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Lauttasaari-Seuran toimintasuunnitelma vuodelle 2019 

 

Lauttasaari-Seura on Helsingin suurin kaupunginosayhdistys, jossa on jo yli 900 jäsentä. 

Seura toimii lauttasaarelaisten etujärjestönä ja edistää saarelaisten yhteisöllisyyttä. Seu-

ran viikoittain julkaisema Lauttasaari-lehti on saaren oma äänenkannattaja, jota tutki-

muksen mukaan lukee 82 % saaren yli 15-vuotiasta asukkaista. Seura järjestää vuosittain 

syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna Lauttasaari-päivät, jonka päätapahtuma on Katu-

juhla.  

Hallinto 

Seuran jäsenet päättävät Seuran asioista syys- ja kevätkokouksissa ja hallitus johtaa sen 

toimintaa. Vaikuttamistoiminta tapahtuu jäsenistä koostuvissa työryhmissä, joita ovat 

kaavoitus-, liikenne- ja ympäristötyöryhmä, päiväkoti- ja koulutyöryhmä, SOTE-työryhmä 

ja historiatyöryhmä. Lisäksi seuralla on työryhmä Lauttasaari-päivien Katujuhlan tuotta-

mista varten sekä viestintä- ja taloustyöryhmät. 

Seuran hallinnon ja Seuran julkaiseman Lauttasaari-lehden toimittamisen hoitaa seuran 

palkkaama henkilöstö. Vuoden 2019 budjetissa on varattu määräraha projektihenkilön 

palkkaamiseen Lauttasaari-päivän tuottamiseen.  

Seura on Viestinnän Keskusliiton, Suomen Kotiseutuliiton ja Helsingin kaupunginosayhdis-

tykset HELKAn jäsen. 

Toiminta-ajatus 

Toimintaa yhdessä Lauttasaaren parhaaksi. 

Lauttasaari-Seuran visiona on olla 

• aloitteellinen, arvostettu ja tunnettu saaren viihtyisyyttä ja elinvoimaisuutta edistävä 

toimija, jonka kantoja Helsinki ottaa huomioon päätöksissään 

• nopea ja avoin tiedottaja saarta koskettavissa asioissa 

• luotettava yhteistyökumppani, joka edistää eri toimijoiden yhteistyötä 

 

Strategiset painopisteet ovat  

• turvata saaren vehreys, luonto- ja kulttuuriarvot sekä asuinympäristön viihtyisyys 

• turvata saarelaisille toimivat julkiset palvelut ja liikenneyhteydet 

• edistää saarelaisten yhteisöllisyyttä 

• lisätä tunnettuuttaan ja vaikuttavuuttaan 

• säilyttää taloutensa kestävällä pohjalla 

 

Lauttasaari-Seuran arvot 

• päätösten perustana saaren vehreyden ja merellisyyden säilyttäminen 

• toimii laadukkaasti faktojen perusteella muutoksia ennakoiden ja kulttuuriperintöään 

vaalien 

• ajaa saarelaisten yhteisiä etuja kokonaisuutta katsoen 

• avoin, aktiivinen, eteenpäin suuntaava ja lähestyttävä 
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Tavoitteet ja toimintamuodot vuonna 2019 

Strateginen  

tavoite 

Tavoite Toimintamuodot Vastuu 

Luonto- ja kulttuu-

riarvojen säilyttä-

minen sekä asuin-

ympäristön viihtyi-

syyden turvaami-

nen 

Saarelaisten kannat 

otetaan huomioon 

kaavoituksessa ja koh-

tuuton tiivistäminen ja 

meritäytöt estetään. 

 

Laajimmat kaavoitus-

hankkeet  

• Heikkaan aukion 

suunnittelu 

• Lounais-Lautta-

saaren ja Kataja-

harjun alueen 

suunnitteluperi-

aatteiden laadinta 

• Vattuniemen kes-

kusta-alueen ase-

makaava 

 

Kaavoitus- ja liikennetyöryhmä seu-

raa aktiivisesti kaupunkiympäristötoi-

mialan Lauttasaarta koskevia uusia 

suunnitelmia ja ottaa aktiivisesti niihin 

kantaa myös henkilökohtaisten tapaa-

misten kautta. 

 

Ryhmä seuraa yleiskaavan hyväksy-

mistilannetta, asemakaavoitusta, tu-

tustuu niihin sekä niiden vaikutuksiin 

ja esittää hallitukselle niiden osalta 

tavoitteet neuvoteltaviksi. 

 

Valmisteltavana olevaan maakunta-

kaavaan vaikuttaminen. 

Kaavoitus-, lii-

kenne- ja ym-

päristötyö-

ryhmä 

Luonto- ja kulttuuri-

kohteiden säilyttämi-

nen 

Puisto-alueiden siistiminen 

Luontoretket saarella saarelaisille  

Selvitetään 

erillisen 

luonto/ympä-

ristöryhmän 

perustaminen 

Yhteistyö histo-

riatyöryhmän 

kanssa 

Kansallisen kaupunkipuiston valmiste-

luun osallistuminen, tavoitteena saada 

puistoon mukaan Ryssänkärki ja Laut-

tasaaren edustan merialuetta 

Saarella on riittä-

vät, turvalliset ja 

monipuoliset tilat 

päiväkoti- ja kou-

luikäisille lapsille 

Varautuminen ja vai-

kuttaminen vv 2019 – 

2020 vaihteessa ta-

pahtuviin muutoksiin 

Tunnistetut haasteet ovat 

• Uudet päiväkodit aukeavat > 

paine pienempien sulkemiseen 

• Uuden koulun aloitus 8/2020 > 

miten oppilaaksiottoalue muodos-

tuu ja mitkä ovat painotukset 

• Miten oppilaat mahtuvat mylly-

kalliolle vuonna 2019-2020. 

• Yläaste ja lukioikäisten kasvu 

400-600 lasta. Yläasteikäiset ote-

taan Lykkiin – saari ei saa menet-

tää lukiota. 

Päiväkoti- ja 

koulutyö-

ryhmä 

Suunnitellut koulujen 

peruskorjaukset ete-

nevät aikataulussa. 

Tiivis keskusteluyhteys virkamiehien 

ja koulujen johtokuntien kanssa. Tie-

donjako lauttasaarelaisille Lautta-

saari-lehden ja Seuran nettisivujen 

kautta. Työryhmä visioi ja tuottaa rat-

kaisuja esim. väistötilatarpeeseen. 

Päiväkoti- ja 

koulutyöryhmä 

Vastuuhenkilö 

sovitaan vuo-

den alussa. 

Päiväkoti Lauttasaa-

resta sekä uudesta 

koulusta toimivat ja 

viihtyisät oppimis- ja 

kehittymisympäristöt. 

Työryhmä on vahvasti mukana uuden 

päiväkodin sekä koulun toiminnalli-

sessa suunnittelussa yhdessä kaupun-

gin virkamiesten ja muiden lauttasaa-

relaisten sidosryhmien kanssa. 

Työryhmän 

vastuuhenkilö 

sovitaan vuo-

den alussa. 

Päiväkotipaikkojen ja 

koulutilanteeseen liit-

tyvän ajantasaisen ti-

Tietojen kerääminen ja puolivuosittai-

nen päivittämien yhteistyössä kau-

pungin virkamiesten kanssa. Epäkoh-

tien esiin nostaminen esim. yläaste- 

Työryhmästä 

tietojen kerää-

misen sekä 
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lastotiedon keräämi-

nen, ylläpito ja tieto-

jen viestiminen. 

ja lukioikäisten määrän voimakas 

kasvu. Tilanteesta viestintä Seuran eri 

viestintäkanavien kautta. Yhteyksien 

luominen alueen päiväkotien johtajiin 

ja vanhempaintoimikuntiin ja poliitti-

siin päättäjiin. 

viestinnän vas-

tuuhenkilöt so-

vitaan vuoden 

alussa. 

Toimivat ja hel-

posti saavutetta-

vat SOTE-palvelut  

SOTE-uudistuksessa 

turvataan toimivat 

palvelut saarella  

 

 

Seurataan SOTE-uudistuksen etene-

mistä. 

Jatketaan SOTE-uudistuksen edisty-

misen myötä lähipalveluiden puolus-

tamista. 

Kannanotoissa ja kontakteissa hyö-

dynnetään työryhmän teettämän sel-

vityksen tuloksia. 

Tehdään yhteistyötä Helsingin kau-

pungin sote-virkamiesten kanssa. 

Kerrotaan asioiden edistymisestä 

Lauttasaari-lehdessä 

Järjestetään tarvittaessa tilaisuuksia 

lauttasaarelaisille.   

SOTE-työ-

ryhmä 

Osallistutaan perustajajäsenenä Laut-

tasaaren vanhustentalosäätiön hallin-

toon ja yhteistyöhön. 

 

Toimivat liiken-

neyhteydet. 

Liikenne saarella 

oltava turvallista 

ja sujuvaa 

Saarelle saadaan 

suora bussilinja kes-

kustaan 

Lauttasaaren sillan 

korjaushankkeeseen 

vaikuttaminen  

Oman palvelu- tai 

kiertolinjan saaminen 

saarelle 

 

Seurataan liikennesuunnitelmia ja 

tuotetaan niihin ehdotuksia ja selvi-

tyksiä hallitukselle kannanottoja ja 

neuvotteluja varten. 

Pidetään yhteyttä ja tehdään esityksiä 

HSL:lle  

Ongelmallisista paikoista tiedottami-

nen 

Katujen kunnossapito paremmaksi 

Liikenneasioihin 

vaikuttaminen 

tapahtuu kaa-

voitus, lii-

kenne- ja ym-

päristöryh-

mässä 

Saarelaisten tietoi-

suuden lisääminen 

tiedottamalla no-

peasti saarta ja 

saarelaisia koske-

vissa asioissa 

Lauttasaari-lehden vi-

sio on olla suurin ja 

vaikutusvaltaisin me-

dia saarella. 

 

Lehti on oleellinen osa 

seuran viestintästrate-

giassa. Seuran ja leh-

den välistä tiedonkul-

kua vahvistetaan. 

 

Seuran vaikuttamisen 

kohteina olevista asi-

oista lehdessä. Lehden 

sisällössä mukana hu-

vit, harrastukset, kult-

tuuri, saaren luonto- 

ja ympäristöasiat sekä 

ravintolat. 

 

Vuoden aikana kokeil-

laan yhteisöllisiä kau-

pallisia teemoja.  

Lauttasaari-lehti on vahvasti paikalli-

nen kaupunginosalehti, joka katsoo 

lähelle ja tarkasti, viestii luotettavasti 

ja kiinnostavasti saaren asioista, lisää 

yhteisöllisyyttä saarella sekä vahvis-

taa saaren mainetta merellisenä, ha-

luttuna kaupunginosana. 

 

Lehti ilmestyy 45 kertaa, yksittäisen 

lehden sivumäärä 12–24 sivua. Keski-

määrin lehdessä on toimituksellista 

aineistoa enemmän kuin kaupallista. 

Lehti jaetaan saaren kotitalouksiin ja 

yrityksiin, jossa ei ole mainoskieltoa. 

Lehdellä on noin 20 noutopistettä. 

Painos on 12 500, joista noutopiste 

jakeluna noin 2 600 lehteä. 

 

 

 

 

Päätoimittaja, 

toimittaja,  

hallintopääl-

likkö 

Verkkosivu Lautta-

saari.fi uudistetaan 

 

Seuran ja lehden yhteinen uusi verk-

kosivu avataan viimeistään alku-

vuonna 2019. Uutissyötteessä Seuran 
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tiedotteita ja kannanottoja ja lehden 

ajankohtaisia juttuja.  

 

Seuralla ja lehdellä on omat FB-tilit. 

Niitä hyödynnetään kyselyissä, sisäl-

lön jaossa, kilpailuissa, palautekana-

vana ja mahdollisuuksien mukaan 

live-lähetyksellä. 

Saarelaisten yhtei-

söllisyyden edistä-

minen 

Tarjota saarelaisille 

virkistäytymis- ja pe-

rinnetapahtumia 

Lauttasaari-päivien Katujuhla Tallber-

gin puistotiellä, tavoitteena 6000 

osallistujaa 

Projektiryhmä, 

projektihenkilö 

Perinteiset itsenäisyyspäivän yms. ta-

pahtumat 

Talvitapahtuma 

Elävä joulukalenteri 

Vastuuhenkilöt 

nimetään erik-

seen, kts. ta-

pahtumakalen-

teri 

Hyödyntää saarelais-

ten ääni yhteisenä 

joukkovoimana saa-

relle tärkeissä asioissa  

Tiedottaminen, tilaisuudet, omat ja / 

tai yhdessä järjestetyt tapahtumat 

 

Edistää saarelaisten 

omatoimisuutta asu-

misviihtyisyyden lisää-

miseksi 

Aktiivisuus osallistuvassa budjetoin-

nissa, tavoitteena saada rahoitusta 

saarella tärkeäksi koettuihin hankkei-

siin ja pystyä rakentamaan Pyrkälle 

kuntoportaat. 

 

Yhteistyö saarella asuvien valtuutettu-

jen, koulujen, urheiluseurojen ja Ko-

neen säätiön kanssa 

 

 

Lasten ja nuorten toi-

minnan tukeminen 

Stipendit ala- ja yläkoulun oppilaille  

Seuran vaikutta-

vuuden lisääminen 

Riittävät resurssit työ-

ryhmiin ja seuran toi-

mintaan 

Seuran toimintamallin edelleen kehit-

täminen ja toiminnan tuloksista tie-

dottaminen 

Hallitus 

Hyvät suhteet päättä-

jiin 

Tapaamiset, kutsut saarelle ja esitel-

mäpyynnöt 

Seuran johto ja 

työryhmät toi-

mialallaan 

Seuran talous on 

kestävällä pohjalla 

Kassassa oltava varat 

vähintään neljän kuu-

kauden kuluihin  

Ilmoitusmyynti ja valitut markkinoin-

titoimet 

 

Jäsenmääräksi 1000 Jäsenhankinta 

Lisää aktiivisia jäseniä toimintaan 

 

Uusien myyntituottei-

den tuottaminen 

Uusintapainokset kirjoista Saarielä-

mää ja Krenatööristä rämäpäihin 

Uusia Lauttasaari-vaakuna tuotteita 

 

Toimintojen kehittämi-

nen 

Seuran arkiston järjestäminen Erillinen pro-

jekti 
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Tapahtumakalenteri 2019 

• Helmikuu Lauttasaaren talvitapahtuma koko perheelle 

• Tervetuloa jäseneksi – uusille jäsenille tiedotus- ja tervetulotilaisuus 

• Maaliskuu, Seuran kevätkokous 

• Huhtikuu seuran päättäjätapaaminen 

• Toukokuu, sankarihaudoilla käynti yhdessä Lauttasaaren säätiön kanssa 

• Toukokuu, Siivouspäivä yhdessä eri toimijoiden kanssa 

• 12.6.2019 Helsinki-päivä 

• Syyskuun 1. lauantai 7.9.2019 Lauttasaari-päivien Katujuhla ja Larun kymppi -juoksu, Vuoden 

lauttasaarelaisen julkistaminen 

• Marras-joulukuu, Seuran syyskokous 

• Elävä joulukalenteri – joulukuun joka päivälle jokin tapahtuma  

• 6.12.2019 kunnianosoitus sankarihaudoilla yhdessä Lauttasaaren säätiön kanssa 

• 6.12.2019 Itsenäisyyspäiväjuhla yhteistyössä Lauttasaaren säätiön kanssa 

• Kaikille avoimia Lauttasaari-iltoja saarella ajankohtaisista teemoista tarpeen mukaan. 

 

 

 

 

 

 


