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1. Yleistaä
     

Herttoniemeenrnnnnn Tenlon an äeetö�ntuoaeluhdiitöht HäTeY  rh on eerutöettu v. 2001.
Teoimeinönvuoti oli 18. hdiitöhkten öoimeinnnttn, aotkin hdiitöht on öoimeinuö nktivitett tiöe 
eerutöettnettn an vuoien 2013 aelkeen. HäTeY  rh:n hdiitöhtöunnut on 800042705-6.

Y diitöhkten teenö�aen meuknnn "Yleishyödyllisen yhdistyksen tarkoituksena on edistää 
Hertoniemenrannan asukkaiden omatoimista suoaautumista onnetomuuksilta aa 
suuronnetomuuksilta. iisäksi edistää aa kehitää alueen asukkaiden talo- aa vLäestö-
nsuoaelutetoutaa".

HäTeY  rh:n hdiitöhtteenn�ö on vuonnn 2018 vndvitöettu eienin meuuöoktin.

a"Tarkoituksensa toteutamiseksi yhdistys

 aäraestää pelastautumisharaoituksia, koulutus-, keskustelu- aa tedotustlaisuuksia
 haraoitaa tedotus- aa aulkaisutoimintaa
 on yhteistoiminnassa eri vLiranomaisten kanssa
 tekee aloiteita vLiranomaisille aa Hertoniemen Pysäköint  yylle
 on yhteistoiminnassa muiden alan aäraestöaen kanssa
 toimii asiantuntaana vLäestönsuoaeluasioissaa"

 
2. Hallitus

   
Y diitöhkten teenö�aen meuknnn "Y diitöhkten ntioiön doiönn dnlliöut, aodon kuuluu 
vuotikokouktettn vnliöuö eudeenaodönan an 3-5 meuuön vnrtinnitön aetenöe. Hnlliöuktettn ei ole 
vnrnaetenie. Hnlliöukten öoimeiknuti on vuotikokoutöen velinen nikn.

Y diitöhkten dnlliöukteen ovnö vuonnn 2018 kuuluneeö teurnnvnö denkil�ö:

Knri Hnrtkninen, ea 23.5.2018 nlknen eudeenaodönan
Jnri Snlo tidöeeri
Leo Kuitmein, ea 22.5.2018 tnnkkn aeten, önlouiendoiönan

         Leo Hellgrén aeten
 Jodnnnet Mnntknnö, 22.5.2018 tnnkkn aeten

Peöri äiinikninen, 23.5.2018 nlknen aeten
Tenenni Pulkkinen aeten 

äuonnn 2018 dnlliöut kokoonöui hdöeente viiti (5) kerönn teurnnvntt:
25.01.2018
07.03.2018

         22.05.2018

11.09.2018
12.12.2018

Eielliten litekti dnlliöut öni otn tiöe kokoonöui veetö�tuoantloidin P10:tte eelntönuöumeit-
dnraoiöutöen vnlmeitöelun an vtt-vnrutöelun tuunnittelun vnröen.

3. Yhdistyksen toiminta
      

äuonnn 2017 hdiitöhkten vuotikokout eiietin 22.05.2018 klo 18.00 Sortnvuorenknöu 14 
kerdoduoneettn. Kokoukten eudeenaodönankti vnlitin Leo Kuitmein an tidöeerikti Tenenni 
Pulkkinen
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Y diitöhkten öoimeinnntön vuonnn 2018 eeeöetin teurnnvnn:
 Pelntönuöumeitdnraoiöutöen nloittnmeinen knllioveetö�ntuoanttn 
 Kehtt�tuunniöelmeneroaektin liitthen meobilitnntotuunniöelmenn an -vnlmeiuien 

kedittemeinen
 äeetö�ntuoaeluotnnmeiten kedittemeinen nlueelln on hdiitöhkten öerkein öedöeve
 Heöeentineukouluöukten aeraetöemeinen 1 – 2 vuoien velein
 Jetenmenktu nlueen önlohdt�ille on 50 €/vuoti
 Knnnnöutmenktuö ovnö 1000 euron öni Herttoniemeen Phtek�int  h:n 2500 e/vuoti

4. Koulutus

Y diitöht nloit nlueen önlo- an kiinöeitö�hdt�iien veetö�ntuoaelukouluöukten aeraetöemeelle 
5:lle HEKA:n kiinöeitö�hdt�lle eelntönuöumeitdnraoiöukten 10.11.2018. Hnraoiöukteen otnllitöui 
n. 20 ntukntön. HEKA:n önloaen eelntöutvntönnvnö olivnö meuoiotönneeö hdöeiten 
eelntöuttimein, aokn ilmeoittnuöui deille keveelle 2018 aeraetöeöhtte teioöuttlnituuiettn 
entimemeeitene HäTeY  rh:n aeraetöemein eelntönuöumeitdnraoiöuktiin. 

Alutönvn tuunniöelmen lnniitin P10 luolntöon hdöeitveetö�tuoaien A an B otnknthdt�iien 
dnraoiöuktitön vuotinn 2019 an 2020 tiöen, ette 5 – 10 önlo- an kiinöeitö�hdt�n ntukknnö ovnö 
kukin meuknnn hdiette dnraoiöuktettn tiiden lnniiöun odaelmenn meuknitett.
Pelntönuöumeitdnraoiöutöen meh�öe kereöeen eme. hdt�iien hdöehtdenkil�teioö nlueellitekti  
veetö�ntuoaelun orgnnitnntokti an tuoanuöumeiten meobilitnnton eoikkeutoloaen verkokti.

HäTeY  aeraett 6.11.2018 nlueen ntukknille Sortnvuorenknöu 14 kerdoduoneettn SPR:n 
kouluttnann odannmenn deöeentineukouluöukten, aotön 15 otnllitöuann tni kurttiöoiitöukten. 

5. Kalliovaäestoä nsuojan kaäyttoä suunnitelma ja mobilisaatiosuunnitelma

Herttoniemeenrnnnnn veetö�ntuoann kehtt�tuunniöelmen vnlmeitöui  nlutönvntt 20.6.2017 an 
tiöe öehiennetin vuoien 2018 niknnn etille öulleilln öetmeennhktille. HäTeY  rh oli nktivitett 
hdöehiette P10 veetö�tuoain hlleeiöeveen Herttoniemeen Phtek�int  h:n itenn�iötiaeen 
tuoantloittn dnvniötemeientn euutteiien korannmeitekti. 

HäTeY  rh öeki önraoukten Jeöketnnren Phtek�int  h:lle kehtt�tuunniöelmenn nnönmeitekti 
rnanöuin edioin deiien omenn kehtt�tuunniöelmenöh�nte menllikti. Jeöketnnrettn önlo- an 
kiinöeitö�hdt�iien aeraetöehöhmeinen veetö�tuoaelun vnröen on viele ketkenereinen an vuonnn 
2018 ei Jeöketnnren ehtek�int  h olluö viele ketiöellhö HäTeY  rh:n önraoutön.

6. Yhdistyksen talous

Y diitöhkten ennkkitlille oli 31.12.2018 rndnn hdöeente  16 177, 42 euron. Merkittevimemeen 
otnn hdiitöhkten öuloitön meuoiottvnö vuonnn 2018 knnnnöutmenktuitön tnniuö öuloö. 

Knnnnöutmenktuitön keröhi  2 500 euron an aetenmenktuitön 550 euron. 

Kuluan hdiitöhktelle oli hdöeente  1 448,59  euron. Suurin kuluere meuoiotöui erilnitön 
önrvikednnkinnoitön. 

HäTeY  rh:n önteen loeeutumemen 31.12.2018 oli 16 185,92  euron, aotön vnlönotnn meuoiott 
eme. teurnn ennkkitli  P-ennkittn.
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Y diitöht ei ole menktnnuö dnlliöukten aetenille enlkkioiön. Kulukorvnuktin on menktettu 
hdiitöhkten dnlliöukten eeettemeiin kuluidin ninontönnn kuitn vntönnn. 

Heltingitte 15.03.2019

HäTeY  rh dnlliöut

Liitteet Teoimeinnnnönrkntöutkeröomeut
Teoimeinöntuunniöelmen an önloutnrvio 2018 
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