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Covid-19
Vuotta 2020 leimasi koronaviruspandemia, joka vaikutti kaikkiin elämänaloihin ja ihmisten
toimintaan. Seuran arkiseen toimintaan pandemia ei kovin paljon vaikuttanut, johtokunnan
kokouksissa harjoiteltiin etäkokousten pitoa ja varsinaiset vuosikokoukset saatiin pidettyä
vaikkakin normaalia myöhempään. Asukasiltoja ei näiden yhteydessä järjestetty. Kyläjuhlat
ja Pihakirppis peruuntuivat, samoin Block Party, mutta näissä seura ei ole ollut aktiivisena
järjestäjänä.
Talviuinnin harrastajamäärät lähtivät syksyllä rajuun nousuun, ja yhtenä syynä on voinut
olla pandemia, joka pysäytti lähes kaiken aikuisten ryhmäliikunnan.

Yhdistyksen jäsenmäärä
Seuran syyskokous päätti 3.12.2020, että talviuimarit ja palsaviljelijät käsitellään jatkossa
Herttoniemi-seuran jäseninä. Helsingin kaupunki edellyttää talviuintipaikan vuokraajilta, että
talviuintia voivat harrastaa vain seuran jäsenet, ja kokous päätti, että viljelijät käsitellään
samalla tavalla. Muutos astui voimaan 1.1.2021.
Vuoden 2020 lopussa Herttoniemi-seurassa oli tavallisia jäseniä 135 (luvussa ei ole
mukana uimareita eikä viljelijöitä), uimareita 467 ja viljelypalstalaisia 213.

Yhdistyksen talous
Vuonna 2020 yhdistyksen tulos oli 5239,68 alijäämäinen. Merkittävin syy
miinusmerkkiseen tulokseen oli talviuimareiden laskutuksen siirtyminen seuraavalle
vuodelle. Laskutusta siirrettiin, jotta samalla kertaa uimareilta voitiin laskuttaa seuran
jäsenmaksu.

Ympäristö, kaavoitus ja liikenne
Vuoden 2020 aikana Herttoniemi-seura otti kantaa seuraaviin kaavoitushankkeisiin:
Kannanotto
Mielipide Kivinokan asemakaavaluonnokseen

Julkaistu
11.11.2020

Mielipide Herttoniemen aluesuunnitelmaan

27.10.2020

Itäväylän reunapuisto

16.6.2020

https://herttoniemi.fi/mielipide-kivinokan-asemakaavaluonnokseen/
https://herttoniemi.fi/mielipide-herttoniemen-aluesuunnitelmaan/

https://drive.google.com/file/d/1iS2umZNFW3WTxEolmVdhda9sM5tBi8TA/view?us
p=sharing
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Tapahtumat
Tapahtumia ei koronapandemian vuoksi juurikaan pystytty tai voitu järjestää, mutta yksi tilaisuus saatiin
toteutettua yhdessä Hertsikan Pumpun ja Helsingin Studiopalvelujen kanssa. Perjantaina 4.9. esitettiin
ulkoilmaelokuvana Tapio Suomisen ohjaama Täältä tullaan, elämä! Hertsikan ala-asteen (Ahmatie)
kentällä. Elokuvan pääosissa nähtiin Esa Niemelä ja Kati Outinen. Sirpa Susi haastatteli ennen
elokuvaa Kati Outista, joka on asunut Herttoniemessä jo pitkään.
https://www.facebook.com/events/411726016472960

Vuosikokoukset
Seuran kevätkokous pidettiin 30.9.2020 Asukastalo Ankkurissa. Kokouksessa
käsiteltiin johtokunnan ehdotus seuran sääntöjen muuttamisesta niin, että sääntöjen
pykälissä 2.§ ja 3.§ mainitaan myös palstaviljely ja talviuinti. Jatkossa
palstaviljelijöiden ja talviuimarien tulee liittyä seuran jäseniksi. Talviuinnin
vuokrasopimus kaupungin kanssa edellyttää, että talviuintia tarjotaan vain
rekisteröidyn yhdistyksen jäsenille.
Herttoniemi-seuran syyskokous pidettiin torstaina 3.12.2020 Asukastalo Ankkurissa
ja etänä Zoomissa. Seuraavan vuoden johtokuntaan valittiin uusina jäseninä Merja
Haakana, Hannele Ilves ja Marja-Liisa Lehikoinen. Hilkka Helsti jatkaa
puheenjohtajana. Johtokunnasta poistuivat Veera Rusanen, Kaija Tuiskula ja Heikki
Kärmeniemi.

Asukasillat
Kevätkokous oli alun perin tarkoitus pitää maaliskuussa ja asukasillan aiheeksi oli
valittu ”Energiatehokkuus asuintaloissa”. Kokous jouduttiin siirtämään pandemian
takia, ja asukasilta siirtyi FaceBookin tapahtumaksi, jossa julkaistiin Anna Merikarin
toimittamia tietoiskuja aiheesta:
https://www.facebook.com/events/187019359264364/permalink/191771845455782/
Syksyllä ei pidetty asukasiltaa.

Viljelypalstat
Herttoniemen Fastholmasta on vuokrattu viljelypalstoja Helsingin kaupungin asettamien
ehtojen mukaisesti lähialueiden asukkaille. Palstoja on 198 ja osa palstoista on jaettu
kahtia. Seuran palstavastavana toimi Kaija Tuiskula yhteistyössä Minna Ala-Kyynyn ja Erja
Åmmälahden kanssa. Kenttävastaavana toimi Jerzyn Gogulski.
Stadin ammattiopistolta tilattiin kastelujärjestelmän uudistus, joka toteutettiin huhtikuussa.
Kaksi kesätyöntekijää palkattiin Osuuspankin kesätyöhaun kautta.
Palstamerkit uusittiin ja alueelle perustettiin uusia komposteja. Jättipalsamin
kitkentätalkoot järjestettiin kesällä.
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Palstojen vuokrasopimus uudistettiin ja julkaistiin seuran verkkosivulla
https://www.herttoniemi.fi > Viljelypalstat > Viljelypalstan vuokrasopimus.
Palstajonon siirtoa jäsenrekisteriin alettiin valmistella ja siirto on tarkoitus toteuttaa ensi
vuonna.

Avantouintipaikka
Seura ylläpitää yhdessä Helsingin kaupungin kanssa avantouintipaikkaa Tuorinniemessä.
Talviuintivastaavina ovat toimineet Hannele Ilves ja Jouni Jakonen. Uimareiden,
”Herttoniemen hylkeiden”, johtoryhmän muodostivat Hannelen ja Jounin lisäksi Kaija
Eerikäinen ja johtokunnan jäsen Katri Myllykoski, joka on vastannut uimareiden fb-sivun ja
-ryhmän ylläpidosta. Lisäksi aktiiviseen toimintaan on osallistunut Matti Suorsa (mm.
pumpun huoltoon liittyvissä asioissa).
Kaupunki jatkoi vuokrasopimusta nyt kolmella vuodella ja seura totutteli toimimaan
itsenäisesti ilman kaupungin apua käytännön järjestelyissä. Pumppu jouduttiin kauden
alussa vaihtamaan uuteen. Siivousringistä luovuttiin ja siivoukseen pestattiin ulkoinen
yritys, Siskon Siivous.
Uusia uimareita liittyi tasaisena virtana kauden alusta vuoden loppuun asti niin että uusia
uimareita liittyi vuoden 2020 aikana seuraan yhteensä 127.
Loppuvuodesta toteutettiin uimareille suunnattu talviuintikysely. Kyselyn tulokset on
esitelty seuran nettisivulla ja Facebook-ryhmässä.

Tiedottaminen
Herttoniemi-seura ylläpitää Herttoniemi.fi-sivustoa ja Facebookin Herttoniemi
Kaikille -sivua. Talviuimareilla ja palstaviljelijöillä on omat FB-sivunsa ja -ryhmänsä.
Seuran nettisivusto julkaistiin uudella WordPress-alustalla.
Seuran lehti Herttoniemeläinen ilmestyi elokuussa 44-sivuisena. Lehden 3000 kpl painos
oli saatavissa Herttoniemen kirjastossa, S-market Herttoniemessä, metroaseman
läheisellä Alepalla, Erätorin Alepassa ja K-Hertassa. Herttoniemeläinen on luettavissa ja
ladattavissa herttoniemi.fi-sivuilta.
Herttoniemen postituslistalla oli vuoden 2020 lopussa yli 1000 tilaajaa.
Lista on perustettu joulukuussa 2012.

Johtokunta
Herttoniemi-seuran johtokuntaan kuuluivat vuonna 2020 Hilkka Helsti (pj), Katri Myllykoski
(vpj), Jouni Jakonen (siht.), Kaija Tuiskula, Toni Amnell, Heikki Kärmeniemi ja Veera
Rusanen. Johtokunta kokoontui 9 kertaa.

