TOIMINTAKERTOMUS
Anttilanmäki‐Kittelän asukasyhdistys ry
Lahti
http://www.anttilanmaki.fi/

Toimintakertomus 1.1.2016–31.12.2016
YLEISTÄ
Anttilanmäki‐Kittelän asukasyhdistys ry:n tarkoituksena on edistää Anttilanmäen ja Kittelän alueen
elävyyttä, kestävää kehitystä ja asukkaiden yhteistoimintaa ja toimia hyvän, viihtyisän ja turvalli‐
sen asumisen, rakentamisen ja asuinympäristön, alueen palveluiden sekä alueen rakennus‐ ja mil‐
jööperinteen säilyttämisen puolesta.
JOHTOKUNTA
Asukasyhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen johtokunnan valitsee vuosikokous, joka pidettiin
keskiviikkona 9.3.2016 klo 18.00 Anttilanmäen koulun ruokalassa. Yhdistyksen puheenjohtajaksi
valittiin Ulla Tuominen ja johtokunnan varsinaisiksi jäseniksi seuraavat henkilöt: Jari Helminen,
Maija Jylhä‐Ollila, Minna Laherto, Aija Matikainen, Tapio Nortunen, Mauri Tanninen, Hanna Van‐
hanen.
Varajäseniksi valittiin: Marianne Hautala, Matti Honkavaara, Mirkka Kivi, Petra Manninen, Markku
Mustonen, Erkki Rope, Maj Rope, Taneli Salonen.
Asukasyhdistyksen sääntöjen mukaan johtokunnan järjestäytyminen tapahtuu johtokunnan en‐
simmäisessä kokouksessa, jonka puheenjohtaja kutsuu koolle. Ensimmäisessä kokouksessaan joh‐
tokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarpeelli‐
set toimihenkilöt.
Johtokunnan ensimmäinen kokous pidettiin keskiviikkona 14.4. klo 18:30 Anttilanmäen baarissa.
Johtokunnan varapuheenjohtajaksi valittiin Tapio Nortunen, sihteeriksi Hanna Vanhanen ja rahas‐
tonhoitajaksi Maija Jylhä‐Ollila.
YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ
Kokoukset
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 9.3.2016 Anttilanmäen koulun ruokalassa.
Johtokunta kokoontui toimikauden aikana 12 kertaa, joista yksi oli sähköpostikokous. Johtokunta
kokoontui kerran kuussa lukuun ottamatta maaliskuuta ja heinäkuuta, jolloin ei ollut kokousta.
Kokoukset pidettiin Anttilanmäen Baarissa tai Mäkituvalla, yksi kokous Kahvila Karirannassa. Vuo‐
sikokouksen ja johtokunnan kokousten ohella asukasyhdistyksen työryhmät pitivät omia tapaa‐
misiaan. Vuoden aikana omia tapaamisiaan pitivät historiatyöryhmä, kaava‐ ja liikennetyöryhmä,
koulutyöryhmä ja viherympäristötyöryhmä.
Yhdistyksen jäsenet
Toimikauden lopussa yhdistykseen kuului 101 jäsentaloutta.

TALOUS
Asukasyhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Asukasyhdistyksen talous on kunnossa ja maksuval‐
mius hyvä. Toimintaa rahoitetaan jäsenmaksuilla ja kannatusjäsenmaksuilla. Vuonna 2016 asu‐
kasyhdistyksen jäsenmaksu oli 15 €/ talous tai vaihtoehtoisesti 20€/ talous historiaprojektin kan‐
natusmaksu ja yhdistyksen kannatusjäsenmaksu 195 €. Yhdistyksen jäsenien, joita toimikauden
lopussa oli 101 kotitaloutta; historiaprojektin kannatusjäsenmaksuja kertyi 16 taloudesta, yhdis‐
tyksen kannatusjäsenmaksuja ei kertynyt vuodelta 2016.
Tilikauden ylijäämä oli 321,67 € eli tuloja oli enemmän kuin menoja. Yhdistyksen tilillä on rahaa
noin 3344,87 €.
Tilintarkastajat; Petteri Katajisto ja Kirsti Lahdensivu, ovat tarkastaneet asukasyhdistyksen tilinpää‐
töksen, tilit ja muut siihen liittyvät asiakirjat ja antaneet tarkastuskertomuksensa.
TOIMINTA
Tapahtumat
Johtokunta päättää asukasyhdistyksen toiminnasta ko. toimikauden osalta. Johtokunta päätti en‐
simmäisessä kokouksessaan 14.4.2016, että asukasyhdistyksen toiminta noudattaa pitkälti aikai‐
sempien vuosien ohjelmaa. Asukasyhdistyksen vuoden 2016 toiminnan runkona olivat jo edellisiltä
vuosilta tutut tapahtumat: kasvipankin hoitotalkoot, Kyläeloa ‐tapahtuma, kevätretki, syyssiivous‐
talkoot, Valon juhla, lasten hiihtotapahtumat ja historiailtapäivä. Toteutuneista tapahtumista ker‐
rotaan tarkemmin alla.
Toteutuneet tapahtumat
Historiatapahtuma 25.9.2016
Asukasyhdistys järjesti viimevuotiseen tapaan historiatapahtuman Anttilanmäen koulun juhlasalis‐
sa. Sali täyttyi jälleen entisistä ja nykyisistä anttilanmäkeläisistä. Puheenjohtajan Ulla Tuomisen
tervehdyspuheen jälkeen historiateoksen toimittaja Merja Åkerlind kertoi teoksen kirjoittamisen
vaiheista, sen jälkeen nähtiin Erkki Ropen vanhojen valokuvien diaesitys sekä Anttilanmäki ‐
aiheisten taulujen huutokauppa. Juhlasalin seinillä nähtiin Matti Honkavaaran kokoama vanhojen
valokuvien näyttely, lisäksi tilaisuudessa oli mahdollisuus ostaa valokuvien lisäksi Anttilanmäki ‐
aiheisia t‐paitoja historia työn tukemiseksi. Tilaisuuden lomassa nautittiin kahvia ja pientä purta‐
vaa.
Ympäristötyöryhmä
Ympäristöryhmä on kokoontunut Hanna Vanhasen johdolla. Hanna Vanhanen ja Maj Rope tapasi‐
vat Kirsi Kujalan (kaupunginpuutarhuri) ja Markku Saaren ma 17.10, aiheena alueen riskipuut, to‐
dettiin, että alueella, sekä kaupungin että yksityisillä tonteilla, on riskipuita, joille olisi hyvä tehdä
jotakin, Kirsi ja Markku työstävät asiaa eteenpäin ja ovat oletettavasti asukasyhdistykseen yhtey‐
dessä, kun asia etenee.
Siivoustalkoot järjestettiin 29.10.2016.
Kaavoitus‐ ja liikennetyöryhmä
Kaavoitus‐ja liikennetyöryhmä on kokoontunut Erkki Ropen johdolla. Keskustelun aiheina ovat
olleet mm. pihakatukokeilun tilanne (ei ratkaisuja), ”Pyöräkadun kävely”, liittyen Pyöräkadun tilan‐
teen selvittämiseen (19.7.2016) Mukana kierroksella olivat asukasyhdistyksen edustajia ja Renorin
kerrostalojen edustaja.
Kyläeloa, koko perheen yhteinen puuhatapahtuma järjestettiin 28.8.2016 Kittelän puistossa.
Kasvipankin hoitotalkoot pidettiin 3.8.2016 ja samalla maalattiin ja kunnostettiin Mäkitupa.
Kevätretki tehtiin 15.5.2016
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Kevätretki suuntautui Hämeenlinnaan, mukana oli bussilastillinen anttilanmäkeläisiä. Puuhamie‐
henä toimi Jussi Laherto.
Valon juhla järjestettiin la 10.12.2016
Tänä vuonna sää suosi juhlijoita. Runsaat lyhdyt valaisivat Mäkituvan, tunnelmaa loi myös nuotio,
jonka ääreen kokoonnuttiin makkaranpaistoon. Ohjelmallisena numerona kuultiin kanteleen soit‐
toa, soittajana oli Loviisa Valpuri Itäpää ikä 6 v. Asukasyhdistys tarjosi lämmintä juotavaa pientä
korvausta vastaan. Juhlintaan osallistui noin 30 henkilöä.
Hiihtopäivä oli Kittelän puistossa laskiaissunnuntaina 6.2.2016
Asukasyhdistys järjesti lapsille ja perheille suunnatun hiihtopäivän Kittelän puistossa. Talviseen
iltapäivään osallistui noin 30 henkilöä. Ahkerille hiihtäjille tarjottiin mehuasemalla lämmintä juo‐
maa ja pullaa.
Muu toiminta
Kouluasia
Kaupungin kouluverkkosuunnittelussa ehdotettiin Anttilanmäen koulun lakkauttamista. Syksyllä
asukasyhdistys sai tiedon koulun vanhempainyhdistykseltä, että sivistystoimiala pyytää lausuntoa
sivistystoimialan palveluverkkoa koskevista muutosesityksistä talousarviossa 2016 (esityksessä
ehdotetaan, että ”Anttilanmäen koulukiinteistön jatkokäyttö ja peruskorjauksen toteuttaminen
voidaan ratkaista keskustan palveluverkkopäätöksen jälkeen. Anttilanmäen suomenkielisen esi‐ ja
perusopetuksen siirtyminen Lotilan‐Tiirismaan kokonaisuuteen sisältyy esitykseen keskustan pal‐
veluverkosta”.
Asukasyhdistys antoi asiasta sivistystoimelle, kaupungin hallitukselle ja valtuustolle oman lausun‐
tonsa koulun säilyttämisen puolesta. Koulun vanhemmat ovat sittemmin saaneet ilmoitukset kou‐
lulaisten siirtymisestä Lotilan kouluun. Anttilanmäen koulun tarina suomenkielisenä esi‐ ja ala‐
asteena siis päättyy syksyllä 2017.
Historiatyöryhmä
Kuluneella toimikaudella historiatyöryhmä on ollut erittäin aktiivinen. Keväällä historiaprojekti sai
Päijät‐Hämeen Kulttuurirahaston apurahan (10 000€) jonka turvin järjestettiin tarjouskilpailu toi‐
mitustyöstä. Historia työryhmän valitsi tehtävään FM Merja Åkerlindin, Merja aloitti työn 6.2016.
Kokouksia on ollut useita ja työryhmän työskentely on ollut tuottoisaa ja idearikasta.
Kesällä kaupungin sivistystoimi myönsi hankkeelle 1 500€ projektirahan. Historia hankkeemme on
myös hyväksytty Suomi 100 juhlavuoden hankkeeksi. Kirjan rahoittamiseksi historiaryhmä on
myynyt Anttilanmäki‐aiheisia t‐paitoja, korttisarjoja sekä vuoden 2017 kalentereita. Kirjaa on myös
ennakkomyyty runsaasti. Kirja taittoon on hyväksytty Mainostoimisto Fasad Oy. Painatuksen tar‐
jouskilpailu on käynnissä. Kirjahanke on loppusuoralla ja julkaisu keväällä 2017.
Asukasyhdistyksen vuoden 2016 kunniakirja myönnettiin asukasyhdistyksen pitkäaikaisellejäsenel‐
le keramiikkataiteilija Airi Huuhtaselle, kunniakirja luovutetaan vuosikokouksessa.
TIEDOTTAMINEN
Ulkoinen tiedottaminen
Kerran vuodessa, joka kevät, asukasyhdistys laatii ja jakaa alueen jokaiseen kotiin kevättiedotteen,
jossa asukasyhdistys kertoo johtokunnan uudesta kokoonpanosta sekä tulevan toimikauden toi‐
mintasuunnitelman. Kevättiedotteen mukana jaetaan myös asukasyhdistyksen jäsenmaksulomak‐
keet. Jäseneksi liittymisestä ja jäsenmaksun suorittamisesta kerrotaan myös asukasyhdistyksen
nettisivuilla.
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Asukasyhdistys tiedottaa tulevista tapahtumista ja tilaisuuksista asukasyhdistyksen ilmoitustauluil‐
la, nettisivuilla ja Omalähiö ‐lehdessä.
Sisäinen tiedottaminen
Sisäinen tiedottaminen on hoidettu pääosin sähköpostitse. Kokoontumiset ovat mahdollistaneet
myös suullisen tiedottamisen.
Asukasyhdistyksen omilta internet‐sivuilta löytyy paljon tietoa ja myös historiaa asukasyhdistyksen
vaiheista (www.anttilanmaki.fi) ja facebook‐ryhmä (facebook.com/anttilanmaki) toimii reaaliaikai‐
sena tiedotuskanavana ja ovat jokaisen ulottuvissa.

LOPUKSI
Kulunut toimikausi oli jälleen kerran antoisa ja erittäin työntäyteinen. Kulunut vuosi osoitti sen,
että tarvittaessa Anttilanmäki‐Kittelän alueelta löytyy edelleen joukkovoimaa, joskin arkisemmista
asioita huolehtiminen on jäänyt turhan harvojen harteille.
Keväällä 2016 yhdistyksen hallituksen pitkäaikaisesta jäsenyydestä luopuivat Kerttu Ristola ja
Heikki Tamminen, Mia Salila, Jussi Laherto, Pirkko Valenko, Göran Johnson, Airi Huuhtanen ja Kirsti
Lahdensivu.
Kiitos teille osallisuudesta ja arvokkaasta panostuksesta asukasyhdistyksen toimintaan vuosien
saatossa sekä kaudella 2015‐2016.
Yhdistyksen jäsenmäärä on huolestuttavasti vähentynyt edellisestä vuodesta. Tulevan kauden ta‐
voitteeksi otammekin uusien jäsenten hankinnan, ja mietimme yhdessä, kuinka tehdä asukasyh‐
distystoiminnasta suurempaa joukkoa kiinnostavaa toimintaa, onhan alkava toimintakautemme
2017 60‐vuotisjuhlavuotemme, jonka valmisteluun tarvitsemme runsasta ja innokasta tekijäjouk‐
koa. Pääasia on, että toimimme hyvässä yhteisymmärryksessä yhteisen hyvän puolesta, ja par‐
haimmillaan toimintamme on paitsi antoisaa myös palkitsevaa.
Hyvää alkanutta juhlavuotta kaikille. Anttilanmäki elää, eläköön Anttilanmäki!

Lahdessa 14.2.2017
Ulla Tuominen
puheenjohtaja
Anttilanmäki‐Kittelän asukasyhdistys ry
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