
Kyläjuhlien suunnitteluryhmä
Ryhmä ideoi ja toteuttaa 10.8. järjestettävää kylä-
juhlaa. Mukaan tarvitaan innokkaita talkoolaisia! 
Ilmoittaudu: anttilanmaenkylajuhla@gmail.com

Remppa edessä? Muista tutustua  
rakennustapaohjeeseen!

Yhteinen tehtävämme on Anttilanmäen alueen 
arvokkaan miljöön ja rakennuskulttuurin säilyt-
täminen.  Asukasyhdistyksen johtokunta haluaa 
varmistaa, että Anttilanmäen kaava ja rakennus-
tapaohje tunnetaan ja niitä noudatetaan. Tämän 
tiedotteen liitteenä jaetaan siksi rakennustapaohje 
kaavan määrittelemällä alueella. 

Anttilanmäellä kaikenlainen uudis-, korjaus-, 
muutos- ja piharakentaminen vaativat raken-
nusvalvonnan luvan mukaan lukien vähäisetkin 
rakennelmat kuten huvimajat ja terassit. Tekniset 
laitteet kuten ilmalämpöpumput on sijoitettava 
niin etteivät ne näy kadulle. Oleelliset pihassa teh-
tävät muutokset vaativat pihasuunnitelman.

Asukkaat ovat havainneet  alueelle soveltumat-
tomia rakentamisratkaisuja, joita on tehty luvalla 
ja ilman. Johtokunnan roolina ei  kuitenkaan ole 
naapurien ratkaisujen valvominen. Rakennusval-
vonnan kanssa on neuvoteltu ohjeen noudattami-
sesta ja todettu, että mahdollisten soveltamista-
pausten ratkaisuja ei voi tarkentaa etukäteen.       

 Jos suunnittelet rakentamista, muista varmis-
taa etukäteen rakennusvalvonnasta, tarvitaanko 
toimenpiteeseen lupa.       
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SEURAA!
www.anttilanmaki.fi

facebook.com/anttilanmaki
Instagram: Anttilanmaki

Omalähiö-lehti
Alueen ilmoitustaulut

#anttilanmäki

Kannen kuva: Anne-Maj Rope 
Taitto: Tuulia Halttunen

LIITY JÄSENEKSI

Jäsenmaksu on 10 euroa vuodessa ja se on ruoka-
kuntakohtainen. Tilinumero on Helmi-säästöpankki 
FI1942120010198956, saaja: Anttilanmäki-Kittelän 
asukasyhdistys ry.
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VUONNA 2019 TAPAHTUU 

Anttilanmäen kyläjuhla 
La 10.8. klo 10 alkaen
Tervetuloa mukaan tekemään yhdessä uutta, upeaa 
Anttilanmäen kyläjuhlaa! Ohjelmassa mm. kortte-
likirpputori, teatteria, tanssi- ja akrobatiaesityksiä, 
kuvataidetta, runokätköjä, livemusiikkia ja herkul-
lista katuruokaa! Tule vapaaehtoiseksi tai ihan vaan 
nauttimaan, ja kutsu mukaan ystävät ja sukulaiset – 
juhlitaan ja iloitaan yhdessä Anttilanmäellä!
www.anttilanmaki.fi
Facebook: Anttilanmäen kyläjuhla 2019

Herra Helismaan lempilaulu
Anttilanmäellä, Kivenkuja 5, leikkipuisto
La 10.8. klo 13
La 10.8. klo 15
Su 11.8. klo 13
Su 11.8. klo 15
Kesällä 1934 konelatoja Helenius Harjantekijänka-
dulta rakastuu kauniiseen lahtelaistyttöön ja löytää 
elämänsä riimit.
Herra Helismaan lempilaulu kertoo sanoittajames-
tari Reino Helismaan nuoruuden Lahden-vuosista.  
Nuorta Reino Heleniusta näyttelee Konsta Hietanen. 
Näytelmän kirjoittaa ja ohjaa Timo Taulo. Esitykset 
kulkevat Helismaan jalanjäljillä: Anttilanmäellä, jossa 
Heleniuksen perhe asui, Paavolassa työväentalon 
naapurissa sekä Pyhättömänmäellä, jossa Reino ja 
Lempi löysivät yhteiset riiminsä.
www.ainopuistonteatteri.fi

Syystalkoot
Syystalkoot järjestetään lokakuussa yleisten alueiden 
siistimiseksi. Jokaisen tontinomistajan tulee pitää 
tonttinsa pientareet ja katualue keskilinjaan saakka 
siistinä.  

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS 

Ensi elokuussa kujamme täyttyvät juhlahu-
musta, kirpputorista ja katuruoasta, kun uusi 
tapahtuma Anttilanmäen kyläjuhla järjestetään 

lauantaina 10.8.2019. Ainonpuiston teatteri esittää 
samalla Herra Helismaan lempilaulu -näytelmää, 
joten luvassa on vilkas viikonloppu.

Jo viime vuonna Anttilanmäelle virtasi ennätys-
määrä vieraita, kun ohjaaja-käsikirjoittaja Timo Taulo 
toi Saksalan maisterin omenatarhan  Mäkituvalle. 
Loppuunmyydyille katsomoille esitetty näytelmä 
oli iso ponnistus näyttelijöille, Etelärinteen Pojille 
sekä talkoisiin eri tavoin osallistuneille. Vielä kerran 
kiitokset kaikille!

Ahkerasti osallistuttiin myös Kyläelon riemuun 
Esikkopuistossa, joulumatkalle Loviisaan ja Valon 
juhlaan Mäkituvalle makkaranpaistoon ja iloiseen 
yhdessäoloon.

Tänä vuonna asukasyhdistys pyysi asukkailta eh-
dotuksia alueen kehittämiseksi. Yhteensä saatiin 14 
ideaa, jotka esiteltiin vuosikokouksessa. Tavoitteena 
on muun muassa saada kasvipankki taas kukoista-
maan. Alueen liikenneturvallisuutta parannetaan 
edistämällä pihakatuasiaa - katso lisätietoja Antti-
lanmäen nettisivuilta. Pihakatuun voit ottaa kantaa 
osoitteessa bit.ly/Pihakatukysely. 

Yhdistyksen uudet www-sivut on saatu käyttöön 
ja Instagram-tili on aktivoitu. Edelleen toiminnasta 
viestitään myös ilmoitustauluilla, Omalähiössä ja 
Facebook-sivuilla. Kannattaa paitsi seurata myös 
osallistua! Toivotan kaikki alueen asukkaat osallistu-
maan ainutlaatuisen asuinympäristömme vaalimi-
seen ja kehittämiseen! 

Kevätterveisin                     
Silja Kostia

Valon juhla
Perinteistä Valon juhlaa vietetään joulukuussa Mäki-
tuvalla la 14.12.2019 klo 16 lähtien. 

Ehdota kohdetta kotiseutumatkalle!
Kotiseutu- / kulttuurimatka järjestetään keväällä ja / 
tai syksyllä. Ideoita voi kertoa johtokunnan jäsenille 
tai asukasyhdistys@anttilanmaki.fi

Yhteisiä liikuntatapahtumia
Alueellamme on kolme urheilukenttää: hiekkakenttä 
Anttilanmäen päällä, nurmikenttä Kittelänpuiston 
alapuolella ja koulun kenttä.  Lasten hiihtopäivä jär-
jestetään ensi vuoden alussa lumitilanteen mukaan 
Kittelänpuiston (Esikkopuisto) laduilla.
Pesäpalloa, lentopalloa, jalkapalloa… Seuraa tiedo-
tuskanavia, ideoi itse ja tule mukaan!

TULE MUKAAN TYÖRYHMIIN!

Ilmoittaudu mukaan: 
asukasyhdistys@anttilanmaki.fi

Kasvipankki-ryhmä
Kasvipankin idea on alueen perinteisten pihakasvien 
kierrättäminen. Asukkaat voivat tuoda omilta pi-
hoiltaan taimia pankkiin ja ottaa mukaansa pankista 
uuden taimen. Tavoitteena on saada taas Kasvipank-
ki kuntoon ja aktivoida säännölliset kaikille avoimet 
talkoot.  

Kaavoitus- ja liikennetyöryhmä
Ryhmän tavoitteena on vuorovaikutus Lahden 
kaupungin kanssa kaavoitus- ja liikenneasioissa, 
asukastilaisuuksiin osallistuminen sekä muistutusten 
ja valitusten laatiminen tarvittaessa. Tänä vuonna 
edistetään erityisesti Anttilanmäen pihakatuasiaa. 


