1(2)

Helsingin Aurinkolahti-Seura ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2015
1. YLEISTÄ
Vuosi 2015 on yhdistyksen yhdeksäs 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 toimintaajatukseksi 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”.
2. JÄSENISTÖ
Yhdistyksen henkilöjäsenmäärä on pysynyt vuosittain melko vakaana. Yhteisöjäsenien määrä on
kasvanut Aurinkolahden Asuntoyhtiöfoorumin AAF:n perustamisen myötä. Vuonna 2015 pyritään
jäsenmäärää 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 2015 jatketaan tähän asti hyviksi ja varsin suosituiksi koettuja yleisötapahtumia voimavarojen
puitteissa ja viedään eteenpäin Aurinkolahden asuntoyhtiöfoorumin toimintaa.
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Siivoustalkoot
(keväällä huhti-toukokuussa)
Helsinki-Päivä ?
(12.6.2015)
Kanavalaulut
(alkukesästä kesäkuussa)
Taiteiden yö
(to 20.8.2015)
Joulupolku Uutelassa (joulukuun alku)
Joululaulut ?
(marras-joulukuun vaihde)
Aurinkolahden Petankkiturnaus
(koko kesä 2015)
Aurinkolahden asuntoyhtiöfoorumin tilaisuudet

(koko vuosi 2015)

Tuetaan ja jatketaan Aurinkolahden Asuntoyhtiöfoorumi AAF-jaoksen toimintaa.
Osallistutaan Helka 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.
Aurinkolahden Asuntoyhtiöfoorumi AAF
Jatketaan hyvin alkanutta Asuntoyhtiöfoorumin toimintaa. Kotisivujen rakentamista jatketaan ja otetaan
käyttöön kevään 2015 aikana. Asuntoyhtiöfoorumi järjestään excursioita ja tietoiskuja asuntoyhtiöiden
edustajille. Asuntoyhtiöiden vertailutiedosto saatetaan valmiiksi ja päivitetään tarvittaessa. Tietokirjastoa
kootaan kotisivujen taakse.
Taiteiden Yön toteutus ja yhteistyökumppanit
Taiteiden Yö on liian raskas yksin Aurinkolahti-Seuran toteutettavaksi. Yhteistyötahoja tarvitaan niin
rahoituksen kuin ohjelmapuolenkin hankintaan. Taiteiden yön kustannuksista vastaavia tahoja on
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lisättävä tai kustannuksia on karsittava. Taiteiden Yön ohjelmaa voisi keventää, esitystekniikkaa
vähentää ja harkita ilotulituksesta (20.8.2015) luopumista, jollei mikään muu taho osallistu ilotulituksen
rahoittamiseen. (Venetsialaisten ilotulitus on lähes samaan aikaan elokuun lopussa kanavan
merenpuoleisessa päässä.)
Muilta osin jatketaan entisten hyviksi koettujen aktiviteettien toteuttamista laajentamalla vielä Taiteiden
yön yhteistyöhanketta. Taiteiden yötä ovat toteuttaneet yhteistyössä Helsingin kulttuurikeskus/Vuotalo,
Metropolia ammattikorkeakoulun esittävän taiteen koulutusohjelma, Aurinkolahti-Seura, Vuosaaren
kirjasto, Vuosaaren taiteilijatalo ja Vuosaari-Seura.
4. TALOUS
Seuran sääntömuutoksen ja Asuntoyhtiöfoorumin perustamisen myötä on saatu lisää asuntoyhtiöitä
liittymään Seuran jäseneksi. Äänivaltaisten taloyhtiöiden jäsenmaksutulojen lisääntymisellä parannetaan
huomattavasti Seuran omaa rahoituspohjaa. Jäsenmaksutulojen lisäksi pyritään löytämään tapahtumiin
sponsoreita. Haetaan Helsingin kaupungin avustusta. Helsingin kaupungin avustuksen määrää on
pienentynyt vuosien varrella. Omatoiminen makkaran myynti tuo tuloja yhdistykselle, mutta myyntitulot
on riippuvaisia mm. säästä. Aurinkolahti-Seuran kortteja myydään mm. kirjastossa.
Toimintaa toteutetaan rahallisten resurssien puitteissa.
Edelleen pidetään vastuuvakuutusta Aurinkolahti-Seuralla (nyt vastuuvakuutus on OP-Pohjolassa).
Edelleen pidetään varastotilaa Aurinkolahti-Seuran tavaroille (nyt on vuokrattuna varastotila
Leikosaarentie 25 B:ssä).
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. Kokouksista tulee sopia kokouspäivät
heti toimintakauden alussa ja tarvittaessa osin pienempien asioiden osalta käydä sähköpostikokouksia,
joissa 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 maankäyttö- ja rakentamisjaos sekä Aurinkolahden Asuntoyhtiöfoorumi
AAF. Vuosittain pidettävien lukuisten yleisötapahtumien järjestäminen kuormittaa Seuran hallitusta varsin
paljon. Vuoden 2015 aikana tavoitteena on muodostaa jäsenistöstä koostuvia työryhmiä avuksi
järjestelyihin.
8. KEHITYSTYÖ
Jatketaan perustetun AAF:n toiminnan niveltämistä Aurinkolahti-Seuraan. Edelleen kehitetään
sähköisten viestintäkanavien kehittämistä.
Aurinkolahden brändi on saanut pääkaupungin mediassa myönteistä huomiota. Edelleen pyritään
kirkastamaan alueemme kuvaa korkeatasoisena merenranta-alueena.

