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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. Seuran viikoittain julkaisema Lauttasaari-lehti on saaren oma äänenkannattaja, jota tutkimuksen mukaan lukee 82 % saaren yli 15-vuotiasta asukkaista. Seura järjestää vuosittain
syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna Lauttasaari-päivät, jonka päätapahtuma on Katujuhla.
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 tuottamista 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 kaupunginosayhdistykset 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
Luonto- ja kulttuuriarvojen säilyttäminen sekä asuinympäristön viihtyisyyden turvaaminen

Tavoite

Toimintamuodot

Vastuu

Saarelaisten kannat
otetaan huomioon
kaavoituksessa ja kohtuuton tiivistäminen ja
meritäytöt estetään.

Kaavoitus- ja liikennetyöryhmä seuraa aktiivisesti kaupunkiympäristötoimialan Lauttasaarta koskevia uusia
suunnitelmia ja ottaa aktiivisesti niihin
kantaa myös henkilökohtaisten tapaamisten kautta.

Kaavoitus-, liikenne- ja ympäristötyöryhmä

Laajimmat kaavoitushankkeet
• Heikkaan aukion
suunnittelu
• Lounais-Lauttasaaren ja Katajaharjun alueen
suunnitteluperiaatteiden laadinta
• Vattuniemen keskusta-alueen asemakaava

Saarella on riittävät, turvalliset ja
monipuoliset tilat
päiväkoti- ja kouluikäisille lapsille

Ryhmä seuraa yleiskaavan hyväksymistilannetta, asemakaavoitusta, tutustuu niihin sekä niiden vaikutuksiin
ja esittää hallitukselle niiden osalta
tavoitteet neuvoteltaviksi.
Valmisteltavana olevaan maakuntakaavaan vaikuttaminen.

Luonto- ja kulttuurikohteiden säilyttäminen

Puisto-alueiden siistiminen
Luontoretket saarella saarelaisille
Kansallisen kaupunkipuiston valmisteluun osallistuminen, tavoitteena saada
puistoon mukaan Ryssänkärki ja Lauttasaaren edustan merialuetta

Varautuminen ja vaikuttaminen vv 2019 –
2020 vaihteessa tapahtuviin muutoksiin

Tunnistetut haasteet ovat
• Uudet päiväkodit aukeavat >
paine pienempien sulkemiseen
• Uuden koulun aloitus 8/2020 >
miten oppilaaksiottoalue muodostuu ja mitkä ovat painotukset
• Miten oppilaat mahtuvat myllykalliolle vuonna 2019-2020.
• Yläaste ja lukioikäisten kasvu
400-600 lasta. Yläasteikäiset otetaan Lykkiin – saari ei saa menettää lukiota.
Tiivis keskusteluyhteys virkamiehien
ja koulujen johtokuntien kanssa. Tiedonjako lauttasaarelaisille Lauttasaari-lehden ja Seuran nettisivujen
kautta. Työryhmä visioi ja tuottaa ratkaisuja esim. väistötilatarpeeseen.
Työryhmä on vahvasti mukana uuden
päiväkodin sekä koulun toiminnallisessa suunnittelussa yhdessä kaupungin virkamiesten ja muiden lauttasaarelaisten sidosryhmien kanssa.
Tietojen kerääminen ja puolivuosittainen päivittämien yhteistyössä kaupungin virkamiesten kanssa. Epäkohtien esiin nostaminen esim. yläaste-

Suunnitellut koulujen
peruskorjaukset etenevät aikataulussa.

Päiväkoti Lauttasaaresta sekä uudesta
koulusta toimivat ja
viihtyisät oppimis- ja
kehittymisympäristöt.
Päiväkotipaikkojen ja
koulutilanteeseen liittyvän ajantasaisen ti-

Selvitetään
erillisen
luonto/ympäristöryhmän
perustaminen
Yhteistyö historiatyöryhmän
kanssa
Päiväkoti- ja
koulutyöryhmä

Päiväkoti- ja
koulutyöryhmä
Vastuuhenkilö
sovitaan vuoden alussa.
Työryhmän
vastuuhenkilö
sovitaan vuoden alussa.
Työryhmästä
tietojen keräämisen sekä
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lastotiedon kerääminen, ylläpito ja tietojen viestiminen.

Toimivat ja helposti saavutettavat SOTE-palvelut

SOTE-uudistuksessa
turvataan toimivat
palvelut saarella

Toimivat liikenneyhteydet.
Liikenne saarella
oltava turvallista
ja sujuvaa

Saarelle saadaan
suora bussilinja keskustaan
Lauttasaaren sillan
korjaushankkeeseen
vaikuttaminen
Oman palvelu- tai
kiertolinjan saaminen
saarelle

Saarelaisten tietoisuuden lisääminen
tiedottamalla nopeasti saarta ja
saarelaisia koskevissa asioissa

Lauttasaari-lehden visio on olla suurin ja
vaikutusvaltaisin media saarella.
Lehti on oleellinen osa
seuran viestintästrategiassa. Seuran ja lehden välistä tiedonkulkua vahvistetaan.
Seuran vaikuttamisen
kohteina olevista asioista lehdessä. Lehden
sisällössä mukana huvit, harrastukset, kulttuuri, saaren luontoja ympäristöasiat sekä
ravintolat.
Vuoden aikana kokeillaan yhteisöllisiä kaupallisia teemoja.
Verkkosivu Lauttasaari.fi uudistetaan
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ja lukioikäisten määrän voimakas
kasvu. Tilanteesta viestintä Seuran eri
viestintäkanavien kautta. Yhteyksien
luominen alueen päiväkotien johtajiin
ja vanhempaintoimikuntiin ja poliittisiin päättäjiin.
Seurataan SOTE-uudistuksen etenemistä.
Jatketaan SOTE-uudistuksen edistymisen myötä lähipalveluiden puolustamista.
Kannanotoissa ja kontakteissa hyödynnetään työryhmän teettämän selvityksen tuloksia.
Tehdään yhteistyötä Helsingin kaupungin sote-virkamiesten kanssa.
Kerrotaan asioiden edistymisestä
Lauttasaari-lehdessä
Järjestetään tarvittaessa tilaisuuksia
lauttasaarelaisille.
Osallistutaan perustajajäsenenä Lauttasaaren vanhustentalosäätiön hallintoon ja yhteistyöhön.
Seurataan liikennesuunnitelmia ja
tuotetaan niihin ehdotuksia ja selvityksiä hallitukselle kannanottoja ja
neuvotteluja varten.
Pidetään yhteyttä ja tehdään esityksiä
HSL:lle
Ongelmallisista paikoista tiedottaminen
Katujen kunnossapito paremmaksi

viestinnän vastuuhenkilöt sovitaan vuoden
alussa.

Lauttasaari-lehti on vahvasti paikallinen kaupunginosalehti, joka katsoo
lähelle ja tarkasti, viestii luotettavasti
ja kiinnostavasti saaren asioista, lisää
yhteisöllisyyttä saarella sekä vahvistaa saaren mainetta merellisenä, haluttuna kaupunginosana.

Päätoimittaja,
toimittaja,
hallintopäällikkö

Lehti ilmestyy 45 kertaa, yksittäisen
lehden sivumäärä 12–24 sivua. Keskimäärin 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.

Seuran ja lehden yhteinen uusi verkkosivu avataan viimeistään alkuvuonna 2019. Uutissyötteessä Seuran

SOTE-työryhmä

Liikenneasioihin
vaikuttaminen
tapahtuu kaavoitus, liikenne- ja ympäristöryhmässä
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tiedotteita ja kannanottoja ja lehden
ajankohtaisia juttuja.

Saarelaisten yhteisöllisyyden edistäminen

Tarjota saarelaisille
virkistäytymis- ja perinnetapahtumia

Hyödyntää saarelaisten ääni yhteisenä
joukkovoimana saarelle tärkeissä asioissa
Edistää saarelaisten
omatoimisuutta asumisviihtyisyyden lisäämiseksi

Seuran vaikuttavuuden lisääminen

Seuran talous on
kestävällä pohjalla

Lasten ja nuorten toiminnan tukeminen
Riittävät resurssit työryhmiin ja seuran toimintaan
Hyvät suhteet päättäjiin
Kassassa oltava varat
vähintään neljän kuukauden kuluihin
Jäsenmääräksi 1000
Uusien myyntituotteiden tuottaminen
Toimintojen kehittäminen

Seuralla ja lehdellä on omat FB-tilit.
Niitä hyödynnetään kyselyissä, sisällön jaossa, kilpailuissa, palautekanavana ja mahdollisuuksien mukaan
live-lähetyksellä.
Lauttasaari-päivien Katujuhla Tallbergin puistotiellä, tavoitteena 6000
osallistujaa
Perinteiset itsenäisyyspäivän yms. tapahtumat
Talvitapahtuma
Elävä joulukalenteri

Projektiryhmä,
projektihenkilö
Vastuuhenkilöt
nimetään erikseen, kts. tapahtumakalenteri

Tiedottaminen, tilaisuudet, omat ja /
tai yhdessä järjestetyt tapahtumat
Aktiivisuus osallistuvassa budjetoinnissa, tavoitteena saada rahoitusta
saarella tärkeäksi koettuihin hankkeisiin ja pystyä rakentamaan Pyrkälle
kuntoportaat.
Yhteistyö saarella asuvien valtuutettujen, koulujen, urheiluseurojen ja Koneen säätiön kanssa
Stipendit ala- ja yläkoulun oppilaille
Seuran toimintamallin edelleen kehittäminen ja toiminnan tuloksista tiedottaminen
Tapaamiset, kutsut saarelle ja esitelmäpyynnöt

Hallitus
Seuran johto ja
työryhmät toimialallaan

Ilmoitusmyynti ja valitut markkinointitoimet
Jäsenhankinta
Lisää aktiivisia jäseniä toimintaan
Uusintapainokset kirjoista Saarielämää ja Krenatööristä rämäpäihin
Uusia Lauttasaari-vaakuna tuotteita
Seuran arkiston järjestäminen

Erillinen projekti
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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.

