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1. KATSAUS VUOTEEN 2020 
 

Vuosi 2020 jää monella tavalla Seuran, kansamme ja koko globaalin yhteisön historiaan. Koronan 
kurittaessa yhteiskuntiamme ja siinä samassa saartamme ja Seuraamme ei meillä vielä ole 
tietoakaan siitä, mitkä ovat pandemian pitkäaikaisvaikutukset. 
 
Vuosi alkoi tutuissa merkeissä ja varauduimme perinteiseen Katujuhlaan sekä muihin tapahtumiin. 
Jo alkukeväästä monet perinteiset tapahtumat, joissa ihmiset kerääntyvät yhteen, jouduttiin 
kuitenkin perumaan. Seuran hallitus ja työryhmät siirtyivät muun saaren tapaan etäkokouksiin. 
Iloisena yllätyksenä Suomen kotiseutuliitto valitsi Lauttasaaren vuoden kaupunginosaksi, joten 
saimme myös positiivista uutisointia.  
 
Korona kuritti Seuramme taloutta niin, että jouduimme turvautumaan henkilöstön osittaiseen 
lomauttamiseen. Pystyimme kuitenkin edelleen tuottamaan ja julkaisemaan Lauttasaari-lehteä 
joskin välillä pienemmällä sivumäärällä. Päämääräksi asetettu tavoite pelastaa lehti 
koronakurimuksesta vuonna 2020 siis onnistui.  
 
Kesän koittaessa ja tartuntamäärien pienentyessä pidettiin useita pienimuotoisia 
ulkoilmatapahtumia lähinnä saaren historian ja perhetapahtumien merkeissä yhdessä saaren 
suomen- ja ruotsinkielisten seurakuntien kanssa. Seurakuntien kanssa yhteistyönä järjestettiin 
myös pienimuotoinen itsenäisyyspäivän tilaisuus sankarihaudoilla.  
 
Kummallisesta vuodesta huolimatta Seura teki laadukasta edunvalvontaa ja muisti ansioituneita 
saarelaisia. Seuran uudeksi kunniajäseneksi kutsuttiin pitkäaikainen vaikuttajamme Katri Penttinen 
ja Vuoden lauttasaarelaiseksi valittiin säkkipillimusiikillaan saarelaisia ilahduttanut Päivi Järvinen. 
Kummallisina aikoina nousee aina esille ihmisiä, jotka sitkeydellään ja osaamisellaan luotsaavat 
meitä kaikkia eteenpäin ja antavat toivoa. 
 

 
 
Juha Beurling-Pomoell 
Puheenjohtaja 2019-2020 
Lauttasaari-Seura ry 
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2. TYÖRYHMIEN TOIMINTA 
 
2.1. Kaavoitus-, liikenne- ja ympäristötyöryhmä  
 
Kaavoitus-, ympäristö- ja liikennetyöryhmä seurasi Lauttasaaren ja Koivusaaren kaavoitusta, 
rakentamista ja liikennesuunnittelua ja valmisteli näitä asioita koskevia Seuran lausuntoja ja 
kannanottoja. 
 
Toimintavuonna suuret kaavoitushankkeet liittyivät Vattuniemeen ja Koivusaareen. Asemakaavan 
muutoksia oli vireillä myös muun muassa Särkiniementie 3:ssa, Gyldenintiellä ns. Piratin talossa ja 
Pohjoiskaari 34-38:ssa. Paseon mahdollisesta saunarakennuksesta käytiin keskustelua sekä 
omistajan että kaavoittajan kanssa. 
 
Kaavaryhmällä oli työn alla runsaasti myös omina aloitteena edistettyjä asioita. Jo vuonna 2019 
käynnistyneen merellinen strategian tueksi tehtiin kannanotto.  Apulaispormestari Anni Sinnemäki 
vakuutti vastauksessaan yhteistyöstä seuraavasti: ”Merellinen strategia haluaa entisestään 
tiivistää yhteistyötä Lauttasaari-Seuran kanssa ja yhteyshenkilöiden kanssa voidaan sopia 
vuosittaiset tapaamiset. Lauttasaari-Seuran kanssa tehtävä yhteistyö tukee myös linkkinä 
kaupungin ja merellisten yritysten välillä toimivien yritysluotsien tietopohjaa alueen tapahtumista 
ja palvelutarpeista.” 
 
Ryhmä valmisteli luontoasiantuntija Juha Laaksosen idean pohjalta aloitteen Ulko-Hattu -luodon 
suojelemiseksi luonnonsuojelulain perusteella sekä Vattuniemen ja Särkiniemen jo suojeltujen 
rantaniittyjen maastoon merkitsemiseksi. Ulko-Hattu aloite hyväksyttiin ja se eteni nopeasti 
kaupungin valmistelussa ELY:lle tehtäväksi ehdotukseksi. 
 
Länsiulapanniemen ulkoilureitin suunnittelu käynnistyi myös kaupungin toimesta ja kaupunki 
hyödynsi suunnittelussa kaavaryhmän tekemää ehdotusta. Ryhmä järjesti oman kävelykierroksen 
5.9.2020 ja videoi kaupungin ehdotuksen mukaisen reitin Seuran nettiin, jotta asukkaat voisivat 
helpommin kommentoida luonnosta. 
 
Kaupungin julkaisussa ”Uusien toimintojen paikat Helsingin rantareitillä” (julkaisu 7/2019) on 
suunniteltu 13 uutta toimintoa Lauttasaaren rantareitille. Kaavaryhmä kommentoi reitin kohteet 
Lauttasaari-lehden jutussa. Ryhmä toimi aktiivisesti myös puistoalueiden siisteyden 
parantamiseksi. 
 
Lauttasaaren bussilinjasto muuttui 10.8.2020. Tuolloin saatiin kauan toivottu bussiyhteys 
Vattuniemestä keskustaan. Reittimuutoksen johdosta tehdyt pysäkkien siirrot herättivät närää ja 
seura vaati parannuksia niihin. Liikenneturvallisuuden parantamista vaadittiin myös mm. 
Vattuniemen koulun kohdalla. 
 
Seura ja lehti aktivoivat saarelaisia osallistumaan kaupungin tekemään liikenneturvallisuuden 
nettikyselyyn syyskuussa 2020.  
 
Syksyn 2020 aikana kaavaryhmään perustettiin hankeryhmä suunnittelemaan Hiilineutraali 
Lauttasaari -hanketta. Ryhmä piti syksyn aikana kolme kokousta. Alustavan suunnitelman pohjalta 
Seuran hallitus sisällytti hankkeen syyskokoukselle esitettyyn toimintasuunnitelmaan. 
 
Työryhmä kokoontui toimintavuonna 10 kertaa. Koronariskin takia puolet kokouksista pidettiin 
etäyhteyksin. 
Työryhmän jäsenet vuonna 2020:  
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Katri Penttinen (puheenjohtaja), Riitta Elf, Mikko Eräkangas, Marja Lahtinen, Christina Linden, 
Hannu Luotonen, Henrik Lundsten, Anu Mansikka, Ora Meres-Wuori, Heimo Pystynen, Pete 
Suhonen, Jukka Tulkki, Marjo Sievänen, Henrik Timonen, Elina Salminen ja Juha Winter (14.4.2020 
alkaen) 
 
2.2. Päiväkoti- ja koulutyöryhmä 
 
Vuoden 2020 toiminta toteutui suunniteltua pienempimuotoisena Korona-epidemian takia. 

Poikkeustilanteen takia fyysisiä tapaamisia päättäjien kanssa ei toteutettu, eikä tapahtumia 

järjestetty. 

 Työryhmän vaikutusalueella vuosi oli kuitenkin merkittävä. Lauttasaaren ala-asteen 

päärakennuksen remontti alkoi ja koulun toiminta siirtyi kokonaan Hedengreniin, puukouluihin ja 

Vattuniemen uudelle ala-asteelle. Remontti jatkuu vuodelle 2021. Vattuniemen uuden ala-asteen 

koulurakennus otettiin käyttöön tammikuussa ensin pelkkänä väistötilana, ja elokuusta alkoi 

Vattuniemen ala-asteen toiminta, itsenäisenä yksikkönä. Vattuniemen ala-asteen kanssa samassa 

rakennuksessa aloitti myös päiväkoti Meri, jonne päiväkoti Särjen toiminta siirtyi. 

Sisäilmaongelmista kärsinyt päiväkoti Särki lopetti näin toimintansa. Keväällä avasi ovensa myös 

päiväkoti Lauttasaari/Drumsö Isokaarella, jonne mm. päiväkoti Telkän toiminta siirtyi. Touhula 

Starlight avasi Melkonkadulle uuden englanninkielisen päiväkodin. Saaren päiväkotien 

paikkatilanne parani merkittävästi vuonna 2020. 

Vuoden alussa työryhmä selvitti neuvolan kohtaloa. Neuvola jää saarelle, vaikka eteläisen 

suurpiirin perhekeskus aloittaa syksyllä 2021 Kampissa. Muutoksen pitäisi vaikuttaa palveluiden 

saatavuuteen positiivisesti. Työryhmä toimi kaavatyöryhmän tukena ottamassa kantaa 

Ruukinlahden kuplahallin puolesta (3/2020), Vattuniemen koulun liikenneturvallisuuden 

lisäämiseksi (3/2020) ja bussiliikenteen parannusten saamiseksi mm. sisäinen yhteys ja 

ruotsinkielisen yläasteen saavutettavuuden parantamisen puolesta (3/2020). Molemmat 

parannukset saavutettiin, joskin koronasäästöjen takia sisäinen linja myöhemmin peruttiin.     

Työryhmä kokoontui 6 kertaa toimintavuoden aikana. Työryhmän kokouksiin osallistui päiväkoti 

Tärnanin vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja Maria Niemi (18.11.2020) ja Vattuniemen koulun 

johtokunnan puheenjohtaja Pauliina Eriksson (14.12.2020). 

Työryhmän jäsenet: Leena Juntunen (pj), Johanna Mäkelä, Niina Oksanen, Yvonne Wilén. 

 
2.3. Sote-työryhmä 
 
Lähipalvelut terveysasematoiminnan ja neuvolan osalta turvattiin Lauttasaaressa. Helsingin 
kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 2.6.2020, että keskustan eli Kampin terveys- ja 
hyvinvointikeskuksen lisäksi eteläisen suurpiirin alueen asukkaita palvelee jatkossa myös 
Lauttasaaren terveysasema. Lauttasaaren terveysasemalla tullaan tarjoamaan samat palvelut kuin 
nykyään. Muissa palveluissa se tukeutuu tulevaan Kampin terveys- ja hyvinvointikeskukseen ja se 
palvelee myös tulevia Koivusaaren asukkaita. 
 
Lauttasaari-Seura on vaikuttanut aktiivisesti terveysaseman säilyttämisen puolesta vuodesta 2014, 
jolloin ehdotettiin Lauttasaaren terveysaseman siirtymistä Kampin uuteen keskukseen. 
Lähipalvelujen säilymisen Lauttasaaressa varmistivat vuosien varrella järjestetyt useat 
asukastilaisuudet, kannanotot, sote-ryhmän oma selvitys asukkaiden tahdosta, Lauttasaari-
barometri ja lukuisat Lauttasaari-Seuran edustajien ja sote-työryhmäläisten yhteydenotot 
Helsingin kaupungin päättäjiin ja sosiaali- ja terveyslautakunnan jäseniin.  
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Sote-työryhmä päätti tutkia lauttasaarelaisille tarjolla olevia hyvinvointi-, sosiaali- ja 
terveyspalveluita. Näiden palveluiden mahdollisista puutteista, ongelmista tai kehittämistarpeista 
ei ole tehty aiemmin laajaa selvitystä Lauttasaaressa. 
Hankkeen tavoitteena on selvittää tutkittavan ryhmän toiveet ja tarpeet palvelujen kehittämiseksi. 
Hanke oli tarkoitus toteuttaa yhteistyössä opinnäytetöinä Laurea YAMK:n kanssa syksyllä 2020. 
Valitettavasti korona vaikutti myös Laurean opinnäytetöiden suorittamiseen. Hanke toteutetaan 
kesällä 2021 Metropolia ammattikorkeakoulun monialaisena MINNO innovaatioprojektina. 
 
Työryhmä on selvitellyt mahdollisuuksia käynnistää toimintaa, jossa seniori-ikäiset voisivat tarjota 
vapaaehtoistyötä esim. päiväkodeille ja pikkulapsiperheille.  Teeman selvittely jatkuu 
kiinnostuneiden tahojen, vastuukysymysten, kohderyhmien ja Seuran roolin selvittelyllä. 
Koronatilanne on viivästyttänyt toiminnan suunnittelua ja käynnistämistä. 
 
Sähköisten sote-palveluiden esittely- ja koulutustilaisuus, Lauttasaaren Digitori, suunniteltiin 
toteutettavaksi vuoden 2020 alkukeväästä. Tuota tilaisuutta ei ehditty pitää koronaviruksen 
levitessä nopeasti. Sote-työryhmä suunnitteli tilaisuuden yhdessä Helsingin kaupungin sosiaali- ja 
terveystoimen ja kaupunginkanslian viestintäosaston vuorovaikutustiimin kanssa. Tilaisuuden piti 
toimia referenssinä Helsingin kaupunginosissa toteutettaviin vastaaviin tilaisuuksiin. 
Koronatilanteen salliessa tilaisuus toteutetaan ja muita tilaisuuksia suunnitellaan nykyisistä ja 
uusista sähköisistä sote-palveluista. 
 
Työryhmä kokoontui viisi kertaa. Muut kokoukset peruttiin koronan takia. Ajankohtaiset teemat 
käsiteltiin sähköpostikokouksina. 
 
Sote-työryhmän jäsenet vuonna 2020 olivat: Timo Pellinen (puheenjohtaja), Leena von Hertzen, 
Anu Kievari, Moona Kuukka, Katri Penttinen (8/2020 asti), Marita Tenho, Kari Varkila ja Auni-Marja 
Vilavaara. 
 
2.4. Historiatyöryhmä 
 
Lauttasaari-Seuran historiatyöryhmä toimii aktiivisesti Lauttasaaren historian keräämiseksi ja 
julkaisee historiaa erilaisissa muodoissa kaikkien saataville. Lauttasaaren kartanon 
opastuskierroksia järjestettiin helmikuulle asti ja pari kertaa syksyllä. 
Korona peruutti lähes kaiken opastustoiminnan. Lauttasaari-päivillä järjestettiin 
muutama kierros Kartanon puistossa. Ruotsinkielisen kierroksen piti Bodil Liljeberg. 
 
Lauttasaari-Seura järjesti kesällä kuusi suomenkielistä ja yhden ruotsinkielisen 
kävelykierroksen, koska korona-aikana ihmiset eivät voineet matkustella normaalisti. 
Kierrokset olivat erittäin suosittuja. Suomenkieliset kierrokset veti Ville Elomaa ja 
ruotsinkielisen kierroksen Bodil Liljeberg. 
 
Työryhmän jäsenet kirjoittivat Lauttasaari-lehteen säännöllisesti koko vuoden 2020. 
 
Tulevan kuvakirjan toimituskunta aloitti toimintansa Ville Elomaan johdolla syksyllä. 
Historiatyöryhmän jäsenet Antti Matilainen ja Kari Kemppinen ovat toimituskunnan jäseniä. Lisäksi 
toimituskunnassa ovat Leena von Hertzen ja Eino Huikko. 
 
Historiatyöryhmä kokoontui vuonna 2020 tarpeen mukaan.  
 
Työryhmän jäsenet olivat: Ville Elomaa (puheenjohtaja), Kari Kemppinen, Antti Matilainen. 
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2.5. Svenska Gruppen 
 
Drumsö-Sällskapets svenska grupp grundades i december 2019, och startade sin verksamhet våren 
2020.  Gubbgruppen, som leds av Jan Holmberg, startade den 4.2. med träff i café Puhuri, och 
fortsatte i HelsingforsMissions regi. Coronapaus under våren. 
 
Språkcaféet Drick kaffe på svenska, under ledning av Birgit Pomoell, startade den 26.2. och 
samlade fullt hus. Också det håller paus under coronaperioden. 
 
Programafton om Drumsös historia ordnades i finska kyrkan den 9.3. Bodil Liljeberg och Ville 
Elomaa berättade och visade bilder för en publik på ca 35 personer.  
 
Sällskapets hemsida Lauttasaari.fi har fått en flik med svenska kontaktuppgifter. 
https://www.lauttasaari.fi/drumso-pa-svenska/ 
 
Inför Helsingforsdagen den 10.6. gjorde Johan Lund och Henrika Zilliacus-Tikkanen två videor, den 
ena på svenska med Bodil Liljeberg om Drumsövägens tidigare invånare, och den andra på finska 
och svenska med Ville Elomaa, som berättade om Drumsö Gårds och Röda Villans historia.  
 
Under sommaren ledde Bodil Liljeberg en vandring, och på Drumsödagen 5.9. presenterade Bodil 
Liljeberg Gårdens och omgivningarnas historia.  
Gruppen har hållit möte i Röda Villan 29.1.2020 och över zoom 2.4.2020. En planerad svensk vecka 
i november ställdes in, i stället distribuerades pins om att tala svenska. Arbetsgruppen har bestått 
av en epostlista med ca femton deltagare.  
 
2.6. Taloustyöryhmä 
 
Työryhmän seurasi Seuran ja lehden taloudellista tilannetta ja teki parhaaksi katsomansa 
toimenpiteet. Vakituiset työntekijät lomautettiin osa-aikaisesti huhtikuun alussa. Lomautus kesti 
seitsemän kuukautta. Työryhmä valmisteli talousarvion seuraavalle toimintakaudelle.  
 
Työryhmän jäsenet: Juha Beurling-Pomoell (puheenjohtaja), Nina Lukkari, Niina Oksanen, Niklas 
Koskimies. 
 
 
3. TAPAHTUMAT, TILAISUUDET JA STIPENDIT 
 
3.1. Lauttasaari-päivä ja Katujuhla 
 
Lauttasaari-päivien päätapahtumaa Katujuhlaa ei voitu järjestää koronatilanteen takia. 
Tapahtuman koordinaattoriksi ehdittiin alkuvuodesta valita kulttuurituottamisen opiskelija Marika 
Heiskanen, mutta toimeksianto peruttiin yhteisymmärryksessä huhtikuussa.  
Lauttasaari-päivänä kartanon pihalla järjestettiin kartanoalueen esittelyä suomeksi ja ruotsiksi.  
 
3.2. Larun Kymppi -juoksu- ja sauvakävelytapahtuma 
Perinteisen Lauttasaaren ympärijuoksu annettiin tänä vuonna saarelaisen Minna Holstin 
järjestettäväksi. Holst lisäsi tapahtumaan myös sarjan sauvakävelijöille. Tämäkin tapahtuma 
jouduttiin perumaan koronatilanteen takia.  
 
3.3. Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet 
  

https://www.lauttasaari.fi/drumso-pa-svenska/
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Itsenäisyyspäivänä järjestettiin perinteinen kunnianosoitus ja seppeleenlasku sankarihaudoilla 
yhdessä Lauttasaaren säätiön ja seurakuntien kanssa.  
  
Koska perinteistä juhlaa ei tänä vuonna voitu järjestää, oli sankarihaudoilla myös pienimuotoinen 
kenttäjumalanpalvelus, musiikkia ja vuoden lauttasaarelaisen julkistaminen.    
 
3.4. Muut Seuran järjestämät tilaisuudet ja tapahtumat 
 
9.3.         Ruotsinkielinen historiailta Lauttasaaren kirkolla. Bodil Liljeberg ja Ville Elomaa kertoivat 
                Lauttasaaren historiasta ja näyttivät vanhoja kuvia.  

 
28.4.       Lauttasaaren tähti 2020 -kykykilpailun suunnitelmat olivat jo pitkällä, mutta tämäkin 

tapahtuma jouduttiin koronan takia perumaan. Mikko Eräkangas toimi tapahtuman 
vastuuhenkilönä. Tapahtumapaikaksi oli sovittu ravintola Blue Peter, kilpailijoita oli 
ilmoittautunut seitsemän, juontaja, tuomaristo, palkinnot ja sponsorit oli kaikki sovittuna. 
Tapahtuma toteutetaan mahdollisesti myöhemmin.  
 

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

 
12.6.  Helsinki-päivän tapahtumana virtuaalinen historiakierros Lauttasaareen.   
 
26.11.  Pieni ulkoilmakonsertti Lauttasaaren senioritalon ulkopuolella piristämään talon 

asukkaita, joista yli neljännes oli saanut koronatartunnan. Esiintyjänä Päivi K. Järvinen, 
säkkipilli. 

 
 

3.5. Osallistuminen vaikuttamistilaisuuksiin ja päättäjätapaamisiin 
 
16.1.2020  Forum Virium, Fiksu Kalasatama -hankkeen kehittäjien klubi. Timo Pellinen osallistui.   
 
2.3.2020  Maanantaiklubin tilaisuus: ”Ulkoistaako Helsinki terveysasemia bisnekseksi?”  

Timo Pellinen ja Anu Kievari osallistuivat sote-lautakunnan jäsenien kanssa. 
 
4.3.2020  Jäähyväiset paperille -sähköinen maksaminen on helppoa ja turvallista, Helsingin 

kaupungin ja Finanssiala ry:n tilaisuus. Timo Pellinen osallistui.  
 
8.6.2020 Nina Lukkari edusti Seuraa Helkan kevätkokouksessa  
 
29.10.2020 Kaupunkiympäristön toimiala järjesti tutustumiskäynnin Ulko-Hatulle. Käynnille 

kutsuttiin myös kaavaryhmän edustajat. Marja Lahtinen ja Katri Penttinen 
osallistuivat. 

 
5.11.2020  Professori Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskuksesta oli kertomassa Hiilineutraali 

Lauttasaari -hankeryhmälle mm hiilineutraali kunnat -hankkeiden tuloksista. 
 
9.11.2020 Kaupunki piti maastokatselmuksen Paseon sauna -hanketta koskien. Kaupungin 

pyynnöstä tilaisuuteen osallistuivat Katri Penttinen ja Jukka Tulkki. 
 
12.11.2010  Helsingin kaupungin Seniori-infotilaisuus. Timo Pellinen osallistui.   
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24.11.2020 Nina Lukkari edusti Seuraa Helkan syyskokouksessa. 
 
9.12.2020 Neuvottelu Helenin edustajien ja Hiilineutraali -hankeryhmän kanssa. 
 
10.12.2020 Kaupunki järjesti verkkotilaisuuden Länsiulapanniemen rantareitin 

puistosuunnitelmasta. Marja Lahtinen ja Katri Penttinen osallistuivat. 
 
11.12.2020 Katri Penttinen tapasi Veneentekijäntiellä toimivan veneilyalan yrityksen ja 

pursiseurojen edustajia merellinen Lauttasaari -teeman edistämiseksi. 
 

Katri Penttinen osallistui Helsingin kansallisen kaupunkipuiston perustamista ajavan 
liikkeen toimintaan erityisesti siinä vaiheessa, kun puiston perustamista selvittäneen 
työryhmän ehdotus oli lautakunnan päätettävänä. 

 
 
3.6. Stipendit  
 
Perinteisiä saaren koululaisille annettuja stipendejä ei tänä vuonna jaettu, koska seuran 
taloustilanne keväällä näytti niin haastavalta.   
 
 
4. LAUSUNNOT JA KANNANOTOT 
 
17.3.2020 Huolenilmaus Helsingin kaupungin liikennesuunnitteluun lasten ja koululaisten 

liikenneturvallisuudesta useissa kohteissa Lauttasaaressa. 
 
26.2.2020  Lauttasaari-Seuran mielipide kaavaryhmän valmistelemana Pohjoiskaari 34 – 38 

osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. 
 
17.3.2020 Kaavaryhmän ja Päiväkoti- ja kouluryhmän yhteinen kannanotto 

kaupunkiympäristölautakunnalle kuplahallin sijoittamiseksi Ruukinlahdenpuistoon. 
Lautakunta kannatti hallia. 

 
23.4.2020  Lauttasaari-Seura teki kaavaryhmän valmistelemana Helsingille aloitteen Ulko-Hattu -

luodon suojelemisesta luonnonsuojelulailla. 
 
5/2020 Seuran kannanotto kaavaryhmän valmistelemana Kansallisen kaupunkipuiston 

perustamiseksi. 
 
9.6.2020 Huolenilmaus ja pyyntö kaupungille tarkistaa Padel-kentän valaistus. 
 
13.8.2020 Seuran muistutus kaavaryhmän valmistelemana Koivusaaren 

asemakaavaehdotuksesta. 
 
21.9.2020 HSL:lle ja edelleen kaupungille ehdotus bussipysäkkien paremmasta järjestelystä.  
 
13.10.2020 Kommentit kaupunkiympäristön toimialalle Länsiulapanniemen 

ulkoilureittiehdotukseen 
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21.10.2020 Kannanotto kaupungin ympäristöpalvelut-yksikölle Ulko-Hatun 
luonnonsuojelualueen perustamisesityksestä sekä aluetta varten laaditusta hoito- ja 
käyttösuunnitelmasta 

 
28.10.2020 Kirje kaupungille koskien kesämajayhdistys Särmön asukkaiden vuokrasopimuksen 

vastaisia toimia. 
 
10.11.2020 Kaavaryhmän kommentit Särkiniemen uimalaiturin puistosuunnitelmasta. 
 
 
5.  VIESTINTÄ 
 
5.1. Lauttasaari-lehti 
  
Lauttasaari-Seura omistaa Lauttasaaressa ilmestyvän Lauttasaari-lehden. Kertomusvuosi oli lehden 
52. toimintavuosi. Lehti ilmestyi torstaisin 45 kertaa ja Seura tarjosi sen viikoittaisen jakelun 
saaren koteihin ja yrityksiin. Lisäksi lehden sai noutopisteistä, joita oli saarella toistakymmentä. 
Näköislehden julkaisua jatkettiin lehtiluukku.fi-palvelussa. Lehden viikoittainen painosmäärä oli 
noin 12 500 kpl.  
 
Korona vaikutti voimakkaasti lehden ilmoitusmyyntiin keväällä. Lehden kulurakennetta supistettiin 
päätoimisten työntekijöiden osa-aikaisella lomauttamisella ja alihankkijoiden myöntämillä 
hinnanalennuksilla. Toimituksen ja ilmoitusmyynnin määrätietoisella työllä sekä Traficomilta 
saadun toiminta-avustuksen avulla lehden toiminta kääntyi vuoden lopussa positiiviseksi. 
Viimeisen kvartaalin myynti oli jopa edellisvuotta parempi. Kevätkaudella lehdessä kokeiltiin 
kahden eri henkilön provisiopalkkaista myyntiapua ilmoitusmyynnissä, mutta molemmat kokeilut 
jäivät lyhytaikaisiksi.  
 
Lauttasaari-lehden päätoimittaja oli Pete Suhonen. Suhonen jäi sairauslomalle joulukuun alusta, 
jolloin päätoimittajan sijaiseksi tuli Juha Beurling-Pomoell. Lehden toimittajana jatkoi Katja 
Pesonen ja ilmoitusmyynnistä, taloudesta ja hallinnosta vastasi Leena Valtola. Lehden taitto 
ostettiin Juha Korhoselta ja lehti painettiin edelleen Botnia Printissä Kokkolassa. Luukkujakelu 
ostettiin Postilta ja telinejakelu Miika Käpymäeltä. 
 
Lehden edellisenä vuonna käynnistämiä SYÖ SAARELLA -ravintolaviikkoja ei koronatilanteen takia 
järjestetty.  
 
Lauttasaari-lehti pääsi finaaliin Uutismedian liiton järjestämässä Vuoden kaupunkilehti -kilpailussa.  
 
5.2. Muu viestintä 
 
Seuran ja lehden verkkosivuja (lauttasaari.fi) päivitettiin aktiivisesti lehden uutisilla ja Seuran 
kannanotoilla. Verkkosivuilla vieraili parhaimmillaan yli 15 000 kävijää kuukaudessa.  
 
Jäsenkirjeitä ei jäsenmaksulaskukirjeen lisäksi poikkeusvuonna lähetetty. Seura ja lehti näkyivät 
somekanavista Facebookissa, Instagramissa ja Twitterissä.  
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6. JÄSENET, ORGANISAATIO, TOIMITILAT JA TALOUS 
 
6.1. Jäsenet ja kunniajäsenet 
 
Vuonna 2020 seuraan liittyi 76 jäsentä. Vuoden lopussa jäsenmäärä oli 1009, joista yhteisöjäseniä 
oli viisi.  
  
Katri Penttinen valittiin Seuran kunniajäseneksi syyskokouksessa. Kunniajäseniä toimintavuoden 
lopussa oli viisi: Markku Tanner, Juhani Railo, Tom Hynninen, Ville Elomaa ja Katri Penttinen. 
 
7.2. Seuran kokoukset  
 
Seuran sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 15.6. ja sääntömääräinen syyskokous 26.11., 
molemmat koronatilanteen takia Teams-etäkokouksina.  
 
7.3. Hallitus  
 
Seuran ja hallituksen puheenjohtajana toimi Juha Beurling-Pomoell ja varapuheenjohtajana Nina 
Lukkari. Hallituksen jäsenet olivat Katariina Aaltonen, Niklas Koskimies, Jukka Tulkki, Tuula Meres-
Wuori, Mikko Eräkangas, Leena Juntunen, Leena von Hertzen, Ville Elomaa ja Henrika Zilliacus-
Tikkanen. Varajäseniä olivat Niina Oksanen, Yvonne Wilén ja Marjukka Andersson.  
 
Hallitus kutsui sihteerikseen Seuran hallintopäällikkö Leena Valtolan. Valtola toimi sihteerinä 
alkuvuoden, mutta ei lomautuksen takia osallistunut hallituksen kokouksiin maaliskuun jälkeen. 
 
 Hallitus kokoontui 11 kertaa ja pääasiassa etäkokouksina. 
 
7.4. Jäsenyydet ja edustukset 
 
Seura on Suomen Kotiseutuliiton ja sen aluejärjestön Helkan eli Helsingin Kaupunginosayhdistykset 
ry:n jäsenyhdistys. Helkan hallituksessa Seuraa edusti Nina Lukkari. 
 
Seura on Medialiiton ja Uutismedian liiton (ent. Sanomalehtien liitto) jäsen.  
 
Seuralla on vakituinen hallituspaikka Lauttasaaren Vanhustentalosäätiön hallituksessa. Hallituksen 
jäsenenä oli Katri Penttinen ja varajäsenenä Auni-Marja Vilavaara. 
 
7.5. Tilintarkastajat 
 
Seuran tilintarkastaja oli KHT Pasi Puranen ja varatilintarkastaja KHT Pertti Sundqvist. 
 
7.6. Henkilökunta 
 
Seuran päätoimisina toimihenkilöinä kertomusvuonna olivat 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, 
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johon mahtuu 20 henkeä. Lisäksi Seura sai tarvittaessa käyttää alakerran yhteisötilaa sopimuksen 
mukaan. 
 
7.8. Talous 
 
Lauttasaari-Seura on yleishyödyllinen yhdistys, jonka kustantaman mainosrahoitteisen Lauttasaari-
lehden toiminta on elinkeinotoimintaa. 
 
Seuran merkittävin rahoitus tulee Lauttasaari-lehden ilmoitusmyynnistä. Koronavuosi aiheutti 
myynnille omat haasteensa, mutta loppuvuotta kohti tilanne helpottui ja vuoden kokonaismyynti 
oli lopulta parempi, kuin keväällä ennakoitiin. Traficom myönsi Lauttasaari-lehdelle journalismin 
koronatukea. Tuki maksettiin seuraavan vuoden puolella.  
 
Muut rahoituskanavat olivat jäsenmaksut, myytävät tuotteet ja avustukset. Seura sai toiminta-
avustukset Helsingin kaupungilta ja Lauttasaaren säätiöltä.  
 
 

 
 
 

Lauttasaari-Seura – Drumsö-Sällskapet ry:n hallitus 


