Ensi elokuussa anttilanmäkeläiset esittävät kesäteatteria Anttilan rinteessä, Anttilankadun ja
Kivenkujan kainalossa.
Anttilanmäen kyläteatterin näytelmä Saksalan Maisterin omenatarha pohjautuu Anttilanmäki elää -historiikkiin ja kertoo kaupunginosan tarinaa 1950- ja -60 -lukujen vaihteesta. Päähenkilönä on maanviljelijä Martti Saksala, Saksalan Maisterina tunnettu tilanomistaja, jonka
monet lahtelaiset muistavat persoonallisena henkilönä. Maisteria esittää Pekka Leppänen.
Näytelmässä on mukana parikymmentä anttilanmäkeläistä näyttelijää esittäen mm. Kurhilankadun buduaarin pitäjää, Anttilankadun LOK:n myymälänhoitajaa ja Launeen poliisiaseman konstaapelia. Musiikkinäytelmän tahdittaa Anttilanmäen oma bändi Etelärinteen Pojat. Näytelmän
on kirjoittanut ja ohjannut Timo Taulo. Esityksen tuottavat Anttilanmäki-Kittelän asukasyhdistys
ja Ainopuiston teatteri.
Pääsyliput 20 € ja lapset 7-18 v 10 €, alle 7 v maksutta. Käsiohjelma sisältyy lipun hintaan. Sähköiset varaukset osoitteessa www.ainopuistonteatteri.fi. Anttilanmäen baarissa on myytävänä
lippuja.
ESITYKSET
Ti 7.8. klo 18.00 Ensiesitys
Ke 8.8. klo 18.00
To 9.8. klo 18.00
Pe 10.8. klo 18.00
La 11.8. klo 13.00
La 11.8. klo 15.00
Su 12.8. klo 13.00
Su 12.8. klo 15.00
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Oman kotiseudun historiaa kesäteatterissa

Puheenjohtajan tervehdys
Anttilanmäki-Kittelän asukasyhdistyksen 61. toimintakausi on käynnistynyt. Samalla
käynnistyi oma puheenjohtajakauteni. Olen muuttanut Lahteen ja Anttilanmäelle Helsingistä perheeni kanssa heinäkuussa 2002. Alueen ainutlaatuisuus ihastutti välittömästi
ja yhteisöllisyyteen tutustuimme pian muutettuamme. Olen toiminut kahteen otteeseen
asukasyhdistyksessä, ja tällä jälkimmäisellä kerralla nyt intensiivisemmin.
Vuosi 2017 oli monella tavalla poikkeuksellinen. Anttilanmäki-Kittelän historiikin valmistuminen teki näkyväksi monen ihmisen talkootyön. Teos on paitsi sisällöltään mielenkiintoinen, myös visuaalisesti upea, ja ensimmäinen painos onkin myyty lähes loppuun.
Itse hankin teoksen kummallekin pojalleni – teinit eivät ehkä ymmärrä teoksen arvoa
nyt, mutta takuulla myöhemmin elämässään.
Syykuussa vietimme lämminhenkiset ja hauskat 60 -vuotispirskeet Anttilanmäen baarissa. Hyvä ruoka, erinomainen seura ja ihanat Etelärinteen Pojat tekivät juhlasta ikimuistoisen. Myös muut tapahtumat saivat anttilanmäkeläiset ja kitteläläiset liikkeelle. Lapsille ja perheille suunnattujen tapahtumien suosio yllätti järjestäjät. Jäsenmaksulla katetaan näiden tapahtumien kuluja, joten muistutan tässä myös sen maksamisen tärkeydestä.
Vuodesta 2018 ei suinkaan ole muodostumassa välivuosi. Saksalan Maisteri -näytelmän
harjoitukset, talkootyö ja esitykset yhdistävät jälleen asukkaita yhteisen historian ja
tekemisen äärelle. Tapahtumia on suunnitteilla perinteiseen malliin ja haastankin asukkaita osallistumaan. Aktiivinen asukasyhdistys luo yhteisöllisyyttä koko alueellemme.
Anttilanmäen koulun korjaus- ja rakennustyöt alkoivat ja jatkuvat koko vuoden. Niiden
etenemistä moni varmasti seuraa kävelylenkeillään. Renorin alueen hulevesiratkaisut,
rakennustapaohjeiden noudattaminen ja alueen liikennejärjestelyt ovat asukasyhdistykselle tärkeitä asioita. Kasvipankkia pyritään ryhdistämään vuoden aikana.
Toivotan johtokunnan uudet jäsenet tervetulleiksi toimintaan ja kiitän poisjääneitä hyvästä yhteistyöstä ja aktiivisesta panoksesta alueemme hyväksi. Ollaan kaikki entiset ja
uudet asukkaat mukana kehittämässä aluettamme. Tämä on meidän yhteinen asiamme.
Kevätterveisin
Silja Kostia

VUONNA 2018 TAPAHTUU

Muu toiminta
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Tarvittaessa ja tilaisuuksien tarjoutuessa järjestämme muutakin ohjelmaa. Jos olet kiinnostunut olemaan
mukana järjestelyissä tai sinulla on aiheeseen liittyviä ideoita, ota yhteys johtokunnan jäseniin.

Kasvipankki
Kasvipankkimme idea on alueemme perinteisten pihakasvien kierrättäminen. Asukkailla on mahdollisuus
tuoda omilta pihoiltaan ylijäämätaimia kasvamaan korkoa pankkiin ja jakaa kukkien iloa muille alueemme asukkaille. Pankista voi kävijä näin löytää omalle pihalleen uuden taimen. Toivomme perinteisen
perennavalikoiman säilyvän kasvipankissamme monipuolisena, joten lajien viimeisten yksilöiden annamme kasvaa ja kehittyä kukoistukseensa rauhassa. Näin toimien riittää mielihyvää mahdollisimman
monelle puutarhan harrastajalle ja silmäniloa satunnaisille kulkijoille ja kasvipankin vieraille. Kasvipankki
tarvitsee huolenpitoamme läpi kesän. Hoitotalkoot, ohjeita ja istutusvinkkejä aina markkinapäivien
iltoina klo 18. Tule mukaan.

Kyläeloa Kittelässä
Lasten ja perheiden tapahtuma on Kittelänpuistossa (Esikkopuisto) elokuussa. Vietämme toiminnallista
iltapäivää lasten kanssa puuhaten ja samalla tutustuen naapureihin ja muihin alueen asukkaisiin. Ohjelmassa perinteiseen tapaan mm. yhteisleikkejä, puujalkakävelyä, saappaanheittoa ja taiteen tekemistä
sekä tietysti herkuttelua.

Syystalkoot
Kesän kääntyessä syksyyn järjestämme syystalkoot, lokakuussa. Niissä siivotaan yleisiltä alueilta haravointijätteet. Tontinomistajien tulee pitää tonttinsa kohdalla pientareet ja katualue keskilinjaan saakka
siistinä, koskien myös kaupunkia kiinteistöjen ja puistoalueiden omistajana.

Valon juhla
Joulukuussa järjestämme Valon juhlan Mäkituvalla. Tarjolla on glögiä, mehua, pipareita, makkaranpaistoa ja tunnelmaan sopivaa ohjelmaa.

Lasten hiihtopäivä ja muu liikunnallinen toiminta
Helmikuussa on lasten hiihtopäivä Kittelänpuiston (Esikkopuisto) laduilla.
Löytyisikö alueelta innokkaita pesänpallon tai lentopallon pelaajia? Urheilukenttiä alueellamme on
kolme: hiekkakenttä Anttilanmäen päällä, koulun hiekkakenttä sekä nurmikenttä Kittelänpuiston alapuolella. Muitakin liikuntaideoita otetaan huomioon.

Tiedotamme tapahtumista ja muusta toiminnasta Omalähiö-lehdessä, ilmoitustauluilla sekä asukasyhdistyksen Facebook- ja www-sivuilla. Lisätietoja voi kysyä johtokunnan jäseniltä. Jokainen voi osallistua myös
keskusteluihin yhdistyksen blogisivustolla. Osoitteet löytyvät sivun alareunasta.

Liity jäseneksi
Jäsenmaksu on 10.00 euroa / vuosi ja se on ruokakuntakohtainen. Tilinumero: FI98 8115 0710 4324 23,
Danske Bank. Ilmoitathan maksun yhteydessä nimesi ja yhteystietosi.
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Saksalan Maisterin omenatarha -näytelmä
Näytelmä pohjautuu asukasyhdistyksen julkaisemaan historiateokseen ”Anttilanmäki elää. Eläköön
Anttilanmäki!” ja sen muistelma-aineistoon. Esityksen kirjoittaa ja ohjaa Timo Taulo. Näytelmä toteutetaan yhteistyössä Ainopuiston teatterin kanssa.

Pihakatu
Anttilanmäen pihakatuhankkeen neuvottelut jatkuvat.
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