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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 30.3.2021 klo 18 alkaen. Vuosikokouksessa valitaan
yhdistyksen johtokuntaan puheenjohtaja, kahdeksan varsinaista jäsentä ja neljä
varajäsentä. Johtokunnan ensimmäisessä kokouksessa valitaan johtokunnan
toimihenkilöt.

YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Johtokunta kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa. Kokouksiin voidaan
kutsua asiantuntijajäseniä. Kokoukset pidetään joko etäkokouksena tai Svenska
Gårdenissa. Yksi kokouksista voi olla nk kiitoskahvien merkeissä erikseen
valittavassa paikassa. Johtokunnan kokousten lisäksi asukasyhdistyksen
työryhmät pitävät omia tapaamisiaan.

Yhdistyksen vuosikokous on kerran vuodessa maaliskuussa ja seuraava
maaliskuussa 2022.

TALOUS

Vuonna 2020 asukasyhdistyksen jäsenmaksu oli 10 euroa /talous. Tilinumero on
Helmi-Säästöpankki FI1942120010198956, saaja: Anttilanmäki-Kittelän
asukasyhdistys ry. Kannatusjäsenmaksu on 20€. Maksulappu jäsenmaksun
maksamiseksi jaetaan kevättiedotteen välissä.

http://www.anttilanmaki.fi
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Talousarvio vuodelle 2021 hyväksytään vuosikokouksessa ja tarkennettu arvio
hallituksen ensimmäisessä kokouksessa.

TOIMINTA 2021

Uusi johtokunta tekee tarkennetun toimintasuunnitelman. Edistettäviä, vuoden
2020 aikana aloitettuja kehittämisteemoja ovat ainakin seuraavat:

1. Sähkökaappien somistus
2. Roskapihtilainaamo
3. Anttilanmäen ja Kittelän miljöön ja ihmisten kuvaus eri vuodenaikoina

(kustannetaan Päijät-Hämeen vuoden kylä 2020 stipendeillä)

Hyväksi havaittua toimintaa jatketaan:

- haravointitalkoot
- lehtilavat omien pihojen haravointijätteelle
- kasvipankkitalkoot kasvukaudella

Asukasyhdistys on mukana ASKEL-projektissa elokuun 2021 loppuun ja asukkaat
testaavat Reiot-palvelua, Kasviskassi-palvelua ja Tavaralainaamoa
mielenkiintonsa mukaan.

Joulukalenteri järjestetään uudestaan jos koordinaattori sen organisoimiseksi
löytyy.

Anttilanmäen kyläjuhla järjestetään 7.8.2021 klo 11-22.

TYÖRYHMÄT

Vuonna 2020 työryhmiä on ollut seuraavasti: 1. ympäristö, 2. tapahtuma- ja
vapaa-aika, 3. rakennettu ympäristö, kaavoitus ja liikenne, 4. kylätalo, 5.
kyläjuhla.

Työryhmien määrä ja tavoitteet voivat vaihdella eri vuosina. Johtokunta
määrittelee tarvittavat työryhmät, niiden tehtävät ja tavoitteet sekä
vastuuhenkilöt.

VUODEN 2021 KEHITTÄMISTEEMAT

Lahti on Euroopan ympäristöpääkaupunki vuonna 2021. Se on myös yhdistyksen
vuositeema. Kyläjuhlassa tämä teema tuodaan esiin.

VIESTINTÄ ALUEEN ASUKKAILLE

Jokaiseen talouteen jaetaan kevättiedote, jossa kerrotaan uuden johtokunnan
kokoonpano sekä tulevan toimintakauden tiedossa oleva toiminta.
Kevättiedotteen mukana on perinteinen maksulappu jäsenmaksun maksamista
varten.

Viestintäkanavina toimivat:
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(1) Sähköinen uutiskirje
(1) www-sivut
(2) Facebook

asukasyhdistyksen Facebook-sivu
Anttilanmäkeläiset-ryhmä

(3) Instagram
(4) Omalähiö
(5) Ilmoitustaulut (7 kpl): vastuuhenkilöt sovitaan aina tapauskohtaisesti.

Jokainen johtokunnan jäsen vastaa lähimmän ilmoitustaulun
asianmukaisesta sisällöstä.

(6) Yhdistyksen sähköpostiosoite asukasyhdistys@anttilanmaki.fi:

mailto:asukasyhdistys@anttilanmaki.fi

