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1. Yleistaä
     

Yhdistyksen sääntöjen mukaan "Herttnnemenrannan väestön- ja taltsutjeluyhdinstyksen 
HVTY ry:n tarktntuksena tn einstää Herttnnemenrannan asukkanien tmattnmnsta sutjautu-
mnsta pänvntänsnltä tnnettmuuksnlta ja suurtnnettmuuksnlta. Lnsäksn einstää ja kehdntää 
alueen asukkanien taltsutjelu- ja väestönsutjelutettuta.

Tarktntuksensa ttteutamnseksn yhdinstys

- järjestää ktulutus-, keskustelu- ja teittustlansuuksna sekä juhdlna
- hdarjtntaa teittus- ja julkansuttnmnntaa
- tn yhdtensttnmnnnassa ern vnrantmansten kanssa
- tekee altntenta ern vnrantmansnlle
- tn yhdtensttnmnnnassa munien alan järjestöjen kanssa"

 
2. Hallitus
   

Yhdistyksen sääntöjen mukaan "Yhdinstyksen asntnta hdtntaa hdallntus, jthdtn kuuluu 
vutsnktktuksessa valntut puhdeenjthdtaja ja neljä muuta jäsentä. Hallntuksessa en tle 
varajäsennä. Hallntuksen ttnmnkausn tn vutsnktktusten välnnen anka".

Yhdistyksen hallituksen ovat vuonna 2015 kuuluneet seuraavat henkilöt:

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

Vuonna 2015 hallitus kokoontui yhteensä seitsemän (7) kertaa seuraavast:

20.1.2015
11.3.2015
15.4.2015
27.5.2015
25.8.2015
20.10.2015
3.12.2015

  
3. Yhdistyksen toiminta

      
Vuonna 2015 yhdistyksen vuosikokous pidetin  5.5.2015. Vuosikokouksessa oli läsnä 
seitsemän (7) henkilöä. Kokouksen puheenjohtajaksi valitin Leo Kuismin ja sihteeriksi Kalle 
Niemi.

Vuosikokouksen evästyksenä tulevalle hallitukselle esitetin seuraavaa:

Yhdinstyksen ttnmnnnan jatkumnsen eiellytyksenä tn tltava jäsenmäärän kasvatamnnen ja 
aktnvnsen ttnmnnnan kehdntämnnen. Jäsennksn tullaan hdakemaan ensnsnjansest alueen
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taltyhdtöntä.  Myös yhdinstyksen vnrallnset säännöt tulnsn pänvntää. Sääntöjen muutamnnen 
vaatn maksullnsen nlmtntuksen aatent ja reknsternhdallntuksen yhdinstysreknsternnn.
 
Jäsenmäärän kasvatamisessa ei ole onnistutu kovin hyvin, muta verratuna edelliseen 
vuoteen kasvua on kuitenkin jonkin verran. Jäsenmaksun, jonka suuruus on 50 euroa, 
maksoivat vuonna 2015 seuraavat taloyhtöt: 

- Asunto Oy Helsingin Reginankuja 4
- Asunto Oy Helsingin Sorsavuorenkatu 14
- Asunto Oy Helsingin Merenhelmi
- Asunto Oy Helsingin Helmenkalastaja
- Asunto Oy Merenpeili
- Asunto Oy Laivalahden Puistote 4
- Asunto Oy Helsingin Neidonpaula
- Asunto Oy Helsingin Laivalaht
- HASO Laivalahdenkaari 21
- Kiinteistö Oy Antnaravat
- Asunto Oy Hertoniemen Majakka
- Asunto Oy Helsingin Laivalahdenkaari 42
- Asunto Oy Helsingin Neptunus

Lisäksi yhdistyksellä on kolme kannatajajäsentä, jotka maksoivat vuonna 2015 kannatus-
maksua seuraavast:

1. Hertoniemen Pysäköint Oy 2 000 eur 
2. Heka-Roihuvuori Oy 1 000 eur
3. Suomen Asumisoikeus Oy / Asokodit 1 000 eur

Ponnisteluja jäsenmäärän kasvatamiseksi tullaan jatkamaan myös vuonna 2016. Huolimata 
siitä, etä vuonna 2016 yhdistyksen tuloista ehdotoman valtaosan muodostavat käytö-
suunnitelmaprojektsta ja kannatusmaksuista saatavat varat on tärkeää, etä alueen 
taloyhtöt ovat sitoutuneet yhdistyksen toimintaan.

3.1. Koulutus

Yhdistyksen jäsenet ovat saaneet  vaihtelevan määrän väestönsuojeluun liityvää koulutusta, 
muta koska sitä ei kuitenkaan ole kaikilla riitäväst yhdistys käynnist vuoden 2014 lopulla 
neuvotelut Helsingin Pelastuslaitoksen varautumisenopetaja Tomi Raskin kanssa 
yhdistyksen jäsenille suunnatun räätälöidyn väestönsuojelukurssin pitämisestä.

Kurssi pidetin kahtena iltatlaisuutena. Siihen osallistui yhteensä 11 henkilöä.

17.3. 2015 klo 16.00 - 20.00 Sorsavuorenkatu 14 B kerhohuone
18.3.2015 klo 16.00 - 20.00 - " -

Syksyllä 2015 järjestetin yhteistyössä Helpe Oy:n kanssa kolmeosainen väestönsuojelukurssi
yhdistyksen jäsenyhtöiden edustajille seuraavast:

Osa 1 - tissai 27.10.2015 klo 18 – 21
- Omatoiminen varautuminen
- Asuintalon pelastussuunnitelma
- Ohjeistus suojautumiseen
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Osa 2 - keskiviikko 4.11.2015 klo 18 – 21
- Suojan organisaaton tehtävät häiriötlanteissa ja suuronnetomuuksissa
- Ohjeistus ja opastus taloyhtöille ja asukkaille

Osa 3 - tissai 10.11.2015 klo 18 – 21
- Väestönsuojelun kunnallinen organisaato 
- Suojan organisaaton tehtävät valmiuta kohotetaessa ja poikkeusoloissa
- Suojautumisen eri vaiheet
- Yhteisväestönsuojan käytöönoton valmistelu

Osien 1  ja 2 koulutajana toimi Kaci Bourdache Helpe Oy:stä ja osan 3 koulutajana Tomi 
Rask Helsingin Pelastuslaitokselta. Kurssille osallistui yhteensä 22 henkilöä, joista tosin ihan 
kaikki eivät osallistuneet jokaiselle jaksolle.

Yhdistyksen eräs päätavoiteista on jatkossa vähän kerrassaan koulutaa yhdistyksen 
jäsenenä olevien taloyhtöiden edustajia toimimaan erilaisissa tehtävissä sellaisissa 
poikkeusolosuhteissa, joissa tarvitaan väestönsuojeluosaamista.

Koulutus ja tedotaminen muodostanee jatkossakin suurimman yksitäisen menoerän 
yhdistyksen kustannuksissa.

3.2. Kalliovaäestoä nsuoja

Hertoniemenrannan kalliosuoja on k 000 hertoniemenrantalaisen väestönsuoja poikkeus-
olosuhteissa. Viime vuosien aikana HVTY ry on toiminut hyvässä yhteistyössä Hertoniemen 
Pysäköint Oy:n kanssa, jota kalliosuojan varusteet ja tekniset järjestelmät saadaan pelastus-
lain edellytämään kuntoon.

Jota väestönsuoja saadaan tutummaksi alueen asukkaille yhdistys järjest 28.4.2015 yhdessä 
Helsingin Pelastuslaitoksen kanssa kalliosuojan esitelytlaisuuden. Kutsut tlaisuuteen lähe-
tetin Hertoniemen Pysäköint Oy:n kauta kaikille alueen taloyhtöille sekä lisäksi sähkö-
postlla joukolle muita paikallisia aktiveja. Tiedoteet tlaisuudesta olivat myös kallioväestön-
suojan kaikkien sisäänkäynten ilmoitustauluilla, kaksi kertaa Hertoniemenrannan Facebook-
sivuilla sekä joidenkin taloyhtöiden omilla ilmoitustauluilla. Tiedotaminen tlaisuudesta 
pyritin tekemään mahdollisimman perusteellisest. 

Tilaisuuteen osallistui noin 25 alueen asukasta. Tilaisuudessa HVTY:n puheenjohtaja Leo 
Kuismin kertoi väestönsuojelusta Hertoniemenrannassa sekä kalliosuojasta poikkeus-
olosuhteissa. Helsingin Pelastuslaitoksen varautumisenopetaja Tomi Rask kertoi 
varautumisesta arjesta poikkeusoloihin.

3.3. Kalliovaäestoä nsuojan kaäyttoä suunnitelman laatiminen

Pelastuslain mukaan kallioväestönsuojilla tulee olla käytösuunnitelma poikkeusolosuhteiden 
varalle. Hertoniemenrannan kallioväestönsuojaa varten on HVTY:n alkuvaiheissa laaditu 
hyödyllistä materiaalia suojan varustuksesta ja varautumisesta poikkeusolosuhteisiin. 
Varsinaista käytösuunnitelmaa ei ole kuitenkaan tehty. Sen vuoksi HVTY:n hallituksen 
kokouksissa on käyty vuoden mitaan varsin paljon keskusteluja käytösuunnitelman 
toteutamisesta.
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Koska käytösuunnitelman laatminen on varsin mitava urakka ja kun HVTY:n resurssit ovat  
rajalliset pidetin het alunperin selvänä, etä mukaan tulee saada ulkopuolinen yhteistyö-
kumppani.  Yhteistyöstä neuvoteltin kesän ja alkusyksyn aikana kahden yrityksen kanssa, 
muta ne eivät johtaneet tulokseen. 

Loppuvuodesta 2015 neuvotelut käynnistetin siten Helpe Oy:n kanssa ja todetin, etä 
mahdollisuudet yhteisen projektn aloitamiseen ovat olemassa. Sopimuksen solminen ja 
projektn käynnistäminen siirtyivät kuitenkin vuoden 2016 puolelle.

3.4. Muu toiminta

HVTY:n hallituksen jäsenistä Leo Kuismin, Leo Hellgreén, Johannes Maaskant ja Tapani 
Pulkkinen osallistuivat Lehtsaaren Huolto Oy:n järjestämään väestösuojelukoulutukseen 
syksyllä 2015.  Koulutustlaisuuksia järjestetin kaksi. VSS-teoriaosuus pidetin torstaina 
2k.10.2015 klo 17.00- 1k.00 Lehtsaaressa. Harjoiteluosa järjestetin Lehtsaaren kallio-
väestösuojassa lauantaina 14.11. klo 0k.00 - 12.00.

Teoriaosuuden koulutajina toimivat Keijo Mäki sekä Tom Rask Helsingin Pelastuslaitoksesta. 
Harjoituksessa oli mukana myös muita henkilöitä Pelastuslaitoksen tekniseltä osastolta. 

4. Yhdistyksen talous

Yhdistyksen pankkitlillä oli 31.12.2015 rahaa yhteensä  2 375,k1 euroa. Merkitävimmän 
osan yhdistyksen tuloista muodostvat vuonna 2015 kannatusmaksut, yhteensä 4 000 euroa. 
Jäsenmaksuista kertyi vuonna 2015 yhteensä 650 euroa.

Yhdistyksen kuluista merkitävin erä oli HELPE:n väestösuojelukurssin maksu 3 5k0 euroa. 
Muita vähäisempiä kuluja tuli kurssien kahvitarjoilusta, yhdistyksen www-sivujen ylläpidosta 
ja pankin palvelumaksuista. 

Yhdistys ei ole maksanut hallituksen jäsenille palkkioita tai kulukorvauksia. 

5. Yhdistyksen www-sivut 

Yhdistyksen www-sivujen osalta tehtin vuoden 2015 alussa seuraavat muutokset. HVTY.f 
verkkotunnus uusitin Viestntäviraston kanssa. Tunnus on voimassa 14.5.2018 ast ja se 
maksoi 33.00 eur. 

Sopimus Suncomet.f webhotellin kanssa päätyi 6.5.2015. Uusi webhotellipalvelu solmitin 
Hostnger.f kanssa. Sopimus on voimassa 2.4.2017 ast ja se maksaa yhteensä 38.84 eur. 
Yhdistyksen sihteeri toteut palvelimen vaihtamisen 17-1k.4.2015 välisenä aikana eli 
yhdistyksen www-sivut ja sähköpostliikenne siirretin uudelle palvelimelle. 

Yhdistyksen hallituksessa on pohditu miten www-sivuille saataisiin enemmän sisältöä. 

5. Toiminnantarkastuskertomus

Olavi Tikkanen Laki- ja kiinteistöasiaintoimisto Olavi Tikkanen Oy:stä suorit yhdistyksen 
toiminnan tarkastuksen. Tarkastuskertomus liiteenä. 
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Kertomuksessaan tarkastaja toteaa, etä "tarkastamallann kauiella yhdinstyksen ttnmnnta tn 
kehdntynyt myöntensest. Yhdinstyksen pankkntlnllä tn rnntäväst vartja yhdinstyksen jutksevnen 
mentjen katamnseksn. Yhdinstyksen taltuiellnsta tlanneta ja varannkäytöä tn käsntelty
jtkansessa yhdinstyksen hdallntuksen ktktuksessa". 

Lausuntonaan tarkastaja toteaa, etä "yhdinstyksen ttnmnntakerttmus ja varannhdtntt antavat 
vtnmassa tlevnen säännösten mukansest rnntävät teitt yhdinstyksen ttnmnnnasta sekä sen 
taltuiellnsesta asemasta. Ttnmnntakerttmuksen, tln- ja ttsnteannensttn sekä pöytäknrjtjen 
teitt tvat rnstrnniattmna".

6. Toimintasuunnitelma

Yhdistyksen tärkeimpiä lähiajan kehitämishankkeita Hertoniemenrannassa ovat seuraavat:

1. Laaditaan yhteistyössä Helpe Oy:n ja Helsingin Pelastuslaitoksen kanssa  kallioväestön-
suojan käytösuunnitelma

2. Kehitetään väestönsuojeluosaamista koulutamalla HVTY:n jäsenyhtöiden edustajia 
väestönsuojelu- ja muilla kursseilla 

3. Kehitetään yhteistyössä Hertoniemen Pysäköint Oy:n kanssa kalliosuojan varusteita, 
laiteita ja järjestelmiä sekä niiden huoltoa ja ylläpitoa

4. Kehitetään HVTY:n netsivuja (www.hvty.f)

7.  Talousarvio vuodelle 2016 sekaä  jaä senmaksun suuruus

Yhdistyksen tulo- ja menoarvio oheisessa liiteessä. Tuotojen osalta merkitävimmän 
tuotoerän muodostavat vuonna 2016 kallioväestönsuojan käytösuunnitelman laatmisesta 
saatavat palkkiot, yhteensä 5 000 eur.  Myös jäsenmaksutulojen ennakoidaan hieman 
kasvavan.

Jäsenmaksut ja kannatusmaksut maksut  pidetään ennallaan eli jäsenmaksu 50 €/taloyhtö/v 
ja kannatusmaksu Hertoniemen Pysäköint Oy 2 500 €, muut 1 000 €.

Kurssimaksut muodostavat suurimman menoerän. Muiden menojen osuus on suhteellisen 
pieni. 

Liitteet Toiminnantarkastuskertomus
Talousarvio 2016 
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