L’association des Jardins Familiaux de Nekala a reçu une distinction de
l’association mondiale de toilettes sèches en Finlande
L’association mondiale de toilettes sèches en Finlande remet chaque année une
distinction reconnue pour la promotion et l’amélioration de l’utilisation des toilettes
sèches. La quatorzième distinction a été remise à Monsieur Taavi Seppälä,
administrateur de l’association des Jardins Familiaux à Tampere. La distinction « la
fourche en or » a été remise à Monsieur Seppälä le 5 juin à l’occasion de la journée
mondiale de l’environnement.
Monsieur Seppälä a agi comme promoteur des toilettes sèches dans l’ensemble de
Jardins Familiaux de Nekala. Son engagement pour les toilettes sèches ainsi que ses
efforts pour la promotion de l’utilisation des éléments nutritifs que les toilettes
produisent, étaient innovants. Un certain nombre d’autres associations de jardins
familiaux ont visité Nekala afin d’apprendre comment transformer les déchets des
toilettes et comment utiliser les fertilisants produits. Les sanitaires dans l’ensemble de
jardins familiaux de Nekala sont exclusivement constitués de toilettes sèches.
Aujourd’hui 9 toilettes sèches dans l’ensemble de Jardins Familiaux sont à la
disposition des jardiniers et des visiteurs. Entre 2005 et 2010 les toilettes de composte
des jardins familiaux et le traitement des déchets de toilettes ont été complètement
revus. La planification et la mise en pratique de la réforme ont été essentiellement
dirigées par Monsieur Seppälä. De même la transformation consécutive a été
complètement revue. Le produit est utilisé après un compostage très méticuleux sur
les parties communes et dans les jardins de Nekala.
L’association des toilettes sèches et l’association de jardins familiaux de Nekala ont
travaillé ensemble avec Monsieur Seppälä pour promouvoir tout particulièrement le
cycle des substances nutritives. Monsieur Taavi Seppälä est décrit comme un
réformateur audacieux. Les toilettes sèches ont attiré l’intérêt au-delà des frontières
de la Finlande et l’ensemble de jardins familiaux a été visité par des visiteurs venus
de douzaines de pays. « Taavi nous a toujours reçu avec plaisir et introduit un
management exemplaire des toilettes sèches” dit l’administratrice du projet Susanna
Pakula de l’association mondiale des toilettes sèches en Finlande.
L’association des Jardins Familiaux de Nekala a été fondée en 1932. En 1932 le
budget prévoyait une réserve de 600 FIM (approximativement 100 €) pour des
bâtisses se trouvant dans les ensembles de jardins. Nous avons fait un grand pas
depuis ces jours et aujourd’hui Nekala a un système très fonctionnel de toilettes
sèches pour obtenir et utiliser les engrais.
Annexe avec photos (en finlandais). L’association mondiale des toilettes sèches en
Finlande explique les motifs de la remise de prix et décrit la cérémonie de remise de
prix dans l’ensemble de jardins familiaux à Tampere.

EDISTYKSELLISTÄ KAKAN
HYÖTYKÄYTTÖÄ JO VUODESTA 1932 –
Vuoden Huussiteko -tunnustus Nekalan
siirtolapuutarhan Taavi Seppälälle
Vuoden Huussiteko -palkinto, Kultainen talikko 2015, luovutettiin perjantaina 5.6.
maailman ympäristöpäivänä Nekalan siirtolapuutarhan isännälle Taavi Seppälälle. KSH
ry:n vuosittain myöntämä Kultainen talikko -palkinto on tunnustus esimerkillisestä
Huussi-asian edistämisestä. Taavi Seppälä on 14. tunnustuksen saaja.

TALIKON LUOVUTUS 5.6.2015 NEKALAN SIIRTOLAPUUTARHAN ISÄNNÄLLE TAAVI SEPPÄLÄLLE.

Taavi Seppälä on jo vuosia toiminut kuivakäymälöiden edistäjänä Nekalan
siirtolapuutarhalla. Hänen omistautumisensa kuivakäymälöiden sekä käymälöistä
saatavien ravinteiden käytön edistämiseksi on ollut uraa-uurtavaa ja muilta
siirtolapuutarhoilta on käyty hakemassa esimerkkiä käymälälannoitteen käsittelystä ja
loppukäytöstä. Nekalan siirtolapuutarhalla on yhdeksän kuivakäymälää siirtolapuutarhan
asukkaiden ja kävijöiden käytössä. Vuosina 2005–2010 alueen kompostikäymälät ja
käymäläjätteen käsittely uudistettiin täysin ja näiden uudistusten suunnittelu oli
pääasiassa Taavin käsialaa. Käymälöiden tuotokset käytetään perusteellisen
jälkikompostoinnin jälkeen sekä Nekalan yleisalueilla että asukkaiden viljelyksillä.
Nekalan siirtolapuutarhan ja Taavin työ ravinnekierron eteen on siis ollut edistyksellistä,
varsinkin näinä päivinä kun ravinteiden kierrätys on ajankohtaisempaa kuin koskaan.
Ravinnepula on monissa maissa jo valtava ja samalla huuhtelemme ihmisten tuottamat
erinomaiset ravinteet puhtaalla vedellä pöntöstä alas.

Huussi ry ja Nekalan siirtolapuutarha yhdessä Taavin kanssa ovat tehneet yhteistyötä
erityisesti ravinnekierron edistämiseksi. Siirtolapuutarha otti vastaan viime kesänä
Käymäläseuran mobiilikuivakäymälän KEKO:ssa kerätyt tuotokset. Lisäksi olemme
tehneet yhteistyötä esimerkiksi tutkimalla Nekalan kuivakäymälöiden suotonesteitä.
Kuivakäymälät ovat herättäneet kiinnostusta myös Suomen rajojen ulkopuolella ja
siirtolapuutarhaan on käynyt tutustumassa vieraita kymmenistä maista mm. yhdistyksen
järjestämän kansainvälisen kuivakäymäläkonferenssin aikaan. Taavi on ottanut meidät
aina ilolla vastaan ja esitellyt mallikkaasti hoidettuja kuivakäymäläratkaisuja niin
kotimaisille kuin ulkomaisillekin ryhmillemme.

KULTAISEN TALIKON UUSI OMISTAJA TAAVI SEPPÄLÄ.

Nekalan siirtopuutarha perustettiin vuonna 1932 ja Nekalan siirtolapuutarhayhdistys
vuonna 1933. Vuoden 1932 talousarviossa ”ulkohuonerakennuksiin” oli varattu peräti
600 mk. Näistä ajoista on tultu pitkälle ja nyt Nekalassa on erittäin toimiva, ravinteet
kierrättävä kuivakäymäläjärjestelmä, jota kelpaa esitellä. Nekalan siirtolapuutarha
sijaitsee Tampereella muutaman kilometrin päässä kaupungin keskustasta ja on
palstamäärältään Suomen kolmanneksi suurin.

TALIKKOA NEKALAN SIIRTOLAPUUTARHAN PIRTILLÄ OLIVAT LUOVUTTAMASSA KSH RY:N KAROLIINA TUUKKANEN
JA SUSANNA PAKULA.

Lämmin kiitos Taaville ja Nekalan siirtolapuutarhalle upeasta yhteistyöstämme ja
toivottavasti yhteistyömme jatkuu vielä monen monta hedelmällistä vuotta! Juhlistimme
Taavia ja Kultaista talikkoa aurinkoisessa kesäsäässä siirtolapuutarhan idyllisessä
miljöössä, ja herkuttelimme emännän loihtimalla suuhun sulavalla kermakakulla
siirtolapuutarhan Pirtillä. Saattoipa vierailun aikana siirtolapuutarhakärpänen puraista
yhtä ja toista työntekijäämme, ja viikonloppu mennä omasta kukkivasta
puutarhapalstasta ja pikkumökistä haaveillessa.

