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1. Yleistä 
      

Yhdistyksen sääntöjen mukaan "Yleishyödyllisen yhdistyksen tarkoituksena on edistää 
Herttoniemenrannan asukkaiden omatoimista suojautumista onnettomuuksilta ja 
suuronnettomuuksilta. Lisäksi edistää ja kehittää alueen asukkaiden talo- ja väestö-
nsuojelutietoutta". 
 
"Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys 
 

 järjestää koulutus-, keskustelu- ja tiedotustilaisuuksia 

 harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa 

 on yhteistoiminnassa eri viranomaisten kanssa 

 tekee aloitteita viranomaisille 

 on yhteistoiminnassa muiden alan järjestöjen kanssa 

 toimii asiantuntijana väestönsuojeluasioissa" 
  

2. Hallitus 
    

Yhdistyksen sääntöjen mukaan "Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu 
vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 3-5 muuta varsinaista jäsentä. Hallituksessa ei ole 
varajäseniä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. 

 
 Yhdistyksen hallitukseen ovat vuonna 2017 kuuluneet seuraavat henkilöt: 

 
 Leo Kuismin  puheenjohtaja 
 Jari Salo   sihteeri 
 Leo Hellgrén  rahastonhoitaja 
 Kari Hartikainen  jäsen 
 Johannes Maaskant  jäsen 
 Tapani Pulkkinen  jäsen  

 
Vuonna 2017 hallitus kokoontui yhteensä viisi (5) kertaa seuraavasti: 
  
 12.1.2017  
 14.3.2017  
 13.6.2017 

12.9.2017 
4.12.2017 

   

3. Yhdistyksen toiminta 

       
Vuonna 2017 yhdistyksen vuosikokous pidettiin 26.4.2017 klo 18.00. Vuosikokouksessa oli 
läsnä yksitoista (11) henkilöä. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Leo Kuismin ja sihteeriksi 
Kalle Niemi. 
 
Yhdistyksen toiminnasta vuonna 2017 päätettiin seuraavaa: 
 

 Kallioväestönsuojan poikkeusolojen käyttösuunnitelmaprojektin 
loppuunsaattaminen on yhdistyksen tärkein tehtävä vuonna 2017 

 Käyttösuunnitelmaprojektiin liittyen tehdään myös väestönsuojan tiiviyskoe 

 Kuitenkin pitkällä tähtäyksellä väestönsuojeluosaamisen kehittäminen alueella on 
yhdistyksen tärkein  painopistealue  

 Jäsenmaksu alueen taloyhtiöille päätettiin säilyttää ennallaan eli 50 €/vuosi 
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4. Koulutus 
 

Käyttösuunnitelmaprojektin vuoksi yhdistyksellä ei enää riittänyt rahkeita koulutus-
suunnitelman laatimiseen tai koulutustilaisuuksien järjestämiseen vuonna 2017. 

 
5. Kallioväestönsuojan käyttösuunnitelma 

 
Herttoniemenrannan väestönsuojan käyttösuunnitelma valmistui 0.6.2017. Sitä ennen  oli 
onnistuneesti toteutettu suojan tiiviyskoe 7.6.2017. Sen tulokset osoittivat, että suoja  
täyttää erinomaisesti pelastuslain vaatimukset sen tiiviyden osalta.  
 

6. Yhdistyksen talous 
 

Yhdistyksen pankkitilillä oli 31.12.2017 rahaa yhteensä  14 584,51 euroa. Merkittävimmän 
osan yhdistyksen tuloista muodostivat vuonna 2017 kannatusmaksuista saadut tulot.  
 
Kannatusmaksuista kertyi 4 500 euroa ja jäsenmaksuista 550 euroa. Lisäksi saatiin vielä 1 600 
euroa käyttösuunnitelmaprojektin tuloja.  
 
Kuluja yhdistyksellä oli yhteensä  1106,12 euroa. Suurimmat kuluerät olivat kuivakäymälä-
harjoituksen kustannukset 558 euroa sekä Helsingin Väestönsuojeluyhdistyksen jäsenmaksut 
250 euroa.  
 
Yhdistys ei ole maksanut hallituksen jäsenille palkkioita. Kulukorvauksia on maksettu 
ainoastaan kuittia vastaan.  
 

 
 

Liitteet Toiminnantarkastuskertomus 
 Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2018   

 


