Helsingin Aurinkolahti-Seura ry
TOIMINTASUUNNITELMA 2012
1. YLEISTÄ
Vuosi 2012 on yhdistyksen kuudes toimintavuosi.
Helsingin Aurinkolahti-Seura ry:n sääntöjen 2 §:ssä määritellään toiminnan
tarkoituksena olevan
ylläpitää asuinympäristön laatua, edistää alueen asukkaiden keskinäistä
yhteistyötä ja omatoimisuutta, edistää asukkaiden viihtyvyyttä, harrastus- ja kulttuuritoimintaa ja
toimia sen edun valvojana.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
•järjestää alueen kehittämistä ja sen asukkaiden viihtyvyyttä koskevia
suunnittelu, tiedotus ja huvitilaisuuksia
•osallistuu aluetta ja sen palveluja koskevaan suunnitteluun ja pyrkii
vaikuttamaan päätöksentekoon eri organisaatioissa,
•tekee aloitteita ja esityksiä, antaa lausuntoja viranomaisille ja toisille
järjestöille sekä
osallistuu alueen kehittämisen suunnitteluun ja toteutukseen,
•tiedottaa toiminnastaan
Vuosi 2012 on Helsingin kaupungin juhlavuosi design-pääkaupunkina, jonka
vuoksi on jo hyvissä
ajoin nimetty Harry Piela työryhmän vetäjäksi, jonka tehtävänä on suunnitella
ja varmistaa riittävän
juhlavat toteutukset tulevalle vuodelle.

2. JÄSENISTÖ

Yhdistyksen jäsenmäärä on pysynyt melko vakaana niin henkilö kuin
yhteisöjäsentenkin osalta,
joskin toimintakauden loppupuolella on ollut merkkejä lisääntyvästä
mielenkiinnosta jäsenyyteen
mm. taiteilijatalon suunnalta. Edelleenkin pyritään lisääntyvällä
vuorovaikutuksella ja hyviksi
koettavilla tapahtumilla herätellä asukkaita aktivoitumaan viihtyisyyden ja
yhteisen hyvän edistämiseksi. Herätellä jäsenistöä ja alueen asukkaita puuttumaan ilmeneviin
epäkohtiin välittömästi
ja tekemään niistä ilmoituksia asianomaisille viranomaisille. Näin saadaan
tyrehdytettyä ongelmia heti ilmentyessään.
3. TOIMINTA
Vuonna 2012 jatketaan tähän asti hyväksi koettuja ja vakiintuneita
aktiviteetteja. Näitä ovat:
•Siivoustalkoot
•Kanavalaulut
•Helsinki-päivä
•Taiteiden yö
•Joululaulut
Tämän ohella viime vuonna tunnustellen aloitettuja osallistumisia myyjäisiin
tullaan tehostamaan.
Maankäytön- ja kaavoitusjaoksen toimesta seurataan tarkasti
ympäristössämme tapahtuvia hankkeita, joihin tarvittaessa puututaan tarvittavin kommentein ja/tai mahdollisin
asukkaille järjestettävin tapahtumin.
Yhteistyötä lisätään mm. Vuosaariseuran ja Taiteilijatalon aktiivien kanssa.
4. TALOUS
Jäsenmaksutulojen lisäksi taloutta tasapainotetaan täyttämällä anomuksia eri

tapahtumien rahoittamiseksi. Pyritään saamaan lisää yritysjäseniä toimintamme tueksi.

5. TIEDOTUS
Sisäisen tiedotuksen välineinä toimivat yhdistyksen kotisivut ja jäsentiedotteet
sähköpostitse ja
tarvittaessa kirjeitse.
Ulkoinen tiedottaminen toteutuu julkisen kotisivun kautta. Tapahtumista
ilmoitetaan myös alueellamme suopeasti asiaan suhtautuvien yritysten ilmoitustauluilla ja
paikallislehdissä.
6. HALLITUS
Hallitus pyrkii jatkossa kokoontumaan noin kerran kuukaudessa, joista tulee
sopia kokouspäivät
heti toimintakauden alussa ja tarvittavin osin pienempien asioiden osalta
käydä sähköpostikokouksia, joissa tehdyt päätökset vahvistetaan myöhemmin kuukausikokouksissa.

7. TYÖRYHMÄT
Yhdistyksen ja hallituksen toiminnan tärkeänä tukena ovat sekä pysyvät että
määräaikaiset työryhmät. Pysyvänä työryhmänä on maankäyttö- ja
kaavoitusjaos vastuuhenkilönä Antti Elonen, joka on perusteellisesti
perehtynyt vireillä olleeseen HSL:n aluettamme koskevaan liikennesuunnitelmaan laatien kommentti ja oikaisuvaatimuksen, joka määräaikaan
mennessä lähetettiin Aurinkolahti-Seura nimissä HSL:n kirjaamoon. Vireillä
on myös liikenneillan järjestäminen asukkaille. Huomio on myös suunnattu
rakenteilla olevaan puistoon.
Harry Piela toimii tilapäisen ryhmän vetäjänä, joka huomioi Helsingin tulevan
vuoden olevan kahdessadas vuosi pääkaupunkina kuin myös sen, että
Helsinki on design-pääkaupunki ja tällä

pohjalta aloitetaan ajoissa ohjelmasuunnittelu juhlavuotta tukevan ohjelman
luomiseksi.
Harry Piela on myös yhdistyksemme edustajana rantaryhmässä.
8. KEHITYSTYÖ
Ensisijaisena kehityshaasteena on saada alueemme ihmisiä mukaan
toimintaan. Taloyhtiöiden
asukkaiden lähentämiseksi mietitään lisää toiminta-aktiviteetteja,
mahdollisesti Petanque-kilpailun
järjestämistä. Taloustilanteen kohentaminen vaatii ponnisteluja ja
Aurinkolahden brändäyksen
strategiaa mietitään ja tehostetaan. Vuosaari ja Vartti-lehtien osalta pidetään
tärkeänä yhteistyön
tomivuutta. Kotisivuja, joka toimii mainiona palautekanavana, kehitetään
edelleen.
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