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1. Yleistä 
 
 Yhdistyksen tavoitteena on edistää urbaania mökkeilyä, kestävää kehitystä, ekologisuutta, 
yhteisöllisyyttä ja lähiruoan tuottamista. Vuosi 2021 tulee olemaan yhdistyksen 44. 
toimintavuosi.  
 
Kerhotupa on yhdistyksen toiminnan päätukikohta ja siellä järjestetään harrastustoimintaa, 
erilaisia tapahtumia ja kokouksia. Lisäksi yhdistys vuokraa sitä yksityistilaisuuksia varten niin 
jäsenilleen kuin ulkopuolisillekin. 
 
Kehittämistyön (kehittämispäivä 30.8.2020) tuloksena jäsenistö on ehdottanut tulevana 
toimintakautena kehitettävän alueen yhdenvertaisuutta ja ilmapiiriä. Tähän liittyen: 
 
Kevään 2021 aikana kehitetään alueen katselmusta.  Perustetaan hallituksesta erillinen, 
jäsenistöstä koostuva katselmustyöryhmä, joka perehtyy katselmuksen kehittämiseen, 
toteuttaa katselmuksen ja arvioi uutta käytäntöä ja raportoi siitä hallitukselle. Työryhmä 
osallistuu kaupungin suorittamaan katselmukseen alueellamme. 
 
Rakennuslupakäsittelyä ja rakennusvalvontaa kehitetään. Keväällä 2021 suoritetaan 
rakennusvalvonta alueella ja tarkistetaan rakennuksiin haetut luvat yhdenvertaisen 
kohtelun vahvistamiseksi. Rakennustapaohjeet päivitetään. Luodaan yhdistykselle 
mökkikohtaiset rakentamista koskevat kansiot, joita mökkiläinen voi käyttää mökkiä 
myydessään. 
Mökkialueen portit suljetaan talvikaudeksi. Ne ovat avattavissa yleisten tilojen avaimella 
mökkiläisille.  
 
Toimintakauden aikana pidetään kehittämispäivä.  
Aloitetaan Klaukkalanpuiston sääntöjen uudistaminen Siirtolapuutarhaliiton mallisääntöjen 
pohjalta. 
 
 

2. Hallinto, kokoukset ja jäsenyydet  
 
Sääntömääräiset vuosikokoukset järjestetään kerhotuvalla maaliskuussa ja lokakuussa.  
Sääntömääräisiin kokouksiin jäsenistöllä on oikeus lähettää käsiteltäviä aiheita viimeistään 2 
viikkoa ennen kokousta.  
 
Kevätkokouksessa käsitellään vuoden 2021 toimintakertomus ja tilinpäätös. 
 
Syyskokouksessa valitaan hallitus, jonka tehtävänä on johtaa yhdistyksen toimintaa sekä 
toimeenpanna yhdistyksen kokousten päätökset.  Syyskokouksessa käsitellään vuoden 2022 
toimintasuunnitelma sekä talousarvio. 
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Hallitus kokoontuu vuoden aikana noin kymmenen kertaa. Yhdistyksen toimihenkilöitä ovat 
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja, käteiskassanhoitaja, 
jäsensihteeri, isäntätiimi ja emäntätiimi.  
 
Rakennuslupahakemukset toimitetaan lupamaksun suorittamisen jälkeen 
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:hyn ja Helsingin Siirtola-
puutarhojen Aluejärjestö ry:hyn.  
 
Yhdistys tekee kiinteää yhteistyötä Helsingin kaupungin eri toimialojen sekä muiden 
siirtolapuutarhojen kanssa.  
 
 

3. Toiminta  
 
Kaikki yhdistyksen tapahtumat ja harrastustoiminta järjestetään talkoovoimin. Vuonna 2021 
jokaisella yhdistyksemme jäsenellä työvelvoite on 4 tuntia / mökki.  Työvelvoitteista pidetään 
kirjaa ja niihin ilmoittaudutaan sovitusti. Jäsen voi teettää työvelvoitteensa jollakin toisella, 
mutta jäsen vastaa siitä, että työ on oikein tehty. Talkoolaisia kutsutaan koolle myös erillisillä 
ilmoituksilla. WC-tilojen siivousvelvoite ja kevättalkoot eivät korvaa em. työvelvoitetta.    
 
 

3.1 Tiedotustoiminta  

 

Yhdistyksellä on tiedotustiimi, joka vastaa siitä, että jäsenet saavat tarvittavan informaation 
ja että mökkikylämme saa toivottua näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa. Kotisivujemme osoite 
on www.klapu.siirtolapuutarhaliitto.fi. Tiedotukseen käytetään mm. Kerhotuvan luona ja 
Kyntelipolun päässä olevia ilmoitustauluja. Lisäksi jäsenet voivat laittaa myynti- ym. 
ilmoituksia Kerhotuvan edessä olevalle puiselle ilmoitustaululle. Tiedotustoimintaa 
kehitetään luomalla pelisäännöt sosiaalisen median käytölle yhdistyksessämme. Yhdistyksellä 
on oma suljettu Facebook-ryhmä sekä WhatsApp-ryhmä, joihin halukkaat mökkiläiset voivat 
liittyä. Lisäksi yhdistyksen nimissä on julkinen Facebook-sivu sekä Instagram-tili. 
 
Yhdistys julkaise kesällä Klaukkalanpuiston ajankohtaislehden sekä päivittää pelisäännöt, 
johon kootaan mökkiläisiä koskevia ohjeita ja toimintatapoja.  
 
Hallituksen kokouksista tehdään tiivistelmä, joka on kesäkaudella luettavissa ilmoitustaululta. 
 
 
 
3.2 Juhla- ja virkistystoiminta  

 

Perinteinen Juhannusjuhla järjestetään Juhannusaattona klo 18 alkaen. Juhlaan ovat 
tervetulleita myös mökkiläisten vieraat. Ohjelmassa on lipun nosto, puheenjohtajan puhe, 
juhannussään arvaus –kilpailun palkinnon jako, ilmianna naapurisi-kilpailun tulosten 



julkaiseminen sekä yhdistyksen tarjoamat pullakahvit. Illalla menemme yhdessä joen rantaan 
nauttimaan Pakilan yhdistyksen juhannuskokon loistosta sään niin salliessa. 
  
Perinteinen Elojuhla järjestetään elokuussa. Juhlien järjestämisestä vastaa 
elojuhlatoimikunta. Oktoberfest järjestetään kauden päätteeksi.  
  
Tulevana toimintakautena kannustetaan vapaaehtoisia järjestämään mm. lettukestejä, 
nyyttäreitä, karaoke- ja leffailtoja jne. 
  
Illallinen taivaan alla –tapahtuma järjestetään samana päivänä kuin muuallakin Helsingissä. 
Yhdistyksen tuolit ja pöydät ovat osallistujien käytössä Kerhotuvan edustalla. Osallistujat 
tuovat mukanaan omat ruokansa ja vieraansa. Yhdistyksen astianpesukone on käytettävissä 
tiskaukseen. Ruuan valmistuksessa voi käyttää yhdistyksen kaasugrilliä.  
  
Kesäkahvila on auki torstaisin (klo 18.00–19.00) erikseen ilmoitettuna ajankohtana kesän 
2021 aikana.  Yhdistys tarjoaa kahvit ja teet oman mukinsa mukaan ottaneille. Myynnissä on 
kahvileipää. Kesäkahvilassa jäsenistö voi tehdä ehdotuksia alueen kehittämiseksi hallitukselle 
ja käydä keskusteluja hallituksen jäsenen kanssa.  
 
Tapahtumatoimikunta organisoi ja ohjeistaa mökkiläisiä järjestämään erilaisia tapahtumia. 
Tavoitteena on entisestään lisätä Kerhotuvan käyttöä yhteisenä kokoontumispaikkana.  
 
 

3.3 Opinto-, kurssi- ja kirjastotoiminta 
 

Kerhotuvalla sijaitsee yhdistyksen toimisto ja kirjasto, jotka 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 yhdistyksen jäsenelle. Ilmoittautuminen tehdään 
suoraan Siirtolapuutarhaliiton sihteerille. 
 
 

3.4 Harrastustoiminta  

 

Alueemme yhteistä harrastustoimintaa jatketaan aina, kun innokkaita osallistujia ja vetäjiä 
ilmaantuu. Kesäisin alueella pelataan mölkkyä ja petankkia, heitetään tikkaa. Pingispöytä on 
käytettävissä.  
 
Elokuun alussa järjestetään perinteiset Klaukkalanpuiston olympialaiset. Osallistujat palkitaan 
jäätelöllä tai mitalein. Kannustajat saavat mehua ja kahvia. 
  
Onkikilpailu järjestetään elokuun alussa Vantaanjoen rannassa. Osallistujille on luvassa 
ainakin mainetta ja kunniaa.  
 



Yhdistys osallistuu Aluejärjestön tapahtumiin, mikäli vapaaehtoisia löytyy. Petankkiin liittyvää 
kilpailutoimintaa muiden siirtolapuutarhojen kanssa jatketaan.  
 
Mökkiläisiä kannustetaan toteuttamaan yhteistä tekemistä kaikille mökkiläisille. 
 
 

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 
huoltorakennusta. Talkoolaisille tarjotaan ruokaa kahvin kera. Lisäksi järjestetään kirppu- ja 
perennatori sekä soppapäiviä.  
 
Uusien mökkiläisten tapaaminen järjestetään touko-kesäkuussa.  
 
Jatkamme tiivistä yhteistyötä Pakilan siirtolapuutarhan kanssa yhteisissä asioissa ja juhlissa. 
 
Pakilan siirtolapuutarhan maksullinen sauna on saunapäivinä myös jäsenistömme käytössä. 
Vapaaehtoisia lämmittäjiä kannustetaan ottamaan lämmitysvuoroja, näistä on palkkiona 11-
kerran saunalippu. 
 
 

4. Talous  
 

Yhdistyksen tulot muodostuvat jäsenmaksuista, uusien jäsenten liittymismaksuista, 

rakennuslupamaksuista sekä tapahtumien että kerhotuvan tuotoista.  Jäsenmaksu nousee 

hieman vuonna 2021. 

 

Kerätyillä maksuilla katetaan huoltorakennuksen kulut, jätehuoltomenot, alueen kunnossapito, 

hallinto- ja yleistoiminnan kulut sekä liiton että aluejärjestön jäsenmaksut. 

 

Kerhotuvan toimintaa rahoitetaan kerhotuvan tuotoilla. 

 

Yhdistykselle on laadittu pitkäntähtäimen suunnitelma (PTS), jota päivitetään vuosittain. 
Lähestyvä yhdistyksemme 50-vuotisjuhlapäivä huomioidaan PTS-suunnitelmassa. 
 
       Hallitus  
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