Helsingin Aurinkolahti-Seura ry
TOIMINTAKERTOMUS 2012
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. Hallituksen jäsen Antti Elonen on ollut
edustajamme rantaryh-mässä kuin myös asukastoimikunnan lakkauttamisen
sijaan perustetussa Vuosaari Toimikunnassa.
Yhdistykselle hankittiin uusi teltta.
Vuosi 2012 oli seuran kuudes täysi toimintavuosi.
Toimintaympäristö
Kuluneena vuonna toimintaympäristömme rakentamisen vilkastuttua
alueemme alkaa pikku hiljaa
valmistua joskin Kahvikortteli on monen vuoden rakennusprojekti.
Kanavakoulun osoittautui
kauniiksi rakennukseksi, josta on kyselty kokoontumistiloja yhdistyksellemme,
asian ollessa
kuitenkin vielä avoin. Alkujaan kouluun kaavaillusta asukastilasta ei ole
kuulunut mitään.
Kahvikorttelin viereen rakennettavan Sikuripuiston aloitusta on esitetty
vuoden 2013 talousarvioon.
Antti Elosen kirjelmä kaupunginjohtaja Jussi Pajuselle riittämättömistä
roskiksista sai aikaan muutaman ison roskalaatikon toimittamisen rantamme yhteyteen. Myös rannalle
pystytetty City wc on
yhdistyksemme aikaansaannosta.
Solvikinpuistosta parkour-telineineen ja seuramme aloitteen mukaisesti
koirakäymälöineen ja lasten leikkipuistoineen on rakentamispäätös tehty. Työt
aloitetaan ja saataneen päätökseen tämän vuoden aikana. Seuran
edustajana Antti Elonen on mukana Solvikinpuiston suunnitteluryhmässä.

Itäkeskuksen A-klinikan toiminnot siirrettiin 26.3.2012 Columbuksen
terveystaloon asukkaita kuulematta.
Edellisvuonna kaupunginsuunnittelulautakunta vastasi myönteisesti
hakemukseemme koskien nopeusnäyttöjen asentamista Solvikinkadulle ja
ilmoitti liittäneensä meidät nopeusnäyttölistaan,
josta valitaan 20 kohdetta. Ratkaisusta ei ole toistaiseksi tietoa.
Aurinkolahtea koskevat liikennejärjestelyt vastuksesta huolimatta toi uusia
toteutuksia linjoihin
tiivistäen myös bussivuoroja. Lakkautettiin linjat 90B, 90 BK, 90K ja 502 sekä
jatkamalla linjan 78 reittiä Vuosaaren metroasemalta Aurinkolahden kautta Hansaterminaaliin. Jokerilinjat
liikennöivät edelleen Aurinkolahden alueella varsin tyhjinä.
Yleistä
Helsingin Aurinkolahti-Seura jatkoi hyviksi osoittautuneiden tapahtumien
toteutuksia järjestäen ke-väiset siivoustalkoot, perinteisen ja suositun
kanavalaulutilaisuuden, Taiteidenyö tapahtuman, jota suosi erinomainen sää,
ja hyvät ohjelmatoteutukset, mikä näkyi runsaana osanottona sekä joululauluillan Myrskylinnussa, yli 20 asukkaan osallistuessa yhteislaulutapahtumaan
Simo Parosen tahdis-sa. Osallistuimme myös myyjäisiin kauppakeskus
Columbuksessa, jossa keskityimme Aurinkolahti-korttien myymiseen.
Ravintola Solmun kanssa teimme yhteistyötä Taiteidenyö- tapahtumassa käytetyn aukiotilan osalta.
Vetäydyimme kirkolla toteutettavista adventtimyyjäisistä
myyntiartikkeleidemme puutteen vuoksi ja Skatalta setlementtiyhdistyksen
myyjäisistä samaisesta syystä.
Albatrossissa järjestettiin asukkaille informaatiotilaisuutena Seppo Tirkkosen
juontama liikenneilta asiantuntijoina HSL:n Miska Peura ja Eeva Ranta ja
HKL:n edustajana Jessica Karhu. Paikalla oli myös Inga Valjakka
liikennesuunnitteluvirastosta, ja Peik Salonen kaupunki-suunnitteluvirastosta.
Illan suunnitteli Antti Elonen ja tapahtuma toteutettiin yhteistyönä Vuosaariseuran kanssa.

Asukkaita oli paikalle saapunut sata kunta (n. 100).
Uusina aktiviteetteina toteutimme lasten Helsinki-päivän
hiekkaveistoskilpailuineen tapahtuman
saadessa runsaan osanoton. Myös Aurinkolahti-Seuran ja LC Aurinkolahti
Soihtujen yhteisesti toteuttama kirpputori toukokuussa onnistui hyvin.
Hankittiin myyntiä varten Aurinkolahti-Seuran postikortteja, joille on ollut
hyvää kysyntää.
Yrjö Ketonen osallistui 3.9 hallituksen edustajana sisäasiainministeriön
PAKE-hanke työpajaan, koskien ´Asuinympäristö tukemaan kotoutumista´.
Syksyllä perustettiin Aimo Mikkosen, Harry Pielan ja Helena Salon
muodostama projektiryhmä
koostamaan seuramme aikaansaannoksia. Työtä ovat jo aikaisemmin
pohjustaneet Mauno Pihlaja ja
Unto Palminkoski. On laadittu lyhyt ja pitkä versio eri tarkoituksia varten.
Ulla Äkräs ja Yrjö Ketonen kävivät kahvila Kampelassa onnittelukäynnillä
yrittäjyyspalkinnon merkeissä.
Syyskuussa on jäsenistölle lähetetty infokirje.
Hallitus
Helsingin Aurinkolahti-Seura piti vuosikokouksensa tiistaina 20. päivänä
maaliskuuta 2012 klo
18.00 alkaen Aurinkolahden peruskoululla Iiluodonpiha 1:ssä. Osanottajia
paikalla oli 32 yhdistyksen jäsentä.
Vuosikokouksessa valitun hallituksen ovat muodostaneet Ulla Äkräs
puheenjohtajana, YrjöKetonen varapuheenjohtajana, Anita Roos
rahastonhoitajana, Mikaela Mandalios sihteerinä ja
muina hallituksen jäseninä Antti Elonen, Kyllikki Holopainen, Aimo Mikkonen,
Harry Piela, Helena Salo ja Maija-Kaarina Saloranta.
Harry Piela erosi hallituksesta paikalta poismuuttamisen johdosta 30.9.2012.
Hallitus kokoontui 11 kertaa.

Maankäyttö- ja kaavoitusjaos
Hallituksen 16.5.2011 kokouksessa perustaman maankäyttö- ja
kaavoitusjaoksen vastuuhenkilönä
on toiminut aktiivisesti Antti Elonen.

Toiminnantarkastajat
Varsinaisina toiminnantarkastajina ovat olleet Mauno Pihlaja ja Lauri Takala.
Varatoiminnantarkastajina ovat olleet Aimo Larha ja Markku Raitamo.
Jäsenistö
Jäsenmäärä oli toimintavuoden päättyessä 195 henkilöjäsentä ja 8
yhteisöjäsentä.
Varsinainen toiminta
Aktiviteetit painottuivat erilaisten jo aikaisemmin hyviksi koettujen
tapahtumien järjestämisiin ja
luotiin pari muuta tapahtumaa ja lähdettiin mukaan ensi kesän Taiteidenyö
tapahtuman laajenta-misen suunnitteluun ja toteutukseen yhdessä
Metropolian kanssa.
Tapahtumat:
•Aurinkolahden joukkoliikenneilta Albatrossissa yhteistyönä Vuosaari-Seuran
kanssa 6.3
•Siivoustalkoot (piti huolen alueen siistimisestä) 28.4
•Aurinkokirppis yhteisyössä LC Soihtujen kanssa (toivottiin seuraavaksikin
vuodeksi) 5.5
•Kanavalaulut Simo Parosen ja baritoni Jorma Mutasen johdolla( vain aurinko
puuttui) 30.5
•Taiteiden-yö tapahtumassa lasten hiekkaveistoskilpailu + nukketeatteri 12.6
•Myyjäiset Columbuksessa 13.10
•Joululaulut 4.12
Seuramme edustajat muissa yhteisöissä
HELKAssa edustajana on Aimo Mikkonen ja Rantaryhmässä sekä hiljattain
perustetussa Vuosaari Toimikunnassa on jäsenenä Antti Elonen.

Näkyvyys lehdissä
Vuosaari-lehdessä on julkaistu kuvalliset näyttävät artikkelit
tapahtumistamme.

Hallitus

