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1. Yleistä 

      

Yhdistyksen sääntöjen mukaan "Herttoniemenrannan väestön- ja talosuojeluyhdistyksen 
HVTY ry:n tarkoituksena on edistää Herttoniemenrannan asukkaiden omatoimista suojautu-
mista päivittäisiltä onnettomuuksilta ja suuronnettomuuksilta. Lisäksi edistää ja kehittää 
alueen asukkaiden talosuojelu- ja väestönsuojelutietoutta. 
 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys 
 
- järjestää koulutus-, keskustelu- ja tiedotustilaisuuksia sekä juhlia 
- harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa 
- on yhteistoiminnassa eri viranomaisten kanssa 
- tekee aloitteita eri viranomaisille 
- on yhteistoiminnassa muiden alan järjestöjen kanssa" 

  
2. Hallitus 
    

Yhdistyksen sääntöjen mukaan "Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu 
vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljä muuta jäsentä. Hallituksessa ei ole 
varajäseniä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika". 

 
 Yhdistyksen hallituksen ovat vuonna 2014 kuuluneet seuraavat henkilöt: 

 
 Leo Kuismin  puheenjohtaja 
 Kalle Niemi  sihteeri 
 Leo Hellgren  jäsen 
 Johannes Maaskant jäsen 
Tapani Pulkkinen jäsen  

 
Lisäksi Pentti Lanki on osallistunut kaikkiin hallituksen kokouksiin pelastusalan asian-
tuntijana. Vuonna 2014 hallitus kokoontui yhteensä neljä (4) kertaa seuraavasti: 
  
 19.2.2014   
 15.4.2014   
 26.9.2014   
 4.11.2014 

   

3. Yhdistyksen toiminta 

       
Vuonna 2014 yhdistyksen vuosikokous pidettiin  27.5.2014. Vuosikokouksessa oli läsnä 
seitsemän (7) henkilöä. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Leo Kuismin ja sihteeriksi Kalle 
Niemi. 
 
Vuosikokouksen evästyksenä tulevalle hallitukselle esitettiin seuraavaa: 
 
Yhdistyksen toiminnan jatkumisen edellytyksenä on oltava jäsenmäärän kasvattaminen ja 
aktiivisen toiminnan kehittäminen. Jäseniksi tullaan hakemaan ensisijaisesti alueen 
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taloyhtiöitä.  Myös yhdistyksen viralliset säännöt tulisi päivittää. Sääntöjen muuttaminen 
vaatii maksullisen ilmoituksen Patentti ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin. 
  
Jäsenmäärän kasvattamisessa on epäonnistuttu huolimatta siitä, että kaikille Herttoniemen 
Pysäköintiyhtiön osakkaille lähettiin helmikuussa 2014 kirje, jossa kerrottiin yhdistyksen 
toiminnasta ja toivottiin niiden liittymistä yhdistyksen jäseniksi maksamalla 50 euron 
suuruinen vuosittainen jäsenmaksu. Tällä hetkellä yhdistyksen jäseniä ovat seuraavat 
taloyhtiöt:  

 
1. Asunto Oy Helsingin Reginankuja 4 
2. Asunto Oy Helsingin Sorsavuorenkatu 14 
3. Asunto Oy Helsingin Merenpeili 
4. Asunto Oy Helsingin Helmenkalastaja 
5. Asunto Oy Helsingin Neidonpaula 
6. Asunto Oy Laivalahden Puistotie 4 
7. Helsingin Asumisoikeus Oy Laivalahdenkaari 21 
8. Asunto Oy Herttoniemen Majakka  

 
Lisäksi yhdistyksellä on kolme kannattajajäsentä, jota ovat lupautuneet maksamaan vuonna 
2015 kannatusmaksua seuraavasti: 
 

1. Herttoniemen Pysäköinti Oy  2 000 eur  
2. Heka-Roihuvuori Oy   1 000 eur 
3. Suomen Asumisoikeus Oy / Asokodit 1 000 eur 

 
Ponnisteluja jäsenmäärän kasvattamiseksi tulee jatkaa myös vuonna 2015. Yhtenä keinona 
tähän voisi olla toimittaa alueen taloyhtiöille vuosikokoustiedote ja liittää siihen vapaa-
ehtoinen jäsenmaksulomake. 
 

3.1. Koulutus 
 
Yhdistyksen hallituksen jäsenet ovat saaneet ovat saaneet vaihtelevan määrän väestön-
suojeluun liittyvää koulutusta, mutta koska sitä ei kuitenkaan ole kaikilla riittävästi yhdistys 
käynnisti vuoden 2014 lopulla neuvottelut Helsingin Pelastuslaitoksen varautumisenopettaja 
Tomi Raskin kanssa yhdistyksen jäsenille suunnatun räätälöidyn väestönsuojelukurssin 
pitämisestä. 
 
Kurssi pidettiin kahtena iltatilaisuutena: 
 
17.3. 2015 klo 16.00 - 20.00 Sorsavuorenkatu 14 B kerhohuone 
18.3.2015 klo 16.00 - 20.00  - " - 
 
Yhdistyksen eräs päätavoitteista on jatkossa vähän kerrassaan kouluttaa yhdistyksen 
jäsenenä olevien taloyhtiöiden edustajia toimimaan erilaisissa tehtävissä sellaisissa 
poikkeusolosuhteissa, joissa tarvitaan väestönsuojeluosaamista. 
 
Koulutus muodostanee jatkossa suurimman yksittäisen menoerän yhdistyksen 
kustannuksissa. 
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3.2. Kallioväestönsuoja 
 

Herttoniemenrannan kalliosuoja on 9 000 herttoniemenrantalaisen väestönsuoja poikkeus-
olosuhteissa. Parin viime vuoden aikana yhdistys on toiminut hyvässä yhteistyössä Hertto-
niemen Pysäköinti Oy:n kanssa, jotta sen varusteet ja tekniset järjestelmät saadaan pelastus-
lain edellyttämään kuntoon. 
 
Jotta väestönsuoja saadaan tutummaksi alueen asukkaille yhdistys järjesti 28.4.2015 yhdessä 
Helsingin Pelastuslaitoksen kanssa kalliosuojan esittelytilaisuuden. Kutsut tilaisuuteen lähe-
tettiin Herttoniemen Pysäköinti Oy:n kautta kaikille alueen taloyhtiöille sekä lisäksi sähkö-
postilla joukolle muita paikallisia aktiiveja. Tiedotteet tilaisuudesta olivat myös kallioväestön-
suojan kaikkien sisäänkäyntien ilmoitustauluilla, kaksi kertaa Herttoniemenrannan Facebook-
sivuilla sekä joidenkin taloyhtiöiden omilla ilmoitustauluilla. Tiedottaminen tilaisuudesta 
pyrittiin tekemään mahdollisimman perusteellisesti.  
 
Tilaisuuteen osallistui noin 25 alueen asukasta. Tilaisuudessa HVTY:n puheenjohtaja kertoi 
väestönsuojelusta Herttoniemenrannassa sekä kalliosuojasta poikkeusolosuhteissa. Helsingin 
Pelastuslaitoksen  varautumisenopettaja Tomi Rask kertoi varautumisesta arjesta poikkeus-
oloihin. 
 

3.3. Kallioväestönsuojan käyttöönottosuunnitelma 
 
Kallioväestönsuojalle on aikoinaan laadittu käyttöönottosuunnitelma. Sitä ei kuitenkaan ole 
löydetty yhdistyksen käytössä olevasta materiaalista. Sen vuoksi on yhdessä Helsingin 
Pelastuslaitoksen  varautumisenopettajan Tomi Raskin käyty keskusteluja käyttöönotto-
suunnitelman laatimisesta. 
 
Kyseisen suunnitelman laatiminen on varsin mittava urakka ja vienee varsin paljon aikaa, 
mutta päätös suunnitelman toteuttamisen aloittamisesta vielä kuluvan kevään on kuitenkin 
yhdistyksen hallituksessa tehty.   
 
 

4. Yhdistyksen www-sivut  
 

Yhdistyksen www-sivujen osalta on vuoden 2015 alussa tehty seuraavia muutoksia. HVTY.fi 
verkkotunnus on uusittu Viestintäviraston kanssa. Tunnus on voimassa 14.5.2018 asti ja se 
maksoi 33.00 eur.  
 
Sopimus Suncomet.fi webhotellin kanssa päättyy 6.5.2015. Uusi webhotellipalvelu on 
solmittu Hostinger.fi kanssa. Sopimus on voimassa 2.4.2017 asti ja se maksaa yhteensä 38.84 
eur. Yhdistyksen sihteeri toteutti palvelimen vaihtamisen 17-19.4.2015 välisenä aikana eli 
yhdistyksen www-sivut ja sähköpostiliikenne siirrettiin uudelle palvelimelle.  
 
Yhdistyksen hallituksessa on pohdittu miten www-sivuille saataisiin enemmän sisältöä.  
 

 5. Yhdistyksen talous 
 

Yhdistyksen pankkitilillä oli 31.12.2014 rahaa yhteensä  1 516,11 eur. Merkittävimmän osan 
ko. summasta muodostaa Herttoniemen Pysäköinti Oy:n kannatusmaksu 1 000 euroa. 
Vuodelle 2015  Herttoniemen Pysäköinti Oy on luvannut maksaa kannatusmaksua 2 000 
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euroa, Heka-Roihuvuori Oy 1 000 euroa ja Suomen Asumisoikeus Oy / Asokodit 1 000 euroa, 
joten yhdistyksen talous on kohentumassa varsin reippaasti. 
 
 

5. Toiminnantarkastuskertomus 
 

Olavi Tikkanen Laki- ja kiinteistöasiaintoimisto Olavi Tikkanen Oy:stä suoritti yhdistyksen 
toiminnan tarkastuksen. Tarkastuskertomus liitteenä.  
 
Tarkastuskertomuksen mukaan "yhdistyksen toimintakertomus ja varainhoito antavat 
voimassa olevien säännösten mukaisesti oikeat ja ne antavat riittävät tiedot yhdistyksen 
toiminnasta sekä sen taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen, tili- ja tositeaineiston 
sekä pöytäkirjojen tiedot ovat ristiriidattomia".  
 
Lisäksi toiminnantarkastuksen liitteenä olevassa "Muistiossa hallitukselle" (liitteenä) 
esitetään, "että seuraavalle tilikaudelle yhdistys hankkisi käyttöönsä halvahkon 
kirjanpito-ohjelman taikka yhdistyksen tulot ja menot kirjattaisiin käsin kirjanpitopäivä- 
kirjaan vähintään yksinkertaista kirjanpitomenetelmää noudattaen eli tulot ja menot  
eritellen päivämäärien mukaisessa järjestyksessä". 
 
Edelleen toiminnantarkastajan muistiossa hallitukselle todetaan, että "Yhdistyksellä on 
pankkitili OP-pankissa. Yhdistyksen tositeaineistona on käytetty pankkitililtä otettua 
tilitapahtumaotetta, joka ei kuitenkaan vastaa säännöksien vaatimaa tiliotetta. 
Mikäli yhdistyksen taloudellista asemaa jatkossa käsitellään yhdistyksen hallituksen 
kokouksissa, pankkitilistä tulisi ottaa tiliote hallituksen kokouspäivänä ja kunkin 
tiliotteen taakse tulee liittää mahdolliset tositteet mainitulla tiliotteella ilmi käyvistä 
tilitapahtumista. Tositteet ja tiliotteiden tapahtumat tulee numeroida. Pankkitilin tiliotteet 
tulee ottaa koko tili kaudelta siten, ettei niissä ole ajallisia katkoksia, eikä edellisen tiliotteen 
loppusaldossa ja sitä seuraavan tiliotteen aloitussaldossa saa olla erovaisuuksia". 
 
Yhdistyksen seuraava hallitus ottaa toiminnantarkastajan ehdotukset huomioon.  
 
 

6. Toimintasuunnitelma 
 
Yhdistyksen tärkeimpiä lähiajan kehittämishankkeita Herttoniemenrannassa ovat seuraavat: 
 

1. Kehitetään väestönsuojeluosaamista 
 - Koulutetaan HVTY:n jäseniä väestönsuojelukursseilla 
 - Toimitaan yhteistyössä alueen talo/kiinteistöyhtiöiden kanssa niiden edustajien 
    kouluttamiseksi väestönsuojelukursseilla  

2. Yhteistyössä Herttoniemen Pysäköinti Oy:n kanssa kehitetään kallioväestönsuojan 
varusteita, laitteita ja järjestelmiä sekä niiden huoltoa ja ylläpitoa 

3. Päivitetään Helsingin Pelastuslaitoksen ohjauksella kallioväestönsuojan  
       käyttöönottosuunnitelma 
4. Kehitetään yhteistyötä  HVTY:n, Herttoniemen Pysäköinti Oy:n ja 

talo/kiinteistöyhtiöiden välillä  

5. Kehitetään HVTY:n nettisivuja (www.hvty.fi) 
6. Päivitetään HVTY:n säännöt vastaamaan paremmin nykyajan vaatimuksia 

 
 

http://www.hvty.fi/
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7. Tulo- ja menoarvio sekä jäsen- ja kannatusmaksujen suuruus 
 

Yhdistyksen tulo- ja menoarvio oheisessa liitteessä. Tuottojen osalta merkittävimmän 
tuottoerän muodostavat kannatusmaksut, yhteensä 4 000 eur.  Myös jäsenmaksutulojen 
ennakoidaan kasvavan. 
 
Jäsenmaksut ja kannatusmaksut maksut  pidetään ennallaan eli jäsenmaksu 50 €/taloyhtiö/v 
ja kannatusmaksu Herttoniemen Pysäköinti Oy 2 000 €, muut 1 000 €. 
 
Kurssimaksut muodostavat suurimman menoerän. Muiden menojen osuus on suhteellisen 
pieni.  

 
 

Liitteet Toiminnantarkastuskertomus 
 Toiminnantarkastajan muistio hallitukselle 
 Talousarvio 2015   

 


