Helsingin Aurinkolahti-Seura ry.

Toimintakertomus 2013

Helsingin Aurinkolahti-Seura ry.
Helsingin  Aurinkolahti-Seura  perustettiin    6.4.2006  ja  merkittiin  yhdistysrekisteriin  
16.10.2006.  
Rek.nro  195.000.      Y-tunnus    2079286-9
Aurinkolahti-Seuran    tarkoituksena  on:
-  ylläpitää  asuinympäristön  laatua
-  edistää  asukkaiden  keskinäistä  yhteistyötä  ja  omatoimisuutta
-  edistää  asukkaiden  viihtyvyyttä,  harrastus-  ja  kulttuuritoimintaa
-  toimia  alueen  edunvalvojana  seuraamalla  mm.  alueen  kaavoitusta,  maankäyttöä  ja  
liikennesuunnittelua

Toimintavuosi 2013
Vuosi  2013  oli  seuran  kuudes  toimintavuosi.  Tässä  lyhyessä  ajassa  Aurinkolahti-Seura  on  
saavuttanut  merkittävän    aseman  Helsingin  kaupunginosayhdistyksien  joukossa.    Seuralla  
on  hyvät  ja  vakiintuneet  suhteen  kaupungin  virkamiehiin  ja  seuran  asukastilaisuudet  
saavuttavat  hyvin  alueen  ja  lähiympäristön  asukkaat.
Hallitus
Helsingin  Aurinkolahti-Seura  piti  vuosikokouksensa  tiistaina  19.03.  2013  klo  18.00  
Aurinkolahden  peruskoululla,  Iiluodonpiha  1:ssä.  Osallistujia  oli  paikalla  33    yhdistyksen  
jäsentä.  Kokouksen  puheenjohtajana  toimi  Maija-Kaarina  Saloranta,  sihteerinä  Yrjö  
Ketonen.
Vuosikokouksessa  valitun  hallituksen  ovat  muodostaneet  Yrjö  Ketonen  puheenjohtajana,  
Antti  Elonen  varapuheenjohtajana,  Leila  Ahlman-Pesonen  taloudenhoitajana,  Maija-
Kaarina  Saloranta  sihteerinä,  muina  hallituksen  jäseninä  Risto  Pellinen,  Erkki  Pesonen,  
Päivi  Ruismäki  ja  Pauli  Särkilahti.
Hallitus  kokoon  vuoden  2013  yhteensä  9    kertaa.
Toiminnantarkastajat
Varsinaisina  toiminnantarkastajina  ovat  olleet  Mauno  Pihlaja  ja  Ulla  Mutikainen.  Varalla:  
Ulla  Äkräs  ja  Markku  Raitamo.
Jäsenet

Jäsenmäärä  oli  toimintavuoden  päättyessä  201  henkilöjäsentä  ja  11  yhteisöjäsentä.  
Yhteisöjäsenten  määrää  on  onnistuttu  vuoden  aikana  kasvattamaan,  kiitos  vasta  
perustetun  Aurinkolahden  Asuntoyhtiöfoorumin  (AAF).
Maankäyttö- ja kaavoitusjaos
Vuonna  2011  perustetun  maankäyttö-  ja  kaavoitusjaoksen  vastuuhenkilönä  toimii  edelleen  
Antti  Elonen.
Edustukset muissa yhteisöissä
HELKA ry  on  Helsingin  kaupunginosayhdistysten  kattojärjestö.  Sen  toiminnan  rahoittaa  
Helsingin  kaupunki,  joten  sen  kautta  kaupunginosayhdistyksillä  on  hyvät  yhteydet  
kaupungin  instansseihin.  Helka  ry  myös  opastaa  ja  kouluttaa  runsaasti.  Aurinkolahti-
Seuran  edustajana  Helka  ry:ssä  on  toiminut  puheenjohtaja  Yrjö  Ketonen.  
Seuran  edustajat  ovat  myös  osallistuneet  kaupungin  järjestämiin  infotilaisuuksiin  ja  
seminaareihin  sekä  kaupungin  järjestämään  facebook-sivujen  käyttöä  opastavaan  
koulutukseen.
Aurinkolahti  on  Vuosaaren  osa-alue,  joka  rajoittuu  merkittävältä  osalta  mereen  ja  
Uutelankanavaan.  Siksi  yhdistys  on  jäsenenä  myös    ns. Stadin rantaryhmässä,  johon  
kuuluu  kaikki  Helsingin  rantaviivaan  rajautuvat  kaupunginosayhdistykset.  Edustajamme  
rantaryhmässä  on  ollut  yhdistyksen  varapuheenjohtaja  Antti  Elonen  .  
Vuonna  2013  oli  Helsingin  kaupunki  organisoinut  muutamia  asukasdemokratiaa  koskevia  
pilottihankkeita.  Yksi  merkittävä  oli  Vuosaari-toimikunta.    Antti  Elonen  edusti  
Aurinkolahti-Seuraa  Vuosaari-toimikunnassa.
Toimintaympäristö
Alueen  rakentaminen  jatkuu  edelleen.  Uutelankanavan  pohjoiskaareen  on  valmistunut  
kolme  taloa  ja  viimeisen,  neljännen,  rakennustyöt  on  aloitettu.  Solvikinkadulle  valmistui  
kolme  pistekerrostaloa  aikaisemmin  suunniteltujen  rivitalojen  tilalle.  Aurinkolahden  
puistotielle,  hiljattain  entisöidyn  omakotitalon  taakse,  on  valmistumassa  
mielenterveyskuntoutujien  asuintalo.  Kahvikorttelin  rakentaminen  jatkuu  edelleen.  
Kanavakoulun  valmistuttua  on  yhdistyksemme  tavoitteena  saada  sieltä  kokoontumistilaa.  
Aurinkolahti-Seura  lähetti  kirjelmän  kaupunginjohtaja  Jussi  Pajuselle  Sikuripuiston  
tilanteesta.  
Sen  tuloksena  käynnistyi  puiston  rakentaminen  ja  on  nyt  vain  viimeistä  loppusilausta  vaille  
valmis.
Solvikinpuiston  kunnostaminen  aloitettiin  rakentamalla  valaistu  puistokäytävä  yhdistämään  
Solvikinkatu  ja  Leikosaarentie.  Puistokäytävä  on  ollut  ahkerasti  alueen  asukkaiden  
käytössä.  Muilta  osin  Solvikinpuiston  valmistuminen  lykkääntyy  kaupungin  ilmoituksen  
mukaan  marraskuulle  2015.  Antti  Elonen  on-Seuran  edustajana  mukana  puiston  
suunnitteluryhmässä.

Solvikinpuiston  etelälaidassa  on  myynnissä  Helsingin  kaupungin  omistama  rivitalotontti.
Hakemukseemme  saada  Aurinkolahden  vilkkaille  liikenneväylille  1  -2  nopeusnäyttöä  ei  ole  
johtanut  tulokseen.  Asuinkaduilla  ajetaan  jatkuvasti  ylinopeutta,  mihin  syyllistyvät  myös  
kaupungin  bussit.
Seura  on  kiinnittänyt  kaupungin  rakennusviraston  huomiota  Uutelankanavan  pohjoisosan  
alennustilaan.  Suihkulähteet  eivät  toimi,  pumput  ovat  alitehoiset,  pohjoinen  allas  on  suuren  
osan  vuodesta  tyhjä,  keräten  roskia  ja  ylimääräisiä  rakennelmia.  Asukkaille  on  epäselvää  
onko  allas  tarkoitettu  koristeeksi,  lasten  kahluualtaaksi  vai  koirien  uittamista  varten.  
Kaupunki  ei  ole  seuran  pyynnöistä  huolimatta  järjestänyt  kylttejä,  joista  käyttötarkoitus  
selviäisi.
Jokerilinja  78  jatkaa  entistä  reittiään  Aurinkolahden  kautta  satamaan  ja  takaisin  suuren  
osan  päivästä  puolityhjänä.  Seura  esitti  jo  vuonna  2012,  että    tarpeeton  ja  kallis  golf-
kentän  kierros  tulisi  lopettaa.  Vihdoin  nyt  syksyllä  2013  HSL  teki  päätöksen  sen  
lopettamisesta.  Aurinkolahti-Seura  seuraa  kaupungin  uusia  reittisuunnitelmia  aktiivisesti  ja  
ottaa  tarvittaessa  kantaa.  
Seura  on  myös  tehnyt  aloitteen  Vuosaaren  Urheilupuiston  tarkoituksenmukaisesta  
viitoituksesta,  mutta  toistaiseksi  tuloksetta.

Varsinainen toiminta
Helsingin  Aurinkolahti-Seura  on  jatkanut  entiseen  tapaan  suurta  suosiota  saavuttaneiden  
ylesiötapahtumien  järjestämistä,  mutta  uuttakin  on  kehitetty    esimerkiksi  lisäämällä  
yhteistoimintaa  muitten  vuosaarelaisten  toimijoitten  kanssa.
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Järjestimme  04.05.  yhteistyössä  LCH-Soihdut  kanssa  Aurinkokirppiksen,  joka  toimi  
erinomaisesti.  Yhteistyö  jatkuu  myös  vuonna  2014.
Jo  perinteiksi  muodostuneet  siivoustalkoot  pidettiin  11.05.  Myöhäinen  ajankohta  
johtui  ennätyksellisestä  lumimäärästä.  Ilma  suosi,  ja  innokkaita  talkoolaisia  osallistui  
tapahtumaan  nelisenkymmentä.  Myös  kahvi  teki  kauppansa.
Kanavalauluihin  30.05.  kokoontui  ennätysyleisö,  kiitos  loistavan  sään.  Tällä  kertaa  
säestäjänä  oli  Pauli  Aaltonen,  esilaulajana  ja  juontajana  Timo  Raittinen.  
Kahvimyyntiä  ei  seura  tällä  kertaa  järjestänyt.  Koska  tapahtumapaikka  sijaitsee  
kahden  kahvilan  välissä,  voi  yleisö  hakeutua  kahveille  joko  Kampelaan  tai  Robert´s  
Coffeen  terassille.  Mieskuoro  Vuo-Veikot  viihdytti  merellisellä  laulusikermällä  
yhteislaulun  lomassa.
Taiteiden  yö  22.08.  toteutettiin  yhteistyössä  Metropolia  ammattikorkeakoulun,  
Vuotalon  ja  Vuosaaren  taiteilijatalon  kanssa.  Paikallisten  yritysten  sponsorointi  ja  
Helsingin  kaupungin  kulttuuritoimien  avustus  takasivat  korkeatasoisen  ohjelman,  
joka  veti  paikalle  runsaasti  kaikenikäistä  yleisöä.  Seuralla  ei  ole  taloudellisia  
resursseja  yksin  kustantaa  Taiteiden  yön  ohjelmaa.
Aurinkolahti-Seuran  koiraprojektissa  27.10.  jaettiin  rantabulevardilla  koiran  
ulkoiluttajille  ilmaisia  kakkapusseja.  Koiranomistajat  pitivät  ideaa  hyvänä  ja  kiittelivät  
koiramaisiin  huomioliiveihin  pukeutuneita  seuran  edustajia.  Hyvän  vastaanoton  
saanutta  tempausta  kannattaa  jatkaa.

-

-
-

Osallistuimme  08.12.  Vuosaaren  joulupolkuun  yhteistyössä  Helsingin  Vetokoira-
kerhon  kanssa  järjestämällä  ilmaista  koira-ajelua  lapsille.  Tapahtuma  saavutti  
suuren  suosion.
Joululauluiltaa  emme  tänä  vuonna  järjestäneet,  koska  tarjontaa  on  Vuosaaressakin  
runsaasti.  Yleisön  kiinnostus  näyttää  myös  hiipuneen  erillisen  aurinkolahtelaisen  
joululauluillan  suhteen.
Seura  kutsui  koolle  aurinkolahtelaisia  asunto-osakeyhtiöitten  edustajia  28.11.  Villa  
Lill  Kalvikiin.  Paikalle  tuli  kolmisenkymmentä  edustajaa.  Päätettiin  perustaa  
erityinen  Aurinkolahden  asunto-osakeyhtiöfoorumi  (AAF).

Tiedotustoiminta
Tärkein  ilmoitus-  ja  tiedotuskanavamme  on  paikallinen  Vuosaari-lehti,  joka  onkin  auliisti  
antanut  tilaa  tapahtumillemme  ja  julkaissut  runsaasti  kuvia  eri  tilaisuuksista.  Aurinkolahti-
Seuran  hallitusten  jäsenet  ovat  myös  laatinen  useita  artikkeleita  Vuosaari-lehteen.
Puheenjohtaja  Yrjö  Ketonen  kirjoitti  Helsingin  Sanomien  ”Mielipide”-palstalle  vastineen  
Aurinkolahtea  koskeneeseen    kriittiseen  mielipiteeseen.  Ketosen  rakentava  ja  sovitteleva  
kirjoitus  poiki  sen  jälkeen  kaksi  positiivista  Aurinkolahtea  koskevaa  uutista  Helsingin  
Sanomiin.    Lisäksi  YLE  Radio  Vega  kävi  haastattelemassa  puheenjohtaja  Yrjö  Ketosta  
loppuvuonna  2013.
Seuran  tapahtumista  on  myös  tiedotettu  Aurinkolahden  alueelle  levitetyillä  julisteilla.  
Kotisivuja  päivittää  hallituksen  jäsen  Risto  Pellinen.  
Jäsenille  on  lähetetty  kaksi  jäsenkirjettä.

Aurinkolahden asunto-osakeyhtiöfoorumin (AAF)
perustaminen 28.11.2013
Aurinkolahden  taloyhtiöiden  yhteistyön  tiivistämisessä  otettiin  merkittävä  askel,  kun  Seura  
kutsui  lehti-ilmoituksilla  alueen  taloyhtiöiden  hallitusten    edustajat    28.11.2013  Villa  Lill  
Kallvikiin  perustamaan  järjestäytynyttä  asuntoyhtiöfoorumia.  Paikalle  saapui  edustajat  liki  
kolmestakymmenestä    asuntoyhtiöstä.  Lisäksi  kymmenkunta  yhtiötä  ilmoitti  
kiinnostuksensa  vaikka  ei  päässyt  paikalle.  Kokous  oli  innostunut  ja  yksimielinen  foorumin  
tarpeellisuudesta.  Todettiin  myös  että  foorumi  on  järkevää  muodostaa  Aurinkolahti-Seuran  
yhteyteen  omana  jaostona.  Näin  sillä  on  heti  järjestäytyneen  yhdistyksen  kautta  yhteydet  
myös  viranomaisiin.
Kokouksessa  muodostettiin  työryhmä  esittämään  Aurinkolahti-Seuran  sääntöjen  muutosta,  
jossa  myö  asuntoyhtiöillä  olisi  äänivalta  Seuran  vuosikokouksissa.  Työryhmää  vetää  Antti  
Elonen.  
AAF:n  avulla  on  tarkoitus  myös  lisätä  Aurinkolahti-Seuran  tunnettuutta  sekä  saada  
toimintaa  uusia  aktiivisia  jäseniä  AAF:n  taloyhtiöiden  asukkaista.  

Aurinkolahti – Taustaa ja kaavoituksen historiaa
” Aurinkolahti on syntynyt niille, jotka etsivät korkeatasoista ja ekologista kaupunkiasumista,
kimmeltävän ulapan avaruutta, monipuolista luontoa, upeaa hiekkarantaa sekä bulevardien
puistomaisuutta ja lähipalveluja vaativaan makuun. Täällä jos missä tulee olo, että on ulkomailla.”

Aurinkolahti  on  uusi,  merihenkinen,  noin  8000  ihmisen  asuinalue.  Merellinen  Aurinkolahti  
ja  sen  700  metriä  pitkä  rantabulevardi  on  useasti  palkittu,  urbaani  ja  ekologinen  
kaupunginosa.  Siinä  yhdistyvät  aavan  meren  ulappa,  viihtyisä  ja  turvallinen  asuminen,  
toimiva  julkinen  liikenne  sekä  hyvät  terveys-  ja  kauppapalvelut.  Kaiken  kruunaa  vierestä  
avautuvat  Uutelan  luonnossuojelualueet  ja  laaja  virkistysmetsä.  Aurinkolahti  edustaa  
hienolla  tavalla  2000-luvun  ekologista  ja  luontoarvoja  kunnioittavaa  ympäristösuunnittelua.  

Aurinkolahden synty - Kaavoitus ja rakentaminen
Aurinkolahden  asemakaavan  perusteet  määriteltiin  Helsingin  kaupunkisuunnitteluviraston  
suunnitelmissa    1990-luvulla.  Niissä  todettiin  mm.:
-  Tavoitteena  on  saada  omintakeinen  ja  laadukas  alue.
-  Tonttien  sijainti  rannan  tuntumassa  ja  kanavan  äärellä  edesauttaa  vapaarahoitteisen  
omistuasuntotuotannon  toteutusta.
-  Hiekkaranta  ja  kanava  korostavat  hyvää  mielikuvaa  Vuosaaresta  yleisessä  
tietoisuudessa
Korkealaatuisen  asuinalueen  takaamiseksi  järjestettiin  Aurinkolahdesta  kansainvälinen  
kaavasuunnittelun  kutsukilpailu  vuonna  1996.    Kilpailun  voitti  tunnustettu  arkkitehti
Timo Vormala.   Aurinkolahden  kanavan  ympäristösuunnittelusta  järjestettiin  vuonna  
2003  kilpailu,  jonka  voitti  taiteilija  Anne Koskinen  ehdotuksellaan  ”Kivi”.
Helsingin  kaupunki  on  voimakkaasti  panostanut  asumisen  ympäristöalueen  rakentamisen  
laatuun  ja  yksityiskohtaiseen  viimeistelyyn.    Sen  tuloksena    on    Aurinkolahden  hieno  
rantabulevardi  palkittu  Ympäristörakentamisen  palkinnolla  vuonna  2003.
Uutelan  merikanava  ja  Kauniinilman  puisto  on  upea  ja  monipuolinen  kokonaisuus.  
Hellesilta  ja  Sumujen  silta  sekä  niiden  ali  virtaavat  lohiportaat    ja  kohisevat  putoukset  sekä  
rannan  siloiset  luonnonkalliot  ja  pirunpelto    palkittiin  myös  Ympäristörakentamisen  
palkinnolla  vuonna  2010.
Aurinkolahden  rakennusten  suunnitteluun  ovat  osallistuneet  monet  Suomen  eturivin  
arkkitehdit.  
Hallitus

