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TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2017‐31.12.2017 
 
YLEISTÄ 
Anttilanmäki‐Kittelän asukasyhdistys ry:n tarkoituksena on edistää Anttilanmäen ja Kittelän alueen 
elävyyttä, kestävää kehitystä ja asukkaiden yhteistoimintaa. Toimia hyvän, viihtyisän ja turvallisen 
asumisen, rakentamisen  ja asuinympäristön, alueen palveluiden sekä alueen rakennus‐  ja miljöö‐
perinteen säilyttämisen puolesta. 
 
JOHTOKUNTA 
Asukasyhdistyksen  sääntöjen mukaan yhdistyksen  johtokunnan valitsee vuosikokous,  joka pidet‐
tiin    keskiviikkona 8.3.2017 klo 18 Anttilanmäen koulun ruokalassa. Yhdistyksen puheenjohtajaksi 
valittiin Ulla  Tuominen  ja  johtokunnan  varsinaisiksi  jäseniksi  seuraavat  henkilöt:  Jari Helminen, 
Minna Laherto, Tapio Lastikka, Erkki Rope, Anne‐Maj Rope, Hanna Vanhanen. 
 
Varajäseniksi    valittiin:  Maija  Jylhä‐Ollila,  Silja  Kostia,  Aija  Matikainen,  Kerttu  Ristola,  Heikki 
Tamminen. 
 
Asukasyhdistyksen  sääntöjen mukaan  johtokunnan  järjestäytyminen  tapahtuu  johtokunnan  en‐
simmäisessä kokouksessa,  jonka puheenjohtaja kutsuu koolle. Ensimmäisessä kokouksessa  johto‐
kunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarpeelliset 
toimihenkilöt. 
 
Johtokunnan  ensimmäinen  kokous  pidettiin  torstaina  23.3.2017  klo  18  Anttilanmäen  baarissa. 
Johtokunnan  varapuheenjohtajaksi  valittiin  Erkki  Rope,    sihteeriksi  Hanna  Vanhanen  ja  talou‐
denhoitajaksi Maija Jylhä‐Ollila, lisäksi ”Historiatilin” hoitajaksi Ulla Tuominen. 
 
YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ 
Kokoukset 
Yhdistyksen  sääntömääräinen  vuosikokous  pidettiin  8.3.2017  Anttilanmäen  koulun  ruokalassa. 
Johtokunta kokoontui kauden aikana 12 kertaa. Johtokunnan kutsumina kokouksessa (1),  liittyen 
historiahankkeeseen, ovat olleet mukana  Jarkko Hellsten, Tapio Nortunen, Tuija  Leppänen  sekä 
Merja Åkerlind. 
 
Johtokunta kokoontui kerran kuussa,  lukuun ottamatta heinäkuuta. Kokoukset pidettiin Anttilan‐
mäen  baarissa, Mäkituvalla  sekä  yksi  kokous  Asemapäällikön  talossa.  Vuosikokouksen  ja  johto‐
kunnan    kokousten  lisäksi  asukasyhdistyksen  työryhmät  pitivät  omia  tapaamisiaan. Vuoden  ai‐
kana omia tapaamisia pitivät historia‐, kaava‐ ja liikenne‐, sekä koulu‐ ja viherympäristötyöryhmät. 
 
Yhdistyksen jäsenet 
Toimikauden lopussa yhdistykseen kuului 40 jäsentaloutta, vastaava luku vuonna 2016 oli 101. 
 
TALOUS 
Yhdistyksen  tilikausi  on  kalenterivuosi.  Asukasyhdistyksen  talous  on  kunnossa  ja maksuvalmius 
hyvä. Toimintaa rahoitetaan  jäsenmaksuilla  ja kannatusjäsenmaksuilla.    Vuonna 2017 asukasyh‐
distyksen jäsenmaksu oli 10€/talous ja kannatusjäsenmaksu 195€. 
 



Historiahankkeen  vuoksi  perustettiin  vuonna  2016  erillinen  historiatili,  johon  talletettiin  histo‐
riakirjasta  saadut  tulot  sekä maksettiin  kirjaan  toimitukseen  liittyvät    kustannukset. Kirjoja pai‐
nettiin 720 kpl, osa kirjoista  lahjoitettiin esim. kirjaan merkittävästi vaikuttaneille, ei historiaryh‐
mään  kuuluneille  henkilöille  sekä  Lahden  peruskouluille,  että  kansallisarkistoon.  Myyntihinnat 
vaihtelivat  ennakkotilatuista  35euron  kirjoista,  suoramyynnin  45euroon  lisäksi  kirjoja  ottivat 
myyntiinsä  Lahden Historiallinen museo,  Suomalainen  kirjakauppa  sekä  lainattavaksi  Kaupungin 
kirjasto. Kirja sai myös merkittävää sponsoritukea mm seuraavilta tahoilta: Luhta Oy, Osuuskauppa 
Hämeenmaa,  Juha  Toivonen  (kauppakeskus  Maili),  Asko,  Renoir,  Huonekalusäätiö,  Padasjoen 
säästöpankki ja Suomi Sata organisaatio. 
 
Historiatili on tilikauden aikana toiminut erillään yhdistyksen tilistä, mutta  liitetään tilintarkastuk‐
sessa osaksi yhdistyksen tiliä. Asukasyhdistyksen tilillä on 3117,59€    ja    yhdistyksen historiatilillä 
on rahaa 10 440€ (31.12.2017, kts toiminnantarkastus). 
 
Yhdistykselle hankittiin pankkikortti ja Y‐tunnus. 
Toiminnantarkastajat: Petteri Katajisto ja Kirsti Lahdensivu. 
 
TOIMINTA 
Tapahtumat 
Johtokunta päättää asukasyhdistyksen toiminnasta ko. toimintakauden osalta. 
 
Johtokunta päätti, että Asukasyhdistyksen  toiminta noudattaa pitkälti  aikaisempien  vuosien oh‐
jelmaa. Asukasyhdistyksen vuoden 2017 toiminnan runkona ovat edelleen  : kasvipankin hoitotal‐
koot, Kyläeloa‐ tapahtuma, syyssiivoustalkoot, Valon  juhla  ja  lasten hiihtotapahtuma. Kevät retki 
päätettiin siirtää ensivuodelle. 
 
Vuosi 2017 oli yhdistyksen historiassa merkittävä vuosi. Yhdistys täytti 60‐ vuotta ja monivuotinen 
historiakirjaurakka saatiin päätökseen. Historiateos ”Anttilanmäki elää. Eläköön Anttilanmäki” jul‐
kaistiin 9.5.2017.    Näiden  seikkojen vuoksi vuoden 2017  tapahtumat painottuivat  suurelta osin 
ko. tapahtumien toteuttamiseen.   
 
TOTEUTUNEET TAPAHTUMAT 
 
Historiakirjahanke 
Kirjan toimittajaksi oli vuonna 2016 valittu Merja Åkerlind  ja taittajaksi mainostoimisto Fasadista 
Tuija Leppänen. Keväällä 2017 kirjan painatuskilpailun voitti PPD‐paino Lahdesta. 
 
Kirjan julkistamistilaisuus 
Anttilanmäen ja ‐Kittelän kaupunginosista kertova historiateos näki päivän valonsa 5.5.2017. Kirjan 
julkistamistilaisuus oli 9.5.2017 Anttilanmäen baarissa. Toimittaja Merja Åkerlind, asukasyhdistyk‐
sen puheenjohtaja Ulla Tuominen sekä taittaja Tuija Leppänen kertoivat kirjan valmistumisen vai‐
heista ja itse kirjasta. Paikalla oli lehdistön edustajia, historiaryhmän edustajia sekä kutsuvieraana 
Kerttu  ja Olavi Ristola  (alkuperäinen anttilanmäkeläinen,  joka  luotsasi median edustajia historian 
tapahtumiin). 
 
Kirjan myyntitilaisuudet olivat Anttilanmäen koululla 13.5  ja 18.5.2017. Kirja on saavuttanut suu‐
ren suosion, ja on ollut esillä Lahden alueen medioissa. 
Kirjalla osallistuimme Suomen Kotiseutuliiton Vuoden kotiseutukirjateos‐kilpailuun (sijoitus 4.). 
 
Yhdistyksen 60‐vuotisjuhlat 
Asukasyhdistyksen  60‐vuotisjuhla  järjestettiin  16.9.2017  Anttilanmäen  baarissa.  Juhla  saavutti 



suuren suosion, 10€ sisäänpääsymaksulla nautittiin maittava tex‐mex ateria, kuunneltiin ja tanssit‐
tiin paikallisen Etelä‐Rinteen Pojat‐orkesterin  tahdissa. Tilaisuudessa  sai kantaesityksensä ”Antti‐
lanmäen Balladi”, jonka sanoittajana oli toiminut Aira Huikso ja säveltäjänä Kaj Chydenius. 
Tilaisuus huomioitiin myös lehdistössä. 
 
Ympäristötyöryhmä 
Ympäristötyöryhmä on  kokoontunut Hanna Vanhasen  johdolla. Mietinnässä on ollut mm. kasvi‐
pankin  kunnostaminen,  laajennusalueen  koneellinen muokkaus,  perinneperennojen  talteenotto 
sekä    jako niistä kiinnostuneille. Lisäksi on keskusteltu Suomi 100‐puun  istuttamisesta. Anttilan‐
mäen kasvipankki on saanut julkisuutta Lahden radiossa.   
Kevään siivoustalkoita ei pidetty,  toivotaan että  jokainen  talous huolehtii oman pihapiirinsä siis‐
teydestä, myös kasvipankin syyskunnostustalkoot ( 28.10.2017) yllätti lumisade. 
 
Kaavoitus‐ ja liikennetyöryhmä 
Kaavoitus‐ja  liikennetyöryhmä  on  tavannut  kaupungin  edustajia  ja  ottanut  ahkerasti  osaa  asu‐
kasiltoihin koskien Renorin alueen  (Askonkatu 7‐12, Asko  II) kaavoitus  ja hulevesiratkaisuja. Asu‐
kasyhdistys  on  laatinut  asiasta muistutuksen  koskien mm.  kaava‐alueen  hule‐  ja  tulva‐asiota  ja 
vaikutusten arvioinnin puutteellisuutta. 
Pihakatukokeilu jatkuu edelleen. Odotamme kaupungin toimenpiteitä. 
 
Kyläeloa, koko perheen yhteinen tapahtuma järjestettiin elokuussa. Tapahtuma on saanut suuren 
suosion ja sitä tullaan jatkamaan. 
 
Valon juhla järjestettiin perinteisin menoin 9.12.2017. Tapahtuma on suosittu ja on vakiinnuttanut 
paikkansa mäen yhteisenä tapahtumana. 
 
Talvinen Hiihtopäivä järjestettiin Kittelän puistossa. Hiihtäjille oli tarjolla mehua ja pullaa. 
 
Muu toiminta 
Keväällä 2017 Anttilanmäen koulu siirtyi kaupungin omistuksesta ruotsinkielisille säätiöille ja kou‐
lutoiminta  loppui keväällä. Asukasyhdistys  luovutti  tulevan koulun  rehtori Karin  Ihalaiselle Antti‐
lanmäen historiateoksen sekä jakoi viimeiset stipendit koulun oppilaille. 
Tulevan koulun  jo päätetystä rakennusluvasta  laadittiin muutamien puutteiden vuoksi    lausunto 
rakennuslautakunnalle. 
 
Teatteritapahtuma, Asukasyhdistyksen  jäseniä kävi  teatteri Vanhassa  Jukossa katsomassa ”Kaikki 
isäni hotellit”, tilaisuus oli omakustanteinen. 
 
Asukasyhdistyksen  vuoden  2017  kunniakirja  päätettiin  luovuttaa  historiakirjan  toimittaneelle 
Merja Åkerlindille. 
 
TIEDOTTAMINEN 
Ulkoinen tiedottaminen 
Kerran  vuodessa,  joka  kevät,  asukasyhdistys  laatii  ja  jakaa  alueen  jokaiseen  kotiin  kevät  tiedot‐
teen,  jossa asukasyhdistys kertoo  johtokunnan uuden kokoonpanon  sekä  tulevan    toimintakau‐
den  toimintasuunnitelman.  Kevättiedotteen mukana  on  tieto  asukasyhdistyksen  jäsenmaksusta 
sekä  tiliyhteys.  Jäsenmaksusta  ja  jäseneksi  liittymisestä kerrotaan myös yhdistyksen nettisivuilla. 
Nettisivuilta    www.anttilanmaki.fi  löytyy  paljon  hyödyllistä  tietoa  alueen miljööstä,  rakentami‐
sesta ja historiasta sekä sanoin että kuvin. 
 
Sähköpostiosoite on: asukasyhdistys@anttilanmaki.fi 



Asukasyhdistykselle on perustettu oma Facebook sivusto, jossa tiedotetaan tulevista tapahtumista 
sekä muista ajankohtaisista asioista. 
 
Asukasyhdistyksen nettisivuilta    löytyy myös  linkki  yhdistyksen Blogi‐sivuille.    Sivusto on  avoin 
kirjoitusfoorumi erilaisille tarinoille, viimeisimmät tarinat koskevat mm. historiaa sekä alueen ra‐
kentamiseen liittyviä ohjeita. 
 
Alueeltamme  löytyvät  edelleen myös  ilmoitustaulut,  joihin  kukin  voi  laittaa  ilmoituksen    mm. 
erilaisista  tapahtumista,  lisäksi  Asukasyhdistys  tiedottaa  tulevista  tapahtumista  ilmoitustauluilla 
sekä Omalähiö‐lehdessä. 
 
Sisäinen tiedottaminen 
Sisäinen  tiedottaminen on hoidettu pääosin  sähköpostitse. Kokoontumiset ovat mahdollistaneet 
myös suullisen tiedottamisen. 
 
LOPUKSI 
Kulunut toimintakausi on ollut toimintamme kannalta erittäin antoisa, mielenkiintoinen ja varmas‐
ti ainutlaatuinen sekä mieleen painuva. Onhan siitä jäänyt paras mahdollinen muisto itse kullekin, 
entisille, nykyisille sekä tuleville anttilanmäkeläisille. 
 
Yhdessä ja erikseen toimimme jälleen yhteisen hyvän puolesta. Erityisesti ”Historiatyöryhmä” an‐
saitsee varmasti meidän kaikkien lämpimän kiitoksen. Historia‐ryhmään kuuluivat: Jarkko Hellsten, 
Jari Helminen, Matti Honkavaara, Tapio  Lastikka, Tapio Nortunen, Erkki  ja Anne‐Maj Rope  sekä 
Ulla Tuominen. 
 
Keväällä 2017 johtokunnan jäsenyydestä luopui pitkäaikainen johtokunnan jäsen Tapio Nortunen   
Kiitos Tapsa työstäsi koko yhteisön hyväksi pitkällä toimikaudellasi. Kaikkien tuntema Anttilanmä‐
en aina valmis puuhamies, monien tapahtumien mahdollistaja, avulias ja pyyteetön toimija. Histo‐
ria hankkeen uudelleen alullepanija ja ryhmän myyntitykki. 
 
KIITOS. 
 
Muut kiitoksen ansainneet keväällä  jäsenyydestä  luopuneet: Marianne Hautala, Mirka Kivi, Petra 
Manninen, Markku Mustonen, Taneli Salonen ja Mauri Tanninen. 
Kiitos osallisuudestanne asukasyhdistyksen toimintaan kaudella 2016‐2017. 
 
Jotta toiminta ei kävisi  liian yksinkertaiseksi on tulevalle toimintakaudelle tulossa uusi haaste, ni‐
mittäin historiikista poikinut ajatus Kaupungiosateatterista  (Tarina Saksalan maisterin omenatar‐
hasta) Tämä tapahtuma jos mikä tulee yhdistämään mäen asukkaita vauvasta vaariin. Onnea mat‐
kaan. 
 
Hyvää alkavaa toimintakautta teille kaikille. 
Kiitos 
 
 
 
Lahdessa 14.3.2018 
Ulla Tuominen 
Puheenjohtaja 
 
Anttilanmäki‐Kittelän asukasyhdistys ry 


