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HYVÄ TALOYHTIÖN HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA   
    

Tiesitkö että Herttoniemenrannassa toimii yhdistys nimeltä Herttoniemenrannan väestön- ja 
talosuojeluyhdistys HVTY ry? No jos et tiennyt niin ei se kyllä mikään ihme ole. Yhdistys on 
nimittäin nukkunut Ruususen unta monia vuosia. 

Viime vuonna yhdistys piti kuitenkin muutaman aktiivisen henkilön aloitteesta vuosi-
kokouksen, jossa päätettiin yksimielisesti herättää yhdistys henkiin ja jatkaa sen toimintaa. 

Sääntöjen mukaan "yhdistyksen tarkoituksena on edistää Herttoniemenrannan asukkaiden 
omatoimista suojautumista päivittäisiltä onnettomuuksilta ja suuronnettomuuksilta sekä 
lisäksi edustaa ja kehittää alueen asukkaiden talosuojelu- ja väestönsuojelutietoutta". 
 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys 
 
-       järjestää koulutus, keskustelu ja tiedotustilaisuuksia  
-       harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa 
-       on yhteistoiminnassa eri viranomaisten kanssa 
-       tekee aloitteita eri viranomaisille 
-       on yhteistoiminnassa muiden alan järjestöjen kanssa 
 
Yhdistyksen hallitus piti vuonna 2013 neljä kokousta, joissa on pohdittu mm. yhdistyksen 
toiminnan uudelleenkäynnistämiseen liittyviä käytännön asioita, yhdistyksen talouden 
kehittämistä, yhteyksiä alueen taloyhtiöihin sekä pelastusviranomaisiin.  
 
Erittäin tärkeä osa yhdistyksen hallituksen jäsenten toimintaa on ollut pyrkimys vaikuttaa 
Herttoniemen Pysäköinti Oy:n päätöksiin, koska pysäköintiyhtiö huolehtii Herttoniemen-
rannan pysäköintiluolan ylläpidosta. Luola on 500 auton pysäköintihalli, mutta myös 
yhdeksäntuhannen (9 000) Herttoniemenrannan asukkaan väestönsuoja kriisitilanteissa.   
Sekä luolan normaalin huollon että väestönsuojelun näkökulmasta luolassa on ollut jatkuvasti 
paljon puutteita. Yhdistyksen hallituksen jäsenten aktiivisen toiminnan ansiosta monia 
ongelmia on korjattu, mutta vielä riittää tekemätöntä työtä.  
 
Yhdistyksen toimesta on toteutettu alueen taloyhtiöiden asukkaille tutustumiskäyntejä 
pysäköintiluolaan ja niihin tiloihin, joihin ei normaalista ole pääsyä. Näitä tutustumiskäyntejä 
tullaan jatkamaan myös tänä vuonna.      
 



Yhdistyksellä on omat kotisivut, joiden osoite on http://hvty.weebly.com/. Sivujen 
kehittämistä tullaan tekemään jatkossa aktiivisesti. Sivuille perustetaan mm. jäsenrekisteri, 
jossa on kaikkien yhdistyksen jäsenenä olevien Herttoniemenrannan taloyhtiöiden nimet.  
 
Jotta yhdistyksen toiminta voisi jatkua myös tulevaisuudessa, tarvitsemme toimintaan myös 
jonkin verran taloudellista tukea.  Mahdollisia tulolähteitä on kolme. Ensinnäkin Herttoniemen 
Pysäköinti Oy on vuosikokouksen päätöksellä antanut yhdistykselle 500 euroa. Toivomme että 
saamme vastaavan summan myös tulevina vuosina. Yleishyödyllisenä yhdistyksenä yhdistys 
voi hakea tukea toimintaansa Helsingin kaupungilta, mutta sen varaan ei voida kovin paljon 
laskea. Kolmantena mahdollisena tulolähteenä ovat jäsenmaksut.   
 
Yhdistyksen hallitus ehdottaa, että yhdistyksen jäsenmaksu taloyhtiöille on 50 eur/vuosi. 
Taloyhtiössänne varmaan ymmärretään miten tärkeää väestönsuojeluosaamisen ylläpito on 
asukkaiden kannalta ja miten tärkeää omatoimisen väestönsuojelun kehittäminen on meille 
kaikille. Vaikka taloyhtiöiden kustannukset nousevat vuosi vuodelta toivomme,  että talo-
yhtiönne voisi tämän pienen investoinnin tehdä ja liittyä Herttoniemenrannan väestön- ja 
talosuojeluyhdistyksen HVTY ry:n jäseneksi. 
 
Yhdistyksen pankkitilin numero on: OP Pankki FI46 5720 3720 0684 46. Viitesarakkeeseen 
tulee kirjoittaa teksti "HVTY ry Jäsenmaksu 2014". 
 
Yhdistys ei maksa hallituksen jäsenille mitään palkkioita tai kulukorvauksia. Kaikki saadut varat 
menevät yhdistyksen sääntöjen mukaiseen toimintaan. Tiedotamme väestönsuojeluun 
liittyvistä asioista taloyhtiöille - silloin kun tarvetta ilmenee - sekä kotisivujen kautta että 
suoraan sähköpostilla taloyhtiöiden hallitusten puheenjohtajille. Tämän vuoksi pyydämme,  
että taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja ilmoittaisi yhteystietonsa yhdistyksen sähköposti-
osoitteeseen, joka on vsy.herttoniemenranta (at) gmail.com tai kotisivujen yhteystieto-
lomakkeen kautta. 
 
Mikäli Sinulla on kysyttävää yhdistyksen toiminnasta voit ottaa yhteyttä kehen tahansa 
yhdistyksen hallituksen jäseneen joko puhelimitse, sähköpostitse tai yhteystietolomakkeella. 
Hallituksen jäsenten yhteystiedot löytyvät yhdistyksen kotisivuilta. 
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