Helsingin Aurinkolahti-Seura ry
TOIMINTAKERTOMUS 2011
Helsingin Aurinkolahti-Seura perustettiin 6.4.2006 ja merkittiin
yhdistysrekisteriin 16.10.2006.
Kaupunginosayhdistys sijaitsee Vuosaaren keskustasta kaakkoon rajoittuen
merkittävältä osalta mereen ja näin yhdistys kuuluu myös ns. rantaryhmään
muiden Helsingin rannoilla sijaitsevien kaupunginosayhdistysten kanssa.
Vuosi 2011 oli seuran viides täysi toimintavuosi.
Toimintaympäristö
Kuluneena vuona toimintaympäristömme rakentaminen on vilkastunut.
Kanavan varrelle suunnitellun rakentamisen pysähtymisen jälkeen ovat nyt viimeisetkin alueen
rakennushankkeet käynnistyneet.
Tämän ohella kahvikorttelin rakentaminen on jo hyvässä vauhdissa ja
Aurinkotuulenkadun varteenkin on nousemassa uusi koulu. Siihen tulee myös seuramme aloitteiden
pohjalta toteutettava asukastila.
Solvikinkadun varteen rakennettavien kolmen pienkerrostalon paalutustyöt
ovat käynnistyneet. Sikuripuiston suunnitelmat ovat myös valmistuneet ja
Solvikinpuiston suunnittelu on käynnistymässä. Kahvikortteliin ja
Solvikinpuistoon rakennettaneen seuramme aloitteen mukaisesti
koirakäymälät.
Helsingin kaupunginsuunnitteluvirastolta yhdistys on saanut antamaansa
palautteeseen vastauksen, että Solvikinkatu tullaan liittämään
nopeusnäyttölistaan, josta valitaan kaupungista noin 20 kohdetta, joihin
asennetaan nopeusnäyttötaulu.
Kaupunginsuunnitteluvirastolta on yhdistyksen asukaspysäköintiä koskevaan
tiedusteluun vastauksena saatu tieto, ettei siihen ole näköpiirissä muutoksia.
Yleistä
Helsingin Aurinkolahti-Seura jatkoi aktiviteeteissaan hyviksi osoittautuneiden
tapahtumien toteut-tamista järjestäen keväiset siivoustalkoot, perinteisen ja
suositun kanavalaulutilaisuuden, Taiteiden yö-tapahtuman, jota suosi
erinomainen sää ja se näkyi todella runsaana osanottona, ja joululauluillan
Myrskylinnussa.
Uusina hankkeina osallistuttiin myyjäisiin kauppakeskus Columbuksessa,
adventtimyyjäisiin kirkolla ja settlementtiyhdistyksen järjestämiin myyjäisiin Skatan tilalla.

Ensijaisena tarkoituksena oli tuoda yhdistystämme tunnetuksi sen ohessa,
että esittelimme ja myimme uusia Aurinkolahti-kortteja.
Yhdistyksen kotisivut on päivitetty ja järjestetty asukkaille alueen brändäystä
käsittelevä jäsenilta Uutelan kämpällä alustajana Sari Klinga.
Albatrossiin järjestettiin asukkaiden informoimiseksi tilaisuus, missä
selvitettiin alueellamme tapahtuvaa rakentamista vaikutuksineen.
Hallitus sai vieraakseen myös
apulaiskaupunginjohtaja Pekka Saurin keskustelemaan alueemme
turvallisuutta ja viihtyisyyttä lisäävistä toimenpiteistä. Tätä varten Saurille
lähetettiin ennakkoon Maija-Kaarina Salorannan laatima muistio. Tapahtuma
osoittautui rohkaisevaksi antaen uskoa
asukkaiden vaikutusmahdollisuuksiin ja Saurin ohjeistamina hallitus laati
strategian.hankkeiden eteenpäinviemiseksi.
Antti Elosen laatima kirjelmä Helsingin kaupungin liikuntavirastoon ja
rakennusvirastoon on eittämättä ollut vaikuttamassa siihen, että Aurinkorannan lähiliikuntapaikan
yhteydessä oleva kävelyreitti on päässyt talvikunnossapidon piirin.

Seura tuotti myyntiin ensimmäiset Aurinkolahti-aiheiset postikortit.

Hallitus
Helsingin Aurinkolahti-Seura piti vuosikokouksensa tiistaina 29. päivänä
maaliskuuta 2011
Aurinkolahden peruskoululla Iiluodonpiha 1:ssä. Osanottajia paikalla oli 27
yhdistyksen jäsentä.
Vuosikokouksessa valitun hallituksen ovat
muodostaneet Ulla Äkräs puheenjohtajana, YrjöKetonen vapapuheenjohtajana, Anita Roos rahastonhoitajana, Mikaela Mandalios
sihteerinä ja muina
hallituksen jäseninä Eero Bäckman, Annabella Nordqvist, Marja Paronen,
Harry Piela, Maija-Kaarina Saloranta ja Timo Tuomi.
Hallitus kokoontui kaksitoista (12) kertaa.

Maankäyttö- ja kaavoitusjaos
Hallitus päätti 16.5.2011 kokouksessa perustaa Aurinkolahtiseuraan
maankäyttö- ja kaavoitusjaoksen, jonka vastuuhenkilöksi suostumuksellaan nimettiin Antti Elonen As. Oy
Helsingin Afroditestä.
Toiminnantarkastajat
Varsinaisina toiminnantarkastajina ovat olleet Mauno Pihlaja ja Lauri Takala.
Varatoiminnantarkastajina ovat olleet Aino Larha ja Markku Raitamo.
Jäsenistö
Jäsenmäärä oli toimintavuoden päättyessä 195 henkilöjäsentä ja 5
yhteisöjäsentä.
Varsinainen toiminta
Aktiviteetit painottuivat erilaisten jo aikaisemmin hyviksi koettujen
tapahtumien järjestämisiin.
Järjestettiin myös asukastilaisuuksia ja oltiin mukana muutamissa
myyjäisissä. Käynnistettiin
alueen viihtyisyyden edistämiseksi vuorovaikutusta viranomaisiin.
Tapahtumat:
Siivoustalkoot 14.5
Kanavalaulut 18.5
Asukasilta asuinalueen brändäyksestä Uutelan kämpällä 15.8
Taiteiden yö 26.8
Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Saurin tapaaminen 1.9
Kulttuuritorille osallistuminen Columbuksessa 8.10
Asukasilta Albatrossissa aluettamme koskevissa rakentamisasioissa 18.10
(78 osallistujaa+esiint.)
Adventtimyyjäisiin osallistuminen Vuosaaren kirkolla 26.11
Joululauluilta 8.12
Setlementtiyhdistyksen myyjäiset Skatan tilalla 11.12
Seuran edustajat muissa yhteisöissä
HELKAssa, rantaryhmässä ja asuinalueryhmässä on seuramme edustajana
toiminut Harry Piela.
Vuosaaren asukastoimikunnassa edustajana on ollut Unto Palminkoski ja

varalla Ulla Äkräs.
Näkyvyys lehdissä
Paikallislehdessä on julkaissut kuvalliset artikkelit kanavalaulutapahtumasta,
taiteiden yöstä ja
apulaiskaupunginjohtaja Pekka Saurin tapaamisesta sekä haastattelun
Aurinkolahden imagosta.

Hallitus

