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HELSINKI-TALLINNA-SEURA RY

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016
Toimintavuotemme on seuramme 24. Seura perustettiin 21.1.1992. Samana
vuonna vuokrasimme myös kaupungilta Furuvikin huvilan toimintamme
tukikohdaksi. Nyt kaupungin kiinteistölautakunnan päätökset kiinteistöjen
myymisestä vaikuttavat myös Furuvikin tilanteeseen. Furuvikin tilanteesta on
käyty laajat neuvottelut kaupungin kanssa ja pitkien neuvottelujen jälkeen
päädyttiin siihen, että vuokra-aikaa jatketaan ensin kaksi vuotta vuoden 2017
elokuun loppuun ja sitten vuodella kerrallaan, ellei sitä irtisanota vähintään
vuotta ennen kuluvan sopimuskauden loppua.
Jäsenistömme ikääntyminen antaa myös omat haasteet toiminnan jatkamiselle
ja uusien kiinnostavien toimintamuotojen löytämiselle nuorten saamiseksi
mukaan toimintaamme. Erityisesti on tutkittava Suomessa asuvan laajan
virolaisen väestöryhmän aktivoimista toimintaamme mukaan.
Ystävyysklubiimme Sõprusklubiin Tallinnassa pidetään edelleen jatkuvia
kontakteja ja heidän edustajansa vierailevat säännöllisesti Furuvikissä.
1 HELSINKI-TALLINNA KAUPUNKI- JA KANSALAISYHTEISTYÖN
KEHITTÄMINEN
Seura pyrkii toimimaan kolmannen sektorin edustajana kaupunkien välillä ja
tuomaan mukaan tavallisen kansalaisen ja kulttuurisen näkökulman. Näin
laajennetaan ja syvennetään sitä yhteistyötä, joka on jo käynnissä virallisten
tahojen välillä.
Seura toimii talkootyön varassa ja sen resurssit ovat tästä syystä rajalliset ja
pitkälle jäsenkunnan oman aktiviteetin ja kiinnostuksen varassa. Yhteistyötä
eri ammatillisten ja henkilöjärjestöjen ja tietenkin erityisesti muiden
viroseurojen kanssa pyritään edelleen tiivistämään, jotta päällekkäisyyttä
vältettäisiin ja voitaisiin löytää uusia harrastuspiirejä, joita Viro-yhteistyö
kiinnostaa.
Mahdollisuuksien mukaan luodaan ja ollaan edelleen kehittämässä Helsingin ja
Tallinnan kaupunkien yhteisiä koulutus- ja kehittämisprojekteja. Seura on ollut
aktiivinen erityisesti sosiaalisektorilla mutta se on järjestänyt myös Tallinnan
edustajille tutustumista suomalaiseen elinkeinoelämään ja kaupunkiemme
erilaisiin rooleihin. Vastaavasti on haettu suomalaisille elinkeinoalan järjestöille
yhteyksiä Tallinnaan. Tätä työtä tullaan jatkamaan ja kehittämään.
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Samoin aktiivisesti seurataan, seuran alullepaneman, Helsingin ja Tallinnan
välille suunnitellun tunneliyhteyden suunnittelua ja rakentamista, joka on
selvästi saanut uutta nostetta ja asiasta kirjoitettu laajasti ja siihen on otettu
positiivisesti kantaa myös päättäjien taholta.
Seura osallistuu kansalaiskeskusteluun Rail Balticaa ja Suomenlahdentunnelia
koskevissa asioissa tarpeen mukaan ja tukee myös jäsentensä aktiivisuutta
tässä asiassa.
Vanhustyön ja laitosten välistä jo vakiintunutta yhteistyötä edistetään.
Tallinnan Kehitysvammaisten Nuorten Opetuskeskus ”Juks”:n sekä Kehtna
hooldekodun kanssa pyritään jatkamaan yhteistyötä erityisesti Taiteiden yön
yhteydessä ja mahdollisesti muutenkin.
Nuorten leiritoimintaa pyritään elvyttämään aiempien kesäisten kokemuksien
pohjalta kummipaikkamme Raplassa olevan Eidapere oppilaskodun ja
Laajasalon opiston kanssa tehtävällä yhteistyöllä. Söprusklubilaiset antaisivat
tässä uudessa mallissa asiantuntija-apua. Leirin pitopaikkana olisi Furuvik.
Vuosittain järjestettävään Laskiaisriehan osallistujiksi pyritään saamaan myös
muita pääkaupunkiseudun Viro-yhdistyksiä ja Anni Lastentarha.
Kulttuuriyhteistyössä järjestetään edelleen matkoja Viroon ja muihin Baltian
maihin. Matkajärjestelyissä tehdään yhteistyötä muiden viroyhdistyksien
kanssa.
Kummijärjestelmätoiminnan jatkaminen Raplassa olevien Eidapere opilaskodu
ja Kehtna hooldekodu kanssa. Tarkoituksena on tukea heidän toimintaansa
erilaisin avustuksin, keräyksin , vierailuin ja lasten leiritoiminnan kanssa.
Kesän 2016 aikana on tavoitteena edelleen jatkaa yhteistyötä Helsingin
vironkielisen seurakuntatyön kanssa.
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YHTEISTOIMINTA MUIDEN YHDISTYSTEN KANSSA

Yhteistyötä kehitetään erityisesti Tallinna – Helsingi Sõprusklubin kanssa mutta
pyritään tukemaan vastaavan toiminnan laajentamista ja kehittämistä
Tallinnassa tallinnalaisilla asiantuntijajäsenyyksillä omassa seurassamme.
Pääkaupunkiseudulla ja sen lähialueilla toimivien vastaavien yhdistysten
yhteistoimintaa kehitetään. Suomen Viroyhdistysten liiton (SVYL)
jäsenpalveluja hyödynnetään. Vuoden aikana pyritään määrittelemään
yhteistyö siten, että se olisi jatkuvaa ja nykyistä selvästi aktiivisempaa.
Furuvikiä pyritään kehittämään SVYLin ja siihen kuluvien paikallisten
yhdistysten yhteiseksi toimintapaikaksi.
Huolestuttavaa on valtiovallan suunnitelmat supistaa avustusmäärärahoja
ystävyysseurojen toiminnasta. Määrärahojen supistaminen tuottaa vaikeuksia
Suomen Viro-yhdistyksien liitolle ja sitä kautta myös jäsenseuroille.
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Yhdistys jatkaa yhteistyötä Viljandin Ystävät ry:n, SVYL:n sekä Viro-instituutin
ystävien kanssa osallistumalla musiikkitapahtumien järjestämiseen tarjoamalla
esiintyville taiteilijoille yöpymismahdollisuuden Furuvikissa.
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HALLINTO

Yleisinä kokouksina pidetään sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset.
Hallitus kokoontuu kuukausittain kesäkautta lukuun ottamatta. Hallitus asettaa
ja nimeää Furuvikin hoitokunnan toimikaudekseen. Asetettujen toimikuntien
työtä jatketaan ja uusia pyritään muodostamaan jäseniä kiinnostaville
aihealueille. Talkootoiminta on edelleen keskeinen periaate jäsenpalvelujen
synnyttämisessä.
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JÄSENET

Jäsenpalvelumaksu on 20 euroa/hlö ja 170 euroa/yhteisöjäsen.
Ajankohtaiseen teemaan keskittyviä jäseniltoja järjestetään säännöllisesti.
Teemailtoihin 3-5 kpl pyritään saamaan alustaja Viroa käsittelevistä
ajankohtaisista aiheista. Jäsenpalveluita pyritään kehittämään edelleen
jäseniltä tulevien ideoiden ja toiveiden mukaan.Uudet jäsenet saavat SVYLkortin lisäksi myös laivayhtiö TallinkSiljan ClubOne-kortin.
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VIESTINTÄ

Jäsenille jaetaan tiedotteita pääsääntöisesti sähköpostitse. Vuoden alussa
julkaistaan HETAS- info, joka lähetetään kirjeitse kaikille jäsenille. Viestintää,
kotisivujen päivittämistä ja sisältöä kehitetään edelleen. Kotisivuille laitetaan
aina tarkemmat tapahtumatiedot ja mahdolliset muutokset tapahtumista.
Kotisivujen kuvagalleriasta löytyy valokuvat eri tapahtumista. Kullekin
harrastusalalle asetetut toimikunnat vastaavat oman toiminta-alueensa
viestinnän sisällöstä.
Vuoden aikana selvitetään mahdollisuus saada ammattitaitoinen henkilö esim.
työllistämistuella järjestämään seuran arkisto ja päivittämään kotisivut.
Viro.nyt lehden yhdistyspalstalle laitetaan yhdistyksemme toiminnasta
tapahtumatiedot.
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KULTTUURI- JA NUORISOTOIMINTA

Tallinnalaisen, virolaisen ja baltialaisen kulttuurin esittelyä Helsingissä
edistetään ja yhteydenpitoa Tallinnaan kehitetään. Pyritään olemaan
aktiivisesti mukana muiden pääkaupunkiseudun yhdistyksien järjestämissä
taide- kulttuuri yms. tapahtumista.
Helsingin Taiteiden yö- hankkeeseen elokuun lopulla osallistutaan jälleen
järjestämällä Furuvikissä Naapurit kohtaavat taiteiden yössä -tapahtuma.
Tapahtumassa pyritään esittelemään Viron ja muiden Baltian maiden
kulttuuria. Tapahtuma suunnataan erityisesti Furuvikin naapuriston
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lapsiperheille. Tapahtuma järjestetään yhdessä SVYL: n ja muiden
pääkaupunkiseudun Viro-seurojen kanssa.
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MATKAILU
Jäsenten kiinnostuksen mukaan järjestetään harrastusmatkoja Tallinnaan,
muualle Viroon ja Baltian maihin. Tuetaan Tallinnan kaupungin henkilökunnan
vierailuja Helsinkiin ja Suomeen.
Perinteinen pyöräretki Viroon järjestetään keväällä. Pyöräretkelle osallistuu
myös Sõprusklubin edustajia.
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JÄSENTEN VIRKISTYSTOIMINTA

Jäsenten virkistykseksi ja viihdytykseksi järjestetään erilaisia tapahtumia,
joista ilmoitetaan tarkemmin tapahtumakalenterissa, jota pidetään ajan tasalla
mm. kotisivuillamme.
Jäsenille ja heidän ystävilleen järjestetään kesällä saunailtoja.
Erityisesti alueen sekä jäsenperheiden lapsille järjestetään jälleen laskiaisrieha
liukumäkineen, hernekeittoineen ja laskiaispullineen.
Talviuinti jäsenille jatkuu.
Yhdistys osallistuu Furuvikissa järjestettäviin Ravintolapäivän tapahtumiin.
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FURUVIKIN HUVILA

Huvilan vuokrausta jatketaan toistaiseksi kaupungin kiinteistöviraston
tilakeskuksen kanssa. Suuremmat perusparannukset vaativat tarkkaa
harkintaa huomioiden myös vuokra-ajan muuttumisen rajalliseksi.
Hallitus onkin tehnyt suunnitelman tehostaa tiedotusta ja tarjoamalla
alennuksia uusille asiakkaille sesonkiajan ulkopuolella. Huvilan varustusta ja
palveluja kehitetään. Korjaustoimet ja käyttötoiminta rahoitetaan
vuokratuloilla.
Talon ylläpidosta ja kehittämisestä huolehtii hallituksen toimintakaudekseen
kerrallaan nimeämä Furuvikin hoitokunta.
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SEURAN TALOUS

Taiteiden yö meni taloudellisilla järjestelyiltään odotusten mukaisesti. Pienen
rahallisen tappion lisäksi osa makkara- ym. tuotteista jäi talkoo - ja
kokouskäyttöön.
Vuoden 2016 tulo - ja menoarvioesitys käsitellään syyskokouksessa erillisen
liitteen pohjalta.
Helsingissä, lokakuun 28. päivänä 2015
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