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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018 

 

1. Yleistä 

Vuosi 2018 tulee olemaan yhdistyksen 41. toimintavuosi.   
 

Kerhotupa on yhdistyksen toiminnan päätukikohta, jossa järjestetään harrastus-

toimintaa, erilaisia tapahtumia ja kokouksia. Lisäksi yhdistyksen jäsenet voivat 

vuokrata sitä omiin tilaisuuksiinsa.  
 

2. Hallinto, kokoukset ja jäsenyydet 

Sääntömääräiset vuosikokoukset järjestetään kerhotuvalla maaliskuussa ja 

lokakuussa. Hallitus valitaan syyskokouksessa ja sen tehtävänä on johtaa 

yhdistyksen toimintaa sekä toimeenpanna yhdistyksen kokousten päätökset. 

Hallitus kokoontuu vuoden aikana noin kymmenen kertaa. Yhdistyksen 

toimihenkilöitä ovat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja ja 

käteiskassanhoitaja, sihteeri, jäsensihteeri, isäntä ja varaisäntä sekä keittiön 

emäntä ja varaemäntä. Rakennuslupahakemukset toimitetaan 

rakennustoimikunnalle puollettavaksi, joka edelleen toimittaa ne hallitukselle 

hyväksyttäväksi. Rakentamisen saa aloittaa vasta kun lupa on myönnetty.  
 

Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen siirtolapuutarhaliitto ry:n ja Helsingin 

Siirtola-puutarhojen Aluejärjestö ry:n. Yhdistys tekee kiinteää yhteistyötä 

Helsingin kaupungin rakennusviraston ja muiden siirtolapuutarhojen kanssa. 
 

3. Toiminta 

Kaikki yhdistyksen tapahtumat ja harrastustoiminta järjestetään talkoovoimin, 

joten jokaisen jäsenen työpanos on tervetullut. Jokaisen mökkiläisen odotetaan 

osallistuvan talkootyöhön vähintään 4 tuntia / mökki / vuosi tai vaihtoehtoisesti 

mökkiläinen maksaa talkoo-osuudestaan. Talkoista pidetään kirjaa. Talkootöihin 

voi ilmoittautua ilmoitustaululla olevaan listaan ja lisäksi talkoolaisia kutsutaan 

koolle erillisillä ilmoituksilla. Kaikki yli 75-vuotiaat ja terveydellisestä syistä 

estyneet ovat vapautettuja talkootyöstä. WC-tilojen siivousvelvoite ja 

kevättalkoot eivät korvaa em. talkootyötä.  

Perustetaan strategia työryhmä. 
 

3.1 Tiedotustoiminta 

Kotisivumme osoite on klapu.siirtolapuutarhaliitto.fi. Tiedotukseen 

käytetään Kerhotuvan luona ja Kyntelipolun päässä olevia ilmoitustauluja. 

Lisäksi jäsenet voivat laittaa myynti- ym. ilmoituksia Kerhotuvan edessä 

olevalle puiselle ilmoitustaululle. Yhdistys julkaisee kesäkuussa Kaiku-

tiedotteen. Kaiku-tiedotteeseen kootaan mökkiläisiä koskevia ohjeita ja 

toimintatapoja. Yhdistyksellä on oma Facebook-ryhmä, jonne kaikki 

mökkiläiset voivat liittyä. Facebook-ryhmä toimii epävirallisena 

tiedotuskanavana. Hallituksen kokouksista tehdään tiivistelmä jäsenten 

luettavaksi ilmoitustaululta. Lisäksi ne lähetetään sähköpostilla kaikille niille 

mökkiläisille, jotka ovat antaneet sähköpostiosoitteensa. 
 



3.2 Juhla- ja virkistystoiminta 

Järjestämme kesäkauden avajaiset, juhannusjuhlan/juhannussään arvauskisan ja 

Elojuhlat sekä Oktoberfestin kauden päätteeksi. Lisäksi järjestetään lettukestejä, 

nyyttäreitä, karaoke- ja leffailtoja sekä brunssi, mikäli innostuneita järjestäjiä 

löytyy.  

Huvitoimikunta jatkaa toimintaansa myös tulevana vuonna mikäli vapaaehtoisia 

toimikuntalaisia löytyy. Tavoitteena on entisestään lisätä Kerhotuvan käyttöä 

yhteisenä kokoontumispaikkana. Suunnitelmissa on järjestää myös erityisiä 

teemailtoja, joilla kerätään rahaa tiettyä hanketta varten.  
 

3.3 Opinto-, kurssi- ja kirjastotoiminta 

Kerhotuvalla sijaitsee yhdistyksen toimisto ja kirjasto, jotka ovat avoinna kesä-, 

heinä- ja elokuun ajan kerran viikossa. Hallituksen jäsenet päivystävät ko. 

aikana vuorollaan ja pitävät kesäkahvilaa. Vähintään kerran kesässä pyritään 

järjestämään puutarha-aiheinen luento. Suomen Siirtolapuutarhaliiton 

järjestämille Lepaan kursseille voi ilmoittautua suoraan liittoon. 

Klaukkalanpuisto maksaa 50% kurssin osallistumiskustannuksista. 

Lepaan kurssi on 16-24.4.2018  
 

3.4 Harrastustoiminta 

Yhteistä harrastustoimintaa mölkyn, tikanheiton, petankin ja jumpan parissa 

jatketaan mikäli innokkaita osallistujia ja vetäjiä ilmaantuu. Lisäksi järjestetään 

perinteiset Klaukkalanpuiston olympialaiset ja onkikilpailut. Yhdistys osallistuu 

Aluejärjestön kesäkisoihin. Petankkiin liittyvää kilpailutoimintaa muiden 

siirtolapuutarhojen kanssa jatketaan. Tavoitteena on järjestää myös muuta 

toimintaa mikäli vetäjiä ja osallistujia löytyy.  
 

3.5 Muu toiminta 

Yhdistykselle valitaan vuosittain henkilö, joka vastaa kerhotuvan 

vuokraamistoiminnasta. Toiminta sisältää vuokravarauksien hoidon ja 

pöytäliinojen pesun.   
  

Toukokuussa järjestetään kevättalkoot, jolloin siivotaan aluetta, kerhotupaa ja 

WC-tiloja. Lisäksi järjestetään kirppu- ja perennatori sekä soppapäiviä. Joka 

toinen vuosi järjestetään uusien mökkiläisten tapaaminen. 
 

Jatkamme yhteistyötä Pakilan siirtolapuutarhan kanssa yhteisissä asioissa ja 

juhlissa.  
 

4. Talous 

Yhdistyksen tulot muodostuvat uusien jäsenten liittymismaksuista, 

jäsenmaksuista, talkoomaksuista, rakennuslupamaksuista sekä tapahtumien ja 

kerhotuvan tuotoista. Talousarvio tehdään erikseen ja hyväksytään 

syyskokouksessa. 
 

4.1 Budjettiin varattavia eriä 

Kattoremontti toteutetaan 2019. Lisäjäsenmaksupäätös tehdään 

kevätkokouksessa 2018.  Hankitaan monitoimitulostin. 
 

Hallitus 

               
  


