Kallahden asukasliike – Kallahti Kallvik ry
Toimintakertomus 2017–2018
Asukasliike järjestäytyy Vuosaaren Kallahdessa
3.6.2017 perustettiin julkinen Facebook-ryhmä Pohjavedenpuisto aka Harjukallio. Ryhmä alkoi Helena
Saarikosken toiminnasta puistometsän puistokummina. Ryhmässä on 90 jäsentä (31.12.2018).
18.10.2017 perustettiin Pohjavedenpuisto–Ullaksenpuisto-toimintaryhmä avoimessa kokouksessa
Kallahden nuorisotalolla. Kokoukseen osallistui noin kaksikymmentä Kallahden ja Meri-Rastilan asukasta.
Kokouksen päätöksiin kuului adressin luominen Adressit.comiin.
3.11.2017 aloitetulla adressilla ”Vuosaaren Pohjavedenpuisto ja Ullaksenpuisto on suojeltava
rakentamiselta” on 31.12.2018 443 allekirjoittajaa, 342 verkossa ja 101 paperilla. Adressit.comissa on
lähetetty tähän mennessä yhdeksän sähköistä tiedotetta adressin allekirjoittajille (ks. alla Tiedotus).
Marraskuussa 2017 Heka Oy:n hallitus teki Helena Saarikosken aloitteesta päätöksen lopettaa rikkakasvien
torjunta glyfosaattimyrkytyksin kokonaan lasten leikkipaikoilla ja muuten rajoittaa kemiallista rikkakasvien
torjuntaa Tukesin antaman ohjeistuksen mukaisesti. Kesällä 2018 Vuosaaressa ei ole enää myrkytetty
kaupungin vuokratalojen tonteilla, vaan rikkakasveja on torjuttu vain mekaanisesti. Helsingin kaupunki
(Stara) ei käytä kemiallisia torjunta-aineita puisto- ja metsäalueiden hoidossa.
Joulukuussa 2017 Kallahdessa toimiva Kulttuuriosuuskunta Partuuna ryhtyi asukasliikkeen
yrityskumppaniksi ja otti hoitaakseen toiminnan vaatimat muodollisuudet, joita järjestäytymätön
toimintaryhmä ei voi hoitaa. Kumppanuushankkeen vetäjänä Partuunassa on toimitusjohtaja Helena
Saarikoski. Asukasliikkeen projektisivu Partuunan verkkosivuilla: partuuna.fi/pohjavedenpuisto/.
Kallahti Kallvik ry perustettiin kokouksessa 8.8.2018 (merkitty yhdistysrekisteriin 14.8.2018,
rekisterinumero 222.136, Y-tunnus 2987639-9).
Yhdistyksen tarkoitus määriteltiin säännöissä 8.8.2018:
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Kallahden kaupunginosa-alueen asukkaiden yhteishenkeä ja
yhteistyötä, suojella luontoa, varjella luonnon arvoja ja puolustaa luonnon oikeuksia, edistää hyvän
asuinympäristön, kaupunkikulttuurin ja kulttuuriperinnön kehittymistä sekä kestävän kehityksen mukaisia
elinkeinoja, koulutusta ja virkistystä Kallahdessa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
– järjestää kokouksia, keskustelutilaisuuksia, retkiä ja juhlia ja asukas-, kaupunginosa- ja
kaupunkitapahtumia
– osallistuu Kallahtea, Vuosaarta ja Helsinkiä koskevaan suunnitteluun, tekee selvityksiä ja aloitteita ja
antaa lausuntoja
– harjoittaa koulutus-, tiedotus- ja valistustoimintaa
– toimii yhteistyössä muiden yhdistysten, elinkeinonharjoittajien ja muiden yhteisöjen kanssa.
Ensimmäisessä vuosikokouksessa 8.8.2018 valittiin puheenjohtajaksi Helena Saarikoski ja hallituksen
jäseniksi Ulla-Maija Rouhiainen (sihteeri, rahastonhoitaja), Kari Rouhiainen ja Sari Ervasti-Conti. Yhdistyksen
toisessa kokouksessa 22.9.2018 valittiin hallituksen jäseneksi vielä Aulikki Sörensen.

Hallituksen kokouksia on vuoden 2018 aikana pidetty kolme, järjestäytymiskokous 8.8.2018 ja kaksi
sähköpostikokousta, 10.9. ja 27.11. Yhdistyksen ja hallituksen kokousten pöytäkirjat säilytetään
allekirjoitettuina alkuperäiskappaleina puheenjohtajalla.
Jäsenhankintaa varten on perustettu 9.8.2018 verkkokauppatili Holviin. Vuoden 2018 jäsenmaksun 15
euroa on maksanut 23 jäsentä (31.12.2018).
Hallituksen toimikausi on yhdistyksen vuosikokousten välinen. Toinen vuosikokous pidetään keväällä 2019.
Järjestetyt asukas- ja yleisötapahtumat
Tammi–helmikuu 2018 Pulkkamäki ja murtsika Pohjavedenpuistossa. Keliseuranta Facebooktapahtumassa. Toteutunut: Meri-Rastilan ja Kallahden parhaat pulkkamäet tietoon ja käyttöön.
“Metsäpolut Mäkkärin takana” ovat saaneet nimen ja paikan kartalla.
27. –28.1.2018 Pihabongaus Pohjavedenpuistossa. Yhteistyö: BirdLife Suomi. Toteutunut: Yksitoista
havainnoitsijaa viidessä eri seurueessa, raportoitu mustarastas, talitiainen, kuusitiainen, sinitiainen, varis,
käpytikka, tikli, harakka, harmaalokki, hippiäinen BirdLife Suomen pihabongauksen tuloksiin 2018.
6.5.2018 Kevätsiivoustalkoot. Yhteistyö: Helsingin kaupunkiympäristön toimiala /Stara. Toteutunut:
Roskapihtien ja jätesäkkien jakelu sekä talkookahvit tyhjällä tontilla Vuotie 23; kymmenen talkoolaista
siivosi Pohjavedenpuistoa roskista klo 14–18.
19.5.2018 Kahvikioski lammen rannalla. Ravintolapäivän picnichenkinen kahvikioski kallioharjanteen yli
kulkevan kävelytien huipulla, Pohjavedenpuiston keskisellä ylängöllä metsälammen rannalla. Kioski auki klo
12–18. Yhteistyö: Maahanmuuttajanuorten Helsinki -hanke, Ilhaan Moge ja Samuel Haile työssä
tapahtumassa. Toteutunut: noin 25 kävijää päivän aikana.
3.6.2018 Rauhantanssi – Planetary Dance. Yhteisörituaali maailmanrauhan, luonnonrauhan ja
mielenrauhan puolesta. Kulkue vaeltaa metsässä ja kallioilla rumpujen soidessa. Jokainen osallistuja valitsee
oman rauhan teemansa itse. Koko perheen tapahtuma, tanssitaitoja ei tarvita. Vapaa pääsy.
Joogaohjaaja Salla Niemi, rauhantanssin ohjaajat tanssi-liiketerapeutit Sofia Laine ja Kaisa Kella, rumpali
Djomba Kourouma, meditaatio-ohjaaja Kukka-Maaria Vuorikoski. Puhe: Pelastetaan viheralueet,
puheenjohtaja Mika Välipirtti, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys. Yhteistyö: Maahanmuuttajanuorten
Helsinki -hanke, Ilhaan Moge ja Zahra Tamimi työssä tapahtumassa. Toteutunut: noin neljäkymmentä
osallistujaa Rauhantanssin kulkueessa Pohjavedenpuistossa.
Raportti, Asukasliikettä Pohjavedenpuistossa, Vuosaari-lehti 23/2018 13.6.2018, s. 5.
19. ja 26.9.2018 Kaavavaikuttamisen työpaja, Merilahden peruskoulu, auditorio Kallvikinniementie 1.
Arkkitehti, VTT Timo Kalanti. Järj. Kallahti Kallvik ry yhteistyössä Kulttuuriosuuskunta Partuunan kanssa.
19.9. luento- ja keskustelutilaisuus: esitellään Helsingin uutta yleiskaavaa ja siihen kohdistettua kritiikkiä
sekä kritiikin välineitä: maankäyttö- ja rakennuslakia, maakuntakaavaa ja sen tulkitsemista sekä Helsingin
kaupungin aineistoja.
26.9. työpaja niille, jotka aikovat ryhtyä toimintaan: tutkitaan niin parlamentaarisen kuin
ulkoparlamentaarisen vaikuttamisen keinoja, muun muassa kaavavalituksen rakennetta ja periaatteita.
Toteutunut: yhteensä noin kolmekymmentä osallistujaa.

7.11. ja 14.11.2018 Kaksi yleisöluentoa kaupunkisuunnittelusta. Stoa, Itäkeskus. Järj. Helsingin
työväenopisto (yhteistyö, luentoaiheiden ehdotus ja luennoitsijoiden nimeäminen: Kallahti Kallvik ry).
7.11.2018 Maa, asuminen ja eriarvoisuus kaupungissa. Millainen naapurustomme on tulevaisuudessa?
Yhteiskuntapolitiikan tohtorikoulutettava Mika Hyötyläinen, Helsingin yliopisto.
14.11.2018 Terveyttä ja hyvinvointia kaupunkiluonnosta – haasteita kaupunkisuunnittelulle?
Tutkimusprofessori Liisa Tyrväinen, Luonnonvarakeskus.
Kaavavaikuttaminen
Kallahden asukasliike on syntynyt paikallisesta sosiaalisesta tilauksesta, Kallahden ja Meri-Rastilan
asuinalueilla koetusta uhasta menettää asuinalueiden luonnonmukaiset virkistysalueet Helsingin
kaavoittaessa puistometsiä massiiviselle asuinrakentamiselle. Asukkaiden mielipiteitä on kirjattu Helsingin
kaupunkiympäristön toimialan järjestämissä Kerro kantasi -keskusteluissa, asukasliikkeen adressissa ja
paikallisissa tapahtumissa ja kohtaamisissa.
Kallahti Kallvik ry:n työryhmä on koostanut ja yhdistys julkaissut syksyllä 2018 kolme lausuntoa eri
kaavoitussuunnitelmiin:
Lausunto Meri-Rastilan asemakaavasuunnitelmaan (luonnos 3.11.2018), lähetetty Helsingin
asemakaavoitukseen ja kaupunginhallituksen ja kaupunkiympäristölautakunnan jäsenille
kaupunginhallituksen käsitellessä tonttien varaamista Pohjavedenpuistosta
kumppanuuskaavoitushankkeeseen. Lausuntoa työstetään edelleen asemakaavaehdotukseen mennessä,
joka on tulossa kaupunkiympäristölautakuntaan nykytiedon mukaan vuoden 2019 aikana.
Palaute Uusimaakaava 2050 -luonnokseen (15.11.2018), lähetetty Uudenmaan liitolle.
Mielipide Ramsinranta IV -asemakaavasuunnitelmaan (1.12.2018), lähetetty Helsingin kaupungille.
Lausunnot ovat nähtävillä Kallahden asukasliikkeen sivulla partuuna.fi/pohjavedenpuisto/.
Kallahti Kallvik ry:n Kari Aalto osallistuu asukkaiden Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin! -liikkeessä
kansallisen kaupunkipuiston esi- ja perustamisselvitystyöhön. Yhdistyksen tavoitteena on kansallisen
kaupunkipuiston laaja rajaus käsittämään myös Itä-Helsingin meri- ja metsäalueita ja kulttuuriympäristöjä.
Helsingin kansallisen kaupunkipuiston pitää ulottua Seurasaaresta Sipoonkorpeen ekologisesti
kytkeytyneenä, yhtenäisenä siniviherverkostona, joka kytkeytyy edelleen seudulliseen viheryhteyteen
Vihervyöhön. Luonnon monimuotoisuus voidaan turvata ja säilyttää vain ekologisesti kytkeytyneessä,
yhtenäisessä luontoalueiden verkostossa, ei eristetyissä saarekkeissa. Hyvä, terveellinen, sosiaalisesti
turvallinen ja ekologisesti kestävä kaupunkiasuminen edellyttää kaupunkirakenteen sijoittuvan yhtenäisen
luonnon keskelle, ei toisinpäin yhtenäisen kaupunkirakenteen sisään eristettyjä luontosaarekkeita.
Kallvikinniemen ja Kallahden rantavyöhykkeen sekä Keski-Vuosaaren arvokkaat rakennusperintökohteet,
Kallahden saaret, Kallvikinniemen luonnonsuojelu- ja Natura 2000 -alueet sekä ekologinen
metsäverkostoyhteys Vuosaaren niemiltä Pohjavedenpuiston ja Kallvikintien ja Vuosaaren keskuspuiston
kautta Mustavuoreen ja edelleen Sipoonkorpeen Östersundomiin kuuluvat Kallahti Kallvik ry:n
tavoittelemaan Helsingin kansalliseen kaupunkipuistoon.
Tiedotus
Kallahden asukasliikkeelle on tehty Partuunan verkkosivuille oma projektisivu, jolle kootaan asukasliikkeen
aineistoja: partuuna.fi/pohjavedenpuisto/. Julkinen Facebook-ryhmä Pohjavedenpuisto aka Harjukallio
facebook.com/groups/Pohjavedenpuisto/ toimii ajankohtaisena tiedotuskanavana, jolta sisältöjä jaetaan
myös muille asukas-, kaupunginosa- ja kaupunkiluontoryhmille ja -sivuille. Kallahti Kallvik ry:llä ei

toistaiseksi ole omia nettisivuja. Jäsenhankintaa varten on perustettu verkkokauppatili Holviin; kaupan
etusivulla ja jäsenmaksu-tuotteen sivulla on perustiedot yhdistyksestä: holvi.com/shop/Kallahti/.
Asukasliikkeen tapahtumista on levitetty lentolehtisiä rappukäytävien ja julkisilla ilmoitustauluilla. Eri
tapahtumista ja tilaisuuksista on tehty Facebook-tapahtumia Pohjavedenpuisto-ryhmälle. Joitakin
Facebook-mainoksia on ostettu Partuunan FB-tilin kautta. Soveltuvin osin tapahtumista on ilmoitettu
Vuosaari-lehden lisäksi Helsingin Uutisissa ja valtakunnallisilla menotieto-sivuilla.
Adressit.comin kautta on lähetetty adressin verkkoallekirjoittajille (342 31.12.2018) yhdeksän tiedotetta,
jotka on lähetetty lisäksi toimintaryhmän /Kallahti Kallvik ry:n sähköpostilistalle (31 osoitetta 31.12.2018) ja
jaettu julkisina Facebook-muistiinpanoina:
Toimintaan Pohjavedenpuistossa, 21.1.2018, julkaistu myös Vuosaari-lehdessä 3/2018 24.1.
Lisäaikaa kesän yli Pohjavedenpuistolle ja Ullaksenpuistolle, 11.2.2018
Kaupunki kysyy nyt mielipidettäsi Meri-Rastilan kaavasuunnitelmasta, 15.3.2018
Pohjavedenpuiston valtaus, 16.5.2018
Valmistaudutaan kaavamuistutuksiin ja -valituksiin, 15.8.2018
Kaavavaikuttamisen työpaja ja Kallahti Kallvik ry:n toinen kokous tällä viikolla, 17.9.2018
Tontinvaraus Pohjavedenpuistosta kaupunginhallituksessa, 1.11.2018
Kallahti Kallvik ry:n lausunto Meri-Rastilan asemakaavasuunnitteluun (luonnos 3.11.2018), 5.11.2018
Asemakaavasuunnitelma Ramsinranta IV; Kallahti Kallvik ry:n mielipide, 1.12.2018
Asukasliikkeen ja Kallahti Kallvik ry:n toiminnasta on kerrottu Vuosaari-lehdessä (ilmaisjakelu, painettu
Vuosaaren joka kotiin jaettava lehti ja verkkolehti):
35/2017 18.10. Rakentaminen uhkaa Pohjavedenpuistoa
3/2018 24.1. Toimintaa Pohjavedenpuistossa
18/2018 9.5. Pohjavedenpuistossa erilaisia tapahtumia
21/2018 30.5. Rauhantanssi Pohjavedenpuistossa 3.6.
23/2018 13.6. Asukasliikettä Pohjavedenpuistossa
24/2018 20.6. Ihan tavallinen vuosaarelainen (Helena Saarikosken haastattelu)
27/2018 29.8. Seuratoimintaa… Kallahti Kallvik ry
30/2018 19.9. Seuratoimintaa… Kallahti Kallvik
Talous
Kallahden asukasliikkeen ja Kulttuuriosuuskunta Partuunan kumppanuushanke on saanut 2018 kaksi
Helsingin kaupungin avustusta, Partuunan hakemuksesta myönnetyt kulttuuri- ja taideavustuksen 2000
euroa (päätös Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaosto 20.3.2018, maksettu Partuunalle
18.4.2018) ja asukasosallisuusavustuksen 2856 euroa (päätös Kaupunginkanslia Viestintäjohtaja
27.06.2018, maksettu Partuunalle 3.8.2018). Avustukset on käytetty hakemuksissa esitetyn budjetin
mukaan (liite).
Kallahti Kallvik ry:lle on perustettu heti elokuussa 2018 jäsenhankintaa varten verkkokauppatili Holviin
Partuunan verkkokaupan yhteyteen. Yhdistys on saanut jäsenmaksutuloja 9.8.–8.12.2018 345 euroa (23
jäsenmaksun 2018 maksanutta jäsentä). Tästä maksettuja kuluja on ollut yhdistyksen rekisteröintimaksu
patentti- ja rekisteröintihallitukselle 85 euroa.
Koska kaupungin avustukset on maksettu Partuunalle eikä Kallahti Kallvik ry:llä ole ollut omaa pankkitiliä
ennen joulukuuta 2018, tuloista ja menoista (avustusten käytöstä) on pidetty kirjaa omalla tilillään

Partuunan kirjanpidossa. Partuunaan on kirjattu jäsenmaksuista tilitysvelka Kallahti Kallvik ry:lle 260 euroa
(maksettu yhdistyksen pankkitilille 28.12.2018).
Asukasliikkeen toiminnantarkastajaksi Partuunaan ja samoin Kallahti Kallvik ry:n toiminnantarkastajaksi on
nimetty Eija Loukoila (varalla Hilpi Turpeinen). Partuunan tilinpäätös vuodelta 2018 vahvistetaan
vuosikokouksessa maaliskuussa 2019, mihin mennessä myös asukasliikkeen ja Kallahti Kallvik ry:n toiminta
vuonna 2018 tarkastetaan. Toiminnantarkastuslausunto esitetään Partuunan ja Kallahti Kallvik ry:n jäsenille
vuosikokouksissa keväällä 2019.
Vuodelle 2019 on haettu Aluehallintoviraston avustusta lasten päiväleirien järjestämiseen
Pohjavedenpuistossa kesällä 2019 (2 x 5 päivää, à 10–20 lasta, lasten ja nuorten harrastusavustus, Kallahti
Kallvik ry:n hakemus joulukuussa 2018, 7 200 euroa).
Vuoden 2019 alusta lähtien Partuunan ja Kallahti Kallvik ry:n kirjanpidot eriytetään. Asukasliikkeen
tarvitsemia avustuksia hakee Kallahti Kallvik ry ja yhdistys kerää jäsenmaksunsa omalle pankkitililleen.
Linkit
Adressi adressit.com/vuosaaren_pohjavedenpuisto_ja_ullaksenpuisto_on_suojeltava_rakent
- Adressin tiedotteet adressit.com/a/187194
Kallahti Kallvik ry holvi.com/shop/Kallahti/
Partuunan Pohjavedenpuisto-projekti, Kallahden asukasliike partuuna.fi/pohjavedenpuisto/
Pohjavedenpuisto aka Harjukallio, Facebook-ryhmä facebook.com/groups/Pohjavedenpuisto/
Vuosaari-lehti (lehtiarkisto) vuosaarilehti.fi/
Liite
Kallahden asukasliike – Kallahti Kallvik ry, tulot ja menot 2018 (kirjanpito Kulttuuriosuuskunta Partuunassa)

Kallahden asukasliike – Kallahti Kallvik ry, tulot ja menot 2018 (kirjanpito Kulttuuriosuuskunta Partuunassa)

Kallahden asukasliike/Partuuna 2018 > kirjanpito Partuuna 2449303-0
2 000,00 €
-200,00 €
-1 121,55 €
-246,75 €

-416,16 €
-45,00 €
29,46 €
0,00 €
2 856,00 €
-285,60 €
-1 560,00 €
-343,20 €

-67,20 €
-176,22 €
423,78 €
-316,02 €
-115,37 €
7,61 €
0,00 €

18.4.2018 HKI KuVa avustus > Partuuna pankkitili POP1
Partuuna kuluprovisio: hallinto, toimisto, vähäiset tarvikkeet (laskennallinen)
Palkat (tositteet Partuunan kirjanpidossa)
Lakisääteiset työnantajakulut, 22 % palkoista (laskennallinen)
Juri Saarikoski palkka 23.4., 22.5. 250 €, ta-kulut 55 €
Helena Saarikoski palkka 28.5., 25.6. 250 €, ta-kulut 55 €
Vuorikoski palkka 6.6. 49,05 €, ta-kulut 10,79 €
Kella palkka 11.6. 136,25 €, ta-kulut 29,98 €
Kourouma palkka 13.6. 300 €, ta-kulut 66 €
Laine palkka 14.6. 136,25 €, ta-kulut 29,98 €
Tarvikkeet /Rauhantanssi, Kahvikioski (alv 0 %, tositteet Partuunan kirjanpidossa)
Työkorvaus, joogaohjaus, Virtapyörre Oy (alv 0 %, tositteet Partuunan kirjanpidossa)
Vähäisiä tarvikkeita, Partuunan kuluprovisiosta (laskennallinen)
Jää HKI KuVa -avustuksesta 25.6.2018
3.8.2018 HKI kaupunginkanslia asukasosallisuusavustus > Partuuna pankkitili POP1
Partuuna kuluprovisio: hallinto, toimisto, vähäiset tarvikkeet (laskennallinen)
Palkat (tositteet Partuunan kirjanpidossa)
Lakisääteiset työnantajakulut, 22 % palkoista (laskennallinen)
Juri Saarikoski palkka 21.8., 27.8., 180 €, ta-kulut 39,60 €
Helena Saarikoski palkka 27.7., 27.8., 28.9., 30.10., 19.11. 1200 €, ta-kulut 264 €
Timo Kalanti palkka 9.10. 180 €, ta-kulut 39,60 €
9.10. palkka Timo Kalanti veroton matkakustannusten korvaus
3.11. Tilavuokra /Kaavavaikuttamisen tp, HKI (alv 0 %, tosite Partuunan kirjanpidossa)
Jää HKI kaupunginkanslia avustuksesta 8.12.2018 (käytettävä ennen 31.1.2019)
29.1.2019 Verkkokauppa.com tarvikkeita (alv 0 %, tosite Partuunan kirjanpidossa)
31.1.2019 Staples Finland Oy tarvikkeita (alv 0 %, tosite Partuunan kirjanpidossa)
Vähäisiä tarvikkeita, Partuunan kuluprovisiosta (laskennallinen)
Jää HKI kaupunginkanslia avustuksesta 31.1.2019

345,00 € Kallahti Kallvik ry jäsenmaksutulot (31.12.2018) > Partuuna Holvi-tili Kallahti
-85,00 € 8.2018 Rekisteröintimaksu /PRH (tosite Partuunan kirjanpidossa)
260,00 € Jää Partuunan tilitysvelka Kallahti Kallvik ry:lle > Kallahti Kallvik ry pankkitili POP 28.12.2018

