Helsingin Aurinkolahti-Seura ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2014
1. YLEISTÄ
Vuosi  2014  on  yhdistyksen  seitsemäs  toimintavuosi.
Visio ja toiminta-ajatus
Vuonna  2009  seuramme  hallitus  määritteli  yhdistyksemme  visioksi:  ”Seuran  tavoitteena  on
tehdä  Aurinkolahdesta  Helsingin  arvostetuin,  turvallisin  ja  viihtyisin  kaupunginosa”
ja  seuran  toiminta-ajatukseksi  kirjattiin  yhdistyksemme  sääntöjä  mukaillen:  ”Seuran  
tarkoituksena
on  ylläpitää  asuinympäristön  arvostusta,  edistää  alueen  asukkaiden  keskinäistä  yhteistyötä  
ja
omatoimisuutta,  edistää  asukkaiden  viihtyvyyttä,  harrastus-  ja  kulttuuritoimintaa  ja  toimia  
asukkaiden  edunvalvojana”.
Aurinkolahden Asuntoyhtiöfoorumi AAF ja Seuran sääntömuutos
Em.  tavoitteemme  edistämiseksi  otettiin  uusi  ja  merkittävä  avaus,  kun  Aurinkolahti-Seura  
kutsui  28.11.2013  Aurinkolahden  alueen  asunto-osakeyhtiöiden  hallituksen  edustajia  
suunnittelemaan  yhteistyömuotoja,  verkottumaan  sekä  keskustelemaan  taloyhtiöiden  
ajankohtaisista  asioista.  Innostunut  kokousväki  piti  foorumin  perustamista  tarpeellisena.  
Todettiin  myös  että  on  järkevää    muodostaa  se  Aurinkolahti-Seuran  yhteyteen  omana  
jaoksenaan.  Kokous  totesi  lisäksi  yksimielisesti,  että  yhteisöjäsenmaksun  maksavilla  
taloyhtiöillä  tulee  olla  äänioikeus  Seuran  kokouksissa.    Vain  näin  voidaan  perustella  
jäsenmaksun  maksamista  talojen  yhtiökokouksissa.  
Kokous  valitsi  työryhmän  kehittämään  toimintamallia  edelleen.  Työryhmän  ja  Seuran  
hallituksen  yhteistyönä  valmistui  ehdotus  Seuran  sääntömuutoksesta  ja  luonnos  AAF:n  
toimintamallista.  Ne  esitellään  Seuran  vuosikokouksessa  8.4.2014  hyväksyttäviksi.
Uusi toimintamuoto - koiratempaus
Perinteisten  aktiviteettiemme  lisäksi  toteutettiin  uutena  toimintana  27.10.2013  siisteyden  
edistämiseksi  tempaus,  jossa  koirapäivystäjät  mainioin  liivein  varustautuneina  jakoivat  
koiran  taluttajille  ilmaisia  kakkapusseja.  Käydyissä  keskusteluissa  tempaus  sai  myönteisen  
vastaanoton  ja  pidettiin  hyvänä  jatkaa  tempausta  tulevanakin  toimintakautena.
Taiteiden Yön yhteistyökumppanit
Muilta  osin  jatketaan  entisten  hyviksi  koettujen  aktiviteettien  toteuttamista  laajentamalla  vielä
Taiteiden  yön  yhteistyöhanketta.  Taiteiden  yötä  2014  ovat  toteuttamassa  viime  vuoden  
toimijoista  Helsingin  kulttuurikeskus/Vuotalo,  Metropolia  ammattikorkeakoulun  esittävän  
taiteen    koulutusohjelma  (sekä  mahdollisesti  myös  muita  koulutusohjelmia),  Aurinkolahti-
Seura,  Vuosaaren  kirjasto  sekä  Vuosaaren  taiteilijatalo.  Taiteilijatalosta  toivotaan  mukaan  
myös  viime  vuonna  Villa  Lill  Kallvikissa  Taiteiden  yönä  ohjelmaa  järjestäneitä  tahoja.
2. JÄSENISTÖ
Yhdistyksen  jäsenmäärä  on  pysynyt  vuosittain  melko  vakaana  niin  henkilö  kuin  
yhteisöjäsenienkin  osalta.  Vuonna  2014  pyritään  jäsenmäärää  voimakkaasti  kasvattamaan  
aktivoimalla  AAF:n  avulla  lisää  yhteisömaksun  maksavia  taloyhtiöitä  ja  sen  kautta  myös  

lisää  henkilöjäseniä.  
Edelleen  pyritään  lisääntyvällä  vuorovaikutuksella  aktivoimaan  ihmisiä  ja  yhteisöjä  
osallistumaan  myös  järjestäjinä  Seuran  moniin  aktiviteetteihin.  
3. TOIMINTA
Vuonna  2014  jatketaan  tähän  asti  hyviksi  ja  varsin  suosituiksi  koettuja  yleisötapahtumia  
voimavarojen  puitteissa  ja  viedään  eteenpäin  Aurinkolahden  asuntoyhtiöfoorumin  asiaa.
! Siivoustalkoot
! Aurinkokirppis
! Helsinki-Päivä
! Kanavalaulut
! Koirapäivystäjien tempaus
! Taiteiden yö
! Joulupolku Uutelassa
Tuetaan  ja  kehitetään  Aurinkolahden  Asuntoyhtiöfoorumi  AAF-jaoksen  alkavaa  toimintaa.
Osallistutaan  Helkan  ry:n,  Itä-Helsingin  asukasyhdistysten,  Stadin  Rantaryhmän  ja  
Vuosaari-toimikunnan  kokoontumisiin.
Ylläpidetään  hyviä  suhteita  kaupungin  viranomaisiin  ja  päättäjiin.  Seurataan  aktiivisesti  
alueen  suunnittelua,  rakentamista  sekä  liikennejärjestelyjä  ja  annetaan  niistä  tarvittaessa  
lausuntoja.
4. TALOUS
Seuran  sääntömuutoksen  avulla  pyritään  saamaan  taloyhtiöitä  liittymään  seuraan.  
Äänivaltaisten  taloyhtiöiden  jäsenmaksun  lisääntymisellä  parannetaan  huomattavasti  
Seuran  omaa  rahoituspohjaa.  Jäsenmaksutulojen  lisäksi  pyritään  löytämään  tapahtumiin  
sponsoreita.  
5. TIEDOTUS ja VIESTINTÄ
Sisäisen  tiedotuksen  välineinä  toimivat  yhdistyksen  kotisivut  sekä  tarvittaessa  lisäksi  
jäsentiedotteet  sähköpostitse  ja  kirjeitse.  Ulkoinen  tiedottaminen  toteutuu  julkisen  kotisivun  
kautta.  Tapahtumista  ilmoitetaan  myös  alueellamme  ilmestyvässä  paikallislehdessä.
Aurinkolahtea  tuodaan  tunnetuksi  kirjoittamalla  artikkeleita  pääkaupunkiseudun  lehtiin.
6. HALLITUS
Hallitus  pyrkii  jatkossa  kokoontumaan  noin  kerran  kuukaudessa,  joista  tulee  sopia  
kokouspäivät
heti  toimintakauden  alussa  ja  tarvittaessa  osin  pienempien  asioiden  osalta  käydä  
sähköpostiko-
kouksia,  joista  tehdyt  päätökset  vahvistetaan  myöhemmin  kuukausikokouksissa.
7. TYÖRYHMÄT, JAOSTOT
Yhdistyksen  ja  hallituksen  toiminnan  tärkeänä  tukena  ovat  sekä  pysyvät  että  määräaikaiset  
työryhmät  ja  jaokset.  Pysyvinä  jaoksina  ovat  ovat  maankäyttö-  ja  rakentamisjaos  sekä  
Aurinkolahden  Asuntoyhtiöfoorumi  AAF.
Vuosittain  pidettävien  lukuisten  yleisötapahtumien  järjestäminen  kuormittaa  Seuran  
hallitusta  varsin  paljon.  Vuoden  2014  aikana  tavoitteena  on  muodostaa  jäsenistöstä  

koostuvia  työryhmiä  avuksi  järjestelyihin.  
  
8. KEHITYSTYÖ
Painopistealueena  on  perustetun  AAF:n  toiminnan  niveltäminen  Aurinkolahti-Seuraan.  
Uusien  toimintojen  takia  tutkitaan  myös  sähköisten  viestintäkanavien  edelleen  kehittämistä.  
Aurinkolahden  brändi  on  saanut  pääkaupungin  mediassa  myönteistä  huomiota.  Edelleen  
pyritään  kirkastamaan  alueemme  kuvaa  korkeatasoisena  merenranta-alueena.

