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1. YLEISTÄ 
 

Vuodesta 2018 teki juhlavuoden Lauttasaari-lehden 50v-syntymäpäivä, jota juhlistet-
tiin monin tavoin pitkin vuotta. Lehden ensimmäisestä numerosta vuodelta 1968 teh-
tiin uusintapainos, jota jaettiin saarelaisille.  

 
Seuran työryhmät tekivät kattavaa vaikuttamistyötä kaava-, liikenne- ja ympäristöasi-

oissa sekä päiväkoti-, koulu- ja soteasioissa. Lisäksi toimintavuonna käynnistyi histo-
riatyöryhmä, joka dokumentoi ja jakaa tietoa saaren ainutlaatuisesta historiasta. 
 

Suomi 100 -juhlavuonna katujuhlana toteutettu Lauttasaari-päivien päätapahtuma oli 
niin onnistunut, että entinen Kasinonrannan tapahtuma päätettiin siirtää pysyvästi 

Tallbergin puistotielle. Toimintavuonna Katujuhla kasvoi entisestään ja paikalla arvioi-
tiin vierailleen jo 6000 henkeä. 
 

Seura käynnisti keväällä hankkeen saaren omasta vaakunasta. Saarelaiset saivat ää-
nestää heraldikko Reijo Helläkosken tekemästä neljästä vaihtoehdosta ja eniten ääniä 

saanut lautta-aiheinen vaakuna julkistettiin syksyn Katujuhlassa. Vaakunasta tehtiin 
myyntituotteeksi isännänviirejä, magneetteja ja mukeja. 
 

Hallituksen nimeämä työryhmä puheenjohtaja Katri Penttisen johdolla sai valmiiksi 
ison urakan ja teki uudistusehdotuksen Seuran viimeksi 80-luvulla päivitetyistä sään-

nöistä. Syyskokous hyväksyi sääntöuudistuksen yksimielisesti. 
 
 

2. VAIKUTTAMINEN TYÖRYHMISSÄ 
 

2.1. Kaava-, ympäristö- ja liikennetyöryhmä 
 
Kaavoitus-, ympäristö- ja liikennetyöryhmä seurasi Lauttasaaren kaavoitusta, raken-

tamista ja liikennesuunnittelua ja valmisteli näitä asioita koskevia Seuran lausun-
toja ja kannanottoja. Toimintavuonna Helsingin yleiskaava tuli lainvoimaiseksi, kun 

KHO antoi siitä päätöksensä 5.2. KHO vahvisti Helsingin hallinto-oikeuden päätöksen, 
jolla Länsibulevardin rakentaminen kumottiin. Lauttasaaren kaavoituksen toinen mer-
kittävä toimintavuoden asia oli se, että kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi Vattu-

niemen suunnitteluperiaatteet 5.3. Työryhmä otti kantaa periaatteisiin ja tiedotti niistä 
Facebookissa ja Lauttasaari-lehdessä. Työryhmä seurasi Veneentekijäntiellä uuden 

koulun ja päiväkodin rakentamisen tilannetta ja järjesti urakoitsijan kanssa neuvotte-
lun koskien rakentamisen laadun varmistamista.  

  
Työryhmä kävi jälleen vuotuisen Lauttasaaren kaavoitustavoitteita koskevan neuvot-
telun Kaupunkiympäristötoimialan arkkitehtien kanssa vireillä olevista hankkeista.  

 
Työryhmälle esiteltiin kaupungin liikennesuunnittelijoiden suunnitelma Lauttasaaren 

sillan liikennekaistojen vähentämiseksi. Ryhmä sai neuvotteluissa kaksikaistaiseksi 
kaavaillun siltasuunnitelman korjatuksi kolmikaistaiseksi, mutta ratkaisu ei missään 
tapauksessa tyydyttänyt lauttasaarelaisia. Avattu adressi keräsi nopeasti yli 2200 alle-

kirjoitusta, mutta sitä ei siitä huolimatta otettu huomioon päätöksenteossa.  
 

Kaavatyöryhmä otti aktiivisesti yhteyttä viranhaltijoihin niiden toimialaan liittyvissä 
moninaisissa asioissa kuten esimerkiksi katujen kunnossapito, rantojen siisteys tai 
koirapuistojen riittävyys. 

 
Metroliikenteen käynnistyminen johti useiden saarelaisten matka-aikojen pidentymi-

seen. Työryhmä teki kyselyn julkisen liikenteen haasteista saarella. Kyselyn mukaan 
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matka-ajat Vattuniemessä ovat pidentyneet kohtuuttomasti. Toimenpide-esitys liiken-
neratkaisun korjaamiseksi on neuvoteltavana kaupungin kanssa. 

 
Ryhmä kokoontui vuonna 2018 kahdeksan kertaa. 
 

2.2. Päiväkoti- ja koulutyöryhmä 
 

Vuoden 2018 alussa työryhmä suoritti kyselytutkimuksen Lauttasaaren päiväkoti ja 
koulutilanteesta asukkaille. Suurimmat huolet olivat päiväkotipaikkojen saatavuus, ja 
sisäilma-asiat. Lisäksi toivottiin lisää puistoja Vattuniemen alueelle ja kielitarjontaa 

niin päiväkoteihin kuin kouluihinkin. Ruotsinkielisellä puolella myös sijaispula huoles-
tutti. Päiväkotien ja koulun opetukseen oltiin erittäin tyytyväisiä.  

 
Vuoden aikana työryhmä tapasi molempien ala-asteiden rehtorit ja johtokunnan, Kas-
kon virkamiehiä varhaiskasvatuksen ja koulutuksen puolelta, uuden koulun rakennut-

tajaa (SRV) sekä lauttasaarelaisia valtuutettuja. Lisäksi päiväkodin johtajien kanssa 
keskusteltiin säännöllisesti.  

 
Vuoden aikana päiväkoti Lauttasaaren rakennusaikataulu muuttui ja valmistuminen 
myöhästyy vuodella (01/2020), Työryhmä ehdotti väliaikaista parakkia, mutta vaade 

hylättiin vedoten vapaisiin tiloihin Jätkäsaaressa. Samassa kannanotossa puolsimme 
palvelusetelin käyttöönottoa, ja päiväkotialueen muuttamista vastaamaan koulun op-

pilaaksiottoaluetta. Kannanoton jälkeen vahvistettiin uudelle koululle tulevan yli 200 
paikkainen päiväkoti (01/2020).  
 

Lauttasaaren ala-asteen sisäilmatilanne paheni, ja työryhmä oli mukana vaatimassa 
korjaustoimia ja väistötiloja. Lisäkorjauksia tehtiin kesällä ja syksyllä. Työryhmä jätti 

kannanoton Vattuniemenkuja 4:n uuden koulun kaavaan kaavatyöryhmän kanssa. 
Työryhmä kirjoitti kannanoton Kaskoon Vattuniemen palvelukartoituksen toivomus-
ponnen käsittelyn yhteydessä. Kannanotossa vaadittiin päiväkoti- ja koulupaikkojen 

turvaaminen väkimäärän kasvaessa. Suurin huoli kohdistuu yläasteen ja lukion paik-
kamääriin, joista ei ollut riittävää selvitystä. Loppuvuodesta työryhmä oli mukana käy-

mässä keskustelua englannin kielisen linjan saamisesta Vattuniemenkujan kouluun. 
Päätöksiä aiheesta tehdään tulevina vuosina.  
 

Työryhmä kokoontui yhdeksän kertaa. 
 

 
2.3. Sote-työryhmä 

 
Seuran Sotetyöryhmän tehtävänä on kuunnella lauttasaarelaisten toiveita kaupungin 
terveys- ja sosiaalipalveluista ja erityisesti seurata oman terveysaseman tilannetta. 

Ryhmän tehtävänä on ottaa kantaa Helsingin sote-palveluverkkouudistukseen ja tuot-
taa tietoa valtakunnallisen sote-uudistuksen vaikutuksista Lauttasaareen. Ryhmä 

myös tuottaa tietoa sote-palvelun vaatimista erityistä tila-, liikenne –yms. tarpeista 
päättäjille. 
 

Vuonna 2018 ryhmä organisoi kyselyn, jolla selvitettiin lähipalveluiden tarvetta ja 
lauttasaarelaisten näkemyksiä kävelyetäisyydellä olevan terveysaseman säilyttämistä 

koskien. Kysely toteutettiin sekä nettikyselynä että paperikyselynä. Vastanneiden 
suuri enemmistö kannatti ja osa suorastaan vaati terveysaseman ja palveluiden säilyt-
tämistä lähellä. Ryhmä viestitti kyselyn tuloksista sosiaali- ja terveyslautakunnan pu-

heenjohtaja, apulaispormestari Sanna Vesikansalle ja kaikille lautakunnan jäsenille 
joulukuussa. 
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Tietoisena Lauttasaaren asukkaiden näkemyksistä sote –lautakunta valmisteli tammi-
kuussa 2019 lausuntonsa Kamppiin suunnitellun Keskustan terveys- ja hyvinvointikes-

kuksen hankesuunnitelmasta ja hyväksyi sen. Lautakunta, jonka jäsenistä osa on 
myös valtuutettuja, puolsi lausunnossa Kampin keskusta koskevien suunnitelmien to-
teuttamisen jatkamista. Lautakunta ei kuitenkaan ottanut lopullista kantaa lopettamis-

uhan alla olevien terveysasemien, joihin Lauttasaarenkin terveysasema kuuluu, kohta-
loon. Tältäkin osin Seuran sote- työryhmän työ jatkuu. 

 
Ryhmä kokoontui kuusi kertaa. Lisäksi esimerkiksi kyselytutkimuksen valmistelutyötä 
tehtiin sähköpostitse.  

 
3. UUDEN TYÖRYHMÄN PERUSTAMINEN JA YHTEISÖLLISYYS 

 
3.1. Historiatyöryhmä 
 

Lauttasaari-Seuran historiatyöryhmä perustettiin vuoden alussa. Ensimmäisen toimin-
tavuoden päätehtäviin kuuluivat sotahistoriallisen kävelykierroksen järjestäminen tou-

kokuussa ja elokuussa julkistetun Myllykallion kotikaupunkipolun tekeminen. Kävely-
kierros houkutteli Vattuniemen kärkeen lähes parisataa saaren sotahistoriasta kiinnos-
tunutta. Syksyllä työryhmä aloitti tammikuussa 2019 pidetyn kaavoitusaiheisen histo-

riaillan valmistelun. Syksyllä alettiin myös valmistella Koneen Säätiön kanssa opastus-
kierroksia kartanoon. 

 
Työryhmän jäsenet kirjoittivat Lauttasaari-lehdessä säännöllisesti historia-aiheisia ar-
tikkeleita sekä keskustelivat vilkkaasti saarelaisten kanssa Facebookin Lauttasaari en-

nen -ryhmässä. 
 

Työryhmä kokoontui varsinaisesti neljä kertaa ja lisäksi useita kertoja Myllykallion ko-
tikaupunkipolun valmistelujen merkeissä.  
 

3.2. Nikkariklubi 
 

Omatoiminen puutöiden harrasteryhmä Nikkariklubi jatkoi toimintaansa Myllykallion 
koulun teknisen työn tiloissa. Ryhmä kokoontui kerran viikossa koko lukuvuoden ajan. 
Ryhmässä on neljä vastuuvetäjää ja toistakymmentä aktiivista jäsentä. 

 
3.3. Stipendit 

 
Seura jakoi saaren peruskoulujen kaikille luokka-asteille stipendejä, joiden jakamisen 

Päiväkoti- ja koulutyöryhmä organisoi. Stipendejä jaettiin yhteensä 1280 euroa ja nii-
den perusteena oli hyvä ja reilu käyttäytyminen. Lisäksi seura osallistui alkuvuonna 
hukkuneen Lykin oppilaan muistoksi perustetun fysiikan stipendirahaston kartuttami-

seen. 
 

4. TAPAHTUMAT JA TILAISUUDET 
 
4.1. Lauttasaari-lehden 50v- juhlallisuudet 

 
Lehden ensimmäistä puolta vuosisataa juhlistettiin monin tavoin. Lehden arkistosta 

koottiin mittava valokuvanäyttely, jossa esiteltiin saaren kehitystä eri vuosikymme-
ninä vanhojen lehtiartikkeleiden avulla. Näyttely oli esillä Punaisen Huvilan alakerrassa 
sekä pihatalossa. Lisäksi näyttelyn lööppiosio oli esillä kauppakeskus Lauttiksessa. 

 
Näyttelyn lisäksi lehti tarjosi lukijoilleen pullakahvit 26.9. Tilaisuutta varten vuokrattiin 

huvilan pihalle juhlateltta, mutta raju myrskysää muutti suunnitelmat ja teltta joudut-
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tiin turvallisuuden takaamiseksi purkamaan ennen tilaisuutta ja kahvit tarjoiltiin huvi-
lan pihatalossa. Sää veloitti kävijämäärää, mutta arviolta pari sataa saarelaista pistäy-

tyi onnittelemassa lehteä. Muistoksi vieraille jaettiin Lauttasaari-lehden ensimmäisen 
numeron näköispainos.  
 

Myös seuraavan päivän kutsuvierastilaisuuden järjestelyt menivät myrskytuulen takia 
uusiksi viime hetkellä, kun juhlatelttaa ei voitukaan käyttää. Vieraat saatiin mahtu-

maan Punaisen huvilan tiloihin ja pihataloon ja tunnelma oli mukava. Satakunta leh-
den lukijaa ja ystävää saapui paikalle onnittelemaan ja juhlistamaan lehden puolen 
vuosisadan taivalta. 

 
4.2. Lauttasaari-päivien Katujuhla 

 
Järjestyksessä 54. Lauttasaari-päivien päätapahtuma oli Tallbergin puistotien Katu-
juhla, joka on Seuran suurin vuotuinen tapahtuma. Järjestelyissä oli mukana upea 

työryhmä seuran vapaaehtoisia, joiden vetäjänä ja tapahtuman pääorganisaattorina 
toimi Ari Kajander. Yli neljäkymmentä yritystä ja yhdistystä esittelivät toimintaansa ja 

hyvä ilma houkutteli paikalle toistasataa kirpparimyyjää. Paikallisten ravintoloiden 
street food -alue tarjosi monipuolista katuruokaa ja monissa kojuissa oli jatkuva jono. 
Lavaohjelmaa oli koko tapahtuman ajan. Tapahtumaan arvioitiin osallistuneen 6000 

henkeä. 
 

ToPoLa vetäytyi vuosia jatkuneesta yhteistyöstä yllättäen keväällä ja Larun kymppi -
juoksutapahtumaa ei voitu järjestää.  
 

4.3. Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet 
  

Itsenäisyyspäivänä järjestettiin perinteinen kunnianosoitus ja seppeleenlasku sankari-
haudoilla yhdessä Lauttasaaren säätiön kanssa.  
  

Lauttasaari-Seuran, Lauttasaaren säätiön ja Lauttasaaren seurakunnan yhdessä jär-
jestämä itsenäisyyspäiväjuhla pidettiin Lauttasaaren kirkossa. Tilaisuus houkutteli 

kirkkosalin lähes täyteen ja tilaisuuden päätteeksi nautittiin kakkukahvit seurakunta-
salin puolella. Tilaisuudessa julkistettiin ”vuoden lauttasaarelainen”, jonka Seuran hal-
litus valitsee saarelaisten ehdotuksista. Nimityksen sai tällä kertaa koko elämänsä 

saarella vaikuttanut, televisiostakin tuttu Henrik ”Henkka” Wilenius.  
 

4.4. Muut tapahtumat ja tilaisuudet 
 

Seuran jäsenille järjestettiin 28.2. iltatilaisuus, jossa puheenjohtaja ja työryhmien 
edustajat esittelivät seuran toimintatapoja ja käytiin keskustelua saaren asioista. Tilai-
suuden tavoitteena saada jäsenkunnasta lisää tekijöitä mukaan aktiiviseen toimintaan 

ja tässä onnistuttiinkin. Tilaisuuteen osallistui 20 henkeä. 
 

Historiatyöryhmä järjesti 6.5. kävelykierroksen, jossa tutustuttiin Veijarinvuorennie-
men ja Särkiniemen sotahistoriallisiin kohteisiin. 
 

Seura oli mukana järjestämässä Saaren Rantatalkoita, jotka pidettiin 19.5. Saaren 
rantoja siivottiin yhdessä ja päivän päätteeksi Kasinonrannalla oli tarjoilua ja ohjel-

maa. Muut järjestäjät olivat kiinteistötoimisto Erkkeri, ravintola Blue Peter, Lauttasaa-
ren liikuntakeskus ja Lauttasaaren kokoomus. 
 

20.5. Seura osallistui perinteiseen kunnianosoitukseen ja seppeleenlaskuun sankari-
haudoilla kaatuneitten muistopäivänä yhdessä Lauttasaaren säätiön kanssa.  

 



 7 

8.6. Kurkistus kartanoon ja huvilaan. Koneen Säätiö järjesti kaikille avoimen kesäta-
pahtuman ja kutsui saarelaiset tutustumaan remontoituihin tiloihin. Seura oli mukana 

tapahtumassa esittelemällä tilojaan ja toimintaansa.  
 
Seura järjesti suositun vesibussiristeilyn jälleen yhtenä Helsinki-päivän tapahtumana 

12.6. Vesibussi kiersi mm. Lauttasaaren ympäri. Oppaina risteilyllä toimivat Ville Elo-
maa ja Anu Mansikka. 

 
Taiteiden yönä 16.8.2018 saarelaiset lapset tekivät Aitamaalauksia, jotka siirrettiin 
Vattuniemen ala-asteen kouluntyömaan aitaan. Tapahtumasta järjestivät MML ja Laut-

tasaari-Seura sekä rakennusyhtiö SRV, joka myös lahjoitti maalit ja muut tarvikkeet. 
 

Seuran historia- ja kaavatyöryhmän edustajat tutustuivat peruskorjaukseen tulevan 
Lauttasaaren sillan valvomoon ja konehuoneeseen 24.9. 
 

Stadin olohuoneet -hanke oli mukana Lauttasaaren katujuhlassa haastattelemassa 
saarelaisia ja keräämässä heidän tarinoitaan. Hankkeessa koottiin tietoa Kansallista 

kaupunkipuistoa varten. 
 
4.5. Keskeiset vaikuttamistilaisuudet ja päättäjätapaamiset 

 
Päiväkoti- ja koulutyöryhmän puheenjohtaja Leena Juntunen, seuran varapuheenjoh-

taja Niina Oksanen ja puheenjohtaja Katri Penttinen tapasivat päiväkoti- ja koulutyö-
ryhmän asioissa 18.1. kasvatus- ja koulutustoimialan johtoa ja Lauttasaaren vastuu-
henkilöitä. 

 
Kaavoitus-, liikenne- ja ympäristötyöryhmä tapasi 13.2. kaupunkiympäristötoimialan 

asemakaavoituksen Lauttasaari-tiimin edustajat, jotka esittelijät ryhmälle saaren kaa-
voituksen ajankohtaisia hankkeita. 
 

Seuran puheenjohtaja Katri Penttinen ja kaavoitus-, liikenne- ja ympäristötyöryhmän 
puheenjohtaja Jukka Tulkki tapasivat 6.3. HSL:ssä Lauttasaaren liikennesuunnittelun 

vastuuhenkilöt ja esittelivät Seuran tekemän liikennekyselyn tulokset. 
 
Seuran puheenjohtaja Katri Penttinen osallistui 14.3. sosiaali- ja terveyspalvelut toi-

mialan johdon tilaisuuteen, missä toimialan johto esitteli Kalasataman terveys- ja hy-
vinvointikeskuksen toimintaa. 

 
Päiväkoti- ja koulutyöryhmän edustajat tapasivat 13.4. Drumsö lågstadietin rehtorin 

apulaisrehtorin ja johtokunnan puheenjohtajan.  
 
Seuran puheenjohtaja Katri Penttinen tapasi pormestari Jan Vapaavuoren 27.9. 

 
Seura järjesti päättäjätilaisuuden saarelaisille valtuutetuille, varavaltuutetuille ja lau-

takuntien jäsenille 11.6. Tilaisuudessa tutustuttiin Ryssänkärjen sotahistoriallisiin koh-
teisiin ja käsiteltiin ajankohtaisia kaavoitusasioita. Paikalla oli 7 päättäjää. 
 

Kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö ja kaupunkirakenne palvelukokonaisuuden 
liikenne- ja katusuunnittelun liikenneinsinööri Eeva Väistö esitteli Lauttasaaren sillan 

katu- ja liikennesuunnitelmaluonnoksia seuran hallitukselle ja kaavoitus-, liikenne- ja 
ympäristöryhmän edustajille 15.8. 
 

Kaavoitus-, liikenne- ja ympäristöryhmän edustajat osallistuivat Lauttasaaren sillan 
katusuunnitelmatilaisuuteen 11.10. ja esittävät siellä seuran kantana, että sillalla tu-

lee säilyttää 2+2 ajokaistaa. 
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Seuran puheenjohtaja Katri Penttinen ja Lauttasaari-lehden päätoimittaja tapasivat 
31.10. liikenne- ja katusuunnittelun johtaja Reetta Putkosen ja yksikön tiedotuksen 

edustajat sillan katusuunnitelma-asiassa. 
 
Puheenjohtaja Katri Penttinen ja hallituksen jäsen Mikko Eräkangas osallistuivat 

22.10. osallistuvaa budjetointia käsittelevään tilaisuuteen. 
 

Päiväkoti- ja koulutyöryhmän edustajat tapasivat 13.11. Lauttasaaren ala-asteen reh-
torin, johtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 
 

Päiväkoti- ja koulutyöryhmän edustajat pitivät 19.12. palaverin Kaskon aluepäällikkö 
Hanna Välitalon kanssa uuden koulun etenemisestä ja kieliohjelmasta 

 
4.6. Jäsenyydet ja edustukset 
 

Seura on Suomen Kotiseutuliiton ja sen aluejärjestön Helsingin Kaupunginosa-yhdis-
tykset ry Helkan jäsenyhdistys. Seura on myös Medialiiton ja Sanomalehtien liiton jä-

sen.  
 
Seuran hallituksen jäsen Mikko Eräkangas edusti seuraa Helkan hallituksessa vara-

jäsenenä. Puheenjohtaja Katri Penttinen edusti Seuraa Helkan kevät- ja syyskokouk-
sissa (27.3. ja 27.11.). 

 
Seija Ritolammi edusti Seuraa Lauttasaaren Vanhustentalosäätiön hallituksessa 27.4. 
saakka ja siitä alkaen hallituksen jäsenenä oli Katri Penttinen ja varajäsenenä Auni-

Marja Vilavaara. 
 

Puheenjohtaja Katri Penttinen edusti Seuraa Lauttasaaren Opettajat ilman rajoja -ke-
hitysyhteistyöprojektissa. Hankkeen viimeinen kokous oli 19.3. 
 

Puheenjohtaja Katri Penttinen osallistui Helsingin kansallisen kaupunkipuiston perusta-
mista selvittävän työryhmän kokouksiin ja sen järjestämiin työpajoihin sekä kansalais-

liike Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin -liikkeen kokouksiin seuran kaavaryhmän 
edustajana.  
 

Seura piti tiivistä yhteyttä Koneen Säätiön kanssa Punaista Huvilaa ja saaren yhteisöl-
lisyyden kehittämistä koskevissa asioissa.  

 
  



 9 

5. LAUSUNNOT JA ALOITTEET 
 
12.2.2018 Kaupunkiympäristötoimialalle mielipide asemakaavan muutoksesta koskien 
Vattuniemenkuja 4:n uudisrakennusta 
 

9.3.2018 Korkeimmalle hallinto-oikeudelle valituslupahakemus ja valitus Helsingin hal-
linto-oikeuden 5.2.2018 antamaan päätökseen 18/0049/5 Helsingin yleiskaavaa koske-
vassa valitusasiassa 

 
12.3.2018 Kaupunkiympäristölautakunnalle mielipide Vattuniemen suunnitteluperiaattei-
siin 

 
19.3.2018 Helsingin kaupunkiympäristötoimialalle mielipide Vattuniemen suunnitteluperi-
aatteisiin 

 
22.3.2018 Aloite Helsingin kaupunginhallitukselle toimenpiteiksi Vattuniemen julkisen lii-
kenteen parantamiseksi 

 
17.4.2018 Vetoomus Terveellisten ja turvallisten koulutilojen puolesta Lauttasaaressa, jä-
tetty yhdessä Lauttasaaren ala-asteen vanhempain toimikunnan ja useiden muiden toimi-

joiden kanssa 
 
29.4.2018 Suomen Kotiseutuliitolle hakemus vuoden 2018 kaupunginosaksi 

 
24.6.2018 Kannanotto ja aloite apulaispormestari Pia Pakariselle Lauttasaaren ala-aste-
koulujen ja varhaiskasvatuksen nykytilanneesta ja lähitulevaisuuden haasteita.  

 
28.8.2018 Helsingin kaupunkiympäristötoimialalle kommentit Lauttasaaren sillan katu-
suunnitelmasta 

 
9.9.2018 Kaupunkiympäristötoimialalle mielipide Särkiniementie 3:n asemakaavamuutok-
sen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 

 
23.10.2018 Turvataan sujuva liikenne Lauttasaaressa -adressi 
 

23.10.2018 Helsingin kaupunkiympäristötoimialalle muistutus Lauttasaaren sillan katu-
suunnitelmasta ja seuran mielipide Lauttasaaren sillan ympäristön liikennesuunnitelmasta 
 

28.10.2018 Kasvatus- ja koulutuslautakunnalle kannanotto Ulla-Marja Urhon Vattuniemen 
palvelukartoitus -ponnen yhteydessä 
 

9.11.2018 Uudenmaan liitolle kommentteja Uusimaa-kaava 2050:sta 
 

9.12.2018 HSL:lle kommentit ja aloite suorasta bussilinjasta Liikennöintisuunnitelmaan 
2019 – 2020. 
 

19.12.2018 Kommentteja kaupunkiympäristölautakunnan jäsenille Lauttasaaren sillan 
katu- ja liikennesuunnitelmista 
 

17.12.2018 Lauttasaari-Seuran mielipide Gyldenintie 2:n asemakaavamuutoksen osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelmasta 
 

17.12.2018 Sosiaali- ja terveyslautakunnalle kannanotto liittyen lausuntoon keskustan 
terveys ja hyvinvointikeskuksen hankesuunnitelmasta. 
 

31.12.2018 Helsingin hallinto-oikeudelle valitus Lauttasaaren sillan katusuunnitelmasta 
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6.  TIEDOTTAMINEN 
 

6.1. Lauttasaari-lehti 
  
Seuran julkaiseman, viikoittain ilmestyvän Lauttasaari-lehden päätoimittajana oli Pete 

Suhonen ja toimittajana Katja Pesonen. Lehden ilmoitusmyynnistä vastasi Leena Val-
tola ja taitosta Juha Korhonen. Lehti painettiin edelleen Botnia Printissä Kokkolassa ja 

jakelu ostettiin Postilta. Noutopistejakelun hoiti Miika Käpymäki. 
 
Lehden 50-vuotista taivalta esiteltiin monin tavoin juhlavuoden aikana. Samalla leh-

den sisältöön haettiin entistä enemmän ajankohtaisuutta ja monipuolisuutta. Syyskau-
den näkyväksi aiheeksi lehdessä nousi Lauttasaaren siltaremonttipäätös sekä sitä 

edeltävien suunnitelmien vaiheet.  
 
Lauttasaari-lehti menestyi Sanomalehtien liiton järjestämässä kaupunkilehtien väli-

sessä kilpailussa saaden Vuoden kaupunkilehtijuttu -sarjassa toisen palkinnon. 
 

Lehden viikoittainen painosmäärä oli noin 12 500 kpl. Lehteä julkaistiin 45 numeroa ja 
kotijakelun lisäksi sitä sai noin kahdestakymmenestä noutopisteestä. 
  

6.2. Muu tiedottaminen 
 

Seuran hallitus päätti, että Seuran tekniseltä toteutukseltaan vanhanaikaisiksi käyneet 
kotisivut uusitaan ja antoi tehtävän viestintätyöryhmän valmisteltavaksi. Päätettiin, 
että tehdään sivut, jotka palvelevat sekä Seurasta tietoa hakevia että lehden lukijoita. 

Tarjouksien perusteella valittiin sivujen tekijäksi Planeetta Internet Oy. Hanke käyn-
nistettiin loppuvuonna ja uudet sivut päästään julkistamaan seuraavan toimintavuo-

den keväällä.  
 
Seura ja lehti näkyivät myös sosiaalisessa mediassa. Seuran sivujen lisäksi Faceboo-

kiin avattiin lehden omat sivut, joissa kävijämäärät ovat koko ajan kasvaneet. Lisäksi 
molemmat näkyvät Instagramissa ja Twitterissä. 

 
 
7. JÄSENET, ORGANISAATIO, TOIMITILAT JA TALOUS 

 
7.1. Jäsenet ja kunniajäsenet 

 
Vuonna 2018 seuraan liittyi 103 jäsentä ja vuoden lopussa jäsenmäärä oli 912, joista 

yhteisöjäseniä oli viisi. 
 
Ville Elomaa kutsuttiin Seuran kunniajäseneksi kevätkokouksessa. Kunniajäsen Keijo 

Syväniemi nukkui pois toukokuussa. Kunniajäseniä toimintavuoden lopussa oli neljä: 
Markku Tanner, Juhani Railo, Tom Hynninen ja Ville Elomaa. 

 
7.2. Seuran kokoukset  
 

Seuran sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 22.3.2018 ravintola Kubossa ja sään-
tömääräinen syyskokous 22.11.2018 Punaisen Huvilan alakerran yhteisötilassa. 

 
7.3. Hallitus  
 

Seuran ja hallituksen puheenjohtajana toimi MMM Katri Penttinen ja varapuheenjohta-
jana Nina Oksanen. Hallituksen jäsenet olivat Katariina Aaltonen, Ari Kajander, Niklas 

Koskimies, Jukka Tulkki, Nina Lukkari, Tuula Meres-Wuori, Mikko Eräkangas, Leena 
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Juntunen ja Anna-Maija Kuosmanen. Varajäseninä toimivat Kari Jäntti ja Marjukka An-
dersson.  

 
Hallitus kutsui sihteerikseen Seuran hallintopäällikkö Leena Valtolan. Hallitus kokoon-
tui 11 kertaa. 

 
7.4. Tilintarkastajat 

 
Seuran tilintarkastaja oli KHT Pasi Puranen ja varatilintarkastaja KHT Pertti Sundqvist. 
 

7.5. Työryhmät  
 

Kaavoitus- liikenne- ja ympäristötyöryhmä 
Puheenjohtajana Jukka Tulkki, jäseninä Riitta Elf, Mikko Eräkangas, Anni Heilala, Kari 
Jäntti, Christina Lindén, Henrik Lundsten, Hannu Luotonen, Katariina Kannus, Anu 

Mansikka, Katri Penttinen, Pete Suhonen, Ora Meres-Wuori, Marja Lahtinen ja Pekka 
Voltti.  

 
Sote-työryhmä 
Puheenjohtajana Auni-Marja Vilavaara, jäseninä Moona Kuukka, Timo Pellinen, Kari 

Varkila, Outi Poutanen ja Katri Penttinen. 
 

Päiväkoti- ja koulutyöryhmä 
Puheenjohtajana Leena Juntunen, jäseninä Niina Oksanen Johanna Mäkelä, Anni-Maija 
Sinnemaa ja Yvonne Wilen.  

 
Historiatyöryhmä 

Puheenjohtajana Ville Elomaa, jäseninä Antti Matilainen ja Kari Kemppinen. 
 
Lauttasaari-päivien työryhmä 

Puheenjohtajana Ari Kajander, jäseninä Leena Valtola, Katri Penttinen, Nina Lukkari, 
Antti Aro, Jarmo Räikkönen, Kari Jäntti, Minna Rossi ja Tuula Meres-Wuori.  

 
Viestintäryhmä 
Puheenjohtajana Anna-Maija Kuosmanen, jäseninä Nina Lukkari, Katri Penttinen, Katja 

Pesonen, Katariina Aaltonen, Katariina Kannus, Pete Suhonen ja Leena Valtola.  
 

Taloustyöryhmä 
Puheenjohtajana Katri Penttinen, jäseninä Niina Oksanen, Niklas Koskimies ja Leena 

Valtola. Ryhmä toimi sähköpostitse ottaen tarvittaessa kantaa talousasioihin. 
 
7.6. Henkilökunta 

 
Seuran päätoimisina toimihenkilöinä olivat kertomusvuonna hallintopäällikkö Leena 

Valtola ja toimittaja Katja Pesonen sekä sivutoimisena päätoimittajana Pete Suhonen. 
 
7.7. Toimitilat 

 
Pohjoiskaaren väistötiloista päästiin muuttamaan takaisin Punaiselle Huvilalle huhti-

kuussa, kun Koneen Säätiön remontoimat uudet toimitilat valmistuivat. 
Seuran toimisto ja lehden toimitus saivat uudet, 63 neliön tilat huvilan yläkerrasta.  
Kahden työhuoneen ja sosiaalitilojen lisäksi Seuran käytössä on kokoushuone, johon 

mahtuu enimmillään 20 henkeä. Lisäksi Seura sai tarvittaessa käyttää alakerran yhtei-
sötilaa sopimuksen mukaan. 
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7.8. Talous 
 

Seuran merkittävin rahoitus tulee Lauttasaari-lehden ilmoitusmyynnistä. Muut rahoi-
tuskanavat ovat jäsenmaksut ja myytävät tuotteet. Seura sai avustuksia Helsingin 
kaupungilta ja Lauttasaaren säätiöltä. Lauttasaari-lehden osalta Seuran toiminta on 

elinkeinotoimintaa.  
    

 

 

 

 

 

   Lauttasaari-Seura – Drumsö-Sällskapet ry:n hallitus 


