Kallahti Kallvik ry, Toimintakertomus 2019
Kallahti Kallvik ry on helsinkiläinen kaupunginosa- ja asukasyhdistys, perustettu 8.8.2018. Kallahti
Kallvik ry on merkitty yhdistysrekisteriin 14.8.2018, rekisterinumero 222.136, Y-tunnus 2987639–9.
Yhdistyksen toiminnan tarkoitus on sääntöjen mukaan
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.
Toinen toimintavuosi alkoi vuosikokouksella 27.3.2019. Tässä yhdistyksen kolmannessa kokouksessa
valittiin hallitukseen Elina Paananen, Ulla-Maija Rouhiainen (sihteeri, rahastonhoitaja), Helena
Saarikoski (puheenjohtaja), Aulikki Sörensen ja Nina Tapaninen sekä varajäsen Kari Rouhiainen.
Hallitus on pitänyt vuoden aikana kaksi sähköpostikokousta (hallituksen kokoukset nro 4 ja 5).
Kokousten pöytäkirjat ja muut yhdistyksen asiakirjat säilytetään alkuperäiskappaleina
puheenjohtajalla.
Yhdistyksessä on tilikauden 2019 päättyessä 26 jäsentä, joista 23 on maksanut jäsenmaksun (15
euroa) vuonna 2018 ja 18 on maksanut jäsenmaksun (10 euroa) vuonna 2019.
Järjestetyt asukas- ja yleisötapahtumat
Pohjavedenpuiston ja Ullaksenpuiston siivoustalkoot järjestettiin 4.5.2019. Kaupungilta saatiin
tiedotusmateriaalia ja -apua sekä (Staralta) roskapihdit ja jätesäkit. Talkoisiin osallistui noin
kymmenen henkeä.
22.–26.7.2019 järjestettiin Pohjavedenpuistossa lasten kesäpäiväleiri. Leirin järjestämiseksi yhdistys
sai Aluehallintovirastolta 1500 euron avustuksen, joka käytettiin leirin opettajan kuvataiteilija
Johanna Ilvessalon palkkaamiseen ja tarvikkeisiin. Leirin toiseksi opettajaksi ja kokiksi yhdistys osoitti
työntekijänsä kuvataiteilija Juri Saarikosken. Leirin teema oli ympäristötaidepainotteinen
kuvataideleiri. Opetusta oli Pohjavedenpuistossa viitenä päivänä maanantaista perjantaihin neljä
tuntia päivässä, kaksi tuntia aamu- ja kaksi iltapäivällä. Leirin osallistumismaksu oli 30 euroa,
sisaralennuksella 20 euroa. Leirillä oli kahdeksan osallistujaa, 8–12-vuotiaita vuosaarelaislapsia.
Osallistumismaksuista kertynyt 200 euroa käytettiin ruokatarvikkeiden hankkimiseen. Leirin
ohjelmaan kuului lounas, joka valmistettiin ja tarjottiin Kallahden nuorisotalolla (kaupungin
nuorisotalon käyttö on helsinkiläiselle järjestölle ilmaista). Leirin loputtua osallistujille lähetettiin
todistus leiriin ja opetukseen osallistumisesta.
Valtionavustuksen selvityksessä yhdistys on arvioinut leiritoiminnan vaikutuksia:
Kallahti Kallvik ry:n järjestämä lasten kesäpäiväleiri oli uutta palveluntarjontaa Kallahdessa ja
Vuosaaressa. Osallistumismaksu pystyttiin valtionavustusten ansiosta pitämään hyvin pienenä,
käytännössä leirillä tarjotun ruuan hinnan tasolla. Tämä mahdollisti tasaveroisesti kaikille lasten
lähettämisen leirille, mikä oli yksi leirin suunnittelun kantavista ajatuksista. Kesäleiri myös toimi
käytännössä näin: usea osallistuneista lapsista olisi ilman leiriä esim. joutunut viettämään päivät
yksin kotona kotiväen ollessa töissä. Leirille olisi voitu ottaa kaksin verroin osallistujia; pieni

osallistujamäärä johtui uuden toiminnan tehokkaan tiedottamisen vaikeudesta. Erityisesti leirillä ei
ollut yhtään vieraskielistä maahanmuuttajataustaista lasta, mikä on aukko alueen väestöpohjaan
nähden – jatkossa tiedottamisessa on parantamisen varaa. Leirin aluksi moni lapsi suhtautui
penseästi sekä metsässä oleskeluun että kuvataiteeseen, mutta asenne muuttui leirin edetessä,
kiitos ennen kaikkea pätevien opettajien. Leiri lisäsi ja syvensi osallistuneiden lasten
ikäryhmäkontakteja alueella ja heidän kuvataideharrastustaan ja kuvataiteen tuntemustaan. Leiri
kohensi osallistuneiden lasten kotiseututuntemusta ja luontosuhdetta. (AVI hyväksynyt
loppuselvityksen 23.3.2020.)
Kaavavaikuttaminen
Yhdistyksen pääasiallinen toiminta vuonna 2019 on ollut Helsingin kaupunkisuunnittelun seuraamista
ja siihen vaikuttamista. Yhdistys on merkitty osalliseksi, jonka mielipidettä kuullaan, useissa
Vuosaarta koskevissa osallistumis- ja arviointisuunnitelmissa. Yhdistyksen työryhmä Kari Aalto ja
Helena Saarikoski on toimittanut vuonna 2019 Helsingin kaupungille kolme lausuntoa:
Mielipide Ramsinranta IV -asemakaavasuunnitelmaan (läntinen kaavalohko) (9.12.2019)
Mielipide Vartiokylänlahden suunnitteluperiaatteista (26.4.2019)
Mielipide Kallvikintien suunnitteluperiaatteista (25.1.2019)
Kaikki yhdistyksen kaavalausunnot ja mielipiteet ovat luettavissa yhdistyksen edeltäjän Kallahden
asukasliikkeen projektisivulla Partuuna/pohjavedenpuisto.
Vuonna 2019 on jatkettu Pohjavedenpuiston – Ullaksenpuiston rakentamiselta säästämistä ajavan
kansalaisadressin keruuta Adressit.comissa. Adressissa oli vuoden 2019 lopussa 470 allekirjoitusta,
369 verkossa ja 101 paperilla (5.7.2020 702 allekirjoitusta, 601 + 101).
Tiedotus
Yhdistyksen tapahtumista ja toiminnasta tiedotetaan ensisijaisesti sähköpostitse. Yhdistyksen
sähköpostilistalla on 37 vastaanottajaa, jäsenten lisäksi muita listalle ilmoittautuneita.
Tiedotteet pyritään julkaisemaan myös Vuosaari-lehdessä.
Kaavoitusta ja luonnonsuojelua koskevat tiedotteet lähetetään myös adressin verkkoallekirjoittajille.
Vuonna 2019 on lähetetty kolme adressin tiedotetta:
Kutsu: Kallahti Kallvik ry:n avoin vuosikokous 27.3.2019 2019-03-19
Esityslista 27.3. & Vartiokylänlahden suunnitteluperiaatteet 2019-03-26
Mielipiteet Vartiokylänlahdesta 26.4. mennessä; Kevätsiivoustalkoot 4.5.2019 2019-04-24
Yhdistyksellä on sosiaalisessa mediassa Facebook-sivu ”Kallahti Kallvik ry” (187 seuraajaa) ja siihen
liittyvä ryhmä ”Pohjavedenpuisto aka Harjukallio” (97 jäsentä).
Yhdistykselle ei ole toistaiseksi tehty omia verkkosivuja. Yhdistyksen edeltäjän Kallahden
asukasliikkeen projektisivu Partuuna/pohjavedenpuisto toimii edelleen yhdistyksen kotisivuna, jonne
päivitetään yhdistyksen tapahtumat, lausunnot ja tiedotteet. Yhdistyksen viralliset tiedot ja
mahdollisuus jäseneksi ilmoittautumiseen ovat Holvi-tilillä Holvi.com/shop/kallahti.

Talous
Yhdistyksen tulot vuonna 2019 koostuivat 21 jäsenmaksusta, 210 euroa; kahdesta
valtionavustuksesta, AVI:n avustuksesta lasten kesäleiriin, 1500 euroa; leirin osallistumismaksuista,
200 euroa; sekä ELY-keskuksen 100 % palkkatuesta pitkäaikaistyöttömän palkkaamiseen vuodeksi,
enintään 1800 euroa /kk, 8 kk touko–joulukuu 2019 (jatkuu tammi–huhtikuu 2020).
Tilinpäätös osoittaa tappiota -1 585,14 euroa. Laskennallinen tappio vuodenvaihteessa johtuu siitä,
että yhdistys on lainannut Helena Saarikoskelta toukokuussa 2019 1800 euroa palkkatuella
työllistetyn työntekijän ensimmäisen kuukauden palkkauskulujen maksamiseen. Laina maksetaan
takaisin palkkatukijakson päätyttyä huhtikuun 2020 jälkeen, viimeistä palkkaa vastaavalla
palkkatuella.
Yhdistyksen todellinen rahatilanne vuosikokouksen 5.7.2020 aikaan on, että yhdistyksen pankkitilillä
on erääntyvien laskujen jälkeen rahaa 515,15 euroa. Yhdistys on saanut jäsenmaksutuloja vuonna 2018
345 euroa ja vuonna 2019 210 euroa, yhteensä 555 euroa. Lasten kesäleiristä tuli pieni tuloutus
yhdistykselle, noin 50 euroa. Pankin palvelumaksut ovat olleet tähän mennessä ainoa merkittävä
toiminnan kuluerä. Nykyinen saldo 515,15 euroa vastaa näitä yhdistyksen omia toiminnan tuloja ja
menoja.
Työnantaja
Yhdistys on saanut ELY-keskuksen 100 % palkkatuen pitkäaikaistyöttömän palkkaamiseen vuodeksi.
Kuvataiteilija Juri Saarikoski on työllistetty palkkatuella 1.5.-31.12.2019 (1.1.-30.4.2020) osa-aikaiseen
määräaikaiseen työsuhteeseen (työaika 24 t. 20 min. eli kolme päivää viikossa) kulttuurituottajaksi,
pääasiallisena työtehtävänä tapahtumien suunnittelu ja järjestäminen. Juri Saarikoski toimi lasten
kesäleirin päävastuullisena vetäjänä, opettajana ja kokkina (laskennallinen viiden viikon työpanos
opetustunnin kertoimella 4). Muut työtehtävät olivat luonnonhoitotyö Kallahden metsissä ja
toimistotyöt yhdistyksen toimistossa.
Yhdistys saattaa saada tulevaisuudessa uuden palkkatukipäätöksen, jos työllistettävän
pitkäaikaistyöttömän ja yhdistyksen tarpeet ja toiveet kohtaavat.
Juri Saarikosken lisäksi lasten kesäleirin opettajana toimi Johanna Ilvessalo ja Helena Saarikoskelle
maksettiin pieni palkkio leirin järjestelytehtävistä.
Työntekijöiden työeläkevakuutus on otettu Elosta ja lakisääteinen tapaturmavakuutus Turvasta.
Linkit
Kallahti Kallvik ry:n Holvi-tili holvi.com/shop/Kallahti/
Kallahden asukasliikkeen projektisivu partuuna.fi/pohjavedenpuisto/
Facebook-sivu Kallahti Kallvik ry facebook.com/KallahtiKallvik/
Facebook-ryhmä Pohjavedenpuisto aka Harjukallio facebook.com/groups/Pohjavedenpuisto/
Adressi adressit.com/vuosaaren_pohjavedenpuisto_ja_ullaksenpuisto_on_suojeltava_rakent

Toimintakertomus on vahvistettu Kallahti Kallvik ry:n vuosikokouksessa 5.7.2020.

