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1. Vuosaari-Seuran vuosi 2017 pähkinänkuoressa
Vuosaari-Seura toimii vuosaarelaisten
hyväksi, jotta kotisaaremme olisi
mahdollisimman viihtyisä, kehittyvä ja
yhteisöllinen paikka. Järjestämme
monipuolista vapaa-ajanohjelmaa ja
pidämme yllä positiivista Vuosaarihenkeä. Olemme asukkaiden
etujärjestö, joka pitää
kaupunginosamme puolia mm.
rakentamisen, viheralueiden, julkisen
liikenteen ja palveluiden
kehittämisessä.
Vuodesta 2017 tuli tapahtumarikas,
mieliinpainuva ja yllätyksellinenkin.
Juhlimme vuosaarelaisten kanssa
Vuoden Kaupunginosaa ja puursimme
arkisessa kotiseututyössä. Järjestimme
kulttuuriohjelmaa ja ajanvietettä niin
maalla kuin merelläkin. Pääsimme tekemään yhteistyötä nimekkäiden kulttuuriammattilaisten kanssa sekä
vahvistamaan vuosaarelaisia verkostojamme. Ruohonjuuritason kotiseututyö jatkui Fallpakan ja Porslahden
viljelypalstoilla. Taloutta hoidettiin ammattitaitoisesti ja viestintään saatiin lisää tehoja. Olimme mukana
Suomi 100 -juhlavuodessa ja jätimme jälkipolville muistomerkin jatkosodan kohtalonhetkistä. Teimme
yhteistyötä Suomen tulevaisuuden toivojen kanssa tarjoamalla vuosaarelaisnuorille kesätöitä.

2. Hallinto
2.1 Hallitus
Vuosaari-Seuran hallituksen kokoonpano vuonna 2017 oli seuraava:
Hanna-Kaisa Siimes (puheenjohtaja), Anna-Maija Virta (varapuheenjohtaja), Arja Sääksmäki
(taloudenhoitaja, jäsenrekisterin hoitaja), Satu Toivonen (sihteeri, viestintä), Kari Loman, Stefan Loman,
Matti Pöhö, Raili Rankinen ja Matti Silvonen (Sjökullan varaukset).
Hallituksen tukena toimivat seuraavat toimikunnat (suluissa päävastuullinen henkilö):
 Kulttuuri- ja kotiseututoimikunta (Hanna-Kaisa Siimes)
 Ympäristö- ja maankäyttötoimikunta (Matti Lipponen)
 Taloushallintotoimikunta (Arja Sääksmäki)
 Sjökulla-toimikunta (Anna-Maija Virta)
 Retkitoimikunta (Matti Pöhö)
 Palstaviljelytoimikunta (Kari Loman)
Lisäksi vuoden aikana läpivietiin projekteja kuten nuoristyöhanke (Hanna-Kaisa Siimes, Stefan Loman, Kari
Loman) sekä jatkosodan muistolaattahanke (Satu Toivonen).
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Hallitus kokoontui vuoden aikana 11 kertaa. Kevätkokous pidettiin ti 25.4. Sjökullan torpalla ja syyskokous
ke 22.11. Rastilan kartanolla Cafe Monamissa.

2.2. Yhteistyökumppanit
Vuosaari-Seuralla on vahvat verkostot ja pitkäaikaiset yhteistyösuhteet. Vuonna 2017 kumppaneitamme
olivat vuosaarelaiset yhdistykset, järjestöt, kulttuuritoimijat, asukasverkostot, yhteisöt sekä aktiiviset
yritykset. Toimimme Meri-Rastila-verkostossa ja Pohjois-Vuosaaren yhteistyöverkostossa.
Helsingin kaupungin suuntaan teimme yhteistyötä eritoten kulttuuri-, sosiaali- ja nuorisotoimen kanssa.
Käytännön yhteistyökumppaneita olivat mm. Vuotalo, Lähiöasema ja muut asukas- ja nuorisotalot,
leikkipuistot. Tärkeää oli myös vuoropuhelu Helsingin kaupungin luottamustehtävissä olevien
vuosaarelaisten kuntavaikuttajien kanssa.
Seura kuuluu Vuosaari-toimikuntaan, joka on alueen yhdistysten ja yhteisöjen välinen yhteistyöfoorumi ja
tiedonvaihtokanava. Vuosaari-Seuran edustajana toimikunnassa olivat Hanna-Kaisa Siimes, Matti Lipponen
ja Stefan Loman.
Verkostot ulottuivat myös oman kaupunginosan ulkopuolelle. Jatkoimme Helsingin malli -hankkeen
tarjoamaa kumppanuutta Klockriketeaternin, Suomen valokuvataiteen museon ja KOM-teatterin kanssa.
Teimme yhteistyötä Puotila-Seuran kanssa.
Vuosaari-Seura on Helsingin kaupunginosat ry Helkan, Suomen Kotiseutuliitto ry:n sekä Itä-Helsingin
kulttuuriviikot ry:n jäsen.

2.3 Jäsenistö ja talous
Vuosaari-Seuran jäsenmäärä oli vuoden 2017 lopussa
525, joista henkilöjäseniä oli 506 ja yritys- ym.
kannatusjäseniä 19. Jäsenrekisteriä hoiti taloudenhoitaja
Arja Sääksmäki FloMembers-järjestelmää hyödyntäen.
Henkilöjäsenmaksu oli 15 € ja kannatusjäsenmaksu 50 €.
Seuran talous oli vakaalla pohjalla ja hallintoa hoidettiin
vastuullisesti. Omaa varainkeruutta vahvistettiin
teettämällä uusia myyntituotteita: Vuosaari-aiheiset
kassit ja heijastimet.
Kirjanpidon hoiti Yrityspalvelu Toimex Ky.
Toiminnantarkastajina olivat Seppo Pitkänen ja Eija
Loukoila, varalla Petri Parrukoski ja Ilkka Sulanto.
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3. Toiminta
3.1 Erityishankkeet 2017
3.1.1 Vuoden Kaupunginosa -palkinto
Vuosaari-Seuran vaikuttamistyön tavoitteita on vahvistaa asuinalueemme tunnettuutta ja julkisuuskuvaa.
Tässä työssä saavutettiin historiallinen etappi, kun Vuosaari valittiin 11.8.2017 Suomen Kotiseutuliitto ry:n
valtakunnallisessa kilpailussa Vuoden Kaupunginosaksi. Kisaa käytiin lähes 100 kaupunginosan kesken.
Vuosaari-Seuran ohella hakemuksia olivat omien kaupunginosiensa puolesta tehneet yli 170 muutakin
tahoa.
Palkitsemisperusteluissaan Kotiseutuliitto ry korosti eritoten Vuosaaren asukasaktiivisuutta ja eri
toimijoiden välistä yhteistyötä. Palkinto oli siis yhteinen tunnustus asukkaille, yhdistyksille, yrityksille sekä
ennen muuta kotiseututyön tekijöille. Kaupunginosamme vahvuudet ovat vuosikymmenten talkootyön ja
yhteishengen tulosta.
Vuoden kaupunginosapalkinnolla on kauaskantoinen vaikutus Vuosaaren imagolle ja asukkaiden
kotiseutuidentiteetille. Asuinalueemme on saanut tunnustusta ja näkyvyyttä paitsi vetovoimaisena
kaupunginosana, myös yhteiskunnallisesti merkittävänä suunnannäyttäjänä tulevaisuuden Suomea
rakennettaessa. Lue lisää: www.vuosaari.fi/vuodenkaupunginosa

3.1.2 Nuorten kesätyöhanke
Vuosaari-Seuran tärkeä uusi aluevaltaus liittyi nuorten työllistämiseen. Tartuimme Me-säätiön ja Helsingin
kaupungin yhteistyöhaasteeseen tarjoamalla 20 nuorelle elämän ensimmäisen työpaikan.
Nuoret tutustuivat työelämään tyvestä puuhun:
rikkaruohoja kitkien ja ympäristöä siivoten
Vuosaari-Seuran puutarhapalstoilla. Fyysisen
työn vastapainona tehtiin Vuosaari-aiheista
viestintää mm. blogikirjoitusten ja YouTubevideoiden muodossa. Sjökullan torpalla saatiin
tuntumaa kahvilatyöntekijän työhön. Helsinkipäivänä nuoret olivat järjestämässä Vuotalon
yleisötapahtumaa kahvitarjoiluineen.
Nuoret oppivat työskentelemään ryhmässä,
kantamaan vastuuta ja sopeutumaan
vaihteleviin olosuhteisiin. Odotukset ylittyivät
puolin ja toisin. Vuosaaren positiiviset
kokemukset tullaan hyödyntämään Helsingin
kaupungin nuorisotyössä ja
työllistämishankkeissa.
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3.1.3 Suomi 100 -juhlavuosi
Suomen itsenäisyyden juhlavuosi nostatti monella tapaa
toimintavuoden tunnelmaa. Istutimme Suomi 100 -kuusen Sjökullan
torpalle, jossa vietimme myös lukuisia #SyödäänYhdessäteematapahtumia.
Juhlavuosi huipentui 6.12.2017, kun paljastimme Vuosaaren kartanon
pihapiirissä jatkosodan ilmapuolustuksen muistomerkin. Näin
kunnioitettiin kartanon mailla 26.–27.2.1944 sijainnutta
ilmatorjuntapatteria ja laajemmin koko pääkaupungin
pelastusoperaatiota helmikuun 1944 suurpommitusten aikana. Kyseessä
on yksi jatkosodan merkittävimmistä torjuntavoitoista, jossa Vuosaarella
oli oma tärkeä roolinsa.
Hankkeen vetovastuu oli Vuosaari-Seuralla. Pronssilaattaa olivat
kanssamme rahoittamassa Aurinkolahti-Seura, Itä-Helsingin Yrittäjät,
Leijonat, Rotarit, Visit Vuosaari, Vuosaaren Pienkiinteistöt, VuosaariSäätiö, Helsingin Satama, Hotel Rantapuisto, kauppakeskus Columbus,
Paulig, Planmeca ja Vuo-Kiinteistöpalvelut. Helsingin kaupungin ansiosta
laatalle saatiin arvokas graniittinen kivipaasi. Lue lisää:
www.vuosaari.fi/muistolaatta

3.2 Tapahtumat
Vuodesta 2017 muodostui ennätyksellisen vilkas. Tapahtumatarjonnassa yhdistettiin perinteitä ja uuden
kokeilua.
Retkitarjonta monipuolistui: tutustuimme kotiseutuun paitsi rantaraiteilla ja Mustavuoren lehtopoluilla
patikoiden, myös merellä risteillen. Vuosaari-Seura oli aiempaa vahvemmin läsnä Pohjois-Vuosaaressa
tiivistäessämme yhteistyötä Lähiöaseman kanssa; yleisö otti Elojuhlan ja Valojuhlan hyvin vastaan.
Meri-Rastilassa olimme mukana mm.
poikkitaiteellisen kaupunkikulttuurin ja
joulukuisten toritapahtumien muodossa.
Sjökullan torpallakin käynnistyi uusi perinne
– kotiseutuhistoriaa elävöittävä toukokuinen
Sjökulla-päivä.
Toimimme paikallisesti, mutta olimme kiinni
myös yhteiskunnallisessa keskustelussa mm.
isännöimällä kunta- ja presidentinvaalidebatteja.
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Vuoden Kaupunginosa -palkinto teki toimintavuodesta ikimuistoisen. Vuosaaren kesäjuhlilla sitä juhlittiin
niin pormestari Jan Vapaavuoren, Paula-tytön kuin Ruffle Armyn saippuakupla-artistin seurassa.
TAMMIKUU
6.1
HELMIKUU
16.2.
26.2.
MAALISKUU
12.3.
15.3.
23.3.
HUHTIKUU
9.4.
TOUKOKUU
12.-13.5.
13.5.

15.-16.5.
18.5.
19.5.
20.5.
KESÄKUU
6.6.

Avoimet ovet Sjökullassa; teemana loppiainen
Talviretki Uutelaan Lähiöaseman kanssa
Avoimet ovet Sjökullassa; teemana laskiainen
Avoimet ovet Sjökullassa; osallistuminen Miljoona linnunpönttöä -kampanjaan
Uutelan aluefoorumi; kaupungin virkamiesten ja asukkaiden keskusteluilta
ulkoilu- ja luonnonsuojelualueen tulevaisuudesta ja hoitosuunnitelmasta
Kuntavaali-iltamat Vuosaaren lukiolla
Avoimet ovet Sjökullassa; teemana kuntavaalikahvit
Kätketty Vuosaari -taidepolku (yhdessä Helsingin mallin kanssa; KOMteatteri, Klockriketeatern, Valokuvataiteen museo)
Sjökulla-päivä: Häätunnelmaa torpalla, kirjailija K. A. Tavaststjernan
syntymäpäivä, Suomi 100 -kuusen istuttaminen; musiikki Jenny Metsälä
ja Antti Pajula; runonlausunta Carl Alm; puhe Kaiho Nieminen; Carita
Ullman-Ruuskasen puheenvuoro Sjöblomien suvusta
Kevättalkoot Kangaslammella ja Ilveskorven puistossa Lähiöaseman kanssa.
Villivihanneskurssi Sjökullassa; oppaana Leena Ilmarinen
Vuosaari Hike -patikkaretki yhdessä H:gin Luonnonsuojeluyhdistys ry:n kanssa
Mustavuoren linnunlaulun retki; Suomi100-retkipäivä
Avoimet ovet Sjökullassa; teemana Suomi 100 -juhlavuoden kyläily- ja
kahvittelupäivä; nuorten kesätyöntekijöiden vohvelikahvio
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12.6.
20.6.
27.6.
HEINÄKUU
6.7.
ELOKUU
6.8.
11.8.
12.8.
19.8.
20.8.
24.8.
26.8.
26.8.
27.8.
27.8.
SYYSKUU
2.9.
5.9.
9.9.

10.9.

17.9.
23.9.

Helsinki-päivän luento Vuotalolla: Jatkosodan suurpommitukset
helmikuussa 1944; luennoitsija Martti Helminen
Avoimet ovet Sjökullassa; nuorten kesätyöntekijöiden kahvio
Avoimet ovet Sjökullassa; nuorten kesätyöntekijöiden kahvio
Avoimet ovet Sjökullassa: ”Saima Harmaja saapuu Sjökullaan”; Päivi Istalan
runoilta
Avoimet ovet Sjökullassa; teemana Suomi 100 -juhlavuoden
mustikkapiirakkapäivä
Vuoden kaupunginosa -palkinnon vastaanotto Jyväskylän kotiseutupäivillä ja
mediajulkistus
Puotila-Seuran kumppanina Varjagi-festivaaleilla: lasten viikinkiasutyöpaja
Vuoden kaupunginosa -kakkukahvit Columbuksen, Pauligin ja K-Supermarketin
kanssa
Elojuhlat Ilveskorven puistossa yhdessä Lähiöaseman kanssa
Vuosaaren historia -keskustelutilaisuus Hanna-kodilla
Vuosaaren kesäjuhlat Mustankiven puistossa; teemana monikulttuurisuus ja
Vuoden kaupunginosa
Mukana Visit Vuosaaren Satamapäivillä
Kesäjuhlat jatkuvat Sjökullan torpalla; Paula-tyttö, Vuosaaren kirjoittajat,
Vuosaaren Veikon julkistus, Uutela-vaellus
Mukana Hotelli Rantapuiston avoimissa ovissa
Mukana Nuorten harrastemessuilla
Pyöräretki Kallahteen Lähiöaseman kanssa
KulttuuriX-festivaaliviikon päätös Sjökullan torpalla (Helsingin malli;
Klockriketeatern, KOM-teatteri, Valokuvataiteen museo). Popup-kahvion
teemana Syötävä puisto; villivihannesoppaana Maija Narinen
Vuosaari-risteilyt Euroopan kulttuuriympäristöpäivänä; teemana ”Luontoon
yhdessä”; Sakarat musisoivat Anja Hinkkasen johdolla

Sjökullan ompeluseura
Mukana Vuosaaren Asunto- ja sisustusmessuilla; teemana ”hyggeily”
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30.9.
LOKAKUU
4.10.
15.-21.10.
17.10.
MARRASKUU
16.11.
25.11.
JOULUKUU
3.12.
5.12.
6.12.
6.12.
7.12.
11.12.
16.12.

Vuosaari-klinikka (osa Lähiöfest-tapahtumaa)
Retki Mustavuoreen Lähiöaseman kanssa
Itä-Helsingin kulttuuriviikkojen viestintäkumppanina (Merilauluja, Nuorissa
Itää, Kuorojen klubi ym. )
Luontoretki Uutelaan Lähiöaseman kanssa
Kansallinen kaupunkipuisto -keskustelutilaisuus
Vuosaaren Valojuhla Pohjoisella ostarilla yhdessä Lähiöaseman kanssa
Mukana Vuosaaren Joulupolulla
Itsenäisyyspäivän etkot Meri-Rastilan torilla kesänuorten kanssa
(osa Meri-Rastilan Joulukuu -tapahtumasarjaa)
Lipunnosto Sjökullassa ja seppeleenlasku Ullaksen puistossa
Jatkosodan ilmapuolustuksen muistomerkin paljastus Vuosaaren kartanolla;
juhlapuhe eversti evp Ahti Lappi
Presidentinvaalipaneeli Rastilan kartanolla; Pekka Haavisto, Laura Huhtasaari,
Nils Torvalds, Matti Vanhanen
Glögitarjoilua ja ”Kirje joulupukille”-kuunnelma Meri-Rastilan torilla
(osa Meri-Rastilan Joulukuu -tapahtumasarjaa)
Joulumyyjäiset Columbuksessa

KulttuuriX-festivaali
huipentui Sjökullan
torpalla syyskuussa.
Kuvassa KOMteatterin työryhmän
esitys ”Yes we can
also die like a swan”.

3.3. Sjökullan torppa
Vuosaari-Seura jatkoi omistamansa Sjökullan torpan vaalimista, kunnossapitoa ja aktiivista käyttöä
asukastalona ja yleisötilaisuuksien pitopaikkana. Seuran pelastama 160-vuotias kalastajatorppa edustaa
Vuosaaren vanhinta jäljellä olevaa rakennuskantaa.
Sjökullan torpalla järjestettiin katselmus Helsingin kaupunginmuseon rakennuskonservaattorin Jaana
Perttilän johdolla. Yleisvaikutelma todettiin hyväksi. Torppa säilyy parhaiten, kun se pidetään aktiivisessa
käytössä. Lähivuosina tähdellistä korjattavaa löytyi vain vesikattojen rikkoutuneista osista. Muita
parannuksia voi tehdä resurssien rajoissa.
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Vuosaari-Seura käynnistikin remonttihankkeen vesikattojen korjaamiseksi, mihin saatiin rahoitusta myös
Uudenmaan ELY-keskukselta. Remontti pyritään läpiviemään vuoden 2018 aikana.
Toiminta Sjökullan torpalla vilkastui ja monipuolistui entisestään. Siellä järjestettiin 83 tilaisuutta, mikä oli
kymmenen prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Poimintoja torpan tapahtumista on koottu
toimintakertomuksen lukuun 3.2. Lisäksi torppaa vuokrattiin myös jäsenten sekä ulkopuolisten
yksityishenkilöiden ja yritysten käyttöön.
Uusi perinne luotiin syventämään asukkaiden kotiseututuntemusta: Sjökulla-päivä, jota vietetään vuosittain
vaihtuvalla teemalla. Ensimmäisessä Sjökulla-päivässä 13.5.2017 muisteltiin häätapoja, jotka olivat yleisiä
torpan tyttären häiden (1883) aikaan. Samoin muisteltiin Sjökullan kesäasukasta 1881, kirjailija K. A.
Tavaststjernaa sekä istutettiin Suomi100-juhlakuusi.
Vuosaari-Seura, Pro Meri-Rastila –liike ja As.oy Kallahden kylä tekivät Helsingin kaupungille jo vuoden 2016
puolella aloitteen Syötävän puiston perustamisesta Sjökullan torpan läheisyyteen, Ison Kallahden puistoon.
Tavoitteena on tarjota uudenlainen puistoelämys, josta kaupunkilaiset voisivat nauttia kaikin aistein.
Pidimme aloitetta esillä niin yleisötapahtumissa kuin tapaamisissa virkamiesten, suunnittelijoiden ja
päättäjien kanssa.
Vuosaari-Seura sai Sjökullan torpan pihalle viljelylaatikoita, jotka vapautuivat käyttöön kaupungin
Lähiöprojektin päättyessä Ison Kallahden puistossa.

Myös Vuosaari-Seuran kesätyöntekijät viihtyivät Sjökullan maalaismaisemissa. Nuoret saivat
tuntumaa kahvilatyöhön torpan avoimissa ovissa.
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3.4 Ympäristö- ja maankäyttöasiat
Vuosaari-Seura haluaa vaalia Vuosaarta Helsingin merellisimpänä ja vihreimpänä kaupunginosana.
Otamme kantaa Vuosaaren kaupunkisuunnittelua, ympäristöä ja palveluja koskeviin asioihin.
Luotaamme vuosaarelaisten näkemyksiä ja välitämme niitä eteenpäin päättäjille.
Ympäristö- ja maankäyttötyöryhmä on Vuosaari-Seuran ja Vuosaari-toimikunnan yhteinen ja sen jäseniä on
mukana myös Helkan kaupunkisuunnittelutyöryhmässä.
Vuosaari-Seura järjesti Uutelan aluefoorumin
15.3.2017 liittyen valmisteilla olleeseen Uutelan
ulkoilualueen hoito- ja kehittämissuunnitelmaan.
Kaikille avoimessa asukastilaisuudessa
rakennusviraston suunnittelijat esittelivät
Uutelan karttakyselyn tuloksia sekä
suunnitelmien alustavia aineistoja ja
vuosaarelaisilla oli mahdollisuus kertoa
mielipiteitään vielä valmisteluvaiheessa olevaan
hankkeeseen.
Seura antoi vuoden 2017 aikana seuraavat
lausunnot ja muistutukset yhdessä̈ VuosaariSäätiön sekä Vuosaari-toimikunnan kanssa:
– Lausunto Hallkullanniemen ja Nuottasaaren asemakaavahankkeesta 28.2.2017
– Lausunto Vuosaaren keskustan ja lukion tontin osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 1.3.2017
– Muistutus Aromikujan asemakaavaehdotuksesta 4.6.2017
– Lausunto Retkeilijänkadun asemakaavahankkeesta 12.10.2017
– Lausunto yleiskaavan toteuttamisohjelmasta Vuosaaressa 9.12.2017
Kaikki kannanotot ovat luettavissa verkosta: Vuosaari.fi > Vuosaari-Seura > Lausunnot ja kannanotot. Useita
niistä on esitelty myös Vuosaari-lehdessä.
Virallisen lausuntoväylän ohella työryhmän jäsenet olivat myös suoraan yhteydessä kaavoittajiin, puistojen
suunnittelijoihin sekä kaupunkisuunnittelulautakunnan jäseniin.

3.5 Viljelypalstat
Palstaviljely on ruohonjuuritason kotiseututyötä, jossa Vuosaari-Seuralla on pitkät perinteet. Seura
vuokraa noin viittäsataa viljelypalstaa Fallpakassa ja Porslahdessa.
Vuosaari-Seuran palstatoimikunta vastaa siitä, että maa-ala on aktiivisessa viljelykäytössä ja että viljelijät
saavat tarvitsemansa opastuksen ja muun tiedon viljelyyn liittyen. Käytännön palstavuokrausta pyörittää
Meri-Vuosaaren työttömät ry.
Vuosittaisia tapahtumia ovat infotilaisuudet, talkoot, taimien ym. viljelytuotteiden hankintatilaisuudet sekä
perinteinen Syyspläjäys. Näin viljelijöille tarjotaan hyötytietoa, mutta tuodaan heidät myös yhteen
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jakamaan kokemuksiaan ja tutustumaan toisiinsa. Tänä vuonna esille nostettuja teemoja olivat mm.
maanparannus ja kompostointi.
Palstakatselmoinnit ja neuvonta auttavat varmistamaan, että Fallpakassa ja Porslahdessa noudatetaan
kaupungin laatimia viljelyohjeita. Palstat olivatkin pääsääntöisesti mallikkaasti hoidettuja. Tyypillisiä
viljelylajeja olivat peruna, juurekset, herneet, yrtit, kurpitsa, kurkku, tomaatti, kukat ja marjapensaat.
Kuluneena vuonna tosin viljelysäät aiheuttivat jonkin verran haasteita, kun kylmät jaksot heikensivät satoa.
Yhteistyö mehiläiskasvattajan kanssa jatkui. Myyntiin saatiin aitoa lähiruokaa - Vuosaaren hunajaa.
Palstojen käyttöaste on ollut korkea. Jonotilanne on ajoittain helpottunutkin, jolloin palstoja on vapautunut
uusille viherpeukaloille.

3.6 Vuosaaren kirjoittajat
Vuosaari-Seurassa toimii oma kirjoittajapiiri, jota vetää arvostettu vuosaarelainen ammattikirjailija Kaiho
Nieminen. Se on avoin kaikille, jotka haluavat käsitellä rakentavassa ilmapiirissä omia tekstejä - runoja,
aforismeja, novelleja, romaaneja, muistelmia tai niiden aihioita. Ryhmä on tarkoitettu harrastajille, mutta
mukana on myös jo julkaisukynnyksen ylittäneitä pitkän linjan tekijöitä. Toiminnassa oli mukana noin 20
kirjoittajaa. Vuoden 2017 aikana käynnistettiin myös yhteisen antologian valmistelu.

3.7 Viestintä
Viestintä oli yksi toiminnan kehityskohteista. Seuran oman tapahtumatiedotuksen ohella panostettiin
kaupunginosan maineen vahvistamiseen.
-

-

-

Vuosaari-Seura vakiinnutti asemansa sosiaalisen median viestijänä. Facebookista rakennettiin
viestintäkanava, jolla tavoitamme uusia kohderyhmiä, joita ei printti- tai jäsenviestinnän kautta
saavuteta. Facebook-seuraajien / -tykkääjien määrä nousi vuoden aikana lähelle tuhatta, mutta
yksittäisten julkaisujen näkyvyys saattoi olla moninkertainen.
Myös printtimediaan panostettiin ja seura sai monipuolista näkyvyyttä Vuosaari-Seuran sivuilla.
Suurin yksittäinen viestintäponnistus liittyi Vuoden Kaupunginosa -palkintoon, joka saatiin
nostettua valtakunnan uutiseksi. Vuosaaren voittoa ja vahvuuksia esiteltiin laajasti niin
printtimediassa, televisiossa kuin sosiaalisessa mediassa.
Aktiivinen viestintä näkyi myös jäsenmäärän kasvuna. Jäsentiedotteita lähetettiin noin kerran
kuussa, minkä lisäksi julkaistiin tietoa www.vuosaari.fi-sivuilla.
Seuralle tehtiin uusi esite.
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4.7 Tunnustukset
Vuosaari-Säätiö valitsi Vuosaari-Seuran ”Vuoden Vuosaarelaiseksi” tunnustuksena arvokkaasta
kotiseututyöstä. Samalla Säätiö antoi kunnianmaininnan seuramme hallituksen jäsenelle Matti Pöhölle, joka
on ollut 40 vuoden ajan kantavia voimia Vuosaaren keskeisissä yhteisöissä.
Entisille puheenjohtajillemme Anja Hinkkaselle ja Eero Hildénille myönnettiin seuran hakemuksesta
Kotiseutuliitto ry:n kultaiset ansiomerkit, jotka luovutettiin seuran syyskokouksessa 22.11.2017.
Kummallakin on vuosikymmenten ansiot monipuolisesta vaikuttamisesta niin kulttuurin, järjestötoiminnan
kuin kulttuuriperinnön saralla.
Vuosaari-Seura valitsi 13.8.2017 Matti Lipposen Vuosaaren Veikoksi. Lipposta arvostetaan
kaupunginosamme historian tutkijana, luennoitsijana ja oppaana. Lisäksi hän on avainhenkilö Vuosaaren
ympäristö- ja maankäyttöasioihin liittyvässä edunvalvonnassa.

Valokuvat: Sagal Hassan, Matti Pöhö, Hanna-Kaisa Siimes, Arja Sääksmäki, Satu Toivonen, Anna-Maija Virta

