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1. Yleista�
 

Toimintavuosi on 19. yhdistyksen toiminnassa. HVTY ry:n yhdistystunnus on 800042705-6.

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 pelastautumisharjoituksia, koulutus-, keskustelu- ja tiedotustilaisuuksia
 harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa
 on yhteistoiminnassa eri viranomaisten kanssa
 tekee aloitteita viranomaisille ja Herttoniemen Pysäköinti Oy:lle
 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 kuuluvat seuraavat henkilöt 21.5.2019 pidettävään vuosi-
kokoukseen saakka:

Kari Hartikainen, pj 23.5.2018 alkaen puheenjohtaja
Jari Salo sihteeri
Leo Kuismin, pj 22.5.2018 saakka jäsen, taloudenhoitaja

         Leo Hellgrén jäsen
 Johannes Maaskant, 22.5.2018 saakka jäsen

Petri Viinikainen, 23.5.2018 alkaen jäsen
Tapani Pulkkinen jäsen 

3. Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Yhdistyksen toiminnan toteuttamiseksi yhdistyksen hallitus kokoontuu 5 – 7 kertaaja ohjaa 
seuraavia toimintavuoden tehtäviä

 Pelastautumisharjoitusten jatkaminen 6 – 10 yhtiön ryhmissä kallioväestönsuojassa 
 Käyttösuunnitelmaprojektiin liittyen mobilisaatiosuunnitelman laatiminen ja -

valmiuden kehittäminen
 Väestönsuojeluosaamisen kehittäminen alueella
 Hätäensiapukoulutuksen valmistelu seuraavaksi toimintavuodeksi
 Jäsenmaksupyyntöjen tehostaminen  alueen taloyhtiöiden pj:lle ja isännöitsijöille
 P10 väestösuojan teknisen pelastuskaluston järjestäminen omiin suojakaappeihin
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4. Koulutus

Alueen kiinteän mobilisaatio-organisaation yhteydenpito ja koulutussuunnitelman 
valmistelun aloittaminen vss- harjoitusten myötä.

Yhdistyksen hallituksen jäsenille tarjotaan mahdollisuutta osallistua vss- koulutustilaisuuksiin

5. Talousarvio vuodelle 2019 ja ja� senmaksujen suuruus

Jäsenmaksujen suuruus on taloyhtiöille 50 €/v ja kannatusmaksujen suuruus on 1000 €/v, 
HASO 500 €/v ja Herttoniemen Pysäköinti Oy 2500 €/v, jonka ko yhtiön on jo hallituksen 
kokouksessaan v. 2019 päättänyt maksaa laskua vastaan.

Yhdistys ei maksa hallituksen jäsenille palkkioita. Kulukorvauksia maksetaan yhdistyksen 
hallituksen päättämiin kuluihin ja tilaisuuksiin, kuten vss -harjoitusten yms. tarjoilut.

Helsingissä 09.04.2019

HVTY ry hallitus

Liitteet Talousarvioesitys 2019
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