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1. Yleistä

Yhdistyksen tavoi eena on edistää urbaania mökkeilyä, kestävää kehitystä, ekologisuu a,
yhteisöllisyy ä  ja  lähiruoan  tuo amista.  Vuosi  2022  tulee  olemaan  yhdistyksen  45.
toimintavuosi. 

Kerhotupa on yhdistyksen toiminnan päätukikohta ja siellä järjestetään harrastustoimintaa,
erilaisia tapahtumia ja kokouksia. Lisäksi yhdistys vuokraa sitä yksityis laisuuksia varten niin
jäsenilleen kuin ulkopuolisillekin.

Kehi ämistyön (kehi ämispäivä 29.8.2021) tuloksena jäsenistö ehdo aa seuraavia asioita
kehite äväksi tulevana toimintakautena:

 Mie tään ja kokeillaan erilaisia keinoja, joilla sitoutetaan mökkiläisiä enemmän 
työvelvoi een tekemiseen.

  Yhteisöllisyyden voimistaminen.  Otetaan käy öön vapaaehtoinen kannatusmaksu, 
joka suunnataan yhteisten tapahtuminen järjestämiseen yhteisöllisyyden 
lisäämiseksi.

Toimintakauden aikana pidetään kehi ämispäivä. 

2. Hallinto, kokoukset ja jäsenyydet 

Sääntömääräiset vuosikokoukset järjestetään kerhotuvalla maaliskuussa ja lokakuussa. 
Sääntömääräisiin kokouksiin jäsenistöllä on oikeus lähe ää käsiteltäviä aiheita viimeistään 2
viikkoa ennen kokousta. 

Kevätkokouksessa 2022 käsitellään vuoden 2021 toimintakertomus ja linpäätös.

Syyskokouksessa  2022 valitaan hallitus,  jonka tehtävänä on johtaa yhdistyksen toimintaa
sekä toimeenpanna yhdistyksen kokousten päätökset.  Syyskokouksessa käsitellään vuoden
2023 toimintasuunnitelma sekä talousarvio.

Hallitus kokoontuu vuoden aikana noin kymmenen kertaa. Yhdistyksen toimihenkilöitä ovat
puheenjohtaja,  varapuheenjohtaja,  sihteeri,  taloudenhoitaja,  käteiskassanhoitaja,
jäsensihteeri, isäntä ja emäntä. 

Rakennuslupahakemukset toimitetaan hallitukselle voimassa olevien rakennustapaohjeiden
mukaises .  Rakennustoimikunta  jatkaa  rakennustapauudistusta  ja  saa aa  sen  loppuun
toimintakauden aikana.

Yhdistykselle valitaan tapahtumatoimikunta.



Yhdistys  kuuluu  jäsenenä  Suomen  siirtolapuutarhalii o  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 2022
jokaisella  yhdistyksemme  jäsenellä  työvelvoite  on  4  tun a  /  mökki.   Työvelvoi eista
pidetään kirjaa ja niihin ilmoi audutaan sovitus . Jäsen voi tee ää työvelvoi eensa jollakin
toisella, mu a jäsen vastaa siitä, e ä työ on oikein tehty. Talkoolaisia kutsutaan koolle myös
erillisillä  ilmoituksilla.  WC- lojen  siivousvelvoite  ja  kevä alkoot  eivät  korvaa  em.
työvelvoite a.   

3.1 Tiedotustoiminta 

Yhdistyksellä on edotus imi, joka vastaa siitä, e ä jäsenet saavat tarvi avan informaa on
ja  e ä  mökkikylämme  saa  toivo ua  näkyvyy ä  sosiaalisessa  mediassa.  Ko sivujemme
osoite  on  www.klapu.siirtolapuutarhalii o.fi.  Tiedotukseen  käytetään  mm.  Kerhotuvan
luona ja Kyntelipolun päässä olevia ilmoitustauluja. Lisäksi jäsenet voivat lai aa myyn - ym.
ilmoituksia  Kerhotuvan  edessä  olevalle  puiselle  ilmoitustaululle.  Yhdistyksellä  on  oma
sulje u Facebook-ryhmä sekä WhatsApp-ryhmä, joihin halukkaat mökkiläiset voivat lii yä.
Lisäksi yhdistyksen nimissä on julkinen Facebook-sivu sekä Instagram- li.

Yhdistys  julkaisee kesällä  Klaukkalanpuiston  Kaiku  -lehden  sekä päivi ää  Kaiku edo een
(ABC), johon kootaan mökkiläisiä koskevia ohjeita ja toimintatapoja. 

Hallituksen  kokouksista  tehdään  ivistelmä  he  kokouksen  jälkeen  ja  se  on  lue avissa
kesäkaudella ilmoitustauluilta ja sosiaalisessa mediassa.

3.2 Juhla- ja virkistystoiminta 

Tulevana  toimintakautena  kannustetaan  vapaaehtoisia  järjestämään  erilaisia  juhlia  ja
tapahtumia mökkiläisille. 

Perinteinen  Juhannusjuhla  järjestetään  Juhannusaa ona  klo  18  alkaen.  Juhlaan  ovat
tervetulleita myös mökkiläisten vieraat.
 
Perinteinen  Elojuhla  järjestetään  elokuussa.  Juhlien  järjestämisestä  vastaa
elojuhlatoimikunta. 
 
 



 
Kesäkahvila on auki  torstaisin (klo 18.00–19.00) erikseen ilmoite una ajankohtana kesän
2022 aikana.  Yhdistys tarjoaa kahvit ja teet oman mukinsa mukaan o aneille. Myynnissä on
kahvileipää.  Kesäkahvilassa  jäsenistö  voi  tehdä  ehdotuksia  alueen  kehi ämiseksi
hallitukselle ja käydä keskusteluja hallituksen jäsenen kanssa. 

Tavoi eena on en sestään lisätä Kerhotuvan käy öä yhteisenä kokoontumispaikkana. 

3.3 Opinto- ja kurssitoiminta

Kerhotuvalla sijaitsee yhdistyksen toimisto. 

Hallitus seuraa ja informoi jäsenistöä Suomen siirtolapuutarhaliiton järjestämistä kursseista
ja tapahtumista. 
Suomen  Siirtolapuutarhaliiton  järjestämästä  Lepaan  puutarhanhoitokurssista  yhdistys
maksaa  puolet  osallistumismaksusta  yhdistyksen  jäsenelle.  Ilmoi autuminen  tehdään
suoraan Siirtolapuutarhaliiton sihteerille.

3.4 Harrastustoiminta 

Alueemme yhteistä harrastustoimintaa jatketaan aina, kun innokkaita osallistujia ja vetäjiä
ilmaantuu. 

Yhdistys osallistuu Aluejärjestön tapahtumiin, mikäli vapaaehtoisia löytyy. 

Mökkiläisiä kannustetaan toteu amaan yhteistä tekemistä kaikille mökkiläisille.

3.5 Muu toiminta 

Toimintakautena  valitaan  yhdistykselle  henkilö,  joka  vastaa  kerhotuvan
vuokraamistoiminnasta. 
Toimintakautena  valitaan  yhdistykselle  henkilö,  joka  vastaa  vessan  siivouksen
koordinoinnista.

Toukokuussa järjestetään kevä alkoot, jolloin siivotaan alue a, kerhotupaa ja 
huoltorakennusta. 

Uusien mökkiläisten tapaaminen järjestetään touko-kesäkuussa. 

Jatkamme ivistä yhteistyötä Pakilan siirtolapuutarhan kanssa yhteisissä asioissa ja juhlissa.

Pakilan siirtolapuutarhan maksullinen sauna on saunapäivinä myös jäsenistömme käytössä. 
Vapaaehtoisia lämmi äjiä kannustetaan o amaan lämmitysvuoroja, näistä on palkkiona 11-
kerran saunalippu.



4. Talous 

Yhdistyksen  tulot  muodostuvat  jäsenmaksuista,  uusien  jäsenten  liittymismaksuista,
rakennuslupamaksuista sekä tapahtumien että kerhotuvan tuotoista. 

Kerätyillä  maksuilla  katetaan  huoltorakennuksen  kulut,  jätehuoltomenot,  alueen
kunnossapito, hallinto- ja yleistoiminnan kulut sekä liiton että aluejärjestön jäsenmaksut.

Kerhotuvan toimintaa rahoitetaan kerhotuvan tuotoilla.

Talousarvio tehdään erikseen ja hyväksytään syyskokouksessa. 
Otetaan  käyttöön  vapaaehtoinen  kannatusmaksu,  joka  suunnataan  yhteisten  tapahtumien
järjestämiseen yhteisöllisyyden lisäämiseksi.
Jäsenmaksu pysyy samana kuin vuonna 2021.

Yhdistykselle on laadi u pitkäntähtäimen suunnitelma (PTS), jota päivitetään vuosi ain. PTS
sisältää seuraavat suunnitelmat: lähestyvä yhdistyksemme 50-vuo sjuhlapäivä huomioidaan
PTS-suunnitelmassa jatkamalla nyt (2022–2026) alueen kunnostustöitä koh  vuo a 2027,
jolloin vietämme alueemme 50-vuo sjuhlaa.
Tämän jälkeen (2028–2031) aloitamme huoltorakennuksemme kunnostustyöt. 

Hallitus 


