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Anttilanmäki-Kittelän asukasyhdistys ry, Lahti
http://www.anttilanmaki.fi/

TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2022-31.12.2022

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
Asukasyhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen johtokunnan valitsee vuosikokous, joka
pidettiin keskiviikkona 9.3.2022 klo 18 alkaen Anttilanmäen koululla. Yhdistyksen
puheenjohtajaksi valittiin Janne Ranne ja johtokunnan muiksi varsinaisiksi jäseniksi seuraavat
henkilöt: Terhi Kaakinen, Sara Tala, Johanna Mäntylä, Anne-Maj Rope, Leo Lastikka, Nanna
Lyytinen ja Katriina Ranne. Varajäseniksi valittiin: Heli Halla, Maria Hyvönen, Minna Laherto,
Elisa Pitkäranta, Erkki Rope, Ulla Suomi ja Katri Ståhlberg.

Asukasyhdistyksen sääntöjen mukaan johtokunnan järjestäytyminen tapahtuu johtokunnan
ensimmäisessä kokouksessa, jonka puheenjohtaja kutsuu koolle. Ensimmäisessä kokouksessa
johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja muut
tarpeelliset toimihenkilöt.

Johtokunnan ensimmäinen kokous pidettiin tiistaina 29.3.2022 klo 18 puheenjohtaja Janne
Ranteen kotona. Johtokunnan varapuheenjohtajaksi valittiin Terhi Kaakinen, sihteeriksi
Johanna Mäntylä ja rahastonhoitajaksi Katri Ståhlberg.

YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ

Kokoukset

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 9.3.2022 Anttilanmäen koululla.
Johtokunta kokoontui vuoden aikana 9 kertaa. Kokoukset pidettiin johtokuntalaisten kotona.
Kokousten lisäksi asukasyhdistyksen työryhmät pitivät omia tapaamisiaan.

Yhdistyksen jäsenet

Toimikauden 2022 lopussa yhdistyksen jäsenmaksun oli maksanut 143 taloutta (jäsenet).
Vuoden 2021 lopussa maksaneita oli 138 taloutta. Kevättiedotteen välissä jaettiin
perinteinen maksulappu.

TALOUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Toimintaa rahoitetaan jäsenmaksuilla ja
kannatusjäsenmaksuilla. Vuonna 2022 asukasyhdistyksen jäsenmaksu oli 15 €/talous.
Asukasyhdistyksen talous on kunnossa ja maksuvalmius hyvä. Toiminnantarkastajina toimivat
Jarkko Hellsten ja Jana Chkolenko.
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TOIMINTA

Toimintavuodesta 2022 muodostui hieman aiempaa vuotta rauhallisempi, sillä tänä vuonna
päädyttiin pitämään välivuosi kyläjuhlasta. Sen tilalla järjestettiin pienemmän mittakaavan
tapahtuma ”Illallinen Anttilanmäen taivaan alla”. Perinteisten retkien, tilaisuuksien, talkoiden
ja vaikuttamistyön lisäksi kunnostettiin kasvipankkia sekä kehitettiin Lainaamolle uutta
järjestelmää.

Kesäretki Kumpulan kyläjuhliin
Yhdistyksen jäsenillä oli mahdollisuus tutustua sekä Anttilanmäen kyläjuhlan esikuvaan

Kumpulan kyläjuhlaan että Kumpulan herttaiseen pientaloalueeseen keväisellä yhteisretkellä

28. toukokuuta. Matkaan lähteneet kymmenkunta yhdistyksen jäsentä saivat mukavasti

vinkkejä.

Luonnonkukkien päivän retki
Kesäkuun 18. asukasyhdistys kutsui luonnosta kiinnostuneet kaupunkilaiset tutustumaan
Anttilanmäen seudun luonnonkasvistoon. Oppaina toimivat Aki Sinkkonen, Anne-Maj Rope
ja Olli Ojala.

Avoimet puutarhat
Yhdistys etsi aktiivisesti puutarhoja mukaan valtakunnalliseen tapahtumaan ja olisi

tarjonnut myös apua markkinoinnissa. Lopulta kuitenkin vain kaksi puutarhaa alueelta

uskaltautui mukaan, näissä olikin kävijöitä paljon

Illallinen Anttilanmäen taivaan alla

Syyskuun 2. päivän iltana järjestetty “Illallinen Anttilanmäen taivaan” alla oli tupaten

täysi. 100-päisen piknikseurueen ilta sujui leppoisasti muun muassa Etelärinteen poikia

kuunnellen. Tapahtumaa tuki Lahden kumppanuuspöydät. Tapahtuman voisi järjestää

esimerkiksi joka toinen syksy, kun kyläjuhlassa pidetään välivuotta.

Omien pihojen syyssiivousviikko
Yhdistys kustansi jäsenetuna kolmeen paikkaan (Kivenkuja, kasvipankki ja Kittelän
leikkipuisto) siirtolavat 13.– 20. lokakuuta haravointijätteelle. Tänä vuonna lehdet kasattiin
kasoihin, joista ne noudettiin siivousviikon päätteeksi. Yhteistyökumppani oli Maansiirto
Morri.

Yleisten alueiden syyssiivousviikko

Yhteisen alueiden siistimistalkoot olivat vuorossa heti omien pihojen jälkeen. Lahden

kaupunki toimitti alueelle risuille ja lehdille lehtilavat kolmeen paikkaan ja kuljetti ne

pois seuraavalla viikolla. Tarjolla oli talkookahvit ja pullat Mäkituvalla.
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Valon juhla
Perinteistä Valonjuhlaa ja samalla Mäkituvan 20-vuotisjuhlaa vietettiin Mäkituvalla 11.
joulukuuta. Asukasyhdistys tarjosi makkaraa, glögiä ja pipareita. Mäkituvan perustajat
kutsuttiin henkilökohtaisella kutsukortilla paikalle ja silloinen työnjohtaja Tapio Nortunen piti
puheen. Lisäksi haastateltiin rakentajia. Lämminhenkisessä tilaisuudessa oli osallistujia yli
70.

Joulumatka Mäntsälään
Vanhanajan joulua oli mahdollisuus ihastella Mäntsälässä Saaren kartanolla 17. joulukuuta.
Matkaan lähdettiin Anttilanmäeltä autokunnittain ja yhdistys maksoi ajosta
kilometrikorvauksen.

VAIKUTTAMISTYÖ

Linjakatulaisilta ja yleisimminkin kitteläläisiltä tuli palautetta pysäköinnin tuomista

ongelmista kadun alkupäässä. Muun muassa pihoista ei päästy pois ja vaaratilanteitakin oli

nähty. Yhdistys otti yhteyttä kaupungininsinööriin ja vuoden 2023 alussa Linjakadulle

saatiinkin pysäköintikielto sujuvoittamaan kadun liikennettä.

Kaupungille annettiin kannanotto kaupunkimetsien arvosta. Pidettiin hoitotavoitteita

hyvinä ja onnistuneesti toteutettuina.

Käynnistettiin suunnittelu liikenneympyrän liittämiseksi pihakatualueeseen käynnissä olevan

Hopealähteenkadun eteläpuolen kaavoituksen ja toteutuksen yhteydessä. Neuvottelut

kaupungin kanssa jatkuvat.

Päätettiin tehdä aloite kaupungille korotuksen toteuttamisesta Nikkarinkadun ja

Nikkarinkujan sekä Heikinkadun ja Ruopankadun risteyksen kohdalle suositun kevyen

liikenteen turvallisuuden parantamiseksi.

Pyydettiin kaupunkia korjaamaan liikenneympyrän 30 km:n nopeusrajoitusliikennemerkki

katusuunnitelman mukaiseksi 20 km/h -merkiksi.

Yhdistyksen saaman asukkaan yhteydenoton johdosta yhdistys teki kyselyn Nousukadun

asukkaille ruokajakelusta kadulla. Kyselystä piirtyy kuva, että jotain jonotukselle kannattaa

tehdä. Ruokajakelun sujuvoittamiseksi ja tilanteen parantamiseksi asukasyhdistys voi tehdä

leveämmillä hartioillaan paljonkin, jotta kaikki osapuolet ovat mahdollisimman tyytyväisiä.

Asiasta on keskusteltu jo poliisin edustajan sekä kaupungin edustajien kanssa. Seuraavaksi

on vuorossa itse ruokajakelutahot. Prosessi on käynnissä, mutta asian käsittely on vielä

kesken.
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Muu toiminta

Pihakadun kalustamista jatkettiin. Asukasyhdistyksen aktiivit kunnostivat kaksi

puistonpenkkiä ja sijoittivat ne Anttilankadulle ja Polkukadulle. Lisäksi Lahden kaupunki piti

lupauksensa ja kustansi Hopealähteen vanhan kaivon tuntumaan Vihdinkujalle

levähdyspenkin. Kaivo oli ennen vanhaan Anttilanmäellä paikka, jonne kokoonnuttiin

yhteen. Lisäksi pihakadun nopeusrajoituksiin haluttiin kiinnittää huomioita tekemällä

katuun virallisen mallin mukainen nopeusrajoitusmerkintä. Ne tulivat Vihdinkadulle,

Vihdinkujalle ja Anttilankadulle.

Kasvipankilla järjestettiin talkoita kasvukauden aikana, jolloin tarjolla oli myös neuvontaa ja

kasvipankin kitkemistä sekä taimien vaihtoa ja siemeniä. Talkoisiin liittyy lajien tunnistusta

paikan päällä. Lisäksi on annettu hoito- ja istutusohjeita ja tehty yhteistyötä päiväkotilasten

kanssa, joilla on oma kasvipalsta. Niittysiemeniä on jaettu alueen asukkaille. Yle uutiset

Häme teki jutun perinnekasvien kierrätyksestä kasvipankilla.

Ympäristöryhmä on tehnyt vieraslajien torjuntaa puistoista ja Paskurinojan varrelta (lupiini)

sekä ylläpitänyt roskapihtilainaamoa ostamalla uusia pihtejä ja roskapusseja. Lisäksi ryhmä

on kerännyt asuinalueelta roskia (saalis kirjattu taulukkoon) ja poistanut graffiteja.

Hoitonurmien niityttämistä on tehty Anttilanmäelle kaupungin tuella. Kyseessä on kaksi

pienehköä puistokohdetta.

Käynnistettiin Anttilanmäen koteja ja puutarhoja -teoksen valmistelu.

Palkinnot

ANNETUT LAUSUNNOT JA SELVITYSPYYNNÖT

VUODEN 2022 KUNNIAKIRJA

Asukasyhdistyksen vuoden 2021 kunniakirja luovutettiin maaliskuussa 2022 Janne ja Katja
Hanhijärvelle. Hanhijärvet ovat avanneet puutarhansa musiikin riemun näyttämöksi ja
nautinnoksi meille kaikille luoden yhteisöllisyyttä asuinalueellemme.

TIEDOTUS JA VIESTINTÄ ALUEEN ASUKKAILLE

Asukasyhdistys jakoi alueen jokaiseen talouteen kevättiedotteen, jossa kerrottiin uuden
johtokunnan kokoonpano, esiteltiin lyhyesti tulevaa toimintakautta ja työryhmiä. Lisäksi
mukana oli puheenjohtajan tervehdys alueen asukkaille.

Yhdistyksen sähköpostiosoite on: asukasyhdistys@anttilanmaki.fi

Asukasyhdistys tiedotti tulevista tapahtumista ja ajankohtaisista asioista uutiskirjeessä, joka
lähetettiin vuoden aikana kolmesti tilaajille. Lisäksi käytössä olivat tiiviisti ilmoitustaulut,

mailto:asukasyhdistys@anttilanmaki.fi
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Facebook-sivusto, Instagram-tili ja Omalähiö-lehti. Ilmoitustaulut ovat myös alueen
asukkaiden käytössä.

Uutiskirjeen tilaajamäärä vuoden lopussa on kasvanut 151:een ja Facebookissa
seuraajia oli 711. Suurin hyppäys seuraajissa on tapahtunut Instagram-tilillä
@anttilanmaki.fi, jossa seuraajia vuodenvaihteessa oli yli 900.

YHTEENVETO JA KIITOKSET

Toimintavuosi toi mukanaan uusia toiminnan muotoja ja tapoja. Kiitos kaikille alueen
asukkaille ja varsinkin kaikille jäsenille rakkaan asuinalueemme kehittämisestä.

Lahdessa 9.2.2023
Lahdessa
Janne Ranne
Puheenjohtaja
Anttilanmäki-Kittelän asukasyhdistys ry


