
 

 1 

Herttoniemi - seura ry    

 

HERTTONIEMI-SEURAN TOIMINTASUUNNITELMA VUODEKSI 2022 

Herttoniemi-seuran tavoitteena on tukea sellaisia toimia ja hankkeita, joilla koko 
Herttoniemen ja Herttoniemenrannan aluetta kehitetään turvalliseksi, 
elinvoimaiseksi, viihtyisäksi ja liikenneyhteyksiltään hyvin toimivaksi asuinalueeksi. 

 
Toiminta painottuu erityisesti seuraaviin asioihin 

 
▪ Kaavoituksen, rakennussuunnitelmien ja alueen liikennejärjestelyiden seuranta 

ja niihin vaikuttaminen 

▪ Ympäristöasiat (mm. Kansallinen Kaupunkipuistohanke, haitallisten vieraslajien 
torjunta) 

▪ Viljelypalstat 
▪ Talviuinti 

 
Edellä mainittujen aiheiden kehittämiseen seura pyrkii vaikuttamaan sekä omalla 
toiminnallaan että yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa ja pohtii kaikkien päätöstensä 
vaikutusta luontoon, ilmastoon ja ympäristöön. 
 
Korona-pandemia vaikuttaa toimintaan vuonna 2022 
Korona-pandemia tulee vaikuttamaan ensi vuonnakin toimintaan siten, ettei ainakaan 
keväällä voi järjestää mitään isompia kokouksia tai tapahtumia sisätiloissa. Seura 
pyrkii sopeuttamaan toimintansa tilanteeseen keskittymällä kaikkeen siihen, mitä voi 
tehdä ulkona ja toisaalta huolehtimalla viestinnästä. Palstaviljely ja talviuinti voivat 
onneksi jatkua edelleen. Seura panostaa näihin harrastuksiin erityisesti ja 
palstaviljelijöiden ja talviuimareiden edellytetään liittyvän seuran jäseniksi. 

 

Jäsentoiminta ja tiedottaminen 
Seuran varsinainen kevätkokous pidetään maaliskuun aikana ja syyskokous marras- 
joulukuun aikana. Valmistaudumme näiden osalta myös etäkokousten järjestämiseen. 
Jos asukasiltoja pystytään koronatilanne huomioiden järjestämään, niistä tiedotetaan 
jäsenille kokouskutsujen yhteydessä. 
Herttoniemi-seura ylläpitää ja kehittää Herttoniemen kotisivuja (www.herttoniemi.fi). 
Asukastilaisuuksista ja muusta toiminnasta tiedotetaan herttoniemi.fi -verkkosivuilla. 
Tapahtumista ilmoitetaan myös sosiaalisessa mediassa: Twitterissä ja Facebookissa 
Herttoniemi kaikille -sivulla ja Instagramissa. 
Seura ylläpitää Herttoniemen postituslistaa, johon kaikki kiinnostuneet saavat liittyä. 

Seura kustantaa ja toimittaa Herttoniemeläinen-lehteä, joka ilmestyy elokuussa. 

Seuran jäsenet voivat tehdä johtokunnalle aloitteita tarpeellisiksi katsomistaan 

asioista. Aloitteet käsitellään seuran johtokunnan kokouksessa.  

Kulttuuri 
Tuetaan mahdollisuuksien mukaan paikallisia kulttuuritoimijoita ja jatketaan yhteistyötä 
alueen toimijoiden kanssa. 
 
Kaavoitus ja ympäristö 
Seurataan yleis- ja asemakaavoitusta sekä muita kaupungin suunnitelmia 
Herttoniemenrannassa, Herttoniemen yritysalueella, Länsi-Herttoniemessä ja 
Karhunkaatajan alueella. Ajankohtaisista kaavahankkeista tiedotetaan asukkaita ja 
järjestetään tarvittaessa kaavakävelyitä. Jos koronatilanne sallii, järjestetään myös 
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yleisötilaisuuksia ja kaavatyöpajoja. Näiden pohjalta annetaan kaupungille palautetta 
suunnitelmista. 
 

Viljelypalstat 
Seura ylläpitää kaupungilta vuokrattua viljelypalsta-aluetta ja vuokraa palstoja edelleen 
Herttoniemen ja lähialueiden asukkaille. Viljelijöiden kanssa solmitaan kirjalliset 
vuokrasopimukset, jotka määrittelevät yksityiskohtaisesti tärkeimmät vuokra-alueen 
käyttöä koskevat toimintatavat. 
Viljelijät liittyvät Herttoniemi-seuran jäseniksi. 

Viljelypalstoista vastaa johtokunnan valitsema johtokunnan jäsen/jäsenet. 
 

Talviuinti 
Seura huolehtii yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa talviuinnin järjestelyistä 
Tuorinniemessä. Keskinäiseen sopimukseen perustuen kaupunki ja seura 
vastaavat yhdessä avannon, uimalaiturin ja pukukoppien toimivuudesta, seura 
vastaa avantouimareiden rekisteröinnistä, uimakoppien siivouksesta, tiedottaa 
kaupungille olosuhteiden korjaamiseen tai parantamiseen liittyvistä tarpeista sekä 
kerää uimareilta uimakopin avaimeen oikeuttavan uintimaksun.  
Talviuimarit liittyvät Herttoniemi-seuran jäseniksi. 
Herttoniemi-seura tiedottaa uintimahdollisuuksista Tuorinniemessä ja järjestää 
siihen liittyviä tapahtumia. 

 

Yhteistyö ja verkostoituminen alueen toimijoiden kanssa 
Seura tekee yhteistyötä paikallisten yhdistysten ja toimijoiden, kuten Herttoniemen 
kirjaston, Hertsikan Pumpun, SPR Herttoniemen, HerTon, Herttoniemen 
ruokaosuuskunnan ja ruokapiirin, Herttoniemen seurakunnan, Kulttuuriyhdistys 
008:n, Elhe:n, HeKa Roihuvuoren, Myllypuron monipuolisen palvelukeskuksen ja 
Asukastalo Ankkurin kanssa. 

Seura on myös yhteydessä kaupunginvaltuutettuihin ja lautakuntien jäseniin ja pitää nämä 
ajan tasalla kaupunginosan tilasta ja kehittämistarpeista. 
Seura myöntää stipendejä ja lahjoituksia harkinnan mukaan. 

 

Talous 
Seuran talous perustuu syyskokouksessa erikseen päätettyyn talousarvioon. Seuran 
talous on vakaalla pohjalla. 


