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Aurinkolahti sijaitsee Vuosaaren keskustasta koilliseen meren välittömässä
läheisyydessä.
Alueelle perustettiin kaupunginosayhdistys, joka merkittiin yhdistysrekisteriin
16.10.2006.
Vuosi 2010 oli seuran neljäs täysi toimintavuosi.
Toimintaympäristö
Rakentamisen hiipuminen huonon taloudellisen tilanteen vuoksi viivästytti
alueen valmistumista,
mutta kuluneena vuonna on rakentaminen taas virinnyt käyntiin sekä kanavan
varrella että kahvikorttelissa. Lämmin kesä houkutteli paljon ihmisiä rannalle, vilkkaimpina
päivinä jopa 10 000
rantaelämästä nauttijaa aiheuttaen myös erityyppisiä häiriötä ja sotkemista.
Paikallisen Siwan
siirtyessä palveluissaan ympärivuorokautiseksi aiheutti se myös häiriötä ja
sotkemista, ja johti
lopulta aukioloaikojen lyhentämiseen seuramme käynnistämän
asukastilaisuuden myötä.
Yleistä
Helsingin Aurinkolahti-Seura päätti pitäytyä aktiviteeteissaan perinteisesti
hyviksi koetuissa
tapahtumissa ja järjesti suositut siivoustalkoot, kanavalaulutilaisuuden,
Helsinki-päivän- ja Taitei-den yö tapahtumat sekä joululauluillan. Tämän
lisäksi Eelis Lajusta kuulemalla pyrimme kartoittamaan hänen mahdollisuuksiaan kulttuurielämän kehittämiseen
yhdistyksemme puitteissa. Seuran nettisivuja kehitettiin edelleen. Yhdistyksen
jäsenen Teppo Koskisen ehdotuksesta sinne liitettiin kartta Aurinkolahden
alueesta. Sivuille lisättiin Albumi auki-linkki, palautemahdollisuus ja historiikkia alueestamme.
Standaari
Nimettiin standaarityöryhmän jäseniksi Yrjö Ketonen, Marja Paronen ja Harry
Piela, jotka saivat
tehtäväkseen luoda seurallemme oman standaarin ja standaarin säännöt.

Standaarihanke saatiinkin
toteutetuksi ja standaarin luovuttamista koskevat säännöt esitettiin hallituksen
kokouksessa 8.11.10,
jossa ne tulivat hyväksytyiksi.
Hallitus
Helsingin Aurinkolahti-Seura piti vuosikokouksensa tiistaina 26.3.2010.
Osanottajina paikalla oli
25 yhdistyksen jäsentä.
Vuosikokouksessa valitun hallituksen ovat muodostaneet Ulla
Äkräs puheenjohtajana, Unto Palminkoski varapuheenjohtajana, Anita Roos rahastonhoitajana, Mikaela
Mandalios sihteerinä ja
muina hallituksen jäseninä Eero Bäckman, Yrjö Ketonen, Marja Paronen,
Harry Piela ja TimoTuomi.
Hallitus kokoontui kahdeksan kertaa.
Tilintarkastajat
Varsinaisina tilintarkastajina ovat olleet Mauno Pihlaja ja Lauri
Takala. Varatilintarkastajina ovat olleet Aino Larha ja Markku Raitamo.
Jäsenistö
Jäsenmäärä oli vuoden vaihteessa 132 henkilöjäsentä ja 5 yhteisöjäsentä.
Varsinainen toiminta
Aktiviteetit painottuivat erilaisten jo aikaisemmin hyviksi koettujen
tapahtumien järjestämisiin.
Siivoustalkoot toteutettiin 26.4. runsain joukoin
Kanavalaulut 27.5. sai taas väen liikkeelle ja laulamaan sekä kuuntelemaan
kuoroesityksiä
Helsinki-Päivä 12.6. toteutettiin monipuolisin ohjelmin
Taiteiden yö 27.8. oli menestys sekä osanoton että taloudenkin kannalta
Joululaulut Myrskylinnussa 18.11. veti yli kaksikymmentä asukasta
rauhoittumaan joulun tunnelmaan saaden osallistujilta myönteistä palautetta.

Kaartin jääkärirykmentin komentajan Jukka Valkeajärven kutsumana
seuramme hallitusjäsenet
kävivät tutustumassa Santahaminan suunnitelmiin ja pääsivät seuraamaan
myös näytöksiä maastossa.
Aurinkolahden Siwan ympärivuorokautinen aukiolo aiheutti niin mittavat
järjestyshäiriöt, että
seura järjesti Albatrossissa seurakunnan tiloissa tilaisuuden tilanteen
kartoittamiseksi. Kuusi
hallituksen jäsentä oli paikalla ja sai kuultavakseen liikkeen edustajille
suunnatun paikalla olleen 50 asukkaan osanottajajoukolta murskaavan
palautteen, joka johti kaupan johdon pikakokoukseen palauttaen aukioloajat
alkuperäisiin aikoihin.
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