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Helsingin!Aurinkolahti"Seura!ry
TOIMINTAKERTOMUS!2015
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!alueen!asukkaiden!keskinäistä!yhteistyötä!ja!omatoimisuutta
"!edistää!asukkaiden!viihtyvyyttä,!harrastus"!ja!kulttuuritoimintaa
"!toimia!jäsentensä!edunvalvojana
Toimintavuosi!2015
Vuosi!2015!oli!Seuran!yhdeksäs!täysi!toimintavuosi.!Helsingin!Aurinkolahti"Seura!on!saavuttanut
merkittävän!aseman!Helsingin!kaupunginosayhdistyksien!joukossa.!Seuralla!on!hyvät!ja!vakiintuneet!
suhteet!kaupungin!virkamiehiin.!Seuran!asukastilaisuudet!saavuttavat!hyvin!alueen!ja!lähiympäristön!
asukkaat.
Vuosikokous
Helsingin!Aurinkolahti"Seura!ry:n!vuosikokous!pidettiin!keskiviikkona!25.3.2015!klo!18.00!
Aurinkolahden
peruskoulu!Kanavassa!Aurinkotuulenkatu!11!Helsinki.Vuosikokoukseen!osallistui!27!jäsentä.
Vuosikokouksen!puheenjohtajana!toimi!Yrjö!Ketonen!ja!sihteerinä!Aimo!Mikkonen.
Vuosikokous!valitsi!yhdistyksen!puheenjohtajaksi!Erkki!Pesosen.!Hallituksen!jäseniksi!valittiin!Antti!
Elonen,!Yrjö!Ketonen,!Risto!Pellinen,!Seija!Virta!ja!Raimo!Hintsala.!Vuosikokous!valitsi!
toiminnantarkastajat.!Varsinaisiksi!toiminnantarkastajiksi!valittiin!Pauli!Särkilahti!ja!Harry!Kirjavainen!ja!
varalle!valittiin!Ulla!Äkräs!ja!Mikaela!Mandalios.
Nimenkirjoittajien!muutos!ilmoitettiin!!Patentti"!ja!Rekisterihallitukseen!(PRH)!12.4.2015!ja!Yritys"!ja!
yhteisötietojärjestelmään!(YTJ)!29.4.2015.!2.10.2014!PRH:ssa!rekisteröidyn!sääntömuutoksen!jälkeen!
yhteisöjäsenillä!on!kaksi!ääntä!ja!henkilöjäsenillä!yksi!ääni.!Toinen!muutos!koski!hallituksen!kokoa:!
Puheenjohtaja!+!5!–!9!jäsentä.
Hallitus
1.1.2015!–!25.3.2015!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!25.3.2015!"!31.12.2015
Yrjö!Ketonen!puheenjohtaja!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Erkki!Pesonen!puheenjohtaja
Antti!Elonen!varapuheenjohtaja/AAF!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Antti!Elonen!varapuheenjohtaja/AAF
Aimo!Mikkonen!sihteeri!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Risto!Pellinen!sihteeri
Seija!Virta!rahastonhoitaja/kirjanpito!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Seija!Virta!rahastonhoitaja/kirjanpito
Risto!Pellinen!nettisivut!/!tiedotus!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Yrjö!Ketonen
Marjut!Välipakka!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Raimo!Hintsala
!
Hallitus!kokoontui!vuoden!2015!aikana!yhteensä!8!kertaa.
Toiminnantarkastajat
Varsinaisina!toiminnantarkastajina!ovat!olleet!Pauli!Särkilahti!ja!Harry!Kirjavainen.
Varatoiminnantarkastajina!ovat!olleet!Ulla!Äkräs!ja!Markku!Raitamo!(25.3.2015!asti)!ja!25.3.2015!alkaen!
Mikaela!Mandalios.
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Jäsenet
Seuraan!liittyi!vuoden!aikana!9!henkilöjäsenta!ja!2!yhteisöjäsentä.!Yksi!yhteisöjäsen!erosi!seurasta.
Jäsenmäärä!oli!toimintavuoden!lopussa!222!henkilöjäsentä,!22!yhteisöjäsentä!ja!yksi!(1)!kannattajajäsen.
Jäsenmaksunsa!2015!maksoi!65!henkilöjäsentä!ja!8!yhteisöjäsentä.
Jäsenrekisteri!ja!kotisivut
Sähköisen!jäsenrekisterin!uusinta!toteutettiin!toimintavuoden!2014!aikana.!Hyvästä!alusta!huolimatta!mm.!
rekisterin!automaattinen!jäsenmaksujen!laskutusjärjestelmä!ei!2015!toiminut!toivotulla!tavalla!ja!
loppuvuodesta!kävi!ilmi,!että!osa!laskuista!oli!jäänyt!lähettämättä.!Tämä!omalta!osaltaan!selittää!vajeet!
jäsenmaksukertymissä.
Antti!Elonen!ja!Risto!Pellinen!kartoittivat!edelleen!kotisivujen!ajantasaistamista.!Aurinkolahti"Seuralle!
tulevat!uudet!kotisivut,!mihin!liitetään!Aurinkolahden!asuntoyhtiöfoorumin!kotisivut.!Lähinnä!
kustannussyistä!johtuen!asiassa!ei!päästy!etenemään!toivotulla!tavalla.!
Jäsenrekisteri!ja!kotisivut!toteutetaan!Yhdistysavain"ohjelmiston!pohjalle.!
Aurinkolahden!asunto"osakeyhtiöfoorumi!(AAF)!jaos
Aurinkolahden!asuntoyhtiöfoorumi!(AAF)!perustettiin!2013!Aurinkolahti"Seuran!hallituksen!alaiseksi!
pysyväksi!jaokseksi!tiivistämään!taloyhtiöiden!yhteistyötä.!Näin!asuntoyhtiöfoorumilla!on!yhdistyksen!
kautta!yhteydet!viranomaisiin.
AAF:n!työvaliokunnan!jäseninä!jatkoivat!jo!vuodelle!2014!valitut!Antti!Elonen,!Eija!Kevätniemi,!Harry!
Kirjavainen,!Kimmo!Mikkonen,!Erkki!Yrjölä!ja!Aimo!Mikkonen.!Työvaliokunta!ei!ole!kokoontunut!2015!
aikana.
AAF!on!aikaisemmin!neuvotellut!Kiinteistöliitto!Uusimaan!kanssa!hinnan!alennuksia!Kiinteistöliitto!
Uusimaan!palveluihin.!Kiinteistöliitto!Uusimaa!tarjoaa!AAF:n!jäsenyhtiöille!alennettuun!hintaan!
kulutusseurantapalvelun!ja!teknisen!tarkastuspalvelun.
!
Tärkein!toiminnan!kohde!2015!on!ollut!AAF:n!kotisivujen!toteuttaminen,!joka!on!jatkunut!hakemiston!ja!
hierarkiapuun!sekä!sisällön!kehittämisellä.!Tarvittavat!netti"!ja!sähköpostiosoitteet!on!varattu!
Aurinkolahti"Seuralle.!Aikaisemmin!on!myös!suunniteltu!asuntoyhtiöiden!vertailutietokannat/"taulukot!
sekä!tiedostokirjasto.!!
20!AAF:n!jäsentä!teki!3.6.!ekskursion!Vantaan!jätevoimalaan.!Tilaisuus!antoi!paljon!uutta!tietoa!jätteiden!
käsittelemisestä!ja!uuden!tyyppisestä!energiatuotannosta.
Aurinkolahti-Seuran järjestämä vuotuinen Petankki-Cup pelattiin 22.9.2015. Peliä harjoiteltiin
rantakentällä koko kesän ajan tiistai-iltaisin. Cupiin osallistui 14 jäsentä, joista muodostettiin 6
joukkuetta. Viime vuoden hopeajoukkue otti vuoden 2015 voiton kotiin. Voittaja oli Bäckmanin
perhejoukkue, isä Tomi ja nuori Daniel Bäckman vahvistettuna Markku Raitamolla. Palkintona edellisen
vuoden tapaan oli aito ranskalainen shamppanjapullo.
Maankäyttö"!ja!rakentamisjaos
Vuonna!2011!perustetun!pysyvän!maankäyttö"!ja!rakentamisjaoksen!vastuuhenkilönä!toimi!edelleen
Antti!Elonen.
Edustukset!ja!jäsenyydet!muissa!yhteisöissä
!Aurinkolahti"Seuran!edustajana!Helsingin!kaupunginosayhdistysten!kattojärjestö!Helka!ry:ssä!oli!Antti!
Elonen.!Helka!ry:n!toimintaa!rahoittaa!Helsingin!kaupunki,!joten!sen!kautta!kaupunginosayhdistyksillä!on!
hyvät!yhteydet!kaupungin!instansseihin.!Helka!myös!opastaa,!tiedottaa!ja!kouluttaa!runsaasti.!Seuran!
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edustajat!ovat!valikoidusti!osallistuneet!kaupungin!järjestämiin!infotilaisuuksiin!ja!seminaareihin.
Aurinkolahti!on!Vuosaaren!osa"alue,!joka!rajoittuu!merkittävältä!osalta!mereen!ja!Uutelankanavaan.!Siksi!
yhdistys!on!mukana!myös!ns.!Stadin!rantaryhmässä,!johon!kuuluvat!kaikki!Helsingin!rantaviivaan!
rajautuvat!kaupunginosayhdistykset.!Seura!ei!ole!nimennyt!edustajaa!rantaryhmään,!mutta!tarvittaessa!
seurannan!ja!kannaotot!on!hoitanut!varapuheenjohtaja!Antti!Elonen.
Asukasdemokratian!ja!yhteisöllisyyden!kehittämiseksi!perustettu!Vuosaari"toimikunta!on!vaatimattomasta!
alustaan!kasvanut!merkittäväksi!uusien!kärkihakkeiden!kehittäjäksi!koko!Vuosaaren!alueella.!Vuonna!
2015!käynnistyi!mm.!”visitvuosaari.fi”!matkailuhanke.!Aurinkolahti"Seuran!edustajana!Vuosaari"
toimikunnassa!jatkoi!varapuheenjohtaja!Antti!Elonen.
Helsingin!Aurinkolahti"Seura!ry!on!Suomen!Kotiseutuliiton!jäsen!Helkan!kautta.
Toimintaympäristö
Alueen!rakentaminen!jatkuu!edelleen!talojen,!puistojen!ja!katujen!rakentamisena!ja!viimeistelynä.
Kahvikorttelin!toinen!rakentamisvaihe!on!menossa!alueen!lounaiskulmassa.!Solvikinpuiston!eteläreunaan!
rakennetaan!muutamaa!paritaloa,!jotka!valmistuvat!2016!puolella.!Uutelan!kanavan!ns.!kaarikorttelin!
kaikki!talot!ovat!valmistuneet!ja!Kauniinilmanpuiston!pohjoisosa!on!saatu!istutuksineen!valmiiksi.!
Kanavan!suihkulähdeosan!ympärille!on!asennettu!katuvalaistus!muun!kanavan!mallin!mukaisesti!sekä!
runsaasti!kiinteitä!penkkejä.!Kaksi!pohjoisinta!siltaa!on!saanut!tyylikkään!ramppivalaistuksen.!
Aurinkotuulenkadun!ja!kanavan!väliin!on!rakennettu!kivetty!torialue,!jonka!reunaan!Hellekujalle!on!
järjestetty!poikittaispysäköinti.!Tämän!lisäksi!on!Kauniinilmankujan!ja!Aurinkotuulenkadun!risteykseen!
saatu!uusi!pysäköintipaikka!jo!siellä!olevan!suurehkon!ympyrän!muotoisen!pysäköintipaikan!lisäksi.!
Näillä!uudistuksilla!on!alueelle!saatu!riittävästi!autopaikkoja!palvelemaan!myös!uutta!koirapuistoa,!joka!
on!tekeillä!Uutelan!metsään!ja!yksi!sen!käyntiteistä!lähtee!Kauniinilmankujan!keskiosasta.
Solvikinpuisto!valmistui!vuoden!2015!lopulla.!Puisto!on!osoittautunut!käytännössä!varsin!suosituksi!
erikoisesti!lapsiperheille,!joiden!käyttöön!on!rakennettu!monipuolinen!leikkikenttä!liikuntalaitteineen.!
Myös!Solvikinkadun!ja!Leikosaarentien!yhdistävä!valaistu!puistokäytävä!on!ollut!ahkerasti!alueen!
asukkaiden!käytössä.!Solvikinpuiston!suunnitteluryhmässä!Seuran!edustajana!oli!Antti!Elonen.
Solvikinpuiston!puistokäytävän!ja!Leikosaarentien!kulmaan!rakennettiin!Solvikinpuiston!pysäköintialue,!
joka!yhdessä!Uutelankanavan!kaakkoiskulmalla!olevan!Uutelan!pysäköintialueen!kanssa!tarjoaa!lisää!
pysäköintimahdollisuuksia!alueen!asukkaille!ja!vieraille.!
!
Varsinainen!toiminta
Helsingin!Aurinkolahti"Seura!on!joutunut!vuoden!2015!aikana!supistamaan!ja!leikkaamaan!perinteisiä!
toimintojaan!monestakin!eri!syystä,!joista!talousasiat!ja!henkilöresurssit!ovat!merkittävimmät.!Kuluneena!
vuonna!on!panostettu!yhteistyön!kehittämiseen!muiden!alueella!toimijoiden,!erikoisesti!Vuosaari"Seuran!
kanssa.!Asiat!on!pääsääntöisesti!jaettu!kolmeen!eri!koriin:!Yhteiset!tapahtumat,!lausuntoyhteistyö!ja!
AAF:n!toiminnan!kehittäminen!ja!laajentaminen.!Tässä!mielessä!toimintakertomuksessa!esitettävät!asiat!
ja!tulokset!poikkeavat!merkittävästi!vuodelle!2015!tehdystä!toimintasuunnitelmasta.
Tapahtumat
Siivoustalkoot!pidettiin!maanantai"iltapäivällä!4.5.2014!Aurinkolahden!alueella.!Sää!suosi!ja!osallistujia!
oli!22.!Suunnitellut!työt!saatiin!tehtyä.
Alunperin!Aurinkolahti"Seuran!toimesta!käynnistetystä!Aurinkokirppiksestä!jouduttiin!luopumaan!
yhteistyön!Lions!Club!Helsinki!/!Soihdut!kanssa!päätyttyä!kolmen!vuoden!yhteistyön!jälkeen!keväällä!
2014.
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Aurinkolahti"Seura!osallistui!yhdessä!Vuosaari"Seuran!kanssa!Vuotalossa!26.5.!pidetyille!
esikaupunkimessuille.!Tilaisuudessa!annettiin!tietoja!seuran!toiminnasta!ja!tarjottiin!postikortteja!
ostettavaksi.
Perinteiset!Kanavalaulut!laulettiin!aurinkoisessa!ja!lämpimässä!illansuussa!Uutelan!kanavan!rannalla!ti!
2.6.2014.!Yhteislaulajia!oli!noin!70!henkilöä,!vauvasta!vaariin.!Laulattajana!toimi!aikaisemmilta!vuosilta!
tuttu!Timo!Raittinen!säestäjänään!hanuristi!Pauli!Aaltonen.!Vuo"Veikot!Tapio!Tanskanen!johdolla!esitti!
yhteislaulun!lomassa!merellisiä!lauluja.
Pitkän!pohdinnan!ja!keskustelun!jälkeen!päätettiin!jättää!väliin!osallistuminen!to!20.8.2015!järjestetyn!
Taiteiden!Yön!ohjelmaan!ja!järjestelyihin.!Keskustelussa!tuotiin!esiin!mielenkiintoisia!uusia!
ohjelmamahdollisuuksia,!mm.!nukketeatteri!Hevosenkenkä!ja!Työ"!ja!Elinkeinoministeriön!(TEM)!
”Teollisuusneuvokset”!orkesteri,!joihin!kumpaankin!joillakin!hallituksen!jäsenillä!oli!suorat!suhteet.!
Pääasiallinen!syy!kielteiseen!päätökseen!oli!seuran!niukka!kassatilanne,!joka!ei!mahdollistanut!
esiintymislavan!(jonka!aikaisemmin!kaupunki!osittain!rahoitti)!ja!sille!rakennettavan!ohjelman!tilaamista,!
puhumattakaan!ilotulituksesta,!jonka!reaalikustannus!on!3000!€!luokkaa.!Tämän!lisäksi!lupien!ja!
turvahenkilöiden!järjestäminen!on!vuosi!vuodelta!muuttunut!yhä!työläämmäksi!ja!kasvavia!kustannuksia!
vaativaksi.!Tiedossa!oli!myös,!että!aurinkolahtelaisille!on!tarjolla!ilotulitus!noin!viikkoa!myöhemmin!
Kampelan!ja!Lions"klubin!järjestämien!”venetsialaisten”!yhteydessä.!!
Vuosaaren!Uutelan!Joulupolkuun!osallistuttiin!su!13.12.2014!jo!kolmannen!kerran!yhdessä!Helsingin!
Vetokoirakerhon!kanssa.!Lapsille!järjestettiin!maksutonta!koira"ajelua.!Tihkusateesta!huolimatta!lapset!
sankoin!joukoin!jaksoivat!jonottaa!vuoroaan!ja!pääsivät!pienelle!koira"ajelulenkille.!Karkkeja!jaettiin!
yleisölle.!Tapahtuma!saavutti!jälleen!kerran!suuren!suosion.
Helsinki"päivää!ja!syksyistä!koirapäivystäjien!tempausta!ei!järjestetty!voimavarojen!puutteen!vuoksi.!!
Lausunnot!ja!neuvottelut
Ehkä!tärkein!ja!haastavin!tehtävä!oli!26.2.2015!annettu!lausunto!Helsingin!yleiskaavaluonnoksesta!2050.!
Tätä!edelsi!asiaa!koskeva!Helka!ry:n!16.2.!järjestämä!seminaari!ja!tiedotustilaisuus!Vuosaaren!lukiossa.!
Lausunnon!pääviesti!oli!”Ei!kerrostaloja!Uutelan!kanavan!itärannalle”!ja!että kaavaehdotuksen erittäin
massiivinen, tiivis kerrostalovaltainen rakentaminen tuhoaisi kaupunkikuvallisesti upean ja ehyen
Aurinkolahden itäosan palkitun asemakaavan. Perusteluiksi esitettiin lisäksi kalliin ja palkitun
Kauniinilmanpuiston tuhoutuminen ja että Uutelan luonto- ja kulttuuriarvot sekä biodiversiteetti ovat
uhattuna. Keskustelua on seurattu koko vuoden ajan ja päivitetty lausunto päätettiin jättää 26.1.2016
mennessä, jolloin Helsingin yleiskaava 2050:n näytteilläolo päättyy.
Aurinkolahti"Seura!seuraa!aktiivisesti!Uutelan!koira"aitauksen!toteutusta.!2014!osallistuttiin!koira"
aitauksen!suunnittelukokoukseen!ja!2015!uutisoitiin,!että!koira"aitauksen!rakennustyöt!alkavat!jo!2015!
puolella.!Suunnittelukokouksessa!2014!tuotiin!esiin!mahdolliset!liikenteelliset!ongelmat!ja!niitä!seurataan!
jatkuvasti.!!Kuten!edellä!toimintaympäristön!muutosta!kuvattaessa,!saatetaan!todeta,!että!osa!seuran!
esittämistä!uhkakuvista!on!poistunut!alueen!lyhytaikaisten!pysäköintipaikkojen!lisääntymisen!myötä.
Jatkettiin!yhteydenpitoa!rakennus"!ja!ympäristötoimen!apulaiskaupunginjohtaja!Pekka!Saurin!kanssa!
Uutelan!kanavaan!liittyvissä!asioissa.!Kanavan!rakentamisaikainen!jätemaavuori!saatiin!siirrettyä!pois!
Uutelan!metsän!alueelta!Pekka!Saurin!ja!kaupungivaltuutettu!Timo!Raittisen!toimesta.
Kotiseutuliitto!tarjosi!useita!eri!toimintamahdollisuuksia!mm.!liittymistä!kotiseutulehtien
neuvottelukunnan jäseneksi ja kotiseutusäätiön perustajajäseneksi. Näihin ei katsottu tarvetta osallistua,
mutta kulttuuriympäristön sitoutumiskampanjaan otettiin myönteinen kanta.
Rantaryhmän aloitteesta tehtyyn Kruunusillat-valitusteksti merkittiin tiedoksi. Todettiin asian tärkeys,
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mutta koska asian hallinnollinen käsittely oli epäselvä ei toistaiseksi päätetty ottaa yhdistyksenä kantaa.
Todettiin, että Helsingin alueen kaupunkipuisto-aloite on tärkeä erikoisesti Uutelan kanavan itäpuolen
rakentamishankkeen torjumiseksi. Päätettiin tukea aloitetta.
Palautettiin mieliin ongelma hiekkarannan vaarallisista kivistä. Todettiin, että monet tahot ovat
tuloksetta yrittäneet vaikuttaa asiaan. Asia päätettiin pitää toimintalistalla ja miettiä miten edetä.
!
Toivotettiin Vuosaari-lehdelle onnea 50-vuotsipäivänä 4.11. muistelemalla Aurinkolahti-Seuran historiaa.
Otettiin kantaa postin lopettamiseen 17.6 ja suunnitelmaan Rastilan leirintäalueen siirtämiseksi Uutelan
alueelle. Myöhemmin 29.11. selvisi, että kaupunki on päättänyt etsiä sopivaa leirintälueen sijoituspaikkaa
muualta.
Osallistuttiin Vuosaaren keskustaa ideoivaan työpajaan Vuotalossa 21.10.
Seuran hallitus sai nettisivujen kautta parikymmentä yhteydenottoa. Kaikkiin asiallisiin kyselyihin ja
kommentteihin pyrittiin vastaamaan.
!
Vuosaari"Seuran!hallituksen!kanssa!pidettiin!7.4.!ja!11.12.!kaksi!yhteistyökokousta.!Päämääränä!oli!
kartoittaa!alueita,!joilla!pienin!järjestelyin!voitaisiin!toimia!yhdessä.!!Aurinkolahti"Seura!!esitti!
lähtökohtanaan!yhteistyöhön!kolmea!pääteemaa:!Yhteiset!tapahtumat,!lausuntoyhteistyö!ja!AAF"
toiminnan!laajentaminen!uusien!taloyhtiöiden!tukemiseksi!Vuosaari"Seuran!toimialueella.!!!Sovittiin,että!
voimia!yhdistetään!Vuosaari"Seuran!50v!ja!Aurinkolahti"Seuran!10v!juhlajärjestelyissä!koko!vuoden!2016!
ajan.!Päätettiin!mm.!osallistua!maaliskuussa!yhdessä!”Vuosaari!50!vuotta”!"teemaan!liittyen!Columbus"
päivään,!jonka!
teemana!on!”Tullaan!tutuiksi”!ja!järjestää!toukokuussa!”Suvilintu!ja!kanavalaulut”!
Vuosaari"Seuran,!Aurinkolahti"Seuran!ja!seurakunnan!yhteistyönä!kanavan!alkupäässä.!Muut!
suunnitelmat!selviävät!toimintasuunnitelmasta!vuodelle!2016.
Vuosikokouksessa!asetettu!10"vuotisjuhlatoimikunta!(Ulla!Äkräs,!Mikaela!Mandalios,!Aimo!Mikkonen!ja!
Mauno!Pihlaja)!ei!ole!kokoontunut!vuoden!2015!aikana.!Vuoden!aikana!Mauno!Pihlaja!on!laatinut!
alustavan!luonnoksen!”Helsingin!Aurinkolahti"Seuran!historiikista.
!
Talous
Yhdistyksen!varainhankinta!koostui!henkilö"!ja!yhteisöjäsenmaksuista.!Yhdistys!!sai!pienehköjä!tuloja!
myös!postikorttien!myynnistä!tapahtumien!yhteydessä!ja!kirjastossa.!Tuloja!kertyi!yhteensä!1851,50!ja!
menoja!kirjattiin!1880,71,!joten!tilikauden!tulos!osoitti!29,21!€!alijäämää.
!
Aurinkolahti"Seuran!vastuuvakuutus!on!OP"Pohjolassa!ja!vuokrattuna!varastotila!Leikosaarentie!25!B:ssä!
yhdistyksen!tavaroidensäilyttämistä!varten.
Tiedotustoiminta
Tärkein!ilmoitus"!ja!tiedotuskanavamme!on!paikallinen!Vuosaari"lehti,!joka!onkin!auliisti!antanut!tilaa!
tapahtumillemme!ja!julkaissut!runsaasti!kuvia!eri!tilaisuuksista.!Aurinkolahti"Seuran!hallituksen!jäsenet!
ovat!myös!laatinen!useita!artikkeleita!Vuosaari"lehteen.!Seuran!tapahtumista!on!myös!tiedotettu!
Aurinkolahden!alueelle!levitetyillä!julisteilla.
Sisäistä!ja!ulkoista!tiedottamista!on!hoidettu!seuran!omien!kotisivujen!kautta.!Kotisivuilla!on!julkaistu!
eroavan!puheenjohtajan!tervehdys,!yksi!kannanotto!liittyen!Uutelan!kanavan!itäpuolen!rakentamiseen,!
kolme!jäsenkirjettä!ja!viisi!tiedotetta!järjestetyistä!tapahtumista.!Kotisivuja!on!päivittänyt!seuran!sihteeri!
Risto!Pellinen.
Aurinkolahti!–!Taustaa!ja!kaavoituksen!historiaa
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”!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!2015!lopullisesti!valmistunut!
Kauniinilman!puisto!on!upea!ja!monipuolinen!kokonaisuus.!Uusilla!ramppivaloilla!varustetut!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

