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

TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2020‐31.12.2020
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 tiistaina 9.6.2020 klo 18 alkaen Svenska Gårdenin pihalla. Vuosikokousta siirrettiin
Covid19 pandemian aiheuttaman kokoontumista rajoittavien määräysten vuoksi.
Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Silja Kostia ja johtokunnan muiksi varsinaisiksi
jäseniksi seuraavat henkilöt: Maria Hyvönen, Minna Laherto, Heli Halla, Tuire Mickelsson,
Jenni Lehtinen, Jari Helminen ja Aino Bueno. Varajäseniksi valittiin: Matti Honkavaara, Terhi
Kaakinen, Kirsti Lahdensivu, Aija Matikainen, Pirkko Seppä, Sara Tala, Tuulia Halttunen ja
Katriina Ranne.
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 torstaina 16.6.2020 klo 18 Svenska Gårdenin
pihalla. Johtokunnan varapuheenjohtajaksi valittiin Maria Hyvönen, sihteeriksi Heli Halla ja
rahastonhoitajaksi Minna Laherto. Ympäristö-ryhmän vetäjäksi valittiin Aija Matikainen,
tapahtuma- ja vapaa-aika ryhmän vetäjäksi Jenni Lehtinen, rakennetun ympäristön,
kaavoituksen ja liikenteen työryhmän vetäjäksi Ari-Pekka Lauhakari ja Kylätalo-työryhmän
vetäjiksi Tuire Mickelsson ja Aino Bueno.

YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ
Kokoukset
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Covid19 pandemiatilanteen vuoksi vasta
9.6.2020 kun kokoontuminen oli sallittua. Johtokunta kokoontui vuoden aikana 12 kertaa
(joista 2 oli sähköpostikokousta). Kokoukset pidettiin joko zoom-sovelluksella
online-kokouksina, Anttilanmäen baarissa tai Svenska Gårdenissa (pihalla tai koululla).
Johtokunnan nk kiitoskahvit nautittiin Asemapäällikön kahvilassa kokouksen yhteydessä
12.10. Kokousten lisäksi asukasyhdistyksen työryhmät ja kyläjuhlan järjestäjät pitivät omia
tapaamisiaan. Myös kiertotalouden toimintasuunnitelman ja Kylätalo-aloitteen eteenpäin
viejät tapasivat eri kokoonpanoilla.
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Yhdistyksen jäsenet
Toimikauden 2020 lopussa yhdistyksen jäsenmaksun oli maksanut 150 taloutta (jäsenet),
2019 maksaneita oli 150 ja 2018 jäsenmaksun maksoi 133 taloutta. Syystiedotteen välissä
jaettiin perinteinen maksulappu.
TALOUS
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Toimintaa rahoitetaan jäsenmaksuilla ja
kannatusjäsenmaksuilla. Vuonna 2020 asukasyhdistyksen jäsenmaksu oli 10 €/talous.
Asukasyhdistyksen talous on kunnossa ja maksuvalmius hyvä. Toiminnantarkastajina toimivat
Jarkko Hellsten ja Jana Chkolenko. Yhdistys hankki iZettle maksupäätelaitteen käyttöönsä.
TOIMINTA
Vaikka toimintavuotta 2020 leimasi Covid19 pandemian aiheuttamat rajoitukset, toimintaa
oli todella runsaasti ja monipuolisesti.

Kyläralli
Yhdistys osallistui Päijät-Hämeen kylien etänä järjestämään Kyläralliin 13.6.-11.7.
toimittamalla visailukysymyksiä Anttilanmäen ja Kittelään liittyen ja palkinnoksi yhden
historiateoksen (1. painos).

Minikyläjuhla 8.8.
Anttilanmäen Kyläjuhla järjestettiin miniversiona 8.8. ja se sujui hyvin juuri sopivalla
osallistujamäärällä. Osallistujat saivat lunastaa Asemapäällikön kahvilan tarjoaman
picknic-kassin, johon oli ruokatilauksen lisäksi mahdollisuus ostaa Historiikin 2. painos ja/tai
2 kpl pyyhkeitä. Etelärinteen pojat esiintyivät eri puolilla aluetta. Kävelykarttoja painettiin
minikyläjuhlaa varten ja niitä jaettiin Mäkituvalla. Runokätköjä oli piilotettu alueelle.

Kuvataidepäivä 22.8.
Kuvataidepäivä järjestettiin Svenska Gårdenin katoksessa lauantaina 22.8. klo 10-15.
Osallistujia oli 14 ja vetäjinä Anne-Maj Rope ja Terhi Kaakinen. Kuvataidepäivän tuotokset
olivat esillä Kyläkalaasissa 5.9. Kuvataidepäivä oli osa Osallistuva budjetointi- rahoitusta.

Kyläkalaasi 5.9.
Päijät-Hämeen kylien ja korttelien maakuntajuhla Kyläkalaasi järjestettiin Svenska Gårdenissa
koulun juhlasalissa 5.9., järjestäjinä Päijät-Hämeen kylät, Anttilanmäki-Kittelän
asukasyhdistys ja lisäksi mukana Päijät-Hämeen liitto ja Päijät-Hämeen osuuspankki. Juhlassa
jaettiin Suomen kylät hopeisia ansiomerkkejä 7 kpl ja Päijät-Hämeen vuoden kylä titteli.
Tilaisuuden juonsi Antti Reponen, juhlapuheen piti Etelä-Suomen sanomien päätoimittaja
Markus Pirttijoki, musiikkia esitti Iisakki ja Elisa Pitkäranta ja Etelärinteen pojat. Vuoden kylä
kiertopalkinnon luovutti Anttilanmäelle Pääsinniemi-Lauhjoki kylät. Tilaisuuden jälkeen oli
Anttilanmäen kävelykierros Anne-Maj Ropen johdolla. Vellamo-viiri nostettiin Svenska
Gårdenin lipputankoon, jonka jälkeen Etelärinteen pojat viihdyttävät ja tarjolla on kahvia ja
pientä purtavaa kyläläisille. Kuvataidepäivän teokset olivat esillä tilaisuudessa.
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ASKEL-hankkeen työpaja 12.9.
LAB-ammattikorkeakoulun hallinnoima hanke käynnistyi 1.3.2020. Siinä toteutettiin
touko-kesäkuussa 15 alueen asukkaan haastattelu, joiden pohjalta aloitettiin palvelupolkujen
kehittäminen. Työpaja alueen asukkaille oli lauantaina 12.9. Svenska Gårdenissa. Työpajan
järjestivät ASKEL-hanke ja LAB-ammattikorkeakoulun Muotoilun YAMK-opiskelijat.
Työpajassa kehitettiin kolmea palvelua: Tavaralainaamo (yrityksenä CoreOrient), Kasviskassi
(yrityksenä Torikauppa Pupu) ja Reiot-mittauspalvelu (yrityksenä Lahti Energia).

Työpaja Kylätalosta tai - tilasta 11.10.
Kerintie 2 kiinteistö osoittautui sopimattomaksi Kylätalo-käyttöön. Asukkaiden ajatuksia ja
ideoita haluttiin saada esiin työpajassa tulevaa varten. Parikymmentä asukasta tuli
nauttimaan kahvia ja korvapuusteja ja kertomaan ajatuksistaan Anttilanmäen baariin.

Lehtilavat
Omien pihojen haravointi- ja risujätteelle oli asukkaille tarjolla lavoja 15.-22.10.

Haravointi- ja siivoustalkoot 24.10.
Yhteisen alueiden siistimistalkoisiin osallistui mukavasti väkeä ja alueelle muodostui isoja
pinoja lehtiä ja risuja, jotka Lahden kaupunki keräsi pois seuraavalla viikolla. Tarjolla oli
talkoolaisille kahvia ja suolaista ja makeaa Mäkituvalla.

Joulukalenteri 1.-24.12.
Toimintavuoden kruunasi Anttilanmäellä ja Kittelässä järjestetty Joulukalenteri. Asukkaat
ideoivat luukkuja ja ilmoittivat ne Jenni Lehtiselle, joka oli idean alullepanija ja koordinoi
kokonaisuutta. Perinteinen Valonjuhla järjestettiin Mäkituvalla 12.12. virusturvallisena
versiona osana Joulukalenteria. Joulukalenteri ylitti myös mediakynnyksen.

Muu toiminta ja kehittäminen:
➔ Johtokunta käynnisti yhdistyksen dokumenttipankin uudistamisen, laittoi
tietosuoja-asiat kuntoon sekä aloitti www-sivujen kehittämisen
käyttäjäystävällisemmäksi.
➔ Historiateoksen Anttilanmäki elää. Eläköön Anttilanmäki!- teoksen toinen painos
valmistui. Teos on myynnissä Suomalaisessa kirjakaupassa ja Mastolassa 38 euron
hintaan ja yhdistys voi myydä sitä omissa tapahtumissaan 30 eurolla.
Historiaryhmäläiset saivat lunastaa 10 kpl teosta omakustannehintaa.
Ilmaiskappaleita jaettiin vain kaksi.
➔ KivaKombosta tilattiin myytäväksi 100 pellavaista keittiöpyyhettä, jossa oli
paineuttuna Suvi Lehtisen piirtämä kävelykartta.
➔ Osana arjen kiertotalouden edistämistä toteutettiin jätekuljetusten kilpailutus.
Tarkoituksena oli vähentää jäteautojen ajoja alueen kapeilla kujilla. Asukkaat
päättivät itse, vaihtavatko sopimusta ja hoitivat asian yrityksen kanssa. Kilpailutus
tuotti 84 uutta asiakkuutta ja kuusi jätekimppaa keskitetylle jäteyhtiölle.
➔ Kasvipankilla järjestettiin talkoita kasvukauden aikana, jolloin tarjolla oli myös
neuvontaa ja kasvipankin kitkemistä sekä taimien vaihtoa ja siemeniä.
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➔ Esikkopuistossa ja Svenska Gårdenin koulun juhlasalissa järjestettiin jumppa kunnes
kokoontumisrajoitukset estivät ryhmäliikunnan.
➔ Päijät-Hämeen kylä 2020 -voitosta saadut rahat päätettiin käyttää alueen ja
asukkaiden kuvaamiseen eri vuodenaikoina. Projekti aloitettiin syyskuvauksin.
➔ Ankkurin alueen asukasyhdistys sai GreenCapital-rahoitusta roskapihtilainaamokonseptin viemiseksi myös muihin kaupunginosiin. Anttilanmäelle
roskapihtilainaamo tulee keväällä 2021.
➔ Aluetta rumentavien sähkökaappien ehostuksen suunnittelu aloitettiin ja jatkuu
tavoitteena saada ne valmiiksi ensi kesänä.

VAIKUTTAMISTYÖ
Pihakadun liikennemerkkisuunnitelma oli kommentoitavana asukkailla. Siitä tulostettiin
versio Mäkituvan seinään, jotta kokonaisuuden pystyisi hahmottamaan. Kommentit (21)
kerättiin, niitä työstettiin yhteenveto ja lähetettiin Lahden kaupungille. Asiasta oli saapunut
yksi valitus.
Osoitteessa Vihdinhaara 1 sijaitsevan kiinteistön poikkeamisluvan käsittelyssä noudatetusta
kaupungin rakennusvalvonnan menettelystä tehtiin kantelu.
Esikkopuiston suunnitelmaa kommentoitiin sekä yhdistyksen että asukkaiden toimesta.
Toiveita oli saapunut 26 ja kokoukseen osallistui 15 asukasta. Toiveita oli kuunneltu.
Älypyörätien alta Kittelän kohdalla kaadettavista kuusista lähetettiin vetoomus
Kaupunkikehitysjohtaja Olli Alholle ja lautakunnan pj (tekninen ja ympäristö) Francis
McCarronille. Johtokunta tempaisi 1.4. illalla kokouksen jälkeen ja kävi koristelemassa
Kittelän kuuset, jotka olivat Älypyörätien vuoksi kaatouhan alla. Lahden kaupunki teki
päätöksen linjauksen muuttamiseksi ja kuuset säilyivät. https://yle.fi/uutiset/3-11288199

Palkinnot
Anttilanmäki valittiin Päijät-Hämeen vuoden kyläksi (hakemus 2019, päätös tammikuussa
2020). Voitto tuotti kaksi stipendiä; 1000 euron stipendi Lahden kaupungilta ja 1000 euroa
OP-Päijät-Hämeelta.
Lisäksi Anttilanmäki sai kunniamaininnan Suomen Kylät -kilpailussa. Kunniamaininta
luovutettiin etänä järjestetyssä Gaalassa 9.12.

Rahoitukset
Osallistava budjetointi hausta saatiin 1500 euroa Kiertotalouden toimintasuunnitelman
toteuttamiseen työpajamaisesti. Osa rahasta jouduttiin palauttamaan, koska toimintaa ei
ollut mahdollista järjestää.
Seuraavat apurahat haettiin ja saatiin Kyläjuhlaa ja -taloa varten:
- Padasjoen säästöpankkisäätiö 1500 euroa
- Svenska Kulturfonden 1500 euroa

5

- Oskar Öflundin säätiö 2000 euroa
Nämä pyritään siirtämään käytettäväksi vuonna 2021.
VUODEN 2020 KUNNIAKIRJA
Asukasyhdistyksen vuoden 2020 kunniakirja päätettiin luovuttaa …
TIEDOTUS JA VIESTINTÄ ALUEEN ASUKKAILLE
Asukasyhdistys jakoi alueen jokaiseen talouteen syystiedotteen, jossa kerrottiin uuden
johtokunnan kokoonpano sekä tulevan toimintakauden toimintasuunnitelma.
Sivuilta www.anttilanmaki.fi löytyy paljon hyödyllistä tietoa yhdistyksen toiminnasta,
miljööstä, rakentamisesta, ja historiasta sekä sanoin että kuvin. Ensimmäinen uutiskirje lähti
sen tilanneille 12.11.
Yhdistyksen instagram -tili @anttilanmaki aktivoitiin.
Yhdistyksen sähköpostiosoite on: asukasyhdistys@anttilanmaki.fi
Asukasyhdistys tiedottaa tulevista tapahtumista ja ajankohtaisista asioista ilmoitustauluilla,
Omalähiö‐lehdessä, Facebook- sivustolla ja instagramissa. Ilmoitustaulut ovat alueen
asukkaiden käytössä.
YHTEENVETO JA KIITOKSET
Toimintavuosi on ollut poikkeusoloista huolimatta todella aktiivinen. Juuri tällaisina vuosina
korostuu yhteisöllisyys ja välittäminen!
Kiitos kaikille panoksestanne yhteisen asuinalueemme kehittämisessä. Hyvää alkavaa
toimintakautta - tahti ei näytä hidastuvan!!
Lahdessa 16.2.2021
Silja Kostia
Puheenjohtaja
Anttilanmäki‐Kittelän asukasyhdistys ry

