



8.4.2021: Keravan kartano on yksi Luontohelmistä – Vantaanjoen ja Helsingin seudun
vesiensuojeluyhdistys nosti joukon käymisen arvoisia kohteita sata kilometriä pitkän joen varrelta



4.4.2021: Lähes neljä hehtaaria peltoa vuokrattu: Keravan kartanolla valmistellaan
kumppanuusviljelyä



Lukijalta: Jalotus kunnioittaa Kivisillan alueen historiaa – myös nimissä
Maatiainen ry:n jäsenlehti 1/2022: Sokeriherneen ylläpitoviljely yhteisöviljelmällä -artikkeli
Seitsemän päivää -lehti:
20.9.2021 Pahamainen betonikeskittymä kätkee sisäänsä vaikuttavia nähtävyyksiä! Kimmo
Vehviläinen esittelee Seiskalle Keravan

“Seiskassa ollaan. Cityfarmarit mainittu, Kirka ja Läntinen mainittu! Kiertotalous mainittu! Nappaa
lehti lukuun, jos kaipaat viikonloppulukemista. Kotikaupunkiansa lehdessä esittelevä Kimmo
Vehviläinen oli ekaa kertaa meidän tontillamme ja tutustuimme mm. aquaponicsiin, josta teimme
esittelyvideon. Ei kyllä koskaan uskottu, että Jalotus olisi esillä laajalevikkisessä ja kohderyhmältään
laajassa Seiskassa. Mahtavaa!” Anna
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Luomutarhuri-kirjan haastatteluita ja kuvamateriaalia koottiin kesällä 2021 useaan otteeseen.
Kirjassa esitellään Jalotuksen yhteisöviljelmän toimintaa ja biohiilen valmistusta. Kirja julkaistaan
maaliskuussa 2022.
4.3 Sisäinen viestintä
Sisäiseen viestintään käytettiin Jalotuksen uutiskirjettä (Mailchimp, 413 tilaajaa), Jalotus yhteisö kestävää elämää ja kiertotaloussa -avointa Facebook-ryhmää (231 jäsentä), Jalotus-kollektiivin
suljettua Facebook-ryhmää (36 jäsentä), yhdistyksen hallituksen Facebook-ryhmää. Lisäksi eri
toiminnoille ja vuokralaisille oli omia Whatsapp-ryhmiä.

5.

Kartanon alueen kiinteistöt, työtilat ja tilavuokraus
Jalotus ry ylläpiti ja kunnosti Keravan kartanon aluetta ja kiinteistöjä Keravan kaupungin kanssa
12.4.2019 allekirjoitetun sopimuksen mukaisesti. Kiinteistöihin liittyviin töihin kuuluivat mm. lyhytja pitkäaikaisten vuokrausten koordinointi päärakennuksen, navetan ja kesäteatterialueen osalta,
isännöinti, huolto- ja ylläpito piha-alueella ja rakennuksissa sekä sekalaiset remonttityöt.
Kiinteistöosa-alueesta vastasi Lauri Helle.
Kartanon piha-alueiden ja rakennusten
ylläpitoon kuuluu viikottaisia,
kuukausittaisia ja 1–2 kertaa vuodessa
tehtäviä töitä. Ulkopuoliset palvelut, joita
ostamme, ovat sähkö, vesi, jätehuolto,
murtohälytysvalvonta, talvikunnossapito,
automaattinen paloilmaisinjärjestelmä,
varmennettu hälytyksensiirto,
tietoliikennesopimukset ja muut tarpeelliset
tarkastukset tarvittaessa.
Töistä vastasivat Jalotus ry:n toimesta puutarhuri, kiinteistöhoitaja ja kiinteistöpäällikkö sekä eri
oppilaitosten kautta tulleet harjoittelijat, kesätyöntekijät, vapaaehtoiset ja työkokeilijat. Yhteistyö
Keravan kaupungin kanssa oli koko ajan erittäin tiivistä. Lyhytaikainen vuokraustoiminta
päärakennuksella oli kesäkaudella ulkoistettu kahvilanpitäjälle.
Päärakennuksen vuokralaisina oli ympärivuotisesti ompelijamestari, hieroja/vyöhyketerapeutti,
taiteilija, raakakakkujen valmistaja. muusikko, lyhytterapeutti/ammatillinen tukihenkilö ja
kesäkaudella kahvilayrittäjä. Tilaa vuokrattiin satunnaisesti yksityistilaisuuksiin, mutta niitä oli
koronapandemiasta johtuen huomattavasti ns. normaalia vuotta vähemmän.
Navettarakennuksella toimi vuokralaisena ikkunaentisöijä ja lavasterakentaja. Muut tilat olivat joko
remontin alla tai Jalotus ry:n omassa käytössä mm. fillariverstaana, monitoimi- ja kokoustilana ,
varastona sekä ravinnekierrätyshankkeen kokeilupaikkana.
Tarkempi yhteenveto kiinteistöihin liittyvistä töistä löytyy täältä.
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Vuokrasopimusneuvottelut
Keväällä 2021 käynnistimme Keravan kaupunkitekniikan toimialan kanssa neuvottelut uudesta
vuokrasopimuksesta. Neuvotteluiden tavoitteena oli vähentää Jalotus ry:n vastuuta ja
velvollisuuksia alueen ylläpidosta kartanon päärakennuksen ja sitä ympäröivien piha-alueiden
hoitamisesta, jotta yhdistys pystyisi suuntaamaan resurssinsa toiminnan kehittämiseen seinien ja
rakenteiden ylläpitämisen sijaan. Myös kaupungin suunnalta oli ilmennyt käyttötarve
päärakennuksen tiloille lähestyviä Asuntomessut 2024 -tapahtumaa varten.
Lisäksi Jalotus ry:llä oli tarve saada nykyisen toistaiseksi voimassa olevan, ja 3 kuukauden
irtisanomisajalla olleen sopimuksen sijaan 10 vuoden määrä-aikainen vuokrasopimus
navettarakennuksesta ja muista toiminnalle oleellisista alueista. Määräaikaisen vuokrasopimus on
todella tärkeässä osassa yhdistyksen ja alueen kehityksen kannalta, jotta toimintoja voidaan
kehittää turvallisesti ja pitkäjänteisesti ilman pelkoa äkillisestä irtisanomisesta ja toiminnan
loppumisesta.
Neuvottelut etenivät hyvässä hengessä koko vuoden ajan, mutta uutta määräaikaista sopimusta ei
vuoden 2021 loppuun mennessä saatu vielä valmisteltua loppuun. Sovimme kuitenkin vanhan
sopimuksen jatkeeksi, että Jalotus ry luopuu vuoden 2022 alusta päärakennuksen hallinnasta, sekä
sitä ympäröivien piha-alueiden hoitovastuusta. Neuvotteluita pidempiaikaisesta
vuokrasopimuksesta jatketaan vuoden 2022 alusta.
Yhteenvetona voi sanoa, että kartanon alue on Jalotus ry:n toiminnan ansiosta paremmassa ja
siistimmässä kunnossa kuin koskaan aikaisemmin ja tavoitteena on jatkaa samaa kehitystyötä ja
yhteistyötä Keravan kaupungin kanssa myös tulevina vuosina.

”Saviterapiahetkiä pizzauunin parissa, katsomassa eläimiä pojan kanssa, maalailemassa pehtoorin
asuntoa savimaaleilla, miettimässä tulevia asuntomessuja. Näistä hetkistä minun Jalotus-vuoteni on
tehty.” Johanna

6.

Piha-alueiden ja ympäristön hoito
Keravan kartanon piha-aluiden ja ympäristön hoito oli pääosin Jalotuksen puutarhurin Marju
Kortemäen ja kiinteistönhoitaja Jussi Laineen vastuulla. Iso osa työstä tehtiin osana yhdistyksen
harjoitteluympäristöä.
Normaalien ylläpitotoimien lisäksi isoimpana projektina oli jatkaa vuonna 2018 alkanutta alueen ja
ympäristön siistimistä. Vuonna 2021 saatiin vihdoin piha-alue sekä romuvarastoina toimivat
piharakennukset lähestulkoon puhtaiksi. Uudelleen kiertoon päätyi ainakin 2 tonnia erilaisia
käyttökelpoisia tarvikkeita, 3 tonnia keräysmetallia ja jäteasemalle 2 tonnia kestopuuta, 6 tonnia
energiajätettä, 4 tonnia palamatonta rakennusjätettä ja 1,5 tonnia betoni- ja kiviaineksia. Erikseen
mainittavista jätteistä kuljetettiin alueelta pois 54 kpl vanhoja rengaskeinun raatoja, joista
yhdistyksen toimesta poistettiin ensin metalliketjut uusiokäyttöön.
Alueelle koordinoitiin yhdessä Keravan kaupungin kanssa uudet jäteastiasuojat siisteyden
parantamiseksi ja lisättiin kompostointikapasiteettia biojätteille. Myös kuivakäymälöiden määrää
lisättiin rakentamalla yhdessä kaupungin kanssa alueelle uusi esteetön kuivakäymälä.
Kaupunki teetti laatikkoviljelmän vieressä arkeologiset kaivaukset ennakoiden tulevia
asuntomessuja. Lintujen pesinnälle tärkeä pensaikkoalue jouduttiin poistamaan kaivausten takia.
Kaivauksiin liittyen viljelmän kompostialue ja osa lammasaitausta siirrettiin. Harjoittelijat,
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kesätyöläinen ja talkoilija tekivät siirroista suurimman osan. Kaupunki kaivoi pois satojen neliöiden
kokoisen viitapihlaja-angervo – alueen kartanorakennuksen takaa. Aggressiivisesti levinnyt
pensaikko olisi muuten jatkanut leviämistään ja tukahduttanut muun kasvillisuuden. Näiden
raivattujen pensasalueiden tilalle on istutettava korvaavaa kasvillisuutta, jotta alueella pesivät 40
lintulajia tai muut eläimet eivät joudu pulaan.
Keravan kaupunki hoiti alueen puustoa – vahingoittuneita ja vaarallisia puita kaadettiin, jätettiin
puolipökkelöiksi linnuille ja hyönteisille tai jätettiin maapuiksi maastoa komistamaan. Näistä puista
osa otettiin talteen tulevia Eläinten asuntomessuja varten vuonna 2024 – niistä tehdään
pyöröpönttöjä niin pikkulinnuille kuin isommillekin linnuille sekä liito-oravan pönttöjä.

7.

Vastuualueiden raportit
7.1. Luontoyhteystoiminta ja eläimet
Keravan kartanolla on ollut vuodesta 2016 lähtien ollut
kotieläimiä kesäisin viihdyttämässä alueen kävijöitä.
Vuodesta 2020 alkaen eläimet ovat olleet Jalotuksen
omia. Aktiiviset vapaaehtoiset eläinvastaavat Minja
Aho-Miettinen sekä Veera Vilén ja kaupunkilaisista
muodostuva cityfarmari joukko kehitti Jalotuksen
luontoyhteystoimintaa edelleen vuoden 2021 aikana.
Kanat ja kukot ovat saaneet lisää uusia upeita jäseniä
parveen sekä 4 uutta tipua on kuoriutunut kesän 2021
aikana. Uudet puput Orvokki ja Ruusu saapuivat
alkukesästä ilahduttamaan eläinrakkaita ihmisiä omaan
kunnostettuun suojaansa. Suosittu cityfarmari-toiminta
täytti elokuussa 2021 vuoden. Heistä on muodostunut
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toimiva, hienosti yhteen hiileen puhaltava, yhteisöllinen yhteisö Jalotukseen. He vastaavat
hoitovuoroillaan eläinten hoidosta ympärivuotisesti sekä jäsenmaksullaan eläinten ruokinta- ja
eläinlääkärikulut.
Sosiaaliset lampaamme ovat viihtyneet kartanon omilla pienillä laitumillaan kesän ja tuoneet
suuresti iloa kartanon kävijöille. Harjoittelijat aitasivat lampaille lisälautumen ja eläinten hoitoon
on osallistunut vakituisten cityfarmareiden lisäksi myös kesäcityfarmarit. Eläinsuojia on
kunnostettu urakalla ja kanojen katettu tarha mahdollistaa ympärivuotisen ulkoilun. Eläinsuojien
ympäristö on siivottu kaikesta tavarasta turvalliseksi.
Luonto-ohjaaja Minja Aho-Miettinen sekä luonto- ja ympäristöneuvoja Marjo Markkanen järjestivät
kahdeksan lasten kesäleiriä kesä- ja heinäkuussa. Leirit olivat loppuunmyytyjä.
Eläintutustumispäiviä järjestettiin kesäkuussa Keravan päivänä sekä Lasten kulttuuriviikon
yhteydessä syyslomaviikolla. Lasten kulttuuriviikon yhteydessä ympäristökasvattajamme Mira
Pyökkilehto järjesti viikolla kouluikäisille lapsille ympäristökasvatuksellista syyslomatekemistä
kartanon luonnossa ja eläinten parissa.
Päiväkotiryhmille, kouluryhmille ja perheille suunnattuja
eläinpäiviä tuotteistettiin Jalotuksen verkkokauppaan ja
niitä myytiin muutamia. Eläinpäivät sisältävät
eläinesittelyn, kierrätysneuvontaa ja vapaata yhdessäoloa
kartanon ympäristössä.
Eläimistämme tuli kävijöille hyvin tärkeitä ihmisläheisiä
lemmikkejä ja ne toimivat myös merkittävänä vetonaulana
Keravan kartanon koko alueelle. Eläimemme opettavat
meille paljon luonnosta sekä luontoyhteydestä.
Luontoyhteyden luominen onnistuu myös kaupungissa ja on tärkeää ja hyödyllistä kaikenikäisille
ihmisille. Se luo ymmärrystä ja myötätuntoa luontoa ja eläimiä kohtaan. Luontoyhteystoimintaan
kuuluu perusasioiden opettelua eläimistä, metsästä ja kasveista. Eläinten kanssa oleminen
rauhoittaa ja antaa yksilölle mahdollisuuden tuntea itsensä hyödylliseksi. Eläintoiminnan yhteisö
voi luoda yksilölle tärkeitä, hyvinvointia tuottavia ihmissuhteita.

”Olen todella onnellinen cityfarmariyhteisöstämme. Cityfarmari-osallistumismaksuilla pystytään
hankkimaan eläimille ruokaa ja hoitovuoroilla varmistetaan, että eläimillemme on ihana, turvallinen
koti. Olen myös onnellinen täysistä lasten luontoleireistä. Ihania lapsia! Ja katsokaas tätä
kasvutarinaa, meidän ensimmäisestä pikkutipusestamme on kasvanut komea ja kiltti aapiskukko!”
Minja

7.2 Ympäristökasvatus
Jalotuksen ympäristökasvatus toiminnan tavoitteena on lasten ja nuorten luontosuhteen
ylläpitäminen sekä kehittäminen. Koululaisten ympäristökasvatustoiminnasta on vastannut
vuonna 2021 ympäristökasvattaja Mira Pyökkilehti osanan Jalotuksen luontoyhteystoimintaa.
Tahtotilana on erilaisten toimintaympäristöjen avulla vahvistaa lasten ja nuorten suhdetta
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ympäröivään luontoon, eläimiin sekä vaikuttamisen mahdollisuuksiin varsinkin kestävän elämän
saralla.
Ympäristökasvatushengessä järjestimme syyslomalla päiväleirejä
7-12-vuotiaille lapsille. Tämän lisäksi käyty
yhteistyö-neuvotteluja Keravanjoen koulun kanssa
aloittaaksemme pidempiaikaisen euroopan unionin rahoittaman
projektin, jonka pääteemoja ovat mm. kestävä kehitys ja
inkluusio.
Onnistuimme tarjoamaan lapsille riemukkaita sekä oivallusten
täyttämiä hetkiä raikkaassa ulkoilmassa. Koululaiset nauttivat
kun saimme istuttaa tammen taimet koulun omalle pihalle, jotta
kasvua voidaan tarkkailla ja aluetta mahdollisesti kehittää
oppilaiden kanssa jatkossakin.
Syysleirit olivat taas kerran erittäin onnistuneita. Onnistuimme
esimerkiksi kesyttämään tipuja, luomaan upeita
ympäristötaideteoksia sekä nautimme rauhaisan aktiivisesti syyslomasta kartanon eläimiä
hoivaillen. Paras palaute “Tämä oli tähän astisen elämäni paras päivä!”.
Ensi vuodelle on suunnitelmissa luoda ns. syvällisempää ympäristökasvatustoimintaa. Pian
käyttöön avautuva Jalotuksen oppimisympäristö tarjoaa loistavat mahdollisuudet päästä
tukemaan opettajien työtä opetussuunnitelmasta löytyvien kestävän kehityksen teemojen
havainnollistamiseen. Konkreettisesti tekemällä ja ilon kautta oivaltamalla!

“Henkilökohtaisesti koen, ettei mikään tällä hetkellä ole tärkeämpää kuin se että lapset ja nuoret
ymmärtävät miten maailmamme toimii. Että he oivaltavat, haltioituvat ja ihmettyvät niistä
tiedonmuruista ja käytännön opeista joita voimme metsässä tai rakennetussa ympäristössä heille
tarjota. Tämän kautta tavoitteena on tarjota lapsille ja nuorille kokemuksia vaikuttamisen
mahdollisuuksista. Että heilläkin on mahdollisuus rakentaa kanssamme kestävämpää yhteiskuntaa,
pienillä arjen riemukkailla teoilla.” Mira
7.2 Jalotus-Raki – Jalotuksen ravinnekierrätyshanke
Toukokuussa 2019 käynnistynyt Ympäristöministeriön rahoittama Jalotuksen
ravinnekierrätyshanke saatiin päätökseen joulukuussa 2021. Tavoitteena oli tehdä
ravinnekierrätystä tutuksi ja osaksi arkipäivää. Ravinnekierrätyksessä ravinteet otetaan
hyötykäyttöön ja vältetään niiden valuminen vesistöihin.
Hankkeessa rakennettiin ravinnekierrätyskokonaisuus Keravan kartanolle Jalotuksen
toiminta-alueelle, jonka avulla konkretisoitiin ravinnekierrätyksen toteuttamista asuinalueilla ja
kaupungissa ja joka muodostaa ravinnekierrätyksen oppimisympäristön. Oppimisympäristön
kohderyhminä ovat yksittäiset ihmiset, oppilaitokset ja oppilaat. Hankkeen rahoitti
Ympäristöministeriö.
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Tiivistelmä hankkeesta
HANKKEEN NIMI: Jalotus-Raki – Jalotuksen ravinnekierrätys
HANKEAIKA 24.5.2019 – 30.11.2021
BUDJETTI: Toteutunut kokonaisbudjetti 165 444 € (193 870)
RAHOITTAJA: Ympäristöministeriö 132 355 € (154 000) ja Jalotus ry 33 089 € (39 870)
TOTEUTTAJA: Jalotus ry
*suluissa alkuperäinen arvio
Mitä tehtiin
Hankkeen aikana saimme tunnistettua millaisia ravinteita- ja materiaalivirtoja alueella syntyy, mitä
ravinteita tarvitsemme ja miten pystymme hyödyntämään niitä toiminnassamme. Harppasimme
isoja askeleita kompostointikokonaisuutemme ja yhteisöviljelytoiminnan osalta ja lisäsimme
merkittävästi kapasiteettia biojätteen ja käymäläjätteen keräykseen. Verkostoiduimme laajasti eri
sidosryhmien kanssa ja pyrimme viestimään aktiivisesti ja selkeästi erilaisissa sähköisissä
välineissä.
Uusina toteutuksina olivat alueelle rakennetut erilaiset sade- ja hulevesiratkaisut, vesikiertoinen
sisäviljely, aquaponics eli kala-kasvi - viljely, biohiilettäminen ja kumppanuusmaataloustoiminnan
kehittäminen. Toteutukset rakennettiin, niiden käyttöä seurattiin ja toiminnasta raportoitiin
hankkeen aikana erilaisen viestinnän ja väliraporttien kautta. Toteutukset jäävät osaksi Jalotuksen
avointa oppimisympäristöä. Blogin lopussa on linkki loppuraporttiin, jossa kerrotaan eri
osa-alueiden toteutuksista ja tuloksista tarkemmin.
Mitä opittiin
Hankkeen aikana opimme valtavasti uusia asioita ravinnekierrätyksen eri osa-alueisiin liittyen,
tutuistuimme ja verkostoiduimme sekä harjaannuimme talouden sekä henkilöstöhallinnan
sektoreilla merkittävästi. Erilaisten sopimusten, hakemusten, tutkimusten ja muiden selvitysten
tekemisestä saimme käytännön kautta hyvän osaamisen sekä ymmärsimme näihin asioihin liittyen
tarvittavien henkilöresurssien ja osaamisen todellisen tarpeen.
Mitä tehdään seuraavaksi
Vuosien 2022 – 2024 aikana Jalotus ylläpitää ja kehittää
tarvittaessa hankkeen aikana rakennettuja ratkaisuja, ja koostaa
niistä valtakunnallisesti toimivia konsepteja. Raki-hankkeen
toteutuksia hyödynnetään myös kartanon ympärille rakentuvalla
asuinalueella. Aloitettujen projektien osalta yhteistyönä Keravan
opiston kanssa on sovittu keväälle 2022 kurssitoimintaa liittyen
mm. mehiläispesien rakentamiseen sekä ravinnekierrätykseen ja
kompostointiin.
Kumppanuusmaataloustoiminnan kehittämistä jatketaan,
tavoitteena toimiva konsepti vuoteen 2024 mennessä, jolloin
alueelle muuttaa 850 uutta asukasta. Tavoitteena jatkossakin
näyttää käytännön esimerkkien kautta erilaisia
ravinnekierrätykseen ja kiertotalouteen liittyviä toteutuksia, joista tulevat asukkaat voivat ottaa
ratkaisuja omaan asumiseensa.
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Kestävän elämän mallialue
Jalotus ry kehittää Keravan kartanon alueesta arjen
kiertotaloustoiminnan ja kestävän elämän
mallialuetta. Arjen kiertotalous on ihmisistä
lähtöisin olevia tekoja ja elämänasennetta, jonka
tavoitteena on järjestää elämä niin, ettemme kuluta
liikaa luonnonvaroja arjessamme. Kokonaisuuteen
kuuluu olennaisena osana ravinnekierron
järjestäminen niin, että suljettu kierto olisi
mahdollista.
Tavoitteena on kehittää edelleen
ravinnekierrätyksen käytännön ratkaisuja Keravan
kartanon alueelle, tarjota ymmärtämiseen
opastusta ja koulutusta sekä järjestää toimintaa,
jonka tuloksena ihmiset oppivat toteuttamaan
vastaavia ratkaisuja omissa kiinteistöissään
kaupungissa ja haja-asutusalueilla. Konkretisoimme
vaikeasti avautuvia käsitteitä kuten kiertotalous ja
ravinnekierrätys ymmärrettävään ja
käyttökelpoiseen muotoon.
Hankkeen jälkeen Jalotus on entistä osaavampi kehityshankkeiden toteuttajaorganisaatio, jolla on
osaamista toteuttaa yhä vaativampia ilmastonmuutoksen torjumiseen tähtääviä projekteja.
Kiitämme hanketiimiämme, ohjausryhmää ja Ympäristöministeriön yhteyshenkilöämme hyvästä
yhteistyöstä. Kiitos myös vapaaehtoiset, yhteistyökumppanit, tukijat ja kävijät.
Lataa koko loppuraportti täältä.

7.3 Yhteisöviljelmä
Noin sadan neliön kokoinen yhteisöllinen laatikkoviljelmä kasvihuoneineen ruokkii noin 20
kotitaloutta. Viljelmä on perustettu vuonna 2018 ja osana Jalotuksen ravinnekierrätyshanketta
pystyttiin palkkaamaan viljelmälle luomupuutarhuri kehittämään toimintaa. Tämän ansiosta
viljelysuunnittelua ja viestintää kehitettiin, viljelmää laajennettiin ja viljelytekniikkaa parannettiin.
Kausikasvihuoneeseen rakennettiin viljelylaatikot ja kastelujärjestelmää parannettiin.
Toiminnan kehittämisellä sadonjakojen lukumäärä saatiin tuplattua ja satokautta pidennettyä
kahdella kuukaudella. Myös viljelijöiden työtaakkaa saatiin kevennettyä. Vuonna 2019 viljelmää
hoitavia Sormet mullassa -osuuden hankkineita viljelijöitä oli 11 ja loput osuuksista oli
satokoriosuuksia, joihin ei kuulunut viljelmän hoitamista. Vuonna 2020 satokoriosuuksista
luovuttiin ja vuonna 2021 Sormet mullassa -osuuksia myytiin jo 19 kappaletta. Vuoden 2021 aikana
yhteisöllisyyttä saatiin siis lisättyä, koska viljelmän hoitaminen toteutettiin laajemman
viljelijäyhteisön voimin. Tämä oli monille viljelijöille erityisesti korona-aikana tärkeä voimavara.
Tarkemmin yhteisöviljelyn vuodesta 2021 voi lukea Ravinnekierrätyshankkeen loppuraportista.
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”Jalotuksen yhteisöviljelmä sai Maatiainen - Det lantliga kulturarvet ry:ltä keväällä piskuisen 40 g
erän maatiaslajike Mustasilmä sokeriherneen siemeniä. Kylvimme herneet noin 3,5 neliömetrin alalle
viljelylaatikoihin.
Ilmoittauduimme Jalotuksen yhteisöviljelmän voimin tämän erittäin harvinaisen maatiaislajikkeen
ylläpitäjiksi eli ikään kuin eläväksi geenipankiksi. Ylläpitäjä sitoutuu keräämään siemeniä ja
toimittamaan niitä takaisin Maatiainen ry:lle. Näin osallistuimme siis elintärkeään maatalouden
geenivarojen ylläpitoon. Lisäksi saimme aivan mahtavan ja maukkaan sadon, vaikka lähes puolet
kasvustosta jätettiin syömättä siementuotannon nimissä.
Ylläpitokokeilu onnistui täysin yli odotusten. Tänään selvisi, että tuosta 40 g pikkuerästä saatiin
syötävän sadon lisäksi yli 400 g siemensato! Upea juttu!
Kiitos kaikki viljelijät ahkeruudesta viljelmän hoidossa, olette jälleen tehneet mahtavaa työtä.
Erityiskiitos viljelijällemme Annimarille siemensadon keruusta ja innoittamisesta ylläpitoon
ryhtymisessä!
Kiitos myös Maatiainen ry:lle luottamuksesta, sillä saimme käyttöömme Suomen viimeisiä
Mustasilmiä tältä kasvukaudelta. Kannatti luottaa - nyt geenipankki tämän erän osalta
kymmenkertaistui!” Maija
7.4 Fillariverstas
Fillariverstaan pääperiaatteena oli tarjota kohtuuhintaisia pienimuotoisia huoltopalveluita sekä
kunnostaa lahjoituksena saatuja polkupyöriä uudelleen käyttöön. Polkupyörät saatiin
lahjoituksena pääasiassa kiinteistöhuoltoyhtiöiltä ja yksityishenkilöiltä. Lisäksi asiakkaat pystyivät
ostamaan pikkurahalla omiin pyöriinsä kiertotaloushenkisesti varaosia, joita purettiin
huonompikuntoisista lahjoituksena saaduista pyöristä. Fillariverstaan tavoitteena on korjaamalla ja
huoltamalla vanhoja pyöriä vähentää uusien, neitseellisten raaka-aineiden käyttöä. Tavoitteena on
myös kannustaa päästöttömään kulkemiseen polkupyörällä. Verstaan hinnat pidetään
kohtuullisena, jotta mahdollisimman monella olisi tähän mahdollisuus huollattaa pyörä tai hankkia
käytetty pyörä. Polkupyöräverstas on hyvä esimerkki miten kiertotalous toimii.
Fillariverstas toimi vuoden alusta alkaen ympärivuotisesti, ja se oli avoinna joka viikko torstaisin
sekä lisäksi muina päivinä aina sopimuksen mukaan. Verstaan toiminnasta vastasi vapaaehtoinen
Hannu Naumi. Vuonna 2021 fillariverstaalla huollettiin ja kunnostettiin pyöriä 43 kpl ja myytiin
kunnostettuja 12 kpl. Fillariverstas siirtyi vuoden lopulla uusiin tiloihin navetan puuverstaan
fillariverstaskoppiin, tämä mahdollistaa verstaan ympärivuotisen käytön.
Yhteistyötä tehtiin Karma ry:n, Kierrätyskeskus Kirsikan, kaupungin sosiaalipalveluiden, E-spin
Oy:n ja Cycles Ericson kanssa. Teimme myös päiväkoti Konstin pihapyörien kunnostusprojektin.
Jukka Falck veti Keravan Opiston kautta kaksi fillarinhuoltokurssia, jotka ovat vuodesta toiseen
täysiä. Kevään kurssit jouduttiin perumaan pandemian vuoksi.

“Kokonaisuutena fillariverstaan vuosi meni onnistuneesti. Asiakkaista parhaiten jäi mieleen
eläkeläinen joka pyysi osoitteeni, jotta voi lähettää joulukortin, ja toinen joka leipoi kiitokseksi
kakun.” Hannu
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7.5 Puuverstas
Jalotuksen puuverstaan yleisenä tavoitteena on, että verstasta voi käyttää omatoimisesti, ohjatusti
tai valmiin palvelun ostamalla. Tilaa voi varata yksityiskäyttöön, harrastelijakerhoille ja
kurssitoiminnalle ja tilan pyörittämisessä vastaa yksi tai useampi henkilö.
Verstaan laitteistoa huollettiin kevään 2021 aikana, sekä järjesteltiin tiloja ja työkaluja uudelleen.
Hankimme myös uuden isomman puruimurin rikkoutuneen tilalle. Puuverstasta käytettiin Jalotus
ry:n ja Jalotus-kollektiivin toimijoiden omiin tarpeisiin, mutta vuonna 2021 ei juuri julkista
toimintaa ollut muutamia yksityisvuokrauksia, paria tapahtumaa ja kurssia lukuunottamatta.
Toiminnan käynnistämistä rajoitti pääasiassa vastuuhenkilön puuttuminen.
Yhdistys totesi syksyllä 2021, ettei vastuuhenkilöä yhdistyksen puolesta löydy ja puuverstaan
toimintaa ei olemassa olevilla resursseilla saada käyntiin. Tämän vuoksi aloitettiin etsintä löytyisikö
toimintaa vetämään joku ulkopuolinen tekijä, joka myös maksaisi vuokraa verstaan tiloista, mutta
myös toteuttaisi Jalotus ry:n tavoitteita verstaan käytöstä.
Uudeksi vuokralaiseksi löydettiin marraskuussa 2021 puuseppäopiskelijoista koostuva kolmikko,
jonka kanssa tehtiin vuokrasopimus vuoden 2022 alusta lähtien. Verstaan yhteydessä olevan
työtilaan siirrettiin tehtiin marraskuussa Jalotus ry:n fillariverstas ja työtilassa ollut vuokralainen
siirrettiin toiseen tilaan navettarakennuksessa. Parin vuoden hiljaiselon jälkeen puuverstaan
tulevaisuus näyttää lupaavalta ja toiminnot avataan kokeilukauden jälkeen keväällä 2022.
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7.6 Lainaamo
Yhdistyksen julkinen lainaamotoiminta oli pyörinyt edellisen vuoden ajan pääasiassa
kylpytynnyreiden ja saunakärryn vuokrauksen parissa. Kylpytynnyreiden vuokraus ja ylläpito
osoittautui liian työlääksi kunnon huoltotilojen puutteen vuoksi, joten niistä päätettiin luopua.
Kylpytynnyrit ja paljuvuokralle.com liiketoiminta some-kanavineen myytiin uudelle yrittäjälle
maaliskuun 2021 alussa.
Yhdistys omisti 2 paljukärryä ja 1 saunakärryn 50% omistusosuudella Dreamplando:n kanssa.
Kylpytynnyrikaupan yhteydessä Jalotus ry lunasti saunakärryn kokonaan itselleen, jolloin sauna jäi
yhdistyksen käyttöön Keravan kartanon alueella. Saunaa myös vuokrattiin paljuvuokralle.com
yrittäjän kautta muutaman kerran.
Muuta lainaamotoimintaa ei vuoden 2021 aikana käynnistetty vastuuhenkilön puuttumisen vuoksi,
ja sen vuoksi, että odotamme asuinalueen rakentumista kartanon ympärille, jolloin
lainaamopalveluiden kysyntä on taattu.

7.8 Tapahtumat
●

17.4., 24.4., 8.5., 15.5., 29.5., 5.6. ja 23.10.
yhteisöviljelmän talkoot

●

27.4. Jalotus ry:n kevätkokous

●

15.5. Jalotuksen kevätpäivä: heppalive ja muita
livelähetyksiä Jalotukselta (ravinnekierrätys,
aquaponics, eläintoiminta, biohiiletys)

●

13.6. Keravan päivä: huovutuspaja, kurkkulaulantaesitys
ja eläin- sekä toiminnanesittelykierroksia. Samalla juhla
Jalotuksen saaman Keravan ympäristöpalkinnon
kunniaksi.

●

14.6.-16.6. Eläin- ja luontoaiheisia kesäleirejä lapsille
(7-12v)

●

21.6.-23.6. Eläin- ja luontoaiheisia kesäleirejä lapsille
(7-12v)

●

23.6.-30.10. yhteisöviljelmän sadonjaot 16 kpl

●

3.7. Biohiiletystä (peruttu)

●

31.7. Biohiiletystä

●

21.8. Puistokummi-talkoot, niittoa ja syreeniaidan leikkausta

●
●

1. - 9.9.2021 Kintaita kinnasneulalla, Petra Martinez, Keravan Opisto
4.9. Biohiiletystä

●
●

6. - 12.9.2021 Pyöränhuoltokurssi, Jukka Falck, Keravan Opisto
8.9. Taiminpäivä - taimien ja perennojen vaihtopäivä

●

12.9. Siilinpesän rakentaminen

●

18.9. - 13.1. Vanhan ikkunan kunnostus, Anneli Kääparin, Keravan Opisto

●
●
●

18.9. Ravinnekierrätys ja kompostointi, Maija Holma, Keravan Opisto
20 .- 25.9. Pienkoneiden huolto ja kunnostus, Keravan Opisto
23.9. Miljoonan puun talkoot kartanolla

●

28.9. Puiden istutustapahtuma Keravanjoen koulun kanssa, yht 47 oppilasta
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●

2.10. Biohiiletystä

●
●
●

2. - 9.10. Puukkokurssi, Keravan Opisto
4. - 10.10. Pyöränhuoltokurssi 2, Jukka Falck, Keravan Opisto
19. -21.10. Eläin- ja luontoaiheinen lasten syysleiri (7-12v)

●

18.10. Kimppa! - lasten kulttuuriviikko, eläinesittelyjä

●

23.10. Avoimet talkoot

●

25.10. Kestävyysiltamat: Asuminen

●

28.10. Kestävyysiltamat: Liikenne ja matkailu

●

1.11. Kestävyysiltamat: Ruoka

●

4.11. Kestävyysiltamat: Tavarat ja hankinnat

●

6.11. Biohiiletystä

●

28.11. - 29.11. Jalotuksen ekologinen joulutapahtuma. Tapahtuma järjestettiin yhdessä
yhteistökumppaniemme kanssa. Kiitos Vaatepuu, Salainen Sisustaja, Osuuskunta Oma Maa,
BeeClever.fi, KORU Sjöroos, Susannan Tulevaisuuden Kasvikauppa, Keravan
ympäristönsuojeluyhdistys ja Paijalankylän saippuapaja.

●

11.12. Biohiiletystä

●

18. - 19.12. Keravan joulu -tapahtumassa mukana

“Ensimmäisten Kestävyysiltamien sarja on nyt takana. Aiheina oli asuminen, liikenne ja matkailu,
ruoka sekä tavarat ja hankinnat. Keskustelua käytiin vilkkaasti ja hyvässä hengessä sekä
vuorovaikutuksessa. Oli hyvä päästä keskustelemaan aina ajankohtaisista arjen ekoteoista
samanhenkisten ihmisten kanssa. Kaikki eivät välttämättä voi tehdä samanlaisia tekoja, mutta kaikki
teot ovat silti tärkeitä. Tästä on oikein hyvä jatkaa!
Kiitos Jalotus ry:lle iltamien pitopaikasta sekä käytännön avusta ja tuesta, Kierrätyskirppu ry:lle
tarjoiluista sekä Onni Tonkijalle ruoka-aiheisen illan dyykatuista erikoistarjoiluista! Terveisin luontoja ympäristöneuvojaopiskelijat sekä Kestävyysiltamien vetäjät Hanna ja Elina”

8.

Yhteistyöt ja sidosryhmätyö

8.1 Keravan kaupunki ja Asuntomessut 2024
Jalotus tekee laaja-alaista yhteistyötä Keravan kaupungin kanssa. Kehitämme ja korjaamme
yhteistyössä kartanon aluetta (lue lisää kohdasta kiinteistöt ja piha-alueet), toteutamme kursseja
Keravan Opiston kanssa ja tarjoamme työllistämistoimintapaikkoja sekä tarjoamme
tietämystämme ja kontaktejamme asuntomessuprojektin toteuttamisen tueksi.
Kartanon ympäristöön rakentuu asuinalue. Asuinalueen ensimmäinen osa valmistuu vuonna 2024
osana Asuntomessuja. Asuntomessuprojekti on erittäin tärkeä hanke myös Jalotukselle, joten
tavoitteenamme on tehdä kaupungin kanssa tiivistä yhteistyötä. Kartanosta muodostuu
asuinalueen keskus. Tuotimme asuntomessujen käyttöön rakennustapaohjeen kestävän asumisen
ja rakentamisen ohjeita. Ohjeet julkistettiin vuoden 2022 alussa.
Teimme myös lausunnon Jokilaakson asemakaavaluonnokseen (2316) 29.1.2021, jolla pyrimme
varmistamaan alueen ekologisen kestävyyden ja kiertotalouden toteutumisen.
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8.2 Keravan Opisto & kurssit
Yhdistys jatkoi monivuotista yhteistyötään Keravan opiston kanssa järjestämällä kestävän elämän
kurssitoimintaa Keravan kartanolla. Lopulta Covid-19 -pandemian aiheuttamien rajoitusten ja
muiden peruuntumisten vuoksi suunnitelluista 21 kurssista 7 toteutui syksyllä 2021. Syksyllä 2021
sovittiin vuoden 2022 kevään yhteistyöstä ja kurssisisällöistä.
Toteutuneet kurssit
●

1. - 29.9.2021 - Kintaita kinnasneulalla

●

6.-12.9.2021 Pyöränhuoltokurssi

●

18.9. - 13.10.2021 - Vanhan ikkunan kunnostus

●

18.9.2021 - Ravinnekierrätys ja kompostointi

●

20.-25.9.2021 - Pienkoneiden huolto ja kunnostus

●

2.-9.10.2021 - Puukkokurssi

●

4..-10.10.2021 - Pyöränhuoltokurssi 2

Pandemian vuoksi perutut tai siirretyt kurssit:
●

27.1.-3.3.2021 - Kintaita kinnasneulalla

●

28.1.-4.3.2021 - Omat kirjolapaset

●

10.3.-5.5.2021 Mehiläishoito-verkkokurssi

●

10.4.-31.8.2021 Hoida pörriäisiä - hanki hunajaa

●

13.-18.4.2021 Pyöränhuoltokurssi 1

●

14.4.2021 - 19.5.2021 - Vanhan ikkunan kunnostus

●

15.5.2021 - Tutustu biohiileen

●

17.-23.5.2021 - Pyöränhuoltokurssi

●

18.5.2021 - 29.5.2021 - Pienkoneiden huolto ja kunnostus

●

23.5.2021 - Innostu savirakentamisesta

●

29.5.2021 - Yrttimatka

●

5.6.2021 - Savipizzauunin rakentaminen

●

18.9.2021 - Maanparannusta biohiilellä

●

2.10.2021 & 9.10.2021 - Luonnonmukaisen puutarhan syystyöt

Fillarikurssi valmistautuu kurssipäivään lokakuussa 2021
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8.3 Muita yhteistyökumppaneita
Yksi Jalotuksen toiminnan kulmakivistä on aktiivinen verkostoituminen ja yhteistyökumppaneiden
kanssa toimiminen. Ohessa lista tärkeimmistä yhteistyökumppaneistamme Keravan kaupungin
lisäksi.
●

Origin by Ocean: rakkohaurukasvattamo

●

Lindström Oy: yhteistyö käytetyistä työvaatteista

●

Lammin Puutarha: luomumultaa 27 kuutiota

●

Suomen kumppanuusmaatalous: Kumakka-hanke

●

Miljoonan puun hanke, Taidemuseo Sinkka

●

Keravanjoen koulu

●

Ammattiopisto Spesia

●

Stadin ammattiopisto

●

Keuda

●

Livia

●

Hyria

●

Ympäristöministeriö

●

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

●

Keravan ympäristönsuojeluyhdistys ry

●

Innovaatiopalvelu Koivukunnas Oy

9. Jalotus Hall of Fame

Ympäristöpalkinnon saamisen kunniaksi halusimme muistaa erityisesti toimintamme tukipilareita eli
tyyppejä, jotka toteuttavat unelmiaan ja uurastavat yhteisössämme joka päivä. Ei olisi Jalotusta
ilman osaavaa, sitoutuvaa ja sydämellään hommia tekevää kollektiivia, ja sen upeita jalo-otuksia.
●

Marju on kehittänyt Jalotukselle opiskelijatyöharjoittelijatoiminnan ja ohjaa kymmeniä
harjoittelijoita vuosittain. Marju on toimissaan ja ihmisten kanssa toimiessaan maailman
lempein, ymmärtäväisin ja huomaavaisin. Marju on Jalotuksen kantava voima ja huolehtii
kartanon piha-alueista kuin omistaan.

●

Hanskin hallussa ja vastuulla on meidän fillariverstaamme. Ilman Hanskia ei olisi
fillaritoimintaa ja siitä hänelle iso kiitos. Hanskilla on aina mielenkiintoa filosofoida
kahvikkupposten ääressä. Hanski palvelee ihmisiä ilolla, ja auttaa pyyteettömästi.

●

Lauri on yhdistyksen varapuheenjohtaja, joka on toiminut Jalotuksessa kaikissa erilaisissa
rooleissa aivan alusta asti. Raki-hankkeen lisäksi Lauri luotsaa kartanon kiinteistöpalveluja
ja kiinteistökehitystä. Lauri on älykäs vantaalainen, jolta ei toimintatarmoa puutu. Kekseliäs
ratkaisunkeksijä, joka keskustelee mistä tahansa aiheesta ja joka opettelee, jos ei vielä osaa.
Ehdottomasti yksi Jalotuksen tärkeimmistä kulmakivistä.

●

Minja starttasi rohkeasti Jalotuksen eläintoiminnan ja päätti, että nyt hommataan omat
eläimet. Ja näin tehtiin. Minjan johdolla keksittiin myös kiitetty city-farmaritoiminta ja
jatketaan suosittuja lastenleirejä. Minjalla on sielusta kumpuavaa viisautta, joustavuutta ja
ymmärrystä. Minjan kanssa on ilo toimia.
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Marjo tuli avuksi ja korjasi eläinsuojat talvikuntoon. Nyt Marjo luotsaa lastenleirejä yhdessä
Minjan kanssa. Marjo on ystävällinen luottotekijä ja tekee hommansa valmiiksi.
Lopputulokset ovat just eikä melkein.

●

Sofia on rohkea tekijä, joka otti vastuulleen kartanon kahvilatoiminnan, vaikka korona-aika
toi yrittämisen ylle mustia epätietoisuuden pilviä. Sofia on osaava ja viisas sekä ihailtavalla
tasolla toimeen tarttuva.

●

Maija on yhteisöviljelmän vastuuviljelijä ja raki-hankkeen työntekijä. Maijan uusin
aluevaltaus on meidän upea pelto. Kumppanuusmaataloudesta kuullaan vielä. Maijan
otteissa on reilua innostusta, joka motivoi kaikki mukaan. Maijan tapa opastaa ja toteuttaa
on ystävällinen ja ymmärtävä.

Ps. Lisää kunnianosoituksia voit käydä lukemassa navetan vessan seiniltä.

Lopuksi
Toimintakertomuksen ovat laatineet Jalotus ry:n hallitus yhdessä toiminnan toteuttajien kanssa.
Valtavat kiitokset kaikille vuoden 2021 toimintaan osallistuneille ja toiminnan mahdollistaneille.
Keravalla 8.3.2022
Jalotus ry
Y-tunnus: 2938438-6

Jalotus ry
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2938438-6

TILINPÄÄTÖS
Jalotus ry

Y-tunnus: 2938438-6

01.01.2021 - 31.12.2021

Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2031 asti

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/8deaee08-d46d-46cf-9297-2c7ff7dffe09
https://sign.visma.net/fi/document-check/72daf183-a53b-4a08-b1b2-a8709b93777b

www.vismasign.com

Jalotus ry

2/9

2938438-6

Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2021 - 31.12.2021
Sisällysluettelo
Tase ................................................................................................................................................................... 3
Tuloslaskelma .................................................................................................................................................... 5
Tilinpäätöksen liitetiedot .................................................................................................................................... 6
Tilinpäätöksen allekirjoitus ................................................................................................................................. 7
Tilinpäätösmerkintä............................................................................................................................................ 8
Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista ................................................................................................................. 9

Tilinpäätös on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä.
Tilikauden tositeaineisto on säilytettävä vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on
päättynyt.
Tilinpäätöksen laati:
Sami Siipola, KLT
Aurajoen Tili Oy, auktorisoitu Taloushallintoliiton jäsen

Osoite: Kivisillantie 12, 04200 Kerava

Y-tunnus:

2938438-6

Kotipaikka:

Kerava
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Tase
31.12.2021

31.12.2020

0,00

4 536,29

0,00

4 536,29

0,00

4 536,29

968,46

0,00

Muut saamiset

1 820,65

89,27

Siirtosaamiset

5 651,24

3 564,76

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä

8 440,35

3 654,03

Saamiset yhteensä

8 440,35

3 654,03

21 794,65

55 387,41

Vaihtuvat vastaavat yhteensä

30 235,00

59 041,44

VASTAAVAA YHTEENSÄ

30 235,00

63 577,73

VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto
Aineelliset hyödykkeet yhteensä
Pysyvät vastaavat yhteensä
Vaihtuvat Vastaavat
Saamiset
Lyhytaikaiset
Myyntisaamiset

Rahat ja pankkisaamiset
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31.12.2021

31.12.2020

31 562,15

12 780,23

Tilikauden tulos

-4 440,38

16 163,72

Oma pääoma yhteensä

27 121,77

28 943,95

Saadut ennakot

0,00

29 267,69

Ostovelat

0,00

1 320,06

Muut velat

756,65

84,66

Siirtovelat

2 356,58

3 961,37

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä

3 113,23

34 633,78

3 113,23

34 633,78

30 235,00

63 577,73

VASTATTAVAA
Oma pääoma
Edellisten tilikausien voitto (tappio)

Vieras pääoma
Lyhytaikainen vieras pääoma

Vieras pääoma yhteensä
VASTATTAVAA YHTEENSÄ
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Tuloslaskelma
Varsinainen toiminta

01.01.2021 - 31.12.2021 01.01.2020 -31.12.2020
-7 043,16
8 777,88

Varsinaisen toiminnan tuotot

184 624,69

122 364,70

Varsinaisen toiminnan kulut

-191 667,85

-113 586,82

-99 116,40

-57 765,62

0,00

-1 512,10

-92 551,45

-54 309,10

-7 043,16

8 777,88

Varainhankinta

2 611,15

8 124,00

Varainhankinnan tuotot

2 611,15

8 124,00

-4 432,01

16 901,88

Sijoitus- ja rahoitustoiminta

-8,37

-36,59

Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kulut

-8,37

-36,59

Tuotto-/Kulujäämä

-4 440,38

16 865,29

Tilikauden tulos

-4 440,38

16 865,29

0,00

-701,57

-4 440,38

16 163,72

Henkilöstökulut
Poistot
Muut kulut
Tuotto-/Kulujäämä

Tuotto-/Kulujäämä

Verot
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
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Tilinpäätöksen liitetiedot
Yhdistys on kirjanpitolain mukainen mikroyritys ja tilinpäätös on laadittu noudattaen PMA 4 luvun
mikroyrityssäännöstöä.

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet
Saamisten ja rahoitusarvopapereiden sekä velkojen arvostusperiaatteet
Saamiset, rahoitusarvopaperit ja muut sellaiset rahoitusvarat samoin kuin velat on arvostettu KPL 5 luvun 2
§:n mukaisesti.
Muilta osin tilinpäätös on laadittu noudattaen pien- ja mikroyrityksen tilinpäätösasetuksen 3 luvun 1 §:n 2 ja 3
momentissa säädettyjä arvostamisen ja jaksottamisen olettamaperiaatteita ja –menetelmiä.

Poikkeukselliset erät
Yhdistys on saanut avustuksia seuraavasti:
Ympäristöministeriö, ravinnekierrätyshanke
Keravan kaupunki
Uudenmaan Osuuspankki, kesäduunikampanja
Vantaan kaupunki, työllistämistuki
TE-toimisto, palkkatuki
Yhteensä

79 190,50
17 000,00
1 200,00
2 400,00
17 290,00
117 080,50

Avustuksista käytetty tilikauden aikana
Avustuksia siirretty käytettäväksi seur. tilikaudella

117 080,50
0,00

Henkilöstö
Henkilöstön määrä keskimäärin

Toimihenkilöt

31.12.2021
2

31.12.2020
3
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Tilinpäätöksen allekirjoitus

Kerava 8.3.2022

___________________________________________ ___________________________________________
Hanna Svensson

Maija Holma

Hallituksen puheenjohtaja

Hallituksen jäsen

___________________________________________ ___________________________________________
Anna Evilä

Marju Kortemäki

Hallituksen jäsen

Hallituksen jäsen

___________________________________________ ___________________________________________
Pekka Koivukunnas

Minja Aho-Miettinen

Hallituksen jäsen

Hallituksen jäsen
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Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

________________________________________________
Paikkakunta, päiväys

________________________________________________
Juha Siikavuo
HT-tilintarkastaja
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Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista
Päiväkirja
Pääkirja

Sähköinen arkisto, Finago Procountor
Sähköinen arkisto, Finago Procountor

Tilinpäätös
Tase-erittelyt

Sähköinen arkisto, Finago Procountor
Sähköinen arkisto, Finago Procountor

Tositelajit ja säilyttämistapa
Myyntilaskut
Ostolaskut
Verkkolaskut (ostolaskut)
Matka- ja kululaskut, muistiot
Palkat
Tiliotteet, maksutositteet
ALV-laskelmat
Kausiveroilmoitukset

Sähköinen arkisto, Holvi
Sähköinen arkisto, Holvi
Sähköinen arkisto, Holvi
Sähköinen arkisto, Holvi
Sähköinen arkisto, Holvi / palkkaus.fi
Sähköinen arkisto, Holvi
Sähköinen arkisto, Finago Procountor
Sähköinen arkisto, Finago Procountor /
palkkaus.fi

Lasku- ja kuittiaineisto sekä tiliotteet on arkistoitu Holvi-palvelussa. Kopiot aineistosta, samoin kuin muistiot,
alv-laskelmat ja muut Holvin ulkopuoliset kirjanpitoaineistot ovat Finago Procountor -palvelussa, jossa
varsinainen kirjanpito on tehty.
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SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

This documents contains 9 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 9 sivua ennen tätä sivua

Dokumentet inneholder 9 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 9 sider før denne side

UNDERSKRIFTER

Detta dokument innehåller 9 sidor före denna sida

authority to sign

asemavaltuutus

ställningsfullmakt

autoritet til å signere

myndighed til at underskrive

representative

nimenkirjoitusoikeus

firmateckningsrätt

representant

repræsentant

custodial

huoltaja/edunvalvoja

förvaltare

foresatte/verge

frihedsberøvende
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ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

This documents contains 10 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 10 sivua ennen tätä sivua

Dokumentet inneholder 10 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 10 sider før denne side

UNDERSKRIFTER

Detta dokument innehåller 10 sidor före denna sida

authority to sign

asemavaltuutus

ställningsfullmakt

autoritet til å signere

myndighed til at underskrive

representative

nimenkirjoitusoikeus

firmateckningsrätt

representant

repræsentant

custodial

huoltaja/edunvalvoja

förvaltare

foresatte/verge

frihedsberøvende
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TILINTARKASTUSKERTOMUS
Yhdistys Jalotus ry:n jäsenille
Tilinpäätöksen tilintarkastus
Lausunto
Olen tilintarkastanut Jalotus ry:n (y-tunnus 2938438-6) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–
31.12.2021. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot.
Lausuntona esitän, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhdistyksen toiminnan
tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista
koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.
Lausunnon perustelut
Olen suorittanut tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan
mukaisesti. Hyvän tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksia kuvataan tarkemmin kohdassa
Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa. Olen riippumaton
yhdistyksestä niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka
koskevat suorittamaani tilintarkastusta ja olen täyttänyt muut näiden vaatimusten mukaiset
eettiset velvollisuuteni. Käsitykseni mukaan olen hankkinut lausuntoni perustaksi tarpeellisen
määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.
Tilinpäätöstä koskevat johtokunnan velvollisuudet
Johtokunta vastaa tilinpäätöksen laatimisesta siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan
Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja
täyttää lakisääteiset vaatimukset. Johtokunta vastaa myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta,
jonka se katsoo tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä
tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä.
Johtokunta on tilinpäätöstä laatiessaan velvollinen arvioimaan yhdistyksen kykyä jatkaa
toimintaansa ja soveltuvissa tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan
jatkuvuuteen ja siihen, että tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen.
Tilinpäätös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paitsi jos yhdistys aiotaan purkaa tai
sen toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin.
Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa
Tavoitteenani on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä
kokonaisuutena väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä
antaa tilintarkastuskertomus, joka sisältää lausuntoni. Kohtuullinen varmuus on korkea
varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen virheellisyys aina havaitaan hyvän
tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa.
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Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä tai virheestä, ja niiden katsotaan olevan
olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin
päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perusteella.
Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että käytän ammatillista
harkintaa ja säilytän ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi:










Tunnistan ja arvioin väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen
virheellisyyden riskit, suunnittelen ja suoritan näihin riskeihin vastaavia
tilintarkastustoimenpiteitä ja hankin lausuntoni perustaksi tarpeellisen määrän
tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Riski siitä, että väärinkäytöksestä
johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, on suurempi kuin riski siitä, että
virheestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, sillä väärinkäytökseen
voi liittyä yhteistoimintaa, väärentämistä, tietojen tahallista esittämättä jättämistä tai
virheellisten tietojen esittämistä taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista.
Muodostan käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta
pystyäkseni suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset
tilintarkastustoimenpiteet mutta en siinä tarkoituksessa, että pystyisin antamaan
lausunnon yhdistyksen sisäisen valvonnan tehokkuudesta.
Arvioin sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä
johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden ja niistä esitettävien tietojen
kohtuullisuutta.
Teen johtopäätöksen siitä, onko johtokunnan ollut asianmukaista laatia tilinpäätös
perustuen oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teen hankkimani
tilintarkastusevidenssin perusteella johtopäätöksen siitä, esiintyykö sellaista
tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennaista epävarmuutta, joka voi antaa
merkittävää aihetta epäillä yhdistyksen kykyä jatkaa toimintaansa. Jos
johtopäätökseni on, että olennaista epävarmuutta esiintyy, minun täytyy kiinnittää
tilintarkastuskertomuksessa lukijan huomiota epävarmuutta koskeviin
tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole
riittäviä, mukauttaa lausuntoani. Johtopäätökseni perustuvat
tilintarkastuskertomuksen antamispäivään mennessä hankittuun
tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa
siihen, ettei yhdistys pysty jatkamaan toimintaansa.
Arvioin tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esitettävät tiedot mukaan lukien, yleistä
esittämistapaa, rakennetta ja sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpäätös sen perustana
olevia liiketoimia ja tapahtumia siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan.

Kommunikoin hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta
laajuudesta ja ajoituksesta sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien
mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät puutteellisuudet, jotka tunnistan
tilintarkastuksen aikana.
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Muut raportointivelvoitteet
Muu informaatio
Johtokunta vastaa muusta informaatiosta. Muu informaatio käsittää toimintakertomuksen.
Tilinpäätöstä koskeva lausuntoni ei kata muuta informaatiota.
Velvollisuutenani on lukea muu informaatio tilinpäätöksen tilintarkastuksen yhteydessä ja
tätä tehdessäni arvioida, onko muu informaatio olennaisesti ristiriidassa tilinpäätöksen tai
tilintarkastusta suoritettaessa hankkimani tietämyksen kanssa tai vaikuttaako se muutoin
olevan olennaisesti virheellistä. Velvollisuutenani on lisäksi arvioida, onko
toimintakertomus laadittu sen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.
Lausuntona esitän, että toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja
että toimintakertomus on laadittu säännösten mukaisesti.
Jos teen suorittamani työn perusteella johtopäätöksen, että toimintakertomuksessa on
olennainen virheellisyys, minun on raportoitava tästä seikasta. Minulla ei ole tämän asian
suhteen raportoitavaa.
Helsingissä 16.3.2022

Juha Siikavuo
HT
Pellavapellontie 8 A
00650 Helsinki
Puh: 0400 – 800778
Juha.siikavuo@siikavuo.com
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