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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, kursseja, 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 2019 oli seuraava: 

Nina Ruuttu (puheenjohtaja), Anna-Maija Virta (varapuheenjohtaja), Sari Kumin (sihteeri), Arja 

Sääksmäki (taloudenhoitaja ja jäsenrekisterin hoitaja), Kari Loman, Nimco Noor, Matti Pöhö, 

Christina Rappe ja Timo Virolainen.  

Hallitus kokoontui vuoden aikana 11 kertaa. Kevätkokous pidettiin 24.4.2019 Cafe Monamissa 

Rastilan Kartanolla Vuokko Hirvikosken toimiessa puheenjohtajana. Syyskokous pidettiin 

20.11.2019 Vuotalossa ja puheenjohtajana toimi Eero Hildén. 

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) 
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2.2 Jäsenistö ja talous 

 

Vuosaari-Seuran jäsenmäärä oli vuoden 2019 lopussa 477, joista henkilöjäseniä 456 ja yritys- ym. 

kannatusjäseniä 21. Henkilöjäsenmaksu oli 15 euroa ja kannatusjäsen-maksu 50 euroa. 

Jäsenrekisteriä hoidettiin FloMembers-järjestelmää hyödyntäen. Jäsenmäärän iso muutos 

edellisvuoteen johtuu siitä, että jäsenrekisteristä on poistettu monta vuotta jäsenmaksunsa  

maksamatta jättäneet jäsenet. 

 

Seuran talous oli vakaalla pohjalla ja sekä hallintoa että taloutta hoidettiin vastuullisesti. Kirjanpidon 

hoiti Yrityspalvelu Toimex Ky. Toiminnantarkastajina olivat Seppo Pitkänen ja Eija Loukoila. 

 

     

 

 

2.3 Yhteistyökumppanit 

Vuosaari-Seuralla on vahvat verkostot ja pitkäaikaiset yhteistyösuhteet. Vuonna 2019 

kumppaneitamme olivat vuosaarelaiset yhdistykset, järjestöt, kulttuuritoimijat, asukasverkostot sekä 

aktiiviset yritykset ja muut yhteisöt. Yhteistyö Lähiöaseman kanssa oli aktiivista. Toimimme mukana 

Meri-Rastila-verkostossa ja Pohjois-Vuosaaren 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 

Nina Ruuttu, 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 toimintavuosi 2019 oli täynnä tapahtumia.  

• 6.1. Kahvio ja avoimet ovet Sjökullassa 

• 20.1. Kahvio ja avoimet ovet Sjökullassa 

• 10.2. Kahvio ja avoimet ovet Sjökullassa 

• 24.2. Kahvio ja avoimet ovet Sjökullassa 

• 10.3. Kahvio ja avoimet ovet Sjökullassa 

• 24.3. Kahvio ja avoimet ovet Sjökullassa 

• 30.3. Vuosaaren lastentapahtuma Columbuksessa 

• 8.4. HSY:n kompostointikurssi Sjökullassa 

• 14.4. Kahvio ja avoimet ovet Sjökullassa 

• 16.4. Fallpakan ja Porslahden palstaviljelijöiden infotilaisuus 

• 26.4. Pihatalkoot Sjökullassa 

• 27.4. Fallpakassa ja Porslahdessa palsta-alueiden talkoot 

• 28.4. Kahvio ja avoimet ovet Sjökullassa 

• 8.5. Vuosaaren kielten alkeet (venäjä) Sjökullassa 

• 11.5. Suvilinnun laulut ja avoimet ovet Sjökullassa 

• 14.5.Yhteistoimintaretki Lähiöaseman kanssa Mustanvuoren linnoitukselle 

• 15.5. Vuosaaren kielten alkeet (ruotsi) Sjökullassa 

• 19.5. Sjökulla-päivä Sjökullan torpalla 

• 22.5. Meri-Rastilan kyläjuhla Haruspuistossa ja Meri-Rastilan torilla 

• 22.5. Vuosaaren kielten alkeet (somali) Sjökullassa 

• 23.5. Linturetki Lähiöaseman kanssa Uutelaan 

• 29.5. Vuosaaren kielten alkeet (arabia) Sjökullassa 

• 5.6. Vuosaaren kielten alkeet (viro) Sjökullassa 

• 12.6. Helsinki-päivän luento Vuotalossa 

• 12.6. Helsinki-päivän kiertoajelu Vuosaaressa 

• 25.6. Punamultatalkoot Sjökullassa 

• 26.6. Kahvio ja avoimet ovet Sjökullassa 

• 3.7. Kahvio ja avoimet ovet Sjökullassa 

• 10.7. Kahvio ja avoimet ovet Sjökullassa 

• 17.7. Kahvio ja avoimet ovet Sjökullassa 

• 24.7. Kahvio ja avoimet ovet Sjökullassa 

• 24.7. Lupiinien poistotalkoot Ison Kallahden puistossa 

• 31.7. Kahvio ja avoimet ovet Sjökullassa 

• 16.8. Perhosten yö Sjökullassa 
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• 17.8. Vanhan Vuosaaren elojuhlat Lähiöaseman kanssa Ilveskorven puistossa 

• 24.8. Vuosaaren Kesäjuhlat Mustankivenpuistossa 

• 7.9. Fallpakan ja Porslahden Syyspläjäys 

• 7.9. Euroopan kulttuuriympäristöpäivän opastettu Vuosaaren kesäasutuksen vaiheet -kävely 

• 22.9. Kahvio ja avoimet ovet Sjökullassa 

• 15.10. Mustanvuoren syysretki Lähiöaseman kanssa 

• 19.10 Retki Vuosaaren huipulle 

• 20.10 Kahvio ja avoimet ovet Sjökullassa 

• 27.10 Pihatalkoot Sjökullassa 

• 16.11. Vuosaaren valojuhla Lähiöaseman kanssa Ilveskorven puistossa 

• 17.1. Kahvio ja avoimet ovet Sjökullassa 

• 30.11. Joulumyyjäiset Columbuksessa  

• 30.11. Vuosaaren joulupolku Uutelassa 

• 6.12. Kahvio ja avoimet ovet ja lipunnosto Sjökullassa 

• 6.12. Seppeleen lasku muistokiville Ullaksen puistossa ja Kartanopuistossa 
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3.2 Sjökullan torppa 

Toiminta torpalla oli ennätyksellisen vilkasta ja monipuolista. Seuran omien tapahtumien lisäksi 

torppaa vuokrattiin niin jäsenille kuin ulkopuolisille 28 kertaa. Vuoden aikana järjestettiin yhteensä 

86 tapahtumaa. Avoimet ovet järjestettiin 21 kertaa. Samalla niin vanhoilla tutuilla kuin ihan 

uusillakin kävijöillä oli mahdollisuus ostaa kahvia ja emäntien leipomuksia torpan kahviosta.  

Vanhaa ja arvokasta torppaa kunnostettiin myös tänä vuonna. Takan ja sen savuhormin 

kunnostettiin. Koko torppa sai talkoissa uuden punamultauksen seinilleen. Ikkunaluukut ja ovet 

maalattiin. Myös kuistin ja keittiön lattiat saivat uuden värin ja maalipinnan.  Molempien ulko-ovien 

edestä kaivettiin esille kivetykset.  

19.5. vietettiin kolmatta kertaa Sjökulla-päivää ruusun merkeissä. Hannu Jaakonhuhta Suomen 

ruususeurasta istutti torpan pihaan Vuosaari-ruusun. Keruuyrttineuvoja Maija Narinen maistatti ja 

antoi opastusta villiyrttien käytöstä.  

Torpalla on oma 12 hengen kahvitusrinki, jonka jäseneksi kuka tahansa saa liittyä. Rinkiläiset leipovat 

torpan avoimiin oviin niin makeita kuin suolaisia leivonnaisia ja hoitavat kahvilaa. Samalla he myös 

kertovat seuran toiminnasta ja torpasta.  

Kesäisin torpalla toimii myös puutarhasta kiinnostuneiden kastelurinki. He vuorollaan kastelevat ja 

hoitavat torpan pihapiiriä. Myös tähän rinkiin toivotaan lisää väkeä.  
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3.3. Ympäristö- ja maankäyttöasiat 

Ympäristö- ja maankäyttötyöryhmä on Vuosaari-Seuran ja Vuosaari-toimikunann yhteinen. Seura, 

toimikunta ja Vuosaari-Säätiö antoivat vuoden 2019 aikana yhdessä seuraavat lausunnot: 

• Lausunto Kallvikintien päivitetystä suunnitteluperiaatteista 30.1. 

• Kannanotto Uutelan Nuottasaaren aluevarausasiaan 25.2. 

• Lausunto Vartiokylänlahden suunnitteluperiaatteista 29.5. 

• Lausunto Broändan ja Kurkimoision asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 

19.6. 

• Lausunto Villenkallion asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 19.6. 

• Muistutus Meri-Rastilan länsiosan asemakaavaehdotuksesta 17.10. 

• Lausunto päivitetystä Ramsinranta IV asemakaavahankkeesta 10.12. 

 

Kaikki seuran kannanotot ovat luettavissa verkkosivuiltamme: www.vuosaari.fi -> Vuosaari-Seura -> 

Lausunnot ja kannanotot.  
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3.4 Viljelypalstat 

Palstaviljely on merkittävä osa Vuosaari-Seuran toimintaa. Fallpakassa ja Porslahdessa on yhteensä 

noin 500 palstaa, joita seura vuokraa asukkaille. Palstat ovat aarin tai puolen aarin kokoisia. Palstojen 

käyttöaste on korkea.  

Vuosaari-Seuran palstatoimikunta vastaa siitä, että maa-ala on aktiivisessa viljelykäytössä. 

Palstakatselmoinnit ja neuvonta auttavat varmistamaan, että kaupungin laatimia viljelyohjeita 

noudatetaan.  

Viljelykauden aikana järjestettiin infotilaisuus, talkoot ja viljelytuotteiden hankintatapahtuma. Kausi 

päättyi perinteiseen Syyspläjäykseen.  

Yhteistyökumppanina toimi Meri-Vuosaaren Työttömät ry, joka vastaa vuokrasopimuksiin liittyvästä 

asiakaspalvelusta.  

Syksyllä allekirjoitettiin Helsingin kaupungin kanssa uudet maanvuokrasopimukset, jotka ovat 

voimassa 31.12.2028 asti. 

 

                                      

 

3.5 Vuosaaren kirjoittajat 

Vuosaari-Seuran kirjoittajapiiriä vetää arvostettu vuosaarelainen ammattikirjailija Kaiho Nieminen. 

Ryhmän ovet ovat auki kaikille kirjoittamisesta kiinnostuneille. Kokoontumiset Vuotalolla tarjosivat 

mahdollisuuden työstää omaa kirjoitusprosessia sekä saada palautetta ohjaajalta ja ryhmäläisiltä.  
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3.6 Viestintä 

Vuosaari-Seuran toiminnasta viestittiin seuraavissa kanavissa: 

• Vuosaari-lehti tarjosi näkyvyyttä seuran oman palstan muodossa. Tarvittaessa hyödynnettiin 

myös maksullista mainontaa.  

• Www.vuosaari.fi-sivusto toimi sekä uutiskanavana että myös Vuosaarta koskevien 

perustietojen julkaisupaikkana.  

• Facebookissa seuralla on ollut käytössä kaksi sivustoa: Vuosaari-Seura ja Sjökullan torppa.  

• Jäsentiedotteita julkaistiin sähköpostitse. Lisäksi syys- ja kevätkokouksista tiedotettiin myös 

paperipostitse.  

                          

4. Muuta ajankohtaista 

 

4.1 Vuosaaren Vuokko 

Vuosaari-Seura myöntää vuosittain Vuosaaren Vuokko/Vuosaaren Veikko tunnustuksen henkilölle, 

joka on toiminut esimerkillisellä tavalla saaremme hyväksi.  

Tänä vuonna jaoimme sekä Veikko että Vuokko tunnustuksen. Veikoksi valittiin Kari Mod ja Vuokoksi 

Tuija Mod. Aina hyväntuuliset ja iloiset Modit ovat jo vuosien ajan ahertaneet tapahtumien 

järjestelyissä ja taustajoukoissa.  

 

              


