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KAIKU 

Tänä vuonna Kaiku tekee 

paluun. Kaiku kertoo 

ajankohtaisista mökkikylän 

asioista. Ensi vuonna 

ilmestyvään Kaikuun voi jättää 

oman juttu-ehdotuksensa tai 

kuvia toukokuun 2019 

loppuun mennessä.  

Jos olet kiinnostunut lehden 

kokoamisesta tai sana on 

muuten vain hallussa, 

ilmianna itsesi mukaan 

tekevään joukkoon. 

Digitalisaatio ottaa jalansijaa 

myös Klaukkalanpuistossa ja 

tulevaisuudessa parannamme 

sähköistä viestintää, 

unohtamatta tärkeää 

paperista tiedottamista. 

Jatkossa aiempien vuosien 

Kaiku-tiedote muuttuu Klapun 

ABC – lehtiseksi, johon on 

koottu yhdistyksen jäseniä 

koskevat yleiset ohjeet ja 

säännöt. Aapista ei jaeta 

vuosittain, joten se kannattaa 

säilyttää. 

Toivotamme antoisia 

lukuhetkiä, toivottavasti 

sisällöstä löytyy jokaiselle 

jotakin mielenkiintoista. 

Toimitus 

 

Hei mökkiläiset! 

Tänä vuonna Kaiku-lehti tekee taas paluun. Halusimme 

yhdessä strategiatyöryhmän ja viestinnästä vastaavien kanssa 

kokeilla, saisimmeko riittävästi juttuja kasaan, jotta kannattaa 

painattaa erikseen lehti. Kaiku-tiedote muuttuu Klapun ABC –

lehtiseksi, jota ei enää jaeta erikseen joka vuosi. Siihen 

kerätään yhdistyksemme tärkeimmät ohjeet ja säännöt, joten 

se kannattaa säilyttää. 

Olen nyt ollut puheenjohtajana puoli vuotta, ja täytyy sanoa että 

olen tykännyt tästä hommasta. Enimmäkseen kohtaamiset 

mökkiläisten kanssa ovat olleet mukavia ja mielestäni esiin on 

tuotu erinomaisia uusia ideoita. Tapahtumatoiminta hakee vielä 

muotoaan, mutta tarkoitus olisi, että kuka tahansa voisi 

järjestää mitä tahansa toivottua toimintaa. Jos kaipaat Mölkky-

seuraa, laita ilmoitustaululle viestiä koska haluaisit pelata. 

Keittiötä voi varata jos on innokkaita sämpylänpaistajia tai 

lättyjen tekijöitä, laitatte vain ilmoituksen jotta halukkaat ostajat 

löytävät paikalle. Jo nyt on järjestetty karjalanpiirakan leivontaa 

ja hyönteishotellejakin on tarkoitus opetella rakentamaan. 

Ilmianna naapurisi –palkinto onnistui tänä vuonna 

erinomaisesti. Pyysimme ilmiantamaan hyvien perusteluiden 

kera mökkiläisiä, jotka olivat palkinnon arvoisia. Jatkamme ensi 

vuonna samaan malliin, eli katsele naapureitasi sillä silmällä ja 

laita jo nyt ylös sopivia ehdokkaita. Viime vuoden 

huvitoimikunta valitsee taas parhaat perustelut ja jakaa 

palkinnot juhannusjuhlassa.  

Toivottavasti kaikilla on ollut hyvä satovuosi, ainakin lämmintä 

ja pölyttäjiä on riittänyt. Kuivakausikin katkesi kesäsateisiin, 

joten eiköhän elonkorjuuta ole riittämiin. Jatketaan 

rupatteluhetkiä mökkikylän poluilla entiseen tahtiin! 

 

 

Aurinkoisin kesäterveisin 

Sini Marttinen  

Klaukkalanpuiston  

ryhmäpuutarha ry:n pj 

Meiramipolku 38 
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KIVA TIETÄÄ 

Klaukkalanpuiston 

petankkimestaruudesta 

pelattiin 8.7. Voiton vei Miika 

Immonen, hopeaa Eija Jerjomin 

ja pronssia Lauri Granstedt. 

Haketuspaikka on auki 

Torstai-kahvilassa voi kutoa 

villasukkia, jotka lahjoitetaan 

uusille mökkiläisille! 

Kesäkahvilapassin voi ostaa 

torstain kesäkahvilasta 

Keittiön ollessa käytössä voi 

omat astiat käydä pesemässä 

tiskikoneessa, hinta 2 euroa 

Uudet vessansiivousohjeet on 

tehty, löytyvät vessan ja 

suihkujen välisistä ovista. 

Siivousvälineet on myös 

päivitetty. 

Alueen teknisissä ongelmissa 

ota yhteys isäntään. 

Tekemällä valeampiaispesän 

pidät sisältä ja katoksista 

pörriäiset poissa. 

Avokompostiin ei saa laittaa 

ruuantähteitä! Se houkuttelee 

rottia ja muita ei toivottuja 

jyrsijöitä! 
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Ilmianna naapurisi! 

Ilmianna naapurisi on vuosittain juhannusjuhlassa jaettava huomionosoitus, joka myönnetään 

mökkiläisten omien ehdotusten pohjalta. Jokaisella on mahdollisuus ehdottaa perustellusti 

haluamaansa henkilöä, joka toiminnallaan luo hyvää yhteishenkeä ja yhteisöllisyyttä alueellemme. 

Tänä vuonna juhannusjuhlassa huomioitiin 

ehdotusten pohjalta kuutta henkilöä: 

Avulias apumies, Pasi Rintamäki, 

supersosiaalinen ikiliikkuja Eija Jerjomin, 

pirteä puutarhuri Laura Javanainen, 

vaatimaton puurtaja Esko Hellsten, 

Klaukkalanpuiston oma George Clooney 

Pentti Tamsi ja hulvattomanhauskat 

perustelut kirjoittanut Nelli Haatainen. 

Valmistaudu jättämään ensi vuoden 

ehdotuksesi huomioimalla naapureidesi 

hyviä puolia! 
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Antti Pietilä, Rakennustoimikunnan puheenjohtaja 

Olen Antti Pietilä 71-vuotias toimittaja ja rakennusinsinööri Helsingin kaupungilta. Asustamme 

kahdestaan vaimoni Sirkun kanssa mökillä, lastenlapset tulevat mielellään mökille. Meillä on 7 

lastenlasta. Lastenlapset osallistuvat mökkitöihin, mm. pihakatoksen maalauksen suorittivat kolme 

eri ikäistä ja pituista lastenlasta sen mukaan, mihin kukakin ylettyi.  

Vastuullani on yhdistyksen rakennustoimikunnan vetäminen. Rakennustoimikuntaan kuuluu 

lisäkseni kaksi jäsentä. Hakemukset tulevat joko suoraan minulle tai hallitukselle. Toimikunta katsoo 

ensin hakemuksen suunnitelmat, neuvottelee rakentajan kanssa ja kun rakennustoimikunta on 

antanut puollon, niin hallitus tekee päätöksen asiasta. Töitä ei saa aloittaa, ennen kuin rakentaja on 

saanut kirjallisen päätöksen hakemukseensa. Kokonaisen mökin rakentamiseen tarvitaan 

kaupungin rakennusvalvontaviraston lupa.  

Tärkeä tehtäväni on lisäksi neuvontatyö ennen hakemuksen jättämistä. Ihmiset soittelevat ja kysyvät, 

mitä voi tehdä ja milloin voi tehdä. On tärkeää pysyä selvillä kaupungin kulloisistakin linjoista. Minun 

on helppo konsultoida työelämästä tuttuja henkilöitä kinkkisissä tilanteissa.  

Kaupungilla on selkeät säännöt, jotka perustuvat mm. 

asemakaavaan sekä ”siirtolapuutarhassa rakentaminen” 

– ohjekirjaan. Klaukkalanpuiston ohjeet on laadittu tähän 

ohjekirjaan tukeutuen ja paloturvallisuussäännöt 

huomioiden.  

Lähes aina käymme paikan päällä tutustumassa 

mökkiläisen suunnitelmaan. Kaikkein tarkimmin 

katsomme varaston, leikkimökin ja ulkokatosten kokoa ja 

sijaintia, jotta rakennukset eivät varjosta naapuria ja ovat 

varmasti hyväksytyn rakennussuunnitelman kokoisia. 

Tämä on tärkeää mökkiläisten kannalta, sillä vakuutus ei 

korvaa vahinkotilanteissa, mikäli rakennus ei ole 

hyväksytyn suunnitelman mukainen tai mökkiläinen ei ole 

noudattanut kaupungin paloturvallisuusmääräyksiä 

Siirtolapuutarhailussa mukavinta on kokeiluviljely. Kokeilemme mm. uusia tomaattilajeja. Meillä on 

harvinaisia lajeja kokeilussa, parhaimmillaan 8. Vaikka biologia oli kymppi koulussa, ei se enää auta. 

Kokeilemalla ja lukemalla opimme viljelyä. Inhokkitöitä ovat rikkaruohojen kitkeminen ja vessan 

tyhjennys.  

Parhaiten minut tavoittaa puhelimella tai sähköpostilla.  

Toivon KLAPUun reipasta ja rehellistä yhteishenkeä. Toivoisin, että pikkuasioista ei kyräiltäisi toisia, 

sillä eiväthän nämä asiat niin isoja ole. Sambian kansallislaulun sanoin: yhdessä eteenpäin! 

Antti 

Kuminapolku 22 
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Mikä ihmeen strategiatyöryhmä? 
 

 

 

  

”Kun jollekulle 

tulee halu hankkia 

ikioma 

siirtolapuutarha-

mökki, on 

Klaukkalanpuiston 

ryhmäpuutarha, 

tuttavallisemmin 

KLAPU, 

ensimmäinen 

alue, josta sitä 

lähdetään 

etsimään” 

-Strategia työryhmä- 

Syyskokouksessa 2017 päätettiin perustaa Klaukkalanpuiston 

ryhmäpuutarhan strategiatyöryhmä, jonka tavoitteena on päivittää ja 

kirkastaa yhdistyksemme strategiaa eli sitä miksi olemme olemassa, 

mihin pyrimme ja kuinka pääsemme päämääräämme. 

Strategiatyöryhmään kuuluvat Tuula Laakso, Sini Marttinen, Eija 

Jerjomin, Kaisa Mannermaa ja Jenni Takala. 

Siirtolapuutarhatoiminnan kulmakiviä ovat kestävä kehitys, ekologisuus, 

yhteisöllisyys ja lähiruoan tuottaminen ja nämä muodostavat 

luonnollisesti myös KLAPUn olemassaolon perustan. 

Strategiaryhmässä on keskusteltu paljon siitä, miten voimme toteuttaa 

tavoitteitamme ja perusajatustamme urbaanin kaupunkimökkeilyn ja –

mökkeilijän tarpeet huomioiden. Tältä pohjalta olemme aloittaneet 

päivittämällä Tapahtumatoimikunnan roolia ja yhdistyksen viestintää. 

Ajatuksenamme on tehdä Klaukkalanpuiston ryhmäpuutarhaa 

tunnetuksi viestinnän keinoin, levittää yhdistyksestämme ja 

alueestamme hyvää mielikuvaa.  

Olemme Helsingin nuorimpia siirtolapuutarhoja, mutta meillä on monia 

vahvuuksia, jotka tekevät alueestamme erityisen kiinnostavan. Sijainti 

hyvien kulkuyhteyksien äärellä, monella tapaa muunneltava 

mökkirakennus, hieno kerhotalo, kunnolliset suihkutilat, 

pesukonemahdollisuus (pyykki- ja astianpesukone), uimaranta, ja 

saunamahdollisuus. Mukavat naapurit ja sopivassa määrin yhdessä 

tekemistä. Lisäksi hyvähenkinen ja hyvin hoidettu yhdistys. 

Ulkoiseen viestintään panostetaan niin sosiaalisessa mediassa kuin 

omien nettisivujenkin välityksellä. Luomme suhteita lähiseudun 

yrityksiin, asukasyhdistyksiin, toimijoihin ja urheiluseuroihin. Viestinnällä 

halutaan positiivista näkyvyyttä. Tavoitteena on, että kun jollekulle tulee 

halu hankkia siirtolapuutarhamökki, on Klaukkalanpuiston 

ryhmäpuutarha, tuttavallisemmin KLAPU, ensimmäinen alue, josta sitä 

lähdetään etsimään. Pyrimme tulemaan tunnetuksi vetovoimaisena 

urbaanina mökkeilyalueena. 

Yhdistyksemme sisäinen viestintä ja yhdessä keskustelu ovat tärkeitä 

tekijöitä yhteishengen ylläpitämisessä ja kohottamisessa. 

Keskustelemme eri teemoista myös Torstaikahvilan yhteydessä, joten 

sinäkin pääset vaikuttamaan alueemme kehittämiseen. 

 

Tervetuloa mukaan 

Jenni, Sini, Eija, Tuula ja Kaisa 
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Olen Esko Hellsten, minulla on ollut mökki alueella 

vuodesta 2003 lähtien. Olen nykyinen eläkeläinen 

ja entinen pankkilainen. Vietän kesää täällä 

pääasiassa vaimoni kanssa, mutta toisinaan täällä 

tapaa jonkun jo aikuisiksi varttuneista kolmesta 

tyttärestäni.  

Vastuulleni yhdistyksessä kuuluvat jäsenasiat, 

kuten jäsenrekisterin ylläpito, uusien mökkiläisten 

vuokraoikeuksien siirrot, tietojen välittäminen 

tarvittaessa siirtolapuutarhaan ja verottajalle ynnä 

muut jäsenyyteen liittyvät asiat. Lisäksi kirjoittelen 

mökkiläisille säännöllisesti tipahtelevia laskuja 

jäsenmaksuista, palstavuokrista sekä muista 

mökkialueemme ylläpitoon liittyvistä asioista. Olen 

myös hallituksen jäsen.  

Hyvä yhteishenki mökkiläisten kesken ystävyyden 

ja avunannon merkeissä lämmittää mieltäni. On 

mukavaa nähdä jonkun ennestään hieman 

vieraamman mökkiläisen osallistuvan yhteisiin 

tapahtumiin. 

Minuun saa yhteyden soittamalla, Messengerillä, 

WhatsAppilla, tekstiviestillä ja sähköpostilla, vaikka 

mobiililaite ei ihan koko ajan kädessä olekaan. Ja 

tietysti voi tulla ihan paikan päälle mökilleni nro 82. 

Kaikenlainen puuhastelu puutarhassa on 

mieluisaa ja jos haluaa ottaa hieman rennommin, 

niin voi ottaa kissan hihnan päässä ulkoilemaan ja 

asettua johonkin lukemaan 

maailmankirjallisuuden klassikoita tai ihan vain 

dekkareita. 

Ikävintä on syksyn tullen laittaa mökki talvikuntoon, 

mutta onneksi sinne on vielä pitkä aika.  

 

Esko 

Timjamipolku 82 

 

ESKO HELLSTEN, JÄSENVASTAAVA 
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Jenni Takala, emäntä 
 

Olen tuore äiti, Lissu-koiran mama, isännän 

emäntä ja alueen emäntä sekä somevastaava. 

Pääosan ajastani olen perhe Takalan joukkueen 

johtaja.  

Toivon KLAPUun ihmisten erilaisuutta ja 

osaamista arvostavaa henkeä niin, että kaikilla 

olisi suvaitsevaisuutta toisiaan kohtaan ja 

voisimme yhdessä rakentaa KLAPUsta Stadin 

makeimman puutarhayhteisön.  

Yhteyttä voi ottaa puhelimitse, tekstarilla, 

WhatsAppilla, Messengerillä ja sähköpostilla.  

Kivointa puutarhailussa on pihan somistaminen 

ja alueen ihmiset. Inhoan kaikkea tekemistä, 

mikä ei tule valmiiksi heti. 

Jenni 

Kyntelipolku 100 

Tapio Takala, isäntä 
 

Olen Tapio Takala, rakastava aviomies ja kolmen lapsen 

isä. Ammatiltani olen linja-auton kuljettaja ja toimin 

myös pienyrittäjänä. Ryhmäpuutarhurina olen ollut 

vuodesta2007.  

Vastuualueenani on alueen huolto- ja kunnossapito 

isännän ominaisuudessa. Olen myös hallituksen jäsen. 

Elämässä tärkeintä on puutarhan hoito eikä sekään olen 

niin tärkeää. Nautin grillaamisesta ja kaikenlaisesta 

puuhailusta paikkojen kunnostamisessa ja 

somistamisessa.  

Inhokkihomma on mikä tahansa ulkotyö sateessa ja 

kovassa pakkasessa. 

Toivon KLAPUun rentoa, rakentavaa ja mukavaa 

ilmapiiriä kaikkien kesken. Vastaan puhelimeen 

hätätilassa ihan aina, mutta kiireettömät asiat hoituvat 

näppärästi tekstiviestillä, sähköpostilla, Messengerillä 

tai WhatsAppilla.  

Tapsa 

Kyntelipolku 100 
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Tapahtumat 

Erilaiset tapahtumat lisäävät yhteisöllisyyttä ja 

rakentavat yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsentemme 

välillä. Jokaisella on mahdollisuus järjestää kaikille 

jäsenille avoimia tapahtumia omien kiinnostuksen 

kohteidensa ja resurssiensa mukaan.  

Pysyviä tapahtumia vuosittain ovat kevättalkoiden 

lisäksi perenna- ja kirpputori, juhannusjuhla ja 

elojuhla sekä sähkömittareiden luku. 

Muut tapahtumat ja niiden sisällöt vaihtelevat sen 

mukaan, minkälaisia tapahtumia jäsenet haluavat 

omatoimisesti toteuttaa. 

Tapahtumien tarkoitus on erilainen riippuen 

tapahtumasta:  

• Juhannusjuhla on yhdistyksen tarjoama 

(maksuton) juhla jäsenistölle ja jäsenten 

juhannusvieraille  

• Perenna- ja kirpputori sekä elojuhla ovat 

luonteeltaan varainhankintajuhlia  

• Muiden tapahtumien tarkoitus on lisätä 

yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuutta 

omakustannushintaan  

• Muissa tapahtumissa voi olla myös 

varainhankintatilaisuuksia, ja erityisesti 

ulkopuolisen rahoituksen saaminen on 

suositeltavaa 

Kaikki tapahtumat toteutetaan talkootyönä. 

Tapahtumien järjestämisestä saa talkootunteja. 

Ilmoita tapahtumasta ilmoitustaululla ja 

mahdollisuuksien mukaan sähköisessä mediassa. 

Tarvittaessa apua viestimien käyttöön saa 

strategiatyöryhmältä. Ajoissa laitettu ilmoitus antaa 

aikaa reagoida ja innostaa ihmisiä mukaan. 

Sovi kerhotalon tms. käytöstä myös ennakkoon ja 

muista huolehtia, että joku merkitsee talkootuntisi 

ylös!  

Tapahtumat, joissa on tuotollista varainhankintaa, 

erityisesti ulkopuolisille suunnattuna, vähentävät 

jäsenmaksupainetta, siksi myös ulkoinen viestintä on 

tärkeää. ☺ 
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Eija Jerjomin, Kerhotalon vuokrauksesta vastaava 

Olen Erja Jerjomin ja olen ollut Klapun mökkiläinen vuodesta 2006. Olen naimisissa ja minulla on kaksi 

aikuista lasta.   

 

Vastuualueellani on kerhotuvan vuokraus. Sekä mökkiläisillä että ulkopuolisilla on mahdollisuus 

vuokrata kerhotaloamme. Kerhotalolla on vietetty niin ristiäisiä, rippijuhlia, häitä, syntymäpäiviä kuin 

myös hautajaisia.  

 

Olen tutustunut täällä moniin kivoihin ihmisiin, joiden kanssa 

on mukavaa harrastaa, viettää iltaa maailmaa parantaen ja 

suunnitella erilaisia tapahtumia. Toivon, että jokainen löytää 

itselleen sopivan tavan osallistua alueemme toimintaan. 

Torstaikahvilassa, talkoissa ja tapahtumissa tutustuu 

parhaiten muihin mökkiläisiin. Itse olen löytänyt täältä 

petankin, jonka parissa viihdyn kolmenakin iltana viikossa ja 

olen sitä kautta saanut uusia ystäviä sekä täältä että Pakilan 

siirtolapuutarhalta. Ihanaa täällä on myös sauna ja mukavat 

keskustelut sen verannalla.  

 

Viljelen mielelläni perunaa, sipulia, tilliä, kesäkurpitsaa, 

kurkkua ja mansikoita. Aikaisemmin minulla oli oma palsta 20 

vuotta. Kesä kuluu viljelyn, ihmisten, petankin ja saunomisen 

parissa. Syksyn tullen syystyöt jäävät usein vähemmälle, mutta 

onneksi talven jälkeen koittaa uusi kevät.  

Parhaiten minut tavoittaa tekstarilla, sähköpostilla tai 

soittamalla. 

Eija 

Meiramipolku 40 

Erja Mononen, Taloudenhoitaja 

Olen Erja Mononen ja olen ollut mökkiläinen syksystä 2010 alkaen. 

Yhdistyksen taloudenhoitaja olen toiminut heinäkuusta 2015 alkaen. 

Vastaan yhdistyksen budjetista, sen seurannasta sekä raportoinnista 

jäsenille. Olen mukana hallituksen kokouksissa, mutta en kuulu 

hallitukseen. 

Toivon, että minuun ollaan yhteydessä sähköpostitse, sillä pystyn parhaiten 

vastaamaan mökkiläisten kysymyksiin silloin, kun pääsen tarkistamaan 

asiat koneeltani.  

Siirtolapuutarhailussa nautin eniten ulkona oleilusta. Inhokkipuutarhatyöni 

on rikkaruohojen kitkentä. Toivon KLAPUun rentoa ja yhteisöllistä henkeä. 

Erja 

Timjamipolku 21 
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KLAPU VIESTII 

Asiat digitalisoituvat, niin 

mekin. Löydät meidät 

nykyään Facebookista, 

Instagramista ja 

tietenkin nettisivuilta. 

Facebookissa on suljettu 

ryhmä, jonka 

tarkoituksena on toimia 

keskustelualustana 

ajankohtaisissa ja mieltä 

askarruttavissa asioissa. 

Julkinen Facebook-sivu 

toimii taas julkikuvana 

ulkopuolisille, kenties 

kaikille heille, jotka 

etsivät itselleen mökkiä. 

Instagram on kuvien 

jakopalvelu, jossa 

yhdistys voi #hastagia 

käyttäen luoda tietään 

edelläkäyvänä 

puutarhana, josta löytyy 

ihania asioita♥ 

Facebook: 

 

Julkinen sivu: 

Klaukkalanpuiston ryhmäpuutarha ry. 

Suljettu ryhmä: 

Klaukkalanpuiston ryhmäpuutarha 

 

Instagram: 

Klapu_ry 

 

Nettisivut: 

klapu.siirtolapuutarhaliitto.fi 

 

Sähköposti: 

klaukkalanpuisto@gmail.com 

 

Muista jättää palautetta tämän vuoden KAIKU 

painoksesta sähköpostiin tai suoraan 

strategiatyöryhmälle!  

mailto:klaukkalanpuisto@gmail.com

