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1. Yleistä 

 Yhdistyksen tavoitteena on edistää urbaania mökkeilyä, kestävää kehitystä, ekologisuutta, 

yhteisöllisyyttä ja lähiruoan tuottamista. Vuosi 2019 tulee olemaan yhdistyksen 42. 

toimintavuosi. Kerhotupa on yhdistyksen toiminnan päätukikohta, jossa järjestetään 

harrastustoimintaa, erilaisia tapahtumia ja kokouksia. Lisäksi yhdistys vuokraa sitä 

yksityistilaisuuksia varten niin jäsenilleen kuin ulkopuolisillekin. 

 

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, 

sihteeri, taloudenhoitaja, käteiskassanhoitaja, jäsensihteeri, isäntätiimi, emäntätiimi ja 

sähkötyövastaava. Rakennuslupahakemukset toimitetaan rakennustoimikunnalle 

puollettavaksi, joka edelleen toimittaa ne hallitukselle hyväksyttäväksi. Rakentamisen saa 

aloittaa vasta, kun lupa on myönnetty. Yhdistyksellä on lisäksi tapahtumatoimikunta, jos 

löytyy innokkaita vetäjiä. 

Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen siirtolapuutarhaliitto ry:een ja Helsingin Siirtolapuutarhojen 

Aluejärjestö ry:een. Yhdistys tekee kiinteää yhteistyötä Helsingin kaupungin eri toimialojen 

sekä 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. 
 

3.1 Tiedotustoiminta  

Yhdistyksellä on sekä tiedottaja että some-vastaava, jotka vastaavat siitä, että jäsenet saavat 

tarvittavan informaation ja että mökkikylämme saa toivottua näkyvyyttä sosiaalisessa 

mediassa. Kotisivujemme osoite on www.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 kesällä Klaukkalanpuiston ajankohtaislehden sekä päivittää 

Kaikutiedotteen (ABC), johon kootaan mökkiläisiä koskevia ohjeita ja toimintatapoja. 

Hallituksen kokouksista tehdään tiivistelmä, joka on luettavissa ilmoitustaululta, ja se 

lähetetään myös sähköpostilla kaikille niille mökkiläisille, jotka ovat antaneet 

sähköpostiosoitteensa. 

Yhdistyksellä on oma suljettu Facebook-ryhmä sekä WhatsApp-ryhmä, joihin halukkaat 

mökkiläiset voivat liittyä. Lisäksi yhdistyksen nimissä on julkinen Facebook-sivu sekä 

Instagram-tili. 
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3.2 Juhla- ja virkistystoiminta  

Yhdistys järjestää juhannusjuhlan ja Elojuhlat sekä Oktoberfestin kauden päätteeksi. Lisäksi 

järjestetään lettukestejä, nyyttäreitä, karaoke- ja leffailtoja sekä brunssi, mikäli innostuneita 

järjestäjiä löytyy. Mökkiläiset voivat myös osallistua Illallinen taivaan alla -tapahtumaan niin 

halutessaan.  

Tapahtumatoimikunta organisoi ja ohjeistaa mökkiläisiä järjestämään erilaisia tapahtumia. 

Tavoitteena on entisestään lisätä Kerhotuvan käyttöä yhteisenä kokoontumispaikkana.  

Kesä-elokuussa pidetään hallituksen ja toimihenkilöiden toimesta torstaikahvilaa, jonka 

yhteydessä järjestetään erilaista viriketoimintaa ja vierailuja. Kesäkahvilassa kokoontuu myös 

käsityökerho Heiluvat puikot. 
 

3.3 Opinto-, kurssi- ja kirjastotoiminta 

Kerhotuvalla sijaitsee yhdistyksen toimisto ja kirjasto, joka ovat avoinna torstaikahvilan 

yhteydessä kerran viikossa. Vähintään kerran kesässä pyritään järjestämään puutarha-aiheinen 

luento joko omalla puutarhalla tai jossain muussa Helsingin puutarhassa. Suomen 

Siirtolapuutarhaliiton järjestämästä Lepaan puutarhanhoitokurssista yhdistys maksaa puolet 

osallistumismaksusta. Ilmoittautuminen tehdään suoraan liiton sihteerille. 
 

3.4 Harrastustoiminta  

Yhteistä harrastustoimintaa jatketaan, mikäli innokkaita osallistujia ja vetäjiä ilmaantuu. 

Aiemmin alueella on pelattu mm mölkkyä ja petankkia, heitetty tikkaa ja harrastettu 

aamujumppaa.  Lisäksi järjestetään perinteiset Klaukkalanpuiston olympialaiset ja 

onkikilpailut. Yhdistys osallistuu Aluejärjestön kesäkisoihin. Petankkiin liittyvää 

kilpailutoimintaa muiden siirtolapuutarhojen kanssa jatketaan. Mökkiläisiä kannustetaan 

keksimään yhteistä tekemistä urheilun, askartelun, käsitöiden tai vaikka viininmaistelun 

merkeissä.  
 

3.5 Muu toiminta  

Yhdistykselle valitaan vuosittain henkilö, joka vastaa kerhotuvan vuokraamistoiminnasta. 

Toiminta sisältää vuokravarauksien hoidon ja pöytäliinojen pesun. Valinnan tekee hallitus 

vuoden alussa. 

Toukokuussa järjestetään kevättalkoot, jolloin siivotaan aluetta, kerhotupaa ja  WC-tiloja. 

Lisäksi järjestetään kirppu- ja perennatori sekä soppapäiviä.  

Uusien mökkiläisten tapaaminen järjestetään touko-kesäkuussa. Jokainen uusi mökkiläinen 

saa tervetuliaislahjana mökkiläisten käsin kutomat villasukat. 

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. Yhdistykselle on laadittu 

pitkäntähtäimen suunnitelma (PTS), jota päivitetään vuosittain.  

4.1 Budjettiin varattavia eriä  

On ehdotettu, että kerhotuvan lämmitystä ja ilmastointia tehostettaisiin ilmalämpöpumpulla. 

On myös pyydetty kuivausrummun hankkimista pesutupaan sekä petankkikentän rakentamista 

kerhotuvan läheisyyteen. 

4.2 Budjetin ulkopuoliset kulut 

Kerhotuvan katto vaatii uusimista. Syyskokouksen niin päättäessä se toteutetaan vuonna 2019. 

Se rahoitetaan lisäjäsenmaksuilla ja rahastoihin kertyneillä varoilla. 

       Hallitus  


