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TOIMINTASUUNNITELMA 2023

ASUKASYHDISTYKSEN TARKOITUS

Anttilanmäki-Kittelän asukasyhdistys ry:n tarkoituksena on edistää Anttilanmäen
ja Kittelän alueen elävyyttä, kestävää kehitystä ja asukkaiden yhteistoimintaa.
Se toimii hyvän, viihtyisän ja turvallisen asumisen, rakentamisen ja
asuinympäristön, alueen palveluiden sekä alueen rakennus- ja miljööperinteen
säilyttämisen puolesta.

JOHTOKUNTA JA TOIMINNANTARKASTAJAT

Vuosikokous pidetään 30.3.2023 klo 18 alkaen Anttilanmäen koululla.

Johtokunnan toimikausi alkaa vuosikokouksesta ja päättyy seuraavaan
vuosikokoukseen. Kokouksessa valitaan puheenjohtaja sekä 4-8 varsinaista
jäsentä ja 4-8 varajäsentä.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin,
rahastonhoitajan ja muut tarpeelliset toimihenkilöt.

Yhdistyskokous valitsee kaksi (2) toiminnantarkastajaa sekä näille kaksi (2)
varamiestä.

YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Johtokunta kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa. Kokouksiin voidaan
kutsua asiantuntijajäseniä. Kokoukset voidaan pitää joko yhdistyksen Google
Meet -sovelluksella etäkokouksena tai läsnäolokokouksena kulloiseenkin
ajankohtaan soveltuen. Yksi kokouksista voi olla nk. kiitoskahvien merkeissä
erikseen valittavassa paikassa. Johtokunnan kokousten lisäksi asukasyhdistyksen
työryhmät pitävät omia tapaamisiaan.

Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokous pidetään sääntöjen mukaan maaliskuussa. Vuoden
2023 kokous pidetään 30.3.2023 kello 18 Anttilanmäen koululla (Svenska
Gården).

Sääntöjen mukaan vuosikokous kutsutaan koolle vähintään kaksi (2) viikkoa
ennen kokousta yhdistyksen ilmoitustauluille kiinnitettävillä ilmoituksilla ja/tai
lehti-ilmoituksella yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

http://www.anttilanmaki.fi


2

TALOUS

Vuonna 2022 asukasyhdistyksen jäsenmaksu oli 15 euroa /talous ja
kannatusjäsenmaksu 20 €.  Tilinumero on Helmi-Säästöpankki
FI1942120010198956, saaja: Anttilanmäki-Kittelän asukasyhdistys ry. Kuluvan
vuoden jäsenmaksun päättää vuosikokous.

Maksulappu jäsenmaksun maksamiseksi jaetaan kevättiedotteen välissä.

Talousarvio vuodelle 2023 hyväksytään vuosikokouksessa ja tarkennettu arvio
hallituksen ensimmäisessä kokouksessa.

TOIMINTA 2023

Hyväksi havaittua jokavuotista toimintaa ovat ainakin: haravointitalkoot,
lehtilavat omien pihojen haravointijätteelle, kasvipankkitalkoot kasvukaudella,
roskapihtilainaamon käyttö, yhteinen retki jonnekin perinnemiljööseen sekä
Valon juhla joulukuussa.

Lauantaina elokuun 12. päivänä järjestetään taas suosittu Anttilanmäen
kyläjuhla. Tapahtumalle on löytynyt jo järjestäjäryhmä, mutta talkoolaisia
tarvitaan suuri määrä, sitä enemmän mitä lähemmäksi juhlapäivää mennään.
Tämänvuotisessa kyläjuhlassa painotus on lapsiperheille suunnatussa
ohjelmassa. Tapahtuma pyritään pitämään taiteellisesti korkeatasoisena.

Vuonna 2022 järjestetty Illallinen Anttilanmäen taivaan alla on myös mahdollista
järjestää uudestaan syksyn alkajaisiksi, jos uusi johtokunta haluaa sen
toteuttaa.

Luonnonkukkien päivänä kesäkuun 18:ntena järjestetään kävelykierros
asiantuntijoiden vetämänä lähiympäristössä.

Asukasyhdistys alkaa myös työstää uutta kirjaa, joka kertoo Anttilanmäen
kodeista. Yhdistys etsii koteja kirjaan avoimella haulla, ja kirjatyöryhmä päättää,
mitkä kodit otetaan mukaan esiteltäväksi.

Tavaralainaamon toimintaa on tarkoitus pohtia uudestaan, ja testauksessa on
uusi applikaatio.

Yhdistys alkaa myös pohtia Paskurinojan tulevaisuutta virkistyskäytössä ja
luonnon monimuotoisuuskohteena.

Vuosikokouksen osallistujilta myös kysytään, halutaanko, että Kittelän alueelle
ruvettaisiin hiljalleen ajamaan vahvempaa suojelukaavaa. (Kohta kirjataan
kokouksen päätöksen mukaisesti lopulliseen toimintasuunnitelmaan.)

TYÖRYHMÄT

Vuonna 2022 ja alkuvuonna 2023 työryhmiä on ollut seuraavasti:

1) ympäristö
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2) rakennettu ympäristö, kaavoitus ja liikenne (”raksa”)

3) viestintä

4) Anttilanmäen kyläjuhla

5) Anttilanmäen kodeista kertova kirja

Kaikki työryhmät ovat avoimina liittyä jokaiselle asukasyhdistyksen jäsenelle.
Työryhmien määrä ja tavoitteet voivat vaihdella eri vuosina. Johtokunta toimii
ohjausryhmänä työryhmille. Johtokunta määrittelee tarvittavat työryhmät, niiden
tehtävät ja tavoitteet sekä vastuuhenkilöt järjestäytymiskokouksessaan.

VIESTINTÄ ALUEEN ASUKKAILLE

Jokaiseen talouteen jaetaan kevättiedote, jossa kerrotaan uuden johtokunnan
kokoonpano sekä tiedossa olevaa toimintaa toimikaudelle. Kevättiedotteen
mukana on perinteinen maksulappu jäsenmaksun maksamista varten.

Vakituisina viestintäkanavina toimivat:

(1)Sähköinen uutiskirje
Tilattavissa yhdistyksen nettisivulta. Tilaaminen ei edellytä jäsenyyttä.
3-4 kirjettä vuodessa.

(1)www.anttilanmaki.fi
Aina nähtävillä perustiedot Anttilanmäestä alueena ja nostoina
ajankohtaiset asiat sekä uutiskirjearkisto. Lisäksi sivulla on blogi, jonne
voidaan ottaa kenen tahansa yhdistyksen jäsenen kirjoituksia
kuvineen. Yhdistyksellä on myös os. www.anttilanmaenkylajuhla.net,
jossa viestitään pelkästään kyläjuhlaan liittyvistä asioista.

(2)Facebook
Asukasyhdistyksen Facebook-sivulle laitettavat tiedotteet jaetaan
tarvittaessa myös Anttilanmäkeläiset-ryhmään. Facebookissa tarkoitus
ensisijaisesti informoida asukasyhdistyksen jäseniä ja muita asukkaita
koskevista tapahtumista sekä ajankohtaisista asioista.

(3)Instagram-tili
Tarkoitus on tällä tilillä enimmäkseen fiilistellä Anttilanmäkeä alueena
ja tuoda Anttilanmäki-brändiä näkyvämmäksi. Myös tarkkaan valitut
tiedotteet voi laittaa Instagramiin.

(4)Ilmoitustaulut (7 kpl):
Tarkoitettu pääasiallisesti yhdistyksen tiedotukseen, mutta myös
yksittäiset asukkaat voivat kiinnittää tauluille ilmoituksia, JOS ne
liittyvät jollain tavalla Anttilanmäkeen. Esim. jos joku tarjoaa
lastenhoitopalvelua tai jumppatuntia alueella. Jokainen johtokunnan
jäsen vastaa lähimmän ilmoitustaulun siisteydestä ja asianmukaisesta
sisällöstä.

(5)Yhdistyksen sähköpostiosoite asukasyhdistys@anttilanmaki.fi
Toimii suorimpana väylänä johtokuntaan.

(6)Ilmaisjakelulehdet (Omalähiö, Uusi Lahti), kokouskutsu ja hyvän joulun
toivotus jäsenille.

http://www.anttilanmaenkylajuhla.net
mailto:asukasyhdistys@anttilanmaki.fi

