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1. Vuosaari-Seuran toiminnan lähtökohdat
Toimimme vuosaarelaisten hyväksi, jotta kotisaaremme olisi mahdollisimman viihtyisä, kehittyvä
ja yhteisöllinen paikka.
•

Järjestämme monipuolista vapaa-ajanohjelmaa huvin ja hyödyn merkeissä: yleisötilaisuuksia,
retkiä, talkoita ja juhlia.

•

Olemme asukkaiden etujärjestö, joka pitää Vuosaaren puolia asumisviihtyisyyden,
rakentamisen, viheralueiden ja palveluiden kehittämisessä.

•

Vaikutamme sen puolesta, että Vuosaaren maine ja yhteishenki vahvistuvat entisestään.

•

Ylläpidämme Sjökullan perinnetorppaa.

•

Tarjoamme viljelypalstoja Fallpakassa ja Porslahdessa.

2. Hallinto
2.1 Hallitus
Vuosaari-Seuran hallituksen kokoonpano vuonna 2018 oli seuraava:
Hanna-Kaisa Siimes (puheenjohtaja), Anna-Maija Virta (varapuheenjohtaja), Nina Ruuttu (sihteeri), Arja
Sääksmäki (taloudenhoitaja, jäsenrekisterin hoitaja), Satu Toivonen (tiedottaja), Elina Das Bhowmik, Kari
Loman, Matti Pöhö ja Raili Rankinen.
Hallitus kokoontui vuoden aikana 12 kertaa.
Kevätkokous pidettiin 25.4. kahvila Monamissa
Rastilan kartanolla Vuokko Hirvikosken toimiessa
puheenjohtajana. Syyskokous pidettiin 21.11.
Gabro-talolla Päivi Istalan puheenjohtamana.
Hallituksen tukena toimivat seuraavat toimikunnat
(suluissa päävastuullinen henkilö):
− Ympäristö- ja maankäyttötoimikunta
(Matti Lipponen)
− Taloushallintotoimikunta (Arja
Sääksmäki)
− Sjökulla-toimikunta (Anna-Maija
Virta)
− Palstaviljelytoimikunta (Kari Loman)
− Retkitoimikunta (Matti Pöhö)
− Viestintätoimikunta (Satu Toivonen)

Hanna-Kaisa Siimes (oik.) luotsasi Vuosaari-Seuraa vuoden 2018
loppuun. Syyskokous valitsi uudeksi puheenjohtajaksi Nina Ruutun.
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2.2 Jäsenistö ja talous
Vuosaari-Seuran jäsenmäärä oli vuoden 2018 lopussa
562, joista henkilöjäseniä oli 541 ja yritys- ym.
kannatusjäseniä 21. Henkilöjäsenmaksu oli 15 euroa ja
kannatusjäsenmaksu 50 euroa. Jäsenrekisteriä hoidettiin
FloMembers-järjestelmää hyödyntäen.
Seuran talous oli vakaalla pohjalla ja hallintoa hoidettiin
vastuullisesti. Kirjanpidon hoiti Yrityspalvelu Toimex Ky.
Toiminnantarkastajina olivat Seppo Pitkänen ja Eija
Loukoila, varalla Petri Parrukoski ja Ilkka Sulanto.
EU:n uusi tietosuoja-asetus (GDPR) astui voimaan
toukokuussa 2018. Täsmensimme tätä ennen
henkilötietojen käsittelyperiaatteet koskien sekä
varsinaista jäsenrekisteriä että palstaviljelijöiden
yhteystietoja. Vastaavat tietosuojaselosteet julkaistiin
Vuosaari-Seuran verkkosivuilla.

2.3 Yhteistyökumppanit
Vuosaari-Seuralla on vahvat verkostot ja pitkäaikaiset yhteistyösuhteet. Vuonna 2018 kumppaneitamme
olivat vuosaarelaiset yhdistykset, järjestöt, kulttuuritoimijat, asukasverkostot sekä aktiiviset yritykset ja
muut yhteisöt. Yhteistyö Lähiöaseman kanssa oli tiivistä. Toimimme Meri-Rastila-verkostossa ja PohjoisVuosaaren yhteistyöverkostossa.
Seuralla on hyvät yhteydet Helsingin kaupungin eri hallinnonalojen kanssa. Tärkeää on myös vuoropuhelu
luottamustehtävissä olevien vuosaarelaisten kuntavaikuttajien kanssa.
Kuulumme Vuosaari-toimikuntaan, joka on kaupunginosassa toimivien yhdistysten ja yhteisöjen välinen
yhteistyöfoorumi ja tiedonvaihtokanava. Vuosaari-Seuran edustajina toimikunnassa olivat Hanna-Kaisa
Siimes, Matti Lipponen ja Anna-Maija Virta.
Vuosaari-Seura on Helsingin kaupunginosat ry Helkan ja Suomen Kotiseutuliitto ry:n jäsen.
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3. Toiminta
3.1 Tapahtumat
Vuosaari-Seuran toimintavuodesta 2018 tuli tapahtumarikas ja monipuolinen.
Retkitoimintaa jatkettiin eri puolilla Vuosaarta
tutustuen niin kasvustoon, geologiaan kuin
merellisyyteen. Vanhan Vuosaaren tapahtumatarjontaa
vahvistava yhteistyö Lähiöaseman kanssa jatkui niin
retkiohjelman kuin Elojuhlan ja Valojuhlan merkeissä.
Tukikohtamme Sjökullan torppa oli aktiivisessa
käytössä pitkin vuotta. Perinnetalolla järjestettiin
Sjökulla-päivän ohella ympärivuotisesti avoimia ovia ja
talkoita.
Olimme mukana tuomassa Vuosaareen myös uusia
kaupunkikulttuurin tuulia. Mimmit ry:n toteuttamassa
katutaidehankkeessa ammattilaiset ohjasivat tyttöjä ja naisia tekemään luvallisia graffiti-maalauksia
Vuosaaren harmaimpiin kohteisiin. Sähkökaappien ohella ”peintattiin” Meri-Rastilan alikulkutunneleita.
Oman teoksensa maalasi myös ruotsalainen taiteilija Elina Metso.
Vuoden kaupunginosa -juhlavuosi huipentui elokuun viimeisenä viikonloppuna. Vuosaari-Seuran vastuulla
olleen Kesäjuhlan ohella koko kaupunginosa oli täynnä tapahtumia ennätyslaajan Visit Vuosaari Weekendin
aikana.
Vuosaaren omien tapahtumien lisäksi olimme mukana mm. Helsinki-päivän ja Euroopan
kulttuuriympäristöpäivän vietossa.
Tapahtumakalenteri 2018
6.1.

Kahvio ja avoimet ovet Sjökullassa

25.2.
8.3.

Kahvio ja avoimet ovet Sjökullassa
Vuoden Vuosaarelainen -palkinnon luovutus Vuosaari-Seuralle; kunniamaininta
Matti Pöhölle
Kahvio ja avoimet ovet Sjökullassa
Somalialainen kahvila Sjökullassa; emäntänä Nimco Noor
Fallpakan ja Porslahden palstaviljelijöiden infotilaisuus
Fallpakan ja Porslahden viljelypalstojen talkoot
Kevätretki Mustavuoreen Lähiöaseman kanssa
”Kivet, kalliot, kukkulat” -retki Pohjois-Vuosaareen Helsy ry:n kanssa; oppaat
Matti Tikkanen ja Antti Salla
Kangaslammen siivoustalkoot Lähiöaseman kanssa
Meri-Rastilan kyläjuhla Haruspuistossa Meri-Rastila-verkoston kanssa
Linturetki Uutelaan Lähiöaseman ja Tringan kanssa
Mustavuoren lehtoretki

18.3.
7.4.
18.4.
21.4.
4.5.
5.5.
9.5.
15.5.
17.5.
19.5.
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27.5.
29.5.
12.6.
16.6.
5.7.
11.7.
18.7.
22.7.
25.7.
18.8.
19.8.
23.- 26.8.
25.8.
26.8.
1.9.
9.9.
16.9.
25.9.
4.10.
17.10.
21.10.
25.10.
17.11.
18.11.
1.12.
6.12.
15.12.

Sjökulla-päivä; teemana perinnerakentaminen ja asiantuntijana Panu Kaila,
musiikki Jenny Metsälä ja Antti Pajula
Luonto- ja grilliretki Uutelaan Lähiöaseman kanssa
”Vuosaarenhuippu – kuinka unelmasta tuli totta”; luontopuutarhuri Jukka
Toivosen esitelmä Helsinki-päivänä Vuotalolla
Kahvio ja avoimet ovet Sjökullassa
Retki Östersundomiin: ”Polkupyörällä 1700-luvulle”; oppaana Matti Lipponen
Kahvio ja avoimet ovat Sjökullassa
Kahvio ja avoimet ovet Sjökullassa
Retki Vuosaarenhuipulle; oppaana Paul Segersvärd
Kahvio ja avoimet ovet Sjökullassa
Vuosaaren Elojuhlat Lähiöaseman kanssa; mukana Valokuvataiteen museo
Kahvio ja avoimet ovet Sjökullassa
Mimmit peinttaa -katutaidetapahtuma yhdessä Mimmit ry:n kanssa
Vuosaaren Kesäjuhla leikkipuisto Mustakivessä; Nimco Noor valittiin Vuosaaren
Vuokoksi
Vuoden Kaupunginosa -teemavuoden karonkka yhteistyökumppaneille Visit
Vuosaaren ja Cafe Monamin kanssa Rastilan kartanolla
Fallpakan ja Porslahden palstaviljelijöiden kauden päätöstapahtuma Syyspläjäys
Risteily Vuosaaren edustalla; Euroopan kulttuuriympäristöpäivän teematapahtuma;
bamlaajana Esko Vepsä ja trubaduurina Olli Anikari Stadin Slangi ry:stä
Kahvio ja avoimet ovet Sjökullassa
Retki Mustavuoreen Lähiöaseman kanssa
Keski-Vuosaaren aluefoorumi, aiheena Kallvikintien kaavoitus- ja
rakennussuunnitelmat
Retki Vuosaarenhuipulle Lähiöaseman kanssa
Kahvio ja avoimet ovet Sjökullassa
Kukkasipulitalkoot Meri-Rastilan tiellä yhdessä Meri-Rastila-verkoston kanssa
Vuosaaren Valojuhla yhdessä Lähiöaseman kanssa; mukana Valokuvataiteen museo
Kahvio ja avoimet ovet Sjökullassa
Vuosaaren Joulupolku; mukana Ruffle Armyn lumikuningatar
Lipunnosto Sjökullassa, seppeleenlasku Ullaksen puistossa ja Vuosaaren kartanolla;
itsenäisyyspäivän kahvio Sjökullan torpalla
Joulumyyjäiset kauppakeskus Columbuksessa

Mustavuoren lehtoretki on
Vuosaari-Seuran monivuotisia
perinteitä.
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3.2 Sjökullan torppa
Vuonna 2018 tuli kuluneeksi viisi vuotta siitä, kun
Sjökullan torppa siirtyi virallisesti Vuosaari-Seuran
omistukseen (15.1.2013). Tänä aikana 160-vuotias
torppa on lunastanut paikkansa vuosaarelaisten
arvostamana perinnetalona ja kotiseututoiminnan
keskuspaikkana, mistä kertovat myös jatkuvasti
kasvaneet kävijämäärät. Vanha arvorakennus säilyy
parhaiten, kun se pidetään aktiivisessa käytössä.
Vuosaari-Seura jatkoi panostuksiaan torpan
kunnossapitoon. Toukokuussa teetimme Helsingin
Kattopalvelu Oy:llä kattotöitä. Sekä torpan että
varastorakennuksen vesikatot korjattiin vaihtamalla
rikkoontuneet tiilet ehjiin, varmistamalla ruoteiden
kunto, vaihtamalla otsalaudat ja tiivistämällä piippujen
kohdat. Hankkeeseen saatiin rahoitusta Uudenmaan
ELY-keskukselta. Samoin korjattiin varaston sisäkaton
romahtanut kulma ja lattian painauma, mihin saatiin
avustusta Vuosaari-Säätiöltä.

Teetimme myös Osuuskunta Rotundan konservaattori Teemu Kajasteella takkauunin ja takan savuhormin
kunnostustyöt, jotka aloitettiin aivan toimintavuoden lopussa. Tähän hankkeeseen on anottu
asukasosallisuuden pienavustusta Helsingin kaupungilta.
Toiminta Sjökullassa jatkui vilkkaana ja monipuolisena. Seuran omien
tapahtumien lisäksi torppaa vuokrattiin niin jäsenille kuin ulkopuolisille.
Vuoden aikana järjestettiin 80 tilaisuutta, joista kolmannes oli
yksityistilaisuuksia. Poimintoja torpan tapahtumista on koottu
toimintakertomuksen lukuun 3.1.
Sunnuntaina 27.5.2018 vietettiin toista vuosittaista Sjökulla-päivää.
Teemana oli perinnerakentaminen, johon yleisöä perehdytti
talotohtorinakin tunnettu emeritusprofessori ja tietokirjailija Panu Kaila.
Tavoitteena on tehdä Sjökulla-päivästä pysyvä toukokuinen perinne.
Torpan piha-alueella jatkettiin yrttien, syötävien kukkien ja perinteisten
pihakasvien viljelyä. Pidimme esillä Syötävän puiston ideaa niin
yleisötapahtumissa kuin tapaamisissa virkamiesten, suunnittelijoiden ja
päättäjien kanssa. Kyseessä on aloite, jonka Vuosaari-Seura, Pro MeriRastila -liike ja As.oy Kallahden kylä tekivät Helsingin kaupungille jo
vuonna 2016 liittyen torpan yhteydessä olevaan Ison Kallahden
puistoon.
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Sjökulla-päivän luennon piti
perinnerakentamisen
erikoistuntija Panu Kaila.

3.3 Ympäristö- ja maankäyttöasiat

Ympäristö- ja maankäyttötyöryhmä on Vuosaari-Seuran ja Vuosaari-toimikunnan yhteinen. Seura,
toimikunta ja Vuosaari-Säätiö antoivat vuoden 2018 aikana yhdessä seuraavat lausunnot:
– Lausunto Meri-Rastilan uudesta asemakaavaluonnoksesta 12.3.2018
– Lausunto Kallvikintien ympäristön suunnitteluperiaatteista sekä Merikorttikuja 6 asemakaavasta 6.5.2018
– Lausunto Kallahdenniemen matalikon luonnonsuojelualueen perustamisesta 21.10.2018
– Lausunto Ramsinranta IV asemakaavahankkeesta 9.12.2018
Lausuntojen ohella oltiin myös suoraan yhteydessä kaavoittajiin, puistojen suunnittelijoihin sekä
kaupunkiympäristölautakunnan jäseniin. Työryhmän jäsenet vaikuttavat myös Helkan
kaupunkisuunnittelutyöryhmän jäseninä.
Työryhmä kutsui kaupungin asemakaavapalvelun uuden Vuosaari ja Vartiokylänlahti -tiimin Vuosaaritoimikunnan maaliskuun kokoukseen Puistopolun peruskoululle. Tilaisuudessa keskusteltiin kaavoittajien
alustusten jälkeen laajasti useista tulevista asemakaavahankkeista Vuosaaressa sekä lähialueilla.
Lokakuussa järjestettiin Keski-Vuosaaren aluefoorumi Vuoniityn peruskoululla. Kaikille avoimen asukasillan
aiheena oli Kallvikintien ympäristön täydennysrakentamisen. Tapahtumaan kutsuttiin kaavoittajan
edustajien lisäksi alustajiksi myös kulttuuriympäristöpäällikkö Sari Saresto Helsingin kaupunginmuseosta
sekä lehtori Meri Mannerla-Magnusson Aalto-yliopiston Arkkitehtuurin laitokselta. Asukkaita oli paikalla
noin sata henkeä.
Kaikki seuran kannanotot ovat luettavissa verkkosivuiltamme: www.vuosaari.fi > Vuosaari-Seura >
Lausunnot ja kannanotot. Useita niistä on esitelty lisäksi Vuosaari-lehdessä.
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3.4 Viljelypalstat
Palstaviljely on merkittävä osa Vuosaari-Seuran
toimintaa. Mittakaava ei ole vähäinen: Fallpakassa ja
Porslahdessa on yhteensä noin viisisataa palstaa, joita
seura vuokraa halukkaille asukkaille. Palstat ovat aarin
ja puolen aarin kokoisia.
Vuosaari-Seuran palstatoimikunta vastaa siitä, että
maa-ala on aktiivisessa viljelykäytössä ja että viljelijät
saavat tarvitsemansa opastuksen. Palstakatselmoinnit
ja neuvonta auttavat varmistamaan, että kaupungin
laatimia viljelyohjeita noudatetaan.
Niin Fallpakan kuin Porslahden palstat olivat pääsääntöisesti erinomaisesti hoidettuja. Tyypillisimmin
viljeltiin juureksia, salaatteja ja yhä enemmän myös uusia kaaleja ja yrttejä. Kotimaiset marjapensaat
pysyivät suosiossa ja pensasmustikan kasvatus on nousussa. Erilaiset perinnekasvit ja perennat toivat
silmäniloa. Mehiläiskasvattajan hunajatuotanto jatkui molemmilla palstoilla, joskin kuiva kesä verotti satoa.
Jonkin verran haasteita aiheutti yhä Porslahden huono vedenjohtavuus. Tähän haetaan ratkaisua Helsingin
kaupungin kanssa.
Viljelykauden aikana järjestettiin infotilaisuuden ja talkoiden ohella lukuisia taimien ym. viljelytuotteiden
hankintatapahtumia. Kausi päättyi perinteiseen Syyspläjäykseen.
Palstojen käyttöaste on ollut edelleen korkea. Vuokrajonoja on kuitenkin saatu hieman purettua, jolloin
myös uusia viherpeukaloita on päässyt mukaan toimintaan.
Yhteistyökumppanina jatkoi Meri-Vuosaaren Työttömät ry, joka huolehti vuokrasopimuksiin liittyvästä
asiakaspalvelusta.
Viiden vuoden vuokrasopimus Helsingin kaupungin kanssa päättyi 31.12.2018. Neuvottelut uudesta
viisivuotissopimuksesta käynnistettiin syksyn aikana ja saataneen päätökseen alkuvuoden 2019 aikana.

3.5 Vuosaaren kirjoittajat
Vuosaari-Seuran kirjoittajapiiriä vetää arvostettu
vuosaarelainen ammattikirjailija Kaiho Nieminen. Ryhmän
ovet ovat auki kaikille kirjoittamisesta kiinnostuneille - niin
aloittelijoille, innokkaille harrastajille kuin kunnianhimoisille
pitkän linjan tekijöille.
Toimintaan osallistui vuoden aikana noin 20 henkilöä.
Säännölliset kokoontumiset Vuotalolla tarjosivat
mahdollisuuden työstää omaa kirjoitusprosessia sekä saada
palautetta ohjaajalta ja ryhmäläisiltä. Työn alla oli niin
runoja, novelleja, muistelmia kuin kuvituksiakin.
Yleisöpalautetta saatiin esiintymällä Vuosaaren Elojuhlilla.
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On ilo todeta, että julkaisukynnys ylittyi tämänkin toimintavuoden aikana. Päivänvalon näkivät mm.
pitkäaikaisen jäsenemme Pirjo Kotamäen runoteos ”Lehtiä kuolleitten kirjaan”, Laura Salaman kuvittama ja
kirjoittama ”Lassen ja Johannan ruukkiseikkailu” sekä Anneli Kammosen runoteos ”Kissakylän tarinoita”,
jonka kuvitti Laura Salama.
Kirjoittajapiiri jatkoi yhteisen antologian kehittämistä ja tekstien kokoamista. Tähtäimessä on saada se
julkaistua mahdollisesti vuoden 2019 aikana.

3.6 Viestintä
Vuosaari-Seuran viestinnässä oli toimintavuoden aikana kaksi tavoitetta: tehokas ja monikanavainen
tapahtumatiedotus sekä kaupunginosan yhteishengen ja positiivisen maineen vahvistaminen.
Vuoden kaupunginosa -viestintää jatkettiin.
Teemavuoden huipentuessa elokuussa 2018
valmistui 12-sivuinen esite ”Vuosaari –
kaupunginosien ykkönen”. Se esittelee
asuinalueemme ainutlaatuisuutta sanoin, kuvin ja
myös asukkaiden kommentein.
Julkaisun toteuttamisen mahdollistivat Paulig,
Vuosaaren seurakunta, kauppakeskus Columbus,
Hoitokoti Päiväkumpu, Itä-Helsingin Yrittäjät, VuoKiinteistöpalvelut, Lounas-Matti ja Helsingin
satama. Digiversio on luettavissa osoitteessa
www.vuosaari.fi/esite.

Vuosaari-Seuran toiminnasta viestittiin seuraavissa kanavissa:
-

-

Jäsentiedotteita julkaistiin keskimäärin 1 - 2 kertaa kuussa sähköpostitse. Lisäksi syys- ja
kevätkokouksista tiedotettiin paperipostitse.
Vuosaari-lehti tarjosi säännönmukaista näkyvyyttä seuran oman palstan muodossa. Tarvittaessa
hyödynnettiin myös maksettua mainontaa.
Www.vuosaari.fi-sivusto toimi paitsi uutiskanavana, myös Vuosaarta koskevien perustietojen
julkaisupaikkana. Toimintavuoden aikana käynnistettiin www-sivujen uudistushanke, jota
toteutetaan yhteistyössä Helka ry:n kanssa.
Facebook-viestintä auttoi laajentamaan viestinnän näkyvyyttä. Se on osaltaan kasvattanut myös
Vuosaari-Seuran jäsenmäärää.
Flyer-kokoinen taskuesite toimii Vuosaari-Seuran käyntikorttina, jota hyödynnetään muun muassa
jäsenrekrytoinnissa.
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4. Muuta ajankohtaista
4.1 Vuosaaren Vuokko
Vuosaari-Seura myöntää vuosittain
Vuosaaren Vuokko / Vuosaaren Veikko tunnustuksen henkilölle, joka on toiminut
esimerkillisellä tavalla kotiseudun hyväksi.
Hyvä naapuruus, aktiivisuus ja
monikulttuurisuus ovat seuramme vaalimia
arvoja. Siksi Nimco Noor oli ilmiselvä valinta
vuoden 2018 Vuosaaren Vuokoksi.
Somaliasta kotoisin oleva Noor on edistänyt
paikallista yhteistyötä esimerkillisin tavoin.
Useat vuosaarelaiset yhteisöt ja verkostot
ovat saaneet hänestä innostuneen ja
asioihin paneutuvan yhteistyökumppanin.
Samalla Vuosaari-Seura halusi kiittää kaikkia
muitakin monikulttuurisia vuosaarelaisia,
jotka ovat luomassa vuoropuhelua ja
rakentamassa siltoja.

4.2 Osallistavan budjetoinnin hanke-ehdotus
Helsingin kaupunki keräsi loppusyksyn 2018 aikana asukkaiden ja yhdistysten ehdotuksia siitä, mihin
kohteisiin uutta osallistavan budjetoinnin rahoitusta tulisi käyttää.
Vuosaari-Seura osallistui ideointihankkeeseen omalla ehdotuksellaan: esitimme, että Kallvikinniemellä
Kuningattaren niemenkärjessä oleva suojeltu huvila (Villa Kuhlefelt) kunnostettaisiin merelliseksi
luontokeskukseksi. Samoin huvilan yhteydessä oleva sauna tulisi kunnostaa julkiseen käyttöön.
Kuningattaren luontokeskus ja sen näyttely- ja kahviotilat palvelisivat niin ulkoilijoita, luontoretkeilijöitä,
koululaisia kuin matkailijoita. Sijainti on merellisen luontokeskuksen kannalta paras mahdollinen ja hanke
tukisi myös Helsingin merellistä strategiaa ihanteellisella tavalla.

4.3 Koulutusyhteistyö
Teimme yhteistyötä Liiketalousopisto Perhon kanssa tarjoten oppisopimuspaikan matkailun
ohjelmapalveluiden ammattitutkinnon opiskelijalle Vuosaaren Kesäjuhlan apulaistuottajana.
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Toimintakertomuksen valokuvat:
Outi Lepola, Kimmo Naukkarinen, Timo Newton-Syms, Hanna-Kaisa Siimes, Matti Pöhö,
Satu Toivonen, Thomas Vikfors, Pixabay.
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