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1. KATSAUS VUOTEEN 2019
Vuoden aikana vankka edunvalvontatyö Lauttasaaren parhaaksi jatkui.
Työryhmämuotoinen työskentelytapa osoitti jälleen vahvuutensa. Aktiiviset saarelaiset
pystyivät olemaan osa Seuramme työtä tiettyjen teemojen ympärille rakennettujen
työryhmien kautta. Jokainen voi antaa panoksensa juuri niihin asioihin, joihin haluaa
ja jättää muut vähemmälle. Kuten tästä toimintakertomuksesta ilmenee,
työryhmämuotoinen vaikuttamistyö todella kantoi hedelmää muun muassa lukuisten
lausuntojen ja vaikuttajatapaamisten muodossa.
Erityisen tärkeää saaren edunvalvonnan tehokkuuden ja luotettavuuden kannalta on
tutkittu tieto saarelaisten mielipiteistä ja näkemyksistä. Vuoden aikana saatiin tehtyä
ja julkaistua yhdessä Taloustutkimus Oy:n kanssa laaja Lauttasaari-barometri.
Lauttasaaren suomenkielinen seurakunta osallistui barometrin kustannuksiin, mikä
mahdollisti tutkimuksen laajuuden. Keskeinen viesti oli, että saaren rakentamattomat
alueet halutaan säilyttää vehreinä ja merenrannat vapaina riippumatta siitä, halusiko
vastaaja enemmän asukkaita saareen vai ei. Myös saarelaisten tyytyväisyys (98%)
Lauttasaareen asuinpaikkana oli todella vahvaa.
Seuran syyskokouksen 2018 hyväksymät uudet säännöt astuivat voimaan 16.
tammikuuta, kun päivitetyille säännöille saatiin hyväksyntä Patentti- ja
rekisterihallituksesta.
Lauttasaaren oman viirin myynti jatkui vilkkaana. Niitä ostettiin sekä saarelle että
kesäpaikkojen salkoihin. Saaren katukuvassa näkyikin viirejä jo monin paikoin.
Ensimmäiset 65 viiriä myytiin loppuun ja uusi tilaus tehtiin, sillä viirikampanjaa
jatketaan ja varauksia on jo tullut.
Seuramme on tiettävästi Suomen suurin kaupunginosayhdistys. Vuoden aikana lähes
saavutimme tuhannen jäsenen haamurajan, mikä osoittaa vahvaa tukea Seuramme
toiminnalle. Toisaalta haluamme edelleen tuntuvasti kasvattaa jäsenmääräämme
nykyisestä, sillä jäsenpotentiaalimme on edelleen vahva.
Juha Beurling-Pomoell
Lauttasaari-Seuran puheenjohtaja

4

2. TYÖRYHMIEN TOIMINTA
2.1. Kaavoitus-, liikenne- ja ympäristötyöryhmä (KLY)
Kaavoitus-, liikenne- ja ympäristötyöryhmä seurasi Lauttasaaren ja Koivusaaren
kaavoitusta, rakentamista ja liikennesuunnittelua ja valmisteli näitä asioita koskevia
Seuran lausuntoja ja kannanottoja.
Toimintavuonna suuret kaavoitushankkeet liittyivät Vattuniemeen ja Koivusaareen.
Yksittäisinä hankkeina valmistelussa olivat mm. Särkiniementie 3, Gyldenintie 2 ja
Pohjoiskaari 34-38.
Vattuniemen keskustan asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman esittely
siirtyi alkuperäisestä arviosta syksyyn. Asia esiteltiin asukastilaisuudessa
marraskuussa. Suunnitelmaa kritisoitiin erityisesti Heikkilän aukiolle ehdotetuista 12kerroksisista taloista.
Koivusaaren asemakaava-alueen ruoppauksia ja meritäyttöjä koskevat vesilupa- ja
ympäristölupahakemukset tulivat vireille. Yllättäen kaupunki haki ympäristölupaa
myös isolle kierrätyskentälle Koivusaareen. Vaikuttamisen ansiosta kaupunki pienensi
hakemukseensa kierrätyskentän kokoa. Seuran vaatimuksesta kaupunki joutui
tekemään melumallinnuksen. Koivusaaren asemakaavaehdotus oli
viimeistelyvaiheessa. Työryhmä järjesti Koivusaaren asioissa kaksi asukastilaisuutta.
Puistoasiat herättivät runsaasti keskustelua, koska kaupunki ilmoitti, että se alkaa
valmistella erillistä ulkoilureittiä Länsiulapanniemeen. Työryhmä päätti olla asiassa
proaktiivinen ja nimesi asiaan projektiryhmän. Ryhmä teki ehdotuksen poluksi.
Myös koirapuiston siirto pois Myllykalliolta Ruukinlahdenpuistoon herätti huolta ja
osittain vastakkain asetteluakin alueelle toivotun kuplahallin kanssa.
Seuran vaatimukset bussiliikenteen parantamiseksi johtivat vihdoin toimiin, kun HSL
käynnisti reittien uusimisen. Valmistelutyöpajoihin osallistui myös seuran edustajia.
Kaupunki hyväksyi Merellisen strategian. Siinä ei kuitenkaan tullut mitenkään esiin
Lauttasaaren asema tärkeänä veneilyharrastuksen ja liiketoimintojen alueena. Ryhmä
piti tärkeänä veneilyklusterin säilymistä ja kehittämistä saarella. Hanketta
valmistelemaan nimettiin erillinen projektiryhmä.
Työryhmä järjesti vuotuisen Lauttasaaren kaavoitustavoitteita ja viheralueiden hoitoa
koskevan neuvottelun Kaupunkiympäristötoimialan arkkitehtien ja maisemaarkkitehtien kanssa vireillä olevista hankkeista.
Toimintavuonna Helsinki aloitti osallistuvan budjetoinnin. Siihen tuli runsaasti
ehdotuksia saareltakin ja Vattuniemen uimalaituria koskeva ehdotus menestyi
äänestyksessä ja sai rahat toteutukseen.
Ryhmä seurasi uuden maankäyttö- ja rakennuslain vireillä olevaa kokonaisuudistusta
ollen erityisen huolestunut asukkaiden aidosta osallistumismahdollisuudesta. Tästä
syystä ryhmän jäsen Ora Meres-Wuori kirjoitti oikeuskanslerille ja totesi, että
perustuslain mukaan kansanvaltaan sisältyy yksilön oikeus osallistua ja vaikuttaa
yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen.
Lauttasaari-Seuran kokemusten mukaan vaikuttaminen on kuitenkin jäänyt useissa
tapauksissa puutteelliseksi eikä kuuleminen ole vaikuttanut lopputulokseen.
Esimerkkeinä olivat Lohiapajalahden kaavan muuttaminen, Vattuniemen

5

suunnitteluperiaatteet ja Lauttasaaren silta. Lohiapajalahden kaava oli vireillä
parikymmentä vuotta, eikä sitä muutettu vastustuksesta huolimatta. Myös
asianosaisuutta tulkitaan tiukasti, sillä Korkein hallinto-oikeus ei antanut LauttasaariSeuralle valituslupaa Lauttasaaren sillan katusuunnitelmaa koskevaa asiassa.
Ora Meres-Wuori kommentoi ryhmän jäsenenä ympäristöministeriölle MRL:n
luonnosta tuoden esiin myös oikeuskanslerin kannan yksilön oikeudesta osallistua ja
vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen. Työryhmän mielestä
MRL:n uudistuksessa ei saa heikentää kaupunginosayhdistyksen asianosaisuutta ja
mahdollisuutta toimia lähidemokratian edistämiseksi.
Työryhmä kokoontui toimintavuonna 10 kertaa.
Työryhmän jäseniä olivat:
Katri Penttinen (puheenjohtaja), Riitta Elf, Mikko Eräkangas, Anni Heilala (11.12.
asti), Katariina Kannus (20.5. asti), Marja Lahtinen, Christina Lindén, Hannu
Luotonen, Henrik Lundsten, Anu Mansikka, Ora Meres-Wuori, Heimo Pystynen, Pete
Suhonen, Jukka Tulkki, Marjo Sievänen (23.9. alkaen), Henrik Timonen (4.11. alkaen)
Elina Salminen (4.11. alkaen) ja Pekka Voltti (20.5. asti).
2.2. Päiväkoti- ja koulutyöryhmä
Vuoden alussa työryhmä keskittyi Vattuniemen uuteen kouluun liittyviin asioihin.
Kouluunottoalueen määrittäminen oli myöhästyä mikä olisi merkittävästi vaikuttanut
luokkajakojen tekoon. Työryhmä kirjelmöi Kaskoon ja lautakuntiin, että päätös oli
tehtävä kevään 2019 aikana (3/2019). Tämä oli myös rehtorin ja koulun johtokunnan
toive. Näin asia myös lopulta eteni ja vaihtoehtojen tullessa arvioitavaksi jätimme
kannanoton, jossa kannatimme valittua kouluunottoaluetta ja ehdotimme koulun
nimeksi Vattuniemen alakoulua (4/2019). Vuoden aikana jatkoimme keskustelua
englanninkielisen linjan saamisesta Vattuniemeen ja toiveestamme koululla
järjestettiin avoimet ovet lauttasaarelaisille marraskuussa.
Vuoden aikana tapasimme Lauttasaaren Yhteiskoulun apulaisrehtoria ja
keskustelimme tulevien vuosien remonteista ja kasvavista oppilasmääristä. Mikäli
remontit etenevät aikatauluissa tulisi tilojen riittää kasvavalle oppilasmäärälle. Niin
ikään tapasimme Drumsö lågstadieskolanin uuden rehtorin ja keskustelimme
tarpeesta päivittää remonttisuunnitelma. Kaskossa on esitetty nykyisen hyväksytyn
peruskorjauksen lisäksi budjettia laajennukselle. Laajennusbudjettia ei vielä 2019
hyväksytty, joten seuraamme asian kehittymistä.
Vattuniemen kaavaan varattiin nykyisen päiväkoti Särjen tontille paikka koululle tai
päiväkodille ja Koivusaaren kaavan kouluvarausta kasvatettiin. Molempia asioita
olemme edistäneet yhdessä kaavatyöryhmän kanssa. Lisäksi työryhmästä osallistuttiin
Nordiska Skolanin suunnittelutyöpajaan, ja tapasimme Kaskon päiväkotipuolta.
Päiväkotipuolella päiväkoti Meren rakennustyöt etenivät aikataulussa, mutta päiväkoti
Lauttasaaren valmistuminen siirtyi vuodelle 2020. Päiväkotien paikkatilanne
korjaantuu 2020 vuoden alusta.
Työryhmä kokoontui toimintavuonna 6 kertaa.
Työryhmän jäseniä olivat: Leena Juntunen (pj). Johanna Mäkelä, Niina Oksanen,
Yvonne Wilen ja Anna-Maija Sinnemaa (9/2019 asti).
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2.3. Sote-työryhmä
Sote-ryhmä jatkoi edellisten vuosien aktiivista toimintaa asiantuntijatyöryhmänä.
Työryhmän toiminnan fokus oli koko toimintakauden ajan sosiaali-, terveys- ja
hyvinvointipalveluiden kattavan tarjonnan säilyttämisessä saarella. Julkiset palvelut
olivat työryhmän toiminnan keskiössä, mutta työryhmä on pitänyt tärkeänä myös
monipuolisten yksityisten palveluiden ylläpitämistä ja tarjonnan laajentamista
saarella. Helsingin strateginen sotepalveluiden tuotannon keskittämisajattelu ja sen
mukainen Keskustan hyvinvointikeskuksen suunnittelu on pitkään ollut saaren
palveluiden yllä leijuva Damokleen miekka. Sen vuoksi työryhmän merkittävimmät
vaikuttamistoimet ovat kohdistuneet kaupungin suunnitteluorganisaatioihin ja
helsinkiläisiin päättäjiin.
Vuoden alussa työryhmä sopi toimintatavasta, jonka mukaisesti työryhmän kokousten
välillä käydään jatkuvaa sähköpostitse tapahtuvaa keskustelua käsiteltävistä aiheista,
jotta kokousosallistuminen ei olisi ainoa toimintamahdollisuus ryhmän jäsenelle.
Tammikuussa työryhmä päätti pohtia keinoja edesajaa ”Elävä ja ihmisläheinen
Lauttasaari” -nimellä kulkevaa hanketta, jonka pohjalta toteutettaisiin monimuotoista
Lauttasaaren asukasviihtyvyyttä ja asukkaiden hyvinvointia tukevaa toimintaa.
Työryhmä päätti selvittää mahdollisuuksia teettää asiantuntijoiden avulla malli
elinvoimaisesta ja hyvinvoivasta modernista suurkaupunginosasta ja verrata mallia
sellaiseen pienempään kaupunkiin, jonka asukasviihtyvyys tiedetään korkeaksi.
Hankkeelle kaavailtiin haettavan tukea ulkopuolisilta rahoittajilta. Asia vietiin myös
seuran hallituksen tietoon, mutta työryhmän resurssit eivät vuoden aikana riittäneet
hankkeen eteenpäinviemiseen.
Sipilän hallituksen valmisteleman sote-uudistuksen ja siihen liittyneen
valinnanvapauden kaaduttua keväällä 2019 työryhmä joutui fokusoimaan toimintansa
entistäkin selvemmin kattavien julkisten palveluiden ja erityisesti saaren
terveysaseman säilyttämiseen. Yksityisten palveluiden osalta keskityttiin saarella jo
olevien palveluiden säilyttämisen tukemiseen.
Loppukeväällä työryhmä keskusteli laajasti digitaalisista ja etänä toteutettavista
sotepalveluista ja niiden merkityksestä saarelaisten kannalta. Työryhmän jäsenet
perehtyivät Helsingin kaavailemiin palveluseteliin ja henkilökohtaiseen budjettiin
palveluiden uudenlaisina hankkimistapoina. Em. keinot ja niiden merkitys
lauttasaarelaisten kannalta päätettiin pitää työryhmän erityisessä seurannassa.
Syyskauden alussa työryhmä kävi pitkän keskustelun tulevien vuosien toiminannasta.
Keskustelun tuloksena päätettiin, että päättäjävaikuttamisen lisäksi työryhmän
kannattaa pyrkiä saarelaisten laajempaan valistamiseen sekä nykyisten palveluiden
että omaehtoista, saarella monipuolisesti tarjolla olevaa, hyvinvointia edistävän
toiminnan hyödyntämistä koskien. Päätettiin myös, että työryhmä pyrkii pitämään
yhteyttä sekä saaren terveyskeskukseen että saarella olevien yksityisten palveluiden
tuottajiin.
Vuoden viimeiseen kokoukseen kutsuttiin vieraaksi saaren terveysaseman ylilääkäri,
jonka kanssa käytiin vilkas keskustelu työryhmän ja Lauttasaari-seuran
mahdollisuuksista tukea terveysaseman ja saarelaisten yhteistoimintaa.
Työryhmän puheenjohtaja kirjoitti vuoden aikana useita ryhmän tavoitteisiin liittyviä
pääkirjoituksia Lauttasaari-lehteen ja osallistui seuran hallituksen toimintaan.
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Työryhmän puheenjohtaja ja jäsenet pitivät yhteyttä Helsingin sotelautakunnan
jäseniin ja saattoivat jäsenten tietoon seuran ja työryhmän keskeisiä näkemyksiä.
Työryhmän puheenjohtaja ja seuran puheenjohtaja lähettivät Lauttasaari-barometrin
tuloksiin pohjautuvan kannanoton Helsingin sotelautakunnalle. Kannanotossa
nostettiin esiin lauttasaarelaisten barometrissä esiin tullut yksimielinen näkemys siitä,
että kaikkien ikäryhmien tarvitsemat perustason sotepalvelut tulee jatkossakin
toteuttaa saarella sen sijaan, että ne siirrettäisiin suunniteltuun Keskustan
hyvinvointiasemaan.
Työryhmä ei järjestänyt omia asukastilaisuuksia, mutta työryhmän puheenjohtaja ja
eräät jäsenet osallistuivat seuran järjestämiin asukastilaisuuksiin ja pitivät niissä
puheenvuoroja.
Työryhmä piti viisi varsinaista kokousta, joiden lisäksi asioita valmisteltiin
sähköpostitse.
Työryhmän jäseniä olivat:
Kari Varkila (puheenjohtaja), Timo Pellinen, Katri Penttinen, Auni-Marja Vilavaara,
Outi Poutanen, Moona Kuukka, Leena von Hertzen, Anu Kievari, Mia Tarkiainen ja
Marita Tenho.
2.4. Historiatyöryhmä
Lauttasaari-Seuran historiatyöryhmä toimii aktiivisesti Lauttasaaren historian
keräämiseksi ja julkaisee historiaa erilaisissa muodoissa kaikkien saataville.
Työryhmän jäsenet kirjoittavat säännöllisesti Lauttasaari-lehdessä ja järjestävät
erilaisia historiaan liittyviä tilaisuuksia ja tutustumiskäyntejä. Työryhmän jäsenet
keskustelevat aktiivisesti myös Facebookissa.
Historiatyöryhmän jäsenet toimivat Lauttasaaren kartanon oppaina Koneen Säätiön
pyynnöstä. Yleisölle avoimia kierroksia järjestetään noin kerran kuussa. Kartanoon on
lisäksi mahdollista varata maksullisia yksityiskierroksia omalle ryhmälle.
Työryhmä sopi Adoptoi monumentti -hankkeen puitteissa Särkiniemen kallioon
louhitun ruutikellarin ”adoptoimisesta” Lauttasaari-Seuran hoitoon. Työryhmä
huolehtii tilasta ja sen ympäristöstä. Tavoitteena on tehdä tyhjästä ruutikellarista
Lauttasaaren linnoitusalueen infopiste.
Historiatyöryhmä kokoontui vuonna 2019 tarpeen mukaan.
Työryhmän jäseniä olivat:
Ville Elomaa (puheenjohtaja), Kari Kemppinen, Antti Matilainen.
2.5. Katujuhla-työryhmä
Katujuhla-työryhmä osallistui Katujuhlan suunnitteluun ja toteutukseen yhdessä
tapahtuman tuottajan kanssa. Työryhmän jäsenet: Ari Kajander, Leena Valtola, Katri
Penttinen, Tuula Meres-Wuori, Jukka Tulkki.
2.6. Viestintäryhmä
Työryhmän projektina oli Seuran ja lehden nettisivujen uusiminen. Uudet sivut
avattiin toukokuussa. Työryhmän jäseniä olivat: Nina Lukkari (puheenjohtaja), Katri
Penttinen, Katja Pesonen, Katariina Aaltonen, Katariina Kannus, Tarja Patrikainen,
Pete Suhonen ja Leena Valtola.
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2.7. Taloustyöryhmä
Työryhmän tehtäviin kuuluu talousarvion valmistelu seuraavalle toimintakaudelle.
Muuten ryhmä toimi sähköpostitse ottaen tarvittaessa kantaa talousasioihin.
Työryhmän jäsenet: Juha Beurling-Pomoell (puheenjohtaja), Niina Oksanen, Niklas
Koskimies ja Leena Valtola.
3. MUU JÄSENTOIMINTA
3.1. Nikkariklubi
Omatoiminen puutöiden harrasteryhmä Nikkariklubi jatkoi toimintaansa Myllykallion
koulun teknisen työn tiloissa. Ryhmä kokoontui kerran viikossa marraskuun puoliväliin
asti, jolloin toiminta jouduttiin lopettamaan koulussa alkavan remontin takia.
Kaupungin tilakeskukselta on kyselty väistötiloja Myllykallion remontin ajaksi, mutta
niitä ei saatu ja Nikkariklubin toiminta on toistaiseksi lakkautettu.
Ryhmässä oli neljä vastuuvetäjää ja toistakymmentä aktiivista jäsentä.
3.2. Jäsenillat
Seura järjesti toimintavuonna kaksi jäseniltaa, joiden tarkoituksena oli saada uusia
jäseniä mukaan aktiiviseen toimintaan. Ensimmäinen tilaisuus pidettiin seuran
toimistolla 28.2. ja toinen Lahnalahden leikkipuiston toimitalossa 24.10. Molempiin
tilaisuuksiin osallistui noin 40 jäsentä ja molemmista saatiin jäseniä mukaan
työryhmätoimintaan.
Lokakuussa seura järjesti jäsenillan katsomaan Ryhmäteatterin Onnellisten saari näytelmää. Lauttasaareen sijoittuvan näytelmän käsikirjoituksen oli tehnyt
lauttasaarelainen näytelmäkirjailija Okko Leo. Ennen näytöstä ryhmäteatterilaiset
pitivät seuran jäsenille teosesittelyn.
4. TAPAHTUMAT, TILAISUUDET JA STIPENDIT
4.1. Lauttasaari-päivien Katujuhla
Lauttasaari-päivien päätapahtuma, Katujuhla Tallbergin puistotiellä, järjestettiin nyt jo
kolmatta kertaa. Tapahtuma on joka vuosi kasvattanut suosiotaan ja nyt kävijöitä
arvioitiin päivän aikana olleen jo seitsemän tuhatta. Tapahtuman ennakkovalmistelut
työllistävät jo niin paljon, että tehtäviä hoitamaan palkattiin tuottaja Kirsi Kiljunen.
Tuottajaa avusti sekä suunnittelu- että toteutusvaiheessa hallintopäällikön lisäksi
seuran vapaaehtoisten työryhmä.
Yli neljäkymmentä yritystä ja yhdistystä esittelivät toimintaansa ja kirpputorille
osallistui satakunta myyjää. Paikallisten ravintoloiden katuruoka-alue tarjosi
monipuolista syötävää ja monissa myyntipisteissä oli jatkuva jono. Lavaohjelmaa oli
koko tapahtuman ajan. Vuoden lauttasaarelaisen julkistaminen siirrettiin
itsenäisyyspäivän juhlasta Katujuhlaan, jotta sille saatiin suurempi yleisö. Vuoden
2019 lauttasaarelaiseksi valittiin tänä vuonna vapaaehtoisen nuorisotyön parissa
ansioitunut Jarmo Kytölä.
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4.2. Larun Kymppi -juoksutapahtuma
Perinteisen Lauttasaaren ympärijuoksun järjestelyvastuu oli tänä vuonna Lauttasaaren
Luotsitytöillä ja Suomen naisten ultimate-maajoukkueella. Seura tuki
tapahtumanjärjestäjiä perinteisillä juoksumitaleilla ja mainostilalla Lauttasaarilehdestä. Lauttasaarelaiset yritykset tukivat tapahtumaa palkintolahjakortein.
Tapahtumaa yritettiin järjestää jo kesäkuussa, mutta vähäisen ilmoittautumismäärän
vuoksi tapahtuma siirrettiin perinteiselle paikalle Lauttasaari-päivien yhteyteen.
Juoksun lähtö ja maali oli Kasinonrannassa ja osallistujia oli tapahtumapäivänä 98 kpl,
tapahtumatekijöitä 15 kpl.
4.3. Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet
Itsenäisyyspäivänä järjestettiin perinteinen kunnianosoitus ja seppeleenlasku
sankarihaudoilla yhdessä Lauttasaaren säätiön kanssa.
Lauttasaari-Seuran, Lauttasaaren säätiön ja Lauttasaaren seurakunnan yhdessä
järjestämä itsenäisyyspäiväjuhla pidettiin Lauttasaaren kirkossa. Juhlava ohjelma
houkutteli kirkkosalin lähes täyteen saarelaisia. Tilaisuuden päätteeksi nautittiin
kakkukahvit seurakuntasalin puolella.
4.4. Muut Seuran järjestämät tilaisuudet ja tapahtumat
15.1.

Historiatyöryhmän järjestämä historiailta Lauttasaaren kirkon
seurakuntasalissa, aiheena Lauttasaaren kaavoituksen vaiheet ja
Vattuniemen muuttuminen teollisuusalueesta asuntoalueeksi.

9.4.

Kaavoitus-, liikenne- ja ympäristö -työryhmän järjestämä asukastilaisuus
Koivusaaren ympäristö- ja vesiluvista

4.5.

Seura osallistui Saaren rantatalkoisiin järjestäjänä ja talkoolaisina Saaren
rantoja siivottiin yhdessä ja päivän päätteeksi Vattuniemen puistotien
päässä oli talkoolaisille ruokatarjoilua. Siivoustalkoiden muut järjestäjät
olivat kiinteistötoimisto Erkkeri, ravintola Blue Peter, Lauttasaaren
liikuntakeskus ja Lauttasaaren kokoomus.

14.5.

Seuran puheenjohtajat järjestivät tapaamisen saarelaisten Facebookaktiivien kanssa.

19.5.

Seura osallistui perinteiseen kunnianosoitukseen ja seppeleenlaskuun
sankarihaudoilla kaatuneitten muistopäivänä yhdessä Lauttasaaren säätiön
kanssa.

12.6.

Helsinki-päivän tapahtumana Seuran historiatyöryhmän jäsenet toimivat
oppaina Lauttasaaren kartanon avoimilla yleisökierroksilla.

5.8.

Historiatyöryhmä järjesti käynnin Salmisaaressa olevaan Helsingin
Energian piippuun.

22.8.

Seuran järjestämä saarelaisten poliitikkojen tapaaminen. Ohjelmassa oli
tutustuminen Lauttasaaren kartanoon sekä iltapala ravintola Casa
Maressa, jossa julkaistiin Lauttasaari-barometrin tulokset.
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6.10.

Historiatyöryhmän järjestämä historiailta Lauttasaaren kirkon
seurakuntasalissa, aiheena Lauttasaaren sotahistoria Krimin sodasta
ensimmäiseen maailmansotaan.

22.10.

Kaavoitus-, liikenne- ja ympäristö -työryhmän järjestämä asukastilaisuus
Vattuniemen keskustan asemakaavasta

3.11.

Historiatyöryhmän järjestämä historiailta Lauttasaaren kirkon
seurakuntasalissa, aiheena Helsingin ilmapuolustus toisen maailmansodan
aikana ja Lauttasaaren tykkipatterit ja sotatapahtumat. Esitelmöitsijänä oli
eversti Ahti Lappi.

3.12.

Kaavoitus-, liikenne- ja ympäristö -työryhmän järjestämä asukastilaisuus
Koivusaaren asemakaavasta

4.5. Osallistuminen vaikuttamistilaisuuksiin ja päättäjätapaamisiin
21.1.

Kaavoitus-, liikenne- ja ympäristö -työryhmän (KLY) tapasi
kaupunkiympäristötoimialan asemakaavoituksen Lauttasaari-tiimin
edustajat, jotka esittelivät saaren kaavoituksen ja puistosuunnittelun
ajankohtaisia hankkeita

30.3.

Juha Beurling-Pomoell toimi juontajana seurakunnan järjestämässä
vaalitapahtumassa Lauttiksessa

5.4.

KLY-työryhmälle esiteltiin Koivusaaren vesi- ja ympäristölupahakemuksia.
Esittelijöinä kaupungilta Mikko Suominen ja muita vastuuhenkilöitä sekä
konsultteja

25.4.

Katri Penttinen ja Jukka Tulkki osallistuivat Vattuniemenkoulun
harjannostajaisiin

8.4.

Katri Penttinen esitteli Katajaharjun taloyhtiöklubilaisille ajankohtaisia
kaavoitusasioita

11.5.

Seura osallistui PPJ:n kevätriehaan Seuran esittelypisteellä. Tapahtuma
järjestettiin Pyrkän kentällä.

12.8.

Marja Lahtinen ja Katri Penttinen tutustuivat Harakan luontopolkuun

28.8.

Johanna Mäkelä osallistui Kaskon järjestämään Unelmien Nordiska Skolan
-työpajaan.

6.9.

Katri Penttinen ja Juha Beurling-Pomoell tapasivat kaavoitus- ja
liikenneasioissa apulaispormestari Anni Sinnemäen

17.9.

Katri Penttinen tapasi Katajaharjun taloklubin puheenjohtajan kanssa
kaavoittajat Mikko Reinikaisen ja Paula Kinnusen asiana energiansäästö
taloyhtiöissä

18.9.

Nina Lukkari, Marja Lahtinen ja Henrik Timonen osallistuivat HSL:n
järjestämään työpajaan koskien uusia bussireittejä
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19.9.

8.10.

Leena Juntunen ja Katri Penttinen tapasivat Kaskon Kirsi Mustialan ja
Carola Harjun. Asiana uusien päiväkotien vaikutus, paikkatilanne ja
suljettavat yksiköt.
Katri Penttinen osallistui Uusimaa 2050 -maakuntakaavan infotilaisuuteen

19.10.

KLY-työryhmän edustajia osallistui Keskustan kaavoitussuunnitelmia
esittelevään tilaisuuteen Oodissa

28.11.

Katri Penttinen tapasi vuorovaikutussuunnittelija Tiina Antila-Lehtosen ja
Mikko Reinikaisen asiana Koivusaaren asukastilaisuuden valmistelu

3.12.

KLY-työryhmän jäseniä osallistui kaupungin järjestämään tilaisuuteen
koskien Ruukinlahdenpuiston muutossuunnitelmia

9.12.

Katri Penttinen esitteli Lauttasaari barometrin tuloksia Lauttasaaren
kokoomuksen senioreille

10.12.

Heimo Pystynen, Marjo Sievänen ja Katri Penttinen tapasivat
Meristrategiaan liittyen yritysluotsi Suvi Tuiskusen kaupungin elinkeinoosastolta

Katri Penttinen osallistui Helsingin kansallisen kaupunkipuiston perustamista
selvittävän työryhmän työhön ja Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin kansalaisliikkeen kokouksiin työryhmän edustajana.
Katri Penttinen oli Kansallisen kaupunkipuiston taloudelliset vaikutukset -selvityksen
ohjausryhmän jäsen. Selvityksen teetti kaupunkiympäristön toimiala.
Marja Lahtinen ja Henrik Timonen osallistuivat Omastadi -hankkeen tapaamisiin ja
rahoitushankkeiden valmisteluun.
Seuran hallituksen jäsen Mikko Eräkangas edusti seuraa Helkan hallituksessa
varajäsenenä. Katri Penttinen edusti Seuraa Helkan kevätkokouksessa 27.3. ja
syyskokouksessa 28.11.
Ville Elomaa edusti Seuraa Kotiseutuliiton vuosikokouksessa 8.8.
Katri Penttinen edusti Seuraa Lauttasaaren Vanhustentalosäätiön hallituksessa. Hänen
varajäsenensä on Auni-Marja Vilavaara.
Seura piti tiivistä yhteyttä Koneen Säätiön kanssa Punaista Huvilaa ja saaren
yhteisöllisyyden kehittämistä koskevissa asioissa.
4.6. Stipendit
Seura jakoi saaren peruskoulujen kaikille luokka-asteille stipendejä, joiden jakamisen
Päiväkoti- ja koulutyöryhmä organisoi. Stipendejä jaettiin yhteensä 1100 eurolla ja
niiden perusteena oli hyvä ja reilu käyttäytyminen koulussa.
5. LAUSUNNOT JA ALOITTEET
24.1.

Kannanotto Helsingille, että kulttuurihistoriallinen arvokohde Pohjoiskaari
34-38 tulee suojella asemakaavaa muutettaessa
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3.3.

Huomautus kasvatus- ja koulutuslautakunnalle kouluunottoalueen
kiirehtimiseksi.

6.3.

Korkeimman hallinto-oikeudelle valituslupahakemus ja valitus Helsingin
hallinto-oikeuden antamasta päätöksestä koskien
kaupunkiympäristölautakunnan päätöksiä hyväksyä Lauttasaaren siltaa
koskeva katusuunnitelma ja määrätä katusuunnitelman hyväksymispäätös
tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

8.4.

Muistutus Aluehallintovirastolle: Koivusaaren edustan merialueen
ruoppaaminen ja täyttäminen, läjittäminen sekä valmistelulupa ja
jätemateriaalin hyödyntäminen

8.4.

Muistutus Aluehallintovirastolle: Koivusaaren kierrätyskentän maaaineksen ja purkumateriaalin käsittelyn ympäristölupa ja toiminnan
aloittamislupa

28.4.

Kannanotto Lauttasaaren uuden koulun kouluunottoalueesta ja nimestä

4.6.

Kommentit Lauttasaarentien alkupään katusuunnitelmaluonnoksesta

6.6.

Aloite pormestari Jan Vapaavuorelle ja apulaispormestari Anni Sinnemäelle
pelastustoimen tilanteesta liittyen Lauttasaaren sillan kaistamuutoksiin

15.8.

Kirje sote-lautakunnalle Lauttasaaren terveyskeskuksen säilyttämiseksi

30.9.

Kannanotto kaupunkiympäristölautakunnalle
keskustatunnelin vaikutuksista

8.10.

Kommentit Vattuniemenkujan ja Vattuniemenkadun katusuunnitelmaluonnokseen

8.10.

Muistutus Lauttasaarentien alkupään katusuunnitelmasta

16.10.

Muistutukset Aluehallintovirastolle lupahakemuksen uudelleen nähtävillä
olon johdosta asioissa Koivusaaren edustan merialueen ruoppaaminen ja
täyttäminen, läjittäminen sekä valmistelulupa ja jätemateriaalin
hyödyntäminen sekä kierrätyskentän maa-aineksen ja purkumateriaalin
käsittelyn ympäristölupa ja toiminnan aloittamislupa

20.10.

Ehdotus kaupunkiympäristötoimialalle puistonpenkkien paikoiksi
Lauttasaaressa

8.11.

Muistutus Uusimaa 2050 - maakuntakaavaehdotuksesta

8.11.

Kommentit Vattuniemen keskustan asemakaavan osallistumis- ja
arviointisuunnitelmasta

14.12.

Kommentit HSL:n linjastoluonnoksesta

13.12.

Kommentit Ruukinlahden puistosuunnitelmaluonnokseen
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6. TIEDOTTAMINEN
6.1. Lauttasaari-lehti
Lauttasaari-lehti pureutui 51. toimintavuotenaan entistä tarkemmin saaren
ajankohtaisiin asioihin ja se esitteli viikoittain saarelaisia tekijöitä ja asukkaita.
Lehti ilmestyi torstaisin ja se jaettiin ilmaisjakeluna saaren koteihin ja yrityksiin.
Lisäksi lehden sai noutopisteistä, joita oli saarella lähes kaksikymmentä. Näköislehden
julkaisua jatkettiin lehtiluukku.fi-palvelussa.
Lehden viikoittainen painosmäärä oli noin 12 500 kpl. Lehteä julkaistiin 45 numeroa.
Lauttasaari-lehden päätoimittajana toimi Pete Suhonen ja lehden taitosta vastasi Juha
Korhonen. Lehden toimittajana jatkoi Katja Pesonen ja ilmoitusmyynnistä, taloudesta
ja hallinnosta vastasi Leena Valtola. Lehti painettiin edelleen Botnia Printissä
Kokkolassa ja jakelu ostettiin Postilta.
Kehittääkseen Lauttasaaren ravintolakulttuuria ja innostaakseen asukkaita entistä
enemmän tutustumaan saaren ravintoloihin Lauttasaari-lehti lanseerasi SYÖ
SAARELLA -ravintolaviikot. Lehden kampanja toteutettiin sekä keväällä että syksyllä,
ja se sai sekä ravintoloiden että asukkaiden keskuudessa hyvän vastaanoton.
Lauttasaari-lehti voitti Sanomalehtien liiton järjestämässä kaupunkilehtikilpailussa
kaupunkilehtijuttu-sarjan ensimmäisen palkinnon. Lisäksi lehti oli ehdolla vuoden
kaupunkilehdeksi.
6.2. Muu tiedottaminen
Seuran kotisivut uusittiin Word Press -alustalle ja ne toteutti viestintätyöryhmän
suunnitelman mukaisesti Planeetta Internet Oy. Sivut saatiin auki toukokuun alussa.
Seuran sivuille haluttiin aikaisempaa enemmän ajankohtaisuutta ja niille päivitetään
jatkuvasti myös Lauttasaari-lehden uutisia.
Jäsenille lähetettiin kolme jäsenkirjettä ajankohtaisista asioista. Ensimmäisessä
kirjeessä oli jäsenmaksulasku ja jäsenkortti. Ensimmäinen kirje lähetettiin
kirjepostina, kaksi muuta sähköpostitse.
Seura ja lehti näkyvät myös sosiaalisessa mediassa. Toimittaja Katja Pesonen vastaa
seuran ja lehden somepäivityksistä. Katja päivittää Facebookin lisäksi Twitteriä ja
Instagramia.
7. JÄSENET, ORGANISAATIO, TOIMITILAT JA TALOUS
7.1. Jäsenet ja kunniajäsenet
Vuonna 2019 seuraan liittyi 148 jäsentä. Vuoden lopussa jäsenmäärä oli 989, joista
yhteisöjäseniä oli viisi.
Kunniajäseniä toimintavuoden lopussa oli neljä: Markku Tanner, Juhani Railo, Tom
Hynninen ja Ville Elomaa.
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7.2. Seuran kokoukset
Seuran sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 28.3. ja sääntömääräinen syyskokous
27.11., molemmat Punaisen Huvilan alakerran yhteisötilassa.
7.3. Hallitus
Seuran ja hallituksen puheenjohtajana toimi Juha Beurling-Pomoell ja
varapuheenjohtajana Nina Lukkari. Hallituksen jäsenet olivat Katariina Aaltonen, Ari
Kajander, Niklas Koskimies, Jukka Tulkki, Niina Oksanen, Tuula Meres-Wuori, Mikko
Eräkangas, Leena Juntunen ja Kari Varkila. Varajäseninä toimivat Yvonne Wilén ja
Marjukka Andersson.
Hallitus kutsui sihteerikseen Seuran hallintopäällikkö Leena Valtolan. Hallitus
kokoontui 11 kertaa, joista yksi kokous pidettiin sähköpostitse.
7.4. Jäsenyydet ja edustukset
Seura on Suomen Kotiseutuliiton ja sen aluejärjestön Helsingin Kaupunginosayhdistykset ry Helkan jäsenyhdistys.
Seura on Medialiiton ja Sanomalehtien liiton jäsen.
Seuralla on vakituinen hallituspaikka Lauttasaaren Vanhustentalosäätiön hallituksessa.
7.5. Tilintarkastajat
Seuran tilintarkastaja oli KHT Pasi Puranen ja varatilintarkastaja KHT Pertti Sundqvist.
7.6. Henkilökunta
Seuran päätoimisina toimihenkilöinä olivat kertomusvuonna hallintopäällikkö Leena
Valtola ja toimittaja Katja Pesonen sekä sivutoimisena toimihenkilönä päätoimittaja
Pete Suhonen.
7.7. Toimitilat
Seuran toimisto ja Lauttasaari-lehden toimitus jatkoivat toimintaansa Koneen Säätiön
omistamissa tiloissa Punaisella Huvilalla. Tiloihin päästiin muuttamaan vuoden 2018
keväällä huvilan täydellisen remontin jälkeen. Kahden työhuoneen ja sosiaalitilojen
lisäksi Seuran käytössä on kokoushuone, johon mahtuu enimmillään 20 henkeä.
Lisäksi Seura sai tarvittaessa käyttää alakerran yhteisötilaa sopimuksen mukaan.
7.8. Talous
Seuran merkittävin rahoitus tulee Lauttasaari-lehden ilmoitusmyynnistä. Muut
rahoituskanavat ovat jäsenmaksut, myytävät tuotteet ja avustukset. Seura sai
avustuksia Helsingin kaupungilta ja Lauttasaaren säätiöltä. Lauttasaari-lehden osalta
Seuran toiminta on elinkeinotoimintaa.

Lauttasaari-Seura – Drumsö-Sällskapet ry:n hallitus

