
 

 
 
 

 
 
 
 
 
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2021 
 
 

1. HALLINTO 

Yhdistyksen käytännön toimintaa johtaa 7.8.2013 vahvistettujen sääntöjen mukaan 

yhdistyksen hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 6-10 jäsentä. Sääntömääräisiä 

jäsenkokouksia on vuodessa kaksi kertaa. 

 

Hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet valitaan syyskokouksessa seuraavaksi 

kalenterivuodeksi kerrallaan. Syyskokouksessa vahvistetaan lisäksi seuraavan 

vuoden toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio ja jäsenmaksut. Kevätkokouksessa 

esitetään edellisen vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus.  

 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Sihteerin, rahastonhoitajan ja 

muut tarvittavat toimihenkilöt hallitus voi valita keskuudestaan tai hallituksen 

ulkopuolelta. 

 

Hallitus tulee kokoontumaan tarpeen mukaan. 

 

2. JÄSENISTÖ 

Jäsenmaksu vuodelle 2021 on 15 euroa. Taloyhtiöt ja muut yhteisöt 100 euroa. 

Jäsenmäärää pyritään lisäämään erillisillä jäsenhankintakampanjoilla. 

 

3. VARSINAINEN TOIMINTA 

Hermanni-Vallila Seuran toiminta-aluetta ovat Keskiseen suurpiirin  

kuuluvat Vallila (myös Puu-Vallila) ja Hermanni (Hermanninmäki,  

Hermanninranta). 

 

Toimintavuonna 2021 seuran päätavoite kaupungin järjestämässä  

osallistuvan budjetoinnin OmaStadi-ideoinnissa liittyy varikkoalueeseen. 

Seuran tavoite on, että keskustelu ja varikkoalueen tulevaisuuden  

suunnittelu etenee asukaslähtöisesti ja että suunnittelussa otetaan  

alueen tilatarpeet huomioon. 

 

Seura tähtää toiminnassaan siihen, että raitiovaunujen poistuttua  
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2020-luvun puolivälissä Vallilan varikosta tulee kaikille avoin ja  

monipuolinen harrastus- ja toimintakeskus, jossa myös yritystoiminnalla on sijansa. 

 

Seura järjestää toimintavuoden aikana koronatilanteen salliessa  

vähintään yhden kaikille avoimen keskustelutilaisuuden, jonka teemana  

ovat alueen ajankohtaiset asiat ja osallistuva budjetointi. 

Lisäksi seura järjestää tutustumiskäyntejä alueen kulttuurihistoriallisesti arvokkaisiin 

kohteisiin. 
 

Yhdistys ottaa aktiivisesti kantaa kaupungin esittämiin kaavasuunnitelmiin 

niiden eri vaiheissa. Seuraa laati Helsingin yleiskaava 2050:n 

taustakeskusteluista oman näkemyksensä alueen kehittämisestä. Tämä 

asiakirja on “Stadi alkaa Vallilasta -Vallila, Hermanni ja Kyläsaari 

vuonna 2035”. Tämä vuosittain tarkentuva asiakirja ja hallituksen 

keskustelut ohjaavat kaavoituslausuntoja. 

 

Vuonna 2021 tärkeimmät tarkentuvat kaavaehtoukset koskevat Teollisuuskatua 

ja Mäkelänkatua. Asumisen kannalta tärkein on Hermannin rannan kaavoituksen 

suunnittelu alkaminen. 

 

Yhdistys osallistuu yhteistyökumppanien kanssa erilaisiin asukastapahtumiin ja toimii 

aloitteellisesti alueen asukkaiden ja taloyhtiöiden hyvinvoinnin puolestapuhujana. 

 

 

4. YHDISTYKSEN JÄSENYYS 

Yhdistys toimii HELKA ry:n jäsenenä, jonka kautta osallistutaan mm. järjestön 

tarjoamiin tapahtumiin, koulutuksiin ja sääntömääräisiin kokouksiin. Yhdistys on 

myös Kotiseutuliitto ry:n jäsen. 

 

5. TIEDOTUS 

Yhdistys järjestää tiedotuksensa ja kaupunginosasivustot kuntoon ja jatkaa 

tiedotusta suoraan jäsenille myös sähköpostilla ja Facebookissa. Yhdistyksen logoa 

käytetään kaikessa tiedotuksessa.  

 

6. YHDISTYKSEN TALOUS 

Yhdistyksen maksuliikennettä hoitaa taloudenhoitaja- Yhdistys toteuttaa omaa 

varainhankintaa jäsenmaksuilla ja mahdollisilla tapahtumien ja seuran logolla 

varustettujen tuotteiden, mm. T-paitojen myynnillä. Vuoden 2021 tulo- ja menoarvio 

on esitetty alla. 

 

Yksityiskohtaisemmasta toiminnasta päättää yhdistyksen hallitus. 
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TALOUSARVIO VUODELLE 2021 
 

 

TUOTOT 

Jäsenmaksutuotot    1500,00 € 

Seuran tuotteiden myynti      200,00 € 

Kaupungin pienavustus      300,00 € 

YHTEENSÄ    2000,00 € 

 

KULUT 

Kokous- ja toimistokulut       100,00 € 

Tiedotus       900,00 € 

Talkoot ym. muut tilaisuudet    1.000,00 € 

YHTEENSÄ    2.000,00 € 
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