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1.Lauttasaari-Seura lyhyesti
Lauttasaari-Seura on Helsingin suurin kaupunginosayhdistys, jonka tasaisesti kasvava
jäsenmäärä on tällä hetkellä noin tuhat jäsentä. Seura toimii lauttasaarelaisten
etujärjestönä ja edistää saarelaisten yhteisöllisyyttä.
Seuran viikoittain julkaisema Lauttasaari-lehti on saaren oma äänenkannattaja, jota
lukijatutkimuksen mukaan lukee 82 % saaren yli 15-vuotiaista asukkaista.
(Taloustutkimus 11/2107)
Seuran vuosittainen päätapahtuma on Lauttasaari-päivien Katujuhla, joka järjestetään
aina syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna.
Vuonna 2019 Seura teetti Taloustutkimuksella Lauttasaari-barometrin, jonka tuloksia
hyödynnetään edunvalvonnassa. Barometrin mittaukset on tarkoitus uusia kolmen
vuoden välein.
1.1 Toiminta-ajatus
Toimintaa yhdessä Lauttasaaren parhaaksi.
1.2 Visio
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

1.3 Strategia
Lauttasaari-Seuran strategia koostuu seuraavista päätavoitteista
•
•
•
•
•

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

1.4 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

1.5 Hallinto
Seuran jäsenet päättävät Seuran asioista syys- ja kevätkokouksissa ja hallitus johtaa
sen toimintaa. Toiminta tapahtuu jäsenistä koostuvissa työryhmissä.
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Seuran hallinnon, taloushallinnon, jäsenrekisterin ylläpitämisen ja Seuran julkaiseman
Lauttasaari-lehden toimittamisen hoitaa seuran palkkaama henkilöstö.
Seura on Medialiiton, Suomen Kotiseutuliiton ja Helsingin kaupunginosayhdistykset
Helkan jäsen.

2. Vakiintunut työryhmätoiminta
Lauttasaari-Seuran toiminta tapahtuu pääasiallisesti vapaaehtoistoimintana toimintaajatusta, visiota ja strategiaa toteuttavien työryhmien toiminnan sekä yhteisöllisten
tapahtumien kautta. Tarvittaessa perustetaan hanke- ja projektiryhmiä.
2.1 Kaavoitus-, liikenne- ja ympäristötyöryhmä
Työryhmän vastuualueena ovat Lauttasaaren alueella kaavoitukseen, liikenteeseen,
rakentamiseen ja ympäristöön liittyvät asiat.
Ryhmän toimintaa ohjaavia päämääriä ovat
Asuinympäristöasioissa: Saaren rakennettu ja luonnon ympäristö on asukkaille,
yhteisöille ja yrityksille viihtyisä ja toimiva ja että saarella estetään kohtuuton
tiivistäminen ja meritäytöt.
Liikenneasioissa: Liikenne saarella on turvallista ja sujuvaa ja liikenneyhteydet ovat
toimivia.
Luonto- ja ympäristöasioissa: alueen luonto- ja kulttuuriarvot säilyvät ja asukkaat
pyrkivät hiilineutraaliuuteen.
Ryhmä toimii proaktiivisesti ja vaikuttaa seuraavin keinoin
•
•
•
•
•
•
•
•

seuraa toimialaansa koskevien asioiden valmistelua
pitää yhteyttä ja luo hyvät suhteet alueensa viranomaisiin, päättäjiin ja muihin
sidosryhmiin
tuo asukkaiden edun ja näkemykset valmisteluun ja päätöksentekoon
edistää valmistelussa olevia hankkeita ja vaikuttaa niihin siten, että päätökset
ovat järkeviä ja kelvollisia saarelaisten kannalta
tekee aloitteita, kommentoi ehdotuksia, antaa lausuntoja ja tekee muistutuksia
sekä tarvittaessa valituksia
tiedottaa hankkeiden vireille tulosta ja valmistelusta ja kannanotoistaan
nostaa epäkohdat julkiseen keskusteluun
järjestää tilaisuuksia

Työryhmän toiminta-alueeseen sisältyvät myös Lauttasaaren erilaiset rakennus- ja
korjaushankkeet sekä luonnon moninaisuuden säilyttäminen.
Työryhmän tärkeimmät työkohteet vuonna 2020 ovat
•
•
•
•

Vattuniemen keskustan asemakaava
Koivusaaren osayleiskaava-alueen vesi- ja ympäristölupahankkeet
Koivusaaren asemakaava
Läntisen Lauttasaaren suunnitteluperiaatteet
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•
•
•
•
•
•
•

Lauttasaaren liikennekysymykset
Lauttasaaren julkisen liikenteen yhteyksien parantaminen
Länsiulapanniemen ulkoilureitin kunnostus
Helsingin merellisen strategian jalkauttaminen Lauttasaareen
Lauttasaaren luonnon arvokohteiden vaaliminen
Vuosittaisen luontoteemapäivän aikaan saaminen
Hiilineutraali Lauttasaari -hankkeen käynnistäminen

Ryhmä perustaa tarvittaessa projekti- tai hankeryhmiä.
Työryhmän jäsenet ovat Katri Penttinen (puheenjohtaja), Riitta Elf, Mikko Eräkangas,
Anni Heilala, Marja Lahtinen, Christina Linden, Hannu Luotonen, Henrik Lundsten, Anu
Mansikka, Ora Meres-Wuori, Heimo Pystynen, Elina Salminen, Marjo Sievänen, Pete
Suhonen, Henrik Timonen ja Jukka Tulkki.
2.2 Päiväkoti- ja koulutyöryhmä
Päiväkoti- ja koulutyöryhmän toiminta jakaantuu edunvalvontaan ja yhteisöllisyyden
lisäämiseen.
Tärkeimpiä tehtäviä ja tavoitteita vuodelle 2020
•

•
•
•
•
•
•
•

Uuden koulun ja päiväkotien aloittamisen seuranta. Etenkin
liikennejärjestelyiden toimiminen ja kieliohjelmiin vaikuttaminen, sekä
verkoston luominen Vattuniemen alakouluun.
Drumsö lågstadieskolanin ja Lauttasaaren yhteiskoulun remontin valmistelun
seuraaminen ja mahdollinen vaikuttaminen
Lauttasaarelaisten lasten liikuntatilat esim. kuplahalli
Tehdään tarvittaessa kannanottoja ajankohtaisiin asioihin yksin tai muiden
työryhmien kanssa yhteistyössä.
Yhteydenpito päättäjiin ja tiedottaminen paikkatilanteista ja niiden
kehittymisestä.
Elävä joulukalenterin jatkaminen arvioidaan 2019 vuoden kokemusten pohjalta.
Tavoitteena, että toteutetaan myös 2020
Seuran vuotuisen stipendijaon organisointi kouluille
Uusien aktiivien rekrytoiminen

Työryhmän jäsenet ovat Leena Juntunen (puheenjohtaja), Niina Oksanen, Johanna
Mäkelä ja Yvonne Wilén.
2.3 Sote-työryhmä
Sote-työryhmä jatkaa toimintaansa lauttasaarelaisten edunvalvojana monipuolisten
hyvinvointi-, terveys- ja sosiaalipalveluiden saatavuuden ja vaikuttavuuden
ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. Työryhmän erityinen huomionkohde ovat julkiseen
hysote-järjestelmään kuuluvat lähipalvelut ja niiden säilyminen saarella Helsingin
kaupunkistrategian uhatessa saaren lähipalveluita. Palvelujen saatavuutta
tarkastellaan erityisesti ikäihmisten sekä lapsiperheiden näkökulmasta.
Edunvalvonnan ohella työryhmä pyrkii ideoimaan ja viemään eteenpäin toimia, jotka
kehittävät yhteisöllisyyttä Lauttasaaressa ja kaikin puolin edistävät lauttasaarelaisten
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hyvinvointia ja terveyttä. Yhtenä tärkeänä hyvinvoinnin ja terveyden teemana
työryhmä nostaa esille hyvien liikuntamahdollisuuksien saatavuuden saarella.
Tärkeimpiä tehtäviä ja tavoitteita vuonna 2020 ovat
• Helsingin Keskustan hyvinvointi- ja terveyskeskuksen suunnittelun ja
valmistelun seuraaminen ja sen varmistaminen, että em. keskus ei uhkaa eikä
korvaa Lauttasaaren lähipalveluita. Tavoitteen toteutumiseksi työryhmä jäsenet
ovat yhteydessä helsinkiläisiin päättäjiin ja erityisesti sosiaali- ja
terveyslautakunnan sekä kaupunginvaltuuston jäseniin.
• Yhteydenpito Lauttasaaressa toimiviin julkisten ja yksityisten hyvinvointi-,
terveys- ja sosiaalipalveluiden tuottajiin. Työryhmä pohtii keinoja, joilla
palveluiden tuottajien asemaa voitaisiin helpottaa ja uusia tuottajia saataisiin
saarelle.
• Lauttasaarelaisten monipuolinen informoiminen työryhmän toimialueeseen
kuuluvista kysymyksistä. Tähän kuuluvat mm. kirjoitukset Lauttasaarilehdessä, tiedotteet ja asukastilaisuudet.
• Ideointi ja aloitteellisuus asioissa, jotka edistävät ympäristöterveyttä
Lauttasaaressa. Tähän kuuluu Lauttasaaren lähiluonnon ylläpitämisen ja
kehittämisen esiintuonti terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta.
• Työryhmä pyrkii toimimaan yhteistyössä Lauttasaaren terveysaseman kanssa,
jotta tarjolla olevat sotepalvelut tulisivat paremmin tunnetuiksi. Tässä
yhteistilaisuuksien järjestäminen esimerkiksi digitaalisten palveluiden
esittelemiseksi.
• Lauttasaarelaisten kuuleminen Lauttasaaren hysote-palveluiden kehittämiseksi
ja mahdollisten puutteiden ja ongelmien tunnistamiseksi. Toimintaa asukkaiden
tarpeiden välittämiseksi myös terveysaseman suuntaan.
Työryhmän jäsenet ovat Timo Pellinen (puheenjohtaja), Leena von Hertzen, Anu
Kievari, Moona Kuukka, Mia Tarkiainen, Marita Tenho, Kari Varkila ja Auni-Marja
Vilavaara.
2.4 Historiatyöryhmä
Historiatyöryhmä jatkaa toimintaansa saaren historiallisen kulttuuriperinnön
vaalimisessa. Menestyksekkäästi käynnistetyt Koneen Säätiön nykyisin omistaman
Lauttasaaren kartanon historiakierrokset jatkuvat myös toimintavuoden 2020 aikana.
Lisäksi työryhmä valmistelee uutta Lauttasaari 70-80 -luvuilla kirjahanketta sekä
Weurlander suvun ja Ola Fogelbergin nimikkokatujen/-aukioiden toteuttamista saaren
uudistuvan kaavan osana. Työryhmän toimintaan vakiintuneet historiaillat tulevat
myös jatkumaan. Tämän lisäksi työryhmä kartoittaa Lauttasaaren oman Walk of Fame
-kadun toteuttamista.
Isona kehityskokonaisuutena historiatyöryhmä työstää saaren sotahistoriaan liittyvän
linnoitusalueen kehittämistä seuraavasti:
•
•
•

Ruutikellarista historiatila -hanke
Muistotykin siirtäminen
Opastetaulujen uusiminen ja lisääminen

Työryhmän jäsenet ovat Ville Elomaa (puheenjohtaja), Kari Kemppinen ja Antti
Matilainen.
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2.5 Katujuhlatyöryhmä
Ryhmä muodostetaan koordinoimaan Katujuhlan suunnittelua ja toteuttamista.
Tapahtuma on kasvanut niin isoksi, että sille on nyt toista kertaa budjetoitu
määräraha tuottajan palkkaamiseen.
2.6 Taloustyöryhmä
Taloustyöryhmä vastaa Lauttasaari-Seuran talouden ja budjetin seurannasta.
Työryhmän tärkein tehtävä on tukea Seuran hallintoa.
Työryhmän jäsenet ovat Juha Beurling-Pomoell, Niklas Koskimies, Niina Oksanen ja
Leena Valtola.
2.7 Nikkariklubi
Neljättä vuotta toimineen saarelaisista puutöiden harrastajista koostuvan
Nikkariklubin toiminnan jatkuminen ensi vuonna on vielä epävarmaa, koska kaupunki
ei ole osoittanut sille uusia tiloja. Ryhmä on kokoontunut Myllykallion koulun teknisen
työn tiloissa, mutta koulu suljetaan vuodenvaihteessa alkavan remontin vuoksi.

3. Uudet työryhmät
Vakiintuneen toiminnan lisäksi Lauttasaari-Seura pyrkii aktiivisesti kehittämään
toimintaansa ja perustamaan uusia työryhmiä sitä mukaa kun toimintaan saadaan
lisää aktiivijäseniä organisoimaan tekemisen muotoja.
Uusia perustettavia työryhmiä ovat:
3.1 Svenska Gruppen
Svenska Gruppen perustetaan kehittämään Seuran ruotsinkielistä toimintaa ja
vaikuttamistyötä. Ryhmän suunnitelmissa on esimerkiksi Språkcafé -tilaisuuksien
järjestämistä ja saaren yrityksien haastamista tuomaan asiakaspalvelijoidensa
mahdollinen ruotsinkielentaito esiin.
Ryhmän ensimmäinen järjestäytymiskokous on 11.12.2019. Koollekutsujana toimii
Henrika Zilliacus-Tikkanen.
3.2 Markkinointi- ja myyntityöryhmä
Uutena tukitoimintona aloittaa markkinointi- ja myyntityöryhmä. Toiminnan
pääasiallisena tavoitteena on tukea Seuran talouden sekä Lauttasaari-lehden
mainosmyynnin kasvua.
Ryhmän koollekutsujana toimii Nina Lukkari.
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4. Lauttasaari-lehti
Lauttasaari-Seuran liiketoimintaa on sen kustantama hyperpaikallinen
kaupunginosamedia Lauttasaari-lehti. Lehti katsoo lähelle ja tarkasti, viestii
luotettavasti ja kiinnostavasti saaren asioista, lisää yhteisöllisyyttä saarella sekä
vahvistaa Lauttasaaren mainetta merellisenä, haluttuna kaupunginosana saaren
ominaislaatua vaalien.
Lauttasaari-lehden visio on olla suurin, vaikutusvaltaisin ja kaupallisesti menestyvin
media saarella. Lehti ilmestyy 45 kertaa vuoden 2020 aikana. Lehden sivumäärä on
12–20 sivua.
Lehden uutisia julkaistaan lisäksi Lauttasaari.fi-verkkosivuilla. Lehti on läsnä
sosiaalisen median kanavissa Facebook, Instagram ja Twitter.
Lehden tehtäviä ja tavoitteita vuonna 2020 ovat
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lukijamäärän kasvattaminen
Mediamyynnin kasvattaminen
Sisällöllisen laadun jatkuva kehittäminen
Aseman parantaminen alle 45-vuotiaiden keskuudessa
Lehden some-tilien hyödyntäminen sisältöjen jaossa
Lehden yhteisölliset kampanjat, kuten Syö Saarella -ravintolaviikot
Teemalehdet
Ajankohtaisuuden ja alueen substanssiaiheiden käsittelyn varmistaminen:
=>Seuran ja lehden välisen tiedonkulun vahvistaminen
Kuvajournalismi henkilövetoisemmaksi, saaren merellisyyden ja vehreyden
alleviivaaminen.
Jakelun jatkuva kehittäminen
Lehden päätoimittajana jatkaa Pete Suhonen, toimittajana Katja Pesonen ja
taittajana Juha Korhonen. Ilmoitusmyynnistä vastaa Leena Valtola.
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5.Tapahtumakalenteri 2020

Helmikuu: Tervetuloa jäseneksi – uusille jäsenille tiedotus- ja tervetulotilaisuus
Helmikuu: Lauttasaari-viirien kampanja jatkuu
Maaliskuu: Seuran kevätkokous
Huhtikuu: päättäjätapaaminen saarelaisille poliitikoille
Toukokuu: sankarihaudoilla käynti yhdessä Lauttasaaren säätiön kanssa
Toukokuu: Siivouspäivä yhdessä muiden toimijoiden kanssa
Syyskuu: 5.9. Lauttasaari-päivien Katujuhla ja Larun kymppi -juoksutapahtuma,
Vuoden lauttasaarelaisen julkistaminen
Marraskuu: Seuran syyskokous
Joulukuu: Elävä joulukalenteri – joulukuun joka päivälle jokin tapahtuma
Joulukuu: 6.12. Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet: kunnianosoitus sankarihaudoilla ja
itsenäisyyspäivän juhla kaikille saarelaisille yhdessä Lauttasaaren säätiön ja
Lauttasaaren seurakunnan kanssa
Kaikille avoimia Lauttasaari-iltoja saarella ajankohtaisista teemoista tarpeen mukaan.
Suunnitteluvaiheessa olevia uusia tapahtumia, joiden ajankohtaa ei ole vielä
vahvistettu:
Kukkasipuleiden istutustalkoot (Vastuuhenkilönä Juha Beurling-Pomoell)
Lauttasaaren kykykilpailu (Vastuuhenkilönä Mikko Eräkangas)

