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Yleistä
Herttoniemi-seuran toimintavuotta leimasi jo toista vuotta jatkunut koronapandemia.
Tapahtumia ja muuta toimintaa ei voitu toteuttaa suunnitellusti, koska pandemiarajoitukset
estivät kokoontumiset. Kokouksia jouduttiin pitämään kokonaan tai osittain etänä.
Palstaviljely jatkui kutakuinkin entisellään, koska pandemia hieman hellitti kesän ajaksi.
Talviuimarijäsenten määrä lisääntyi, sillä muut liikuntapaikat ulkoilualueita lukuun
ottamatta pidettiin vuoden mittaan enimmäkseen kiinni. Seuran jäsenmäärä kasvoi
voimakkaasti, koska palstaviljelijöitä ja talviuimareita käsiteltiin toimintavuonna
täysivaltaisina jäseninä vuoden 2020 syyskokouksen päätöksen mukaisesti.

Jäsenet
Seuran jäsenmäärä kasvoi voimakkaasti edellisvuodesta. Syynä tähän oli, että aiemminkin
toiminnan piirissä olleet palstaviljelijät ja talviuimarit liittyivät Herttoniemi-seuraan
täysivaltaisina jäseninä. Muutos johtui Helsingin kaupungin sopimuksesta, joka edellyttää,
että talviuintipaikkaa voivat käyttää vain vuokraajayhdistyksen jäsenet. Herttoniemi-seuran
vuoden 2020 syyskokous päätti, että myös palstaviljelijöitä kohdeltiin samalla tavalla.
Herttoniemi-seuran jäsenmäärä on yhteensä 1113. Heistä talviuimarijäseniä on 776 ja
palstaviljelijäjäseniä 210.
Yhdistyksen jäsenrekisterin 999 jäsenen raja tuli vastaan, joten FloMembers-järjestelmän
lisenssimäärää kasvatettiin. Jäsenrekisterijärjestelmää myös räätälöitiin yhdistyksen
tarpeisiin, jotta palstaviljelijöiden laskutus saatiin toimimaan jäsenrekisterin kautta.

Talous
Vuonna 2021 yhdistyksen tulos oli 8776,50 € ylijäämäinen. Merkittävin syy ylijäämään oli
talviuimareiden laskutuksen siirtyminen edellisvuodesta vuodelle 2021. Edellisvuoden
tilinpäätös oli samasta syytä eli laskutuksen siirtymisestä johtuen 5 239,68 € alijäämäinen.
Toinen syy ylijäämäiseen tulokseen oli erityisesti talviuimarijäsenten määrän kasvu.
Talviuimareilta perittävät maksut säilyivät samansuuruisina: Herttoniemi-seuran
jäsenmaksu (10 €/v) sisällytettiin talviuimareiden maksamaan uintimaksuun (35 €/v).
Seura tuki koronakurimuksen kourissa kärvistellyttä Kivinokan kesäteatteria 500 eurolla.

Ympäristö, kaavoitus ja liikenne
Vuoden 2021 aikana Herttoniemi-seura otti kantaa seuraaviin kaavoitushankkeisiin:
-

Muistutus urheiluhallia koskevasta asemakaavanmuutoksesta 30.8.2021
Muistutus Kivinokan asemakaavaehdotukseen 29.10.2021
Vetoomus Karhunkaatajan alueen metsäverkostoyhteyden puolesta 8.11.2021
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Lisäksi otettiin kantaa kauppakeskus Hertsin häiritsevään valomainokseen.

Tapahtumat
Syyskuussa järjestettiin yhteistyössä Hertsikan Pumpun ja Helsingin Studiopalveluiden
kanssa elokuvaesitys, jossa näytettiin Alfred Hitchcockin ’Takaikkuna’. Herttoniemi-seura
vastasi kustannuksista, Hertsikan Pumppu järjestelyistä ja Helsingin Studiopalvelut
teknisestä toteutuksesta.
Lokakuussa tehtiin retki Sipoonkorpeen. Retkelle lähti pari kymmentä osallistujaa
tutustumaan lähellä sijaitsevaan luontokohteeseen.
Joulukuussa seura osallistui Herttoniemen Pumpun organisoimaan joulupolkuun
somistamalla Pumpun toimitilan ikkunaan yhdistyksen toimintaa monipuolisesti kuvaavan
installaation.
Alkuvuodesta suunnitellut kotiseutupolut jouduttiin koronapandemian vuoksi
peruuttamaan.
Herttoniemi-seura osallistui myös yhdessä Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen ja
Herttoniemen siirtolapuutarhayhdistyksen kanssa jättipalsamin kitkentätalkoisiin
Saunalahden ympäristössä. Jättipalsamitilanne on jo vuodesta 2010 jatkuneiden talkoiden
ansiosta hyvällä tasolla.

Vuosikokoukset
Herttoniemi-seuran kevätkokous pidettiin 24.3.2021 Asukastalo Ankkurissa.
Seuran syyskokous pidettiin 1.12.2021 Suolakivenkatu 18:n kerhohuoneessa ja
etänä Zoomissa.

Asukasillat
Asukasiltoja ei koronapandemian vuoksi vuonna 2021 järjestetty.

Viljelypalstat
Herttoniemen Fastholmasta on vuokrattu viljelypalstoja Helsingin kaupungin asettamien
ehtojen mukaisesti lähialueiden asukkaille. Palstoja on 198 kappaletta ja osa niistä on
jaettu kahtia. Seuran palstavastavana toimi Marja-Liisa Lehikoinen yhteistyössä Minna
Ala-Kyynyn ja Erja Åmmälahden kanssa. Kenttävastaavana toimi Jerzy Gogulski.
Hyötykasviyhdistys suoritti alkukesällä katselmuksen, joka johti muutamasta palstasta
luopumiseen. Uudet palstat on jaettu puoliksi, jotta palstoille oleva jono saataisiin
lyhenemään. Uudelle puolelle tehtiin oma kompostointikehys. Palstalla toimiva
mehiläistarhuri myi tuottamaansa hunajaa erillisessä myyntitilaisuudessa.
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Palstojen vuokrasopimus uudistettiin ja julkaistiin seuran verkkosivulla
https://www.herttoniemi.fi > Viljelypalstat > Viljelypalstan vuokrasopimus.

Talviuinti
Seura ylläpitää yhdessä Helsingin kaupungin kanssa avantouintipaikkaa Tuorinniemessä.
Herttoniemi-seuralla oli kolme vuotta voimassa oleva sopimus kaupungin kanssa.
Johtokunnan talviuintivastaavana toimi Hannele Ilves. ’Herttoniemen Hylkeiden
talviuintitoimikunnan muodostivat Kaija Eerikäinen, Hannele Ilves, Jouni Jakonen, Katri
Myllykoski, Teemu Nikkari ja Matti Suorsa. Syksyllä Hannele Ilves jätti toimikunnan, johon
rekrytoitiin uusiksi jäseniksi Minna Jokinen ja Tiina Parkkinen.
Uusia uimareita liittyi tasaisena virtana. Jäsenhakemuksia otettiin vastaan alkuvuonna
helmikuun loppuun saakka, ja uudelleen syksyllä kauden alkaessa. Vuoden 2021 aikana
seuraan liittyi yhteensä 259 talviuimarijäsentä. Uudet talviuimarit kutsuttiin
turvallisuusinfoon, jossa heille tiedon lisäksi luovutettiin pukukopin avain.
Pukukoppien ja vessojen siivouksesta huolehti edelleen Siskon siivous oy; uimarit
huolehtivat itse pukukoppien siisteydestä sekä laiturin lumenluonnista ja
liukkaudentorjunnasta.
Talviuintipaikan turvallisuudesta huolehdittiin myös kalastamalla magneetilla metalliromua
laiturin ympäristöstä. Lisäksi paikallinen sukellusseura kävi ennen kauden alkua
hakemassa meren pohjasta sellaista rojua, joka ei tarttunut magneettiin.
Avannon auki pitämisessä oli haastetta, sillä pumppu rikkoutui kesken kauden. Tilalle
hankittiin uusi, ja uintikausi sai jatkoa.
Koronapandemian vuoksi talviuimareiden pukukopeissa rajoitettiin kävijämäärää kahteen
henkilöön kerrallaan. Tarjolle laitettiin käsidesiä ja suositeltiin kasvomaskien käyttöä.
Koska 80% talviuimareista on naisia, otettiin miesten pukukoppi unisex-käyttöön.
Loppuvuodesta toteutettiin uimareille suunnattu talviuintikysely. Kysymykset olivat samat
kuin edellisvuonna, nyt siihen lisättiin muutama kysymys koronapandemian vaikutuksista
uintiharrastukseen. Kyselyn tulokset on esitelty seuran nettisivulla ja Facebook-ryhmässä.
Laiturin sähkökaappiin saatiin taiteilija Kimmo Kreusin tekemä hyljeaiheinen taideteos.

Viestintä
Viestintäkanavina käytettiin Herttoniemi-sähköpostilistaa, Herttoniemi.fi-verkkosivustoa ja
Facebookin Herttoniemi Kaikille -sivua. Talviuimareilla ja palstaviljelijöillä on lisäksi omat
FB-sivunsa ja -ryhmänsä. Toimintavuoden aikana seuralle luotiin Instagram-tili.
Seuran tapahtumista tiedotettiin myös muilla Herttoniemen ja Herttoniemenrannan
Facebook-sivuilla ja -ryhmissä.
Seuran lehti Herttoniemeläinen ilmestyi elokuussa 44-sivuisena. Lehdestä otettiin 3500
kappaleen painos. Lehteä oli saatavissa Herttoniemen kirjastossa, S-market
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Herttoniemessä, metroaseman läheisellä Alepalla, Erätorin Alepassa ja K-Hertassa, ja se
on luettavissa myös herttoniemi.fi-sivuilta.

Johtokunta
Herttoniemi-seuran johtokuntaan kuuluivat vuonna 2021 Hilkka Helsti (pj), Toni Amnell,
Merja Haakana, Hannele Ilves, Jouni Jakonen (siht.), Anna Kähkönen, Marja-Liisa
Lehikoinen ja Katri Myllykoski (vpj). Johtokunta kokoontui 9 kertaa.

