Lauttasaari-Seuran toimintasuunnitelma 2021

Lauttasaari-Seura ry
Kauppaneuvoksentie 18
00200 Helsinki
050 591 6466
seura@lauttasaari.fi
www.lauttasaari.fi

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-päivän Katujuhla, joka
järjestetään aina syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna. Korona-aikana Katujuhlan
järjestämisestä voidaan joutua luopumaan. Tällöin järjestetään mahdollisuuksien mukaan
korvaavaa toimintaa esimerkiksi kannustaen taloyhtiöitä järjestämään omilla pihoillaan
pienimuotoisia tapahtumia, kuten vuonna 2020.
Vuonna 2019 Seura teetti Taloustutkimuksella Lauttasaari-barometrin, jonka
tuloksia hyödynnetään edunvalvonnassa. Barometrin mittaukset on tarkoitus uusia kolmen
vuoden välein, mikäli taloudelliset resurssit sen mahdollistavat.
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.
Seuran hallinnon, taloushallinnon, jäsenrekisterin ylläpitämisen ja Seuran julkaiseman
Lauttasaari-lehden päätoimittamisen hoitaa seuran palkkaama henkilö, mikäli toisin ei
sovita.
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 2021 ovat
•
Vattuniemen keskustan asemakaava
•
Koivusaaren osayleiskaava-alueen vesi- ja ympäristöluvat
•
Koivusaaren asemakaava
•
Läntisen Lauttasaaren asemakaavoitus
•
Lauttasaaren liikennekysymykset
•
Lauttasaaren julkisen liikenteen yhteydet
•
Länsiulapanniemen ulkoilureitin kunnostus
•
Helsingin merellisen strategian jalkauttaminen Lauttasaareen
•
Lauttasaaren luonnon arvokohteiden vaaliminen
•
Vuosittaisen luontoteemapäivän aikaan saaminen
•
Lauttasaari - hiilineutraali kaupunginosa -hanke Lauttasaaren ympäristöohjelmana
Ryhmä perustaa tarvittaessa projekti- tai hankeryhmiä.
2.1.1 Lauttasaari – hiilineutraali kaupunginosa -hanke
Lauttasaari-Seura käynnistää ”Lauttasaari – hiilineutraali kaupunginosa” -hankkeen. Hanke
toimii kaavatyöryhmän yhteydessä ja hallitus nimeää hankkeen vetäjän erikseen. Hankkeelle
tehdään myöhemmin tarkempi toimintasuunnitelma, joka hyväksytetään Seuran
hallituksessa.
2.2 Päiväkoti- ja koulutyöryhmä
Päiväkoti- ja koulutyöryhmän toiminta jakaantuu edunvalvontaan ja yhteisöllisyyden
lisäämiseen.
Tärkeimpiä tehtäviä ja tavoitteita vuodelle 2021
• koulujen remontit ja niiden seuranta (Lauttasaaren ala-aste
valmistuu, Drumsö lågstadietin valmistelu, LYK) ja niihin liittyvät liikennejärjestelyt
• yhteistyökuviot eri toimijoiden kanssa. Uudet rehtorit/johtokunnat/

2018 vuonna tehdyn koulukyselyn toistaminen - missä uudet painopisteet
(saarelaisten kuuleminen).
• harrastusmahdollisuudet ja nuorisotilat
•

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. 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
hyvinvointia ja terveyttä.
Yhtenä tärkeänä hyvinvoinnin ja terveyden teemana työryhmä nostaa esille hyvien
liikuntamahdollisuuksien saatavuuden saarella.
Tärkeimpiä tehtäviä ja tavoitteita vuonna 2021 ovat
• Lauttasaarelaisten kuuleminen Lauttasaaren hysote-palveluiden
kehittämiseksi ja mahdollisten puutteiden ja ongelmien tunnistamiseksi.
• 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 toimii yhteistyössä Helsingin kaupungin sosiaali- ja
terveystoimen sekä Lauttasaaren terveysaseman kanssa, jotta tarjolla olevat sotepalvelut
tulisivat paremmin tunnetuiksi. Tässä yhteistilaisuuksien järjestäminen esimerkiksi
digitaalisten palveluiden esittelemiseksi.
• Toimintaa asukkaiden tarpeiden välittämiseksi myös terveysaseman
suuntaan.
2.4 Historiatyöryhmä
Historiatyöryhmä jatkaa toimintaansa saaren historiallisen kulttuuriperinnön
vaalimisessa. Keskeisiä toimenpiteitä vuodelle 2021 ovat seuraavat:
• Tuntemattoman sotilaan haudan tutkimukset
• Ruutikellarin jatkokehitys
• Tilaisuudet seurakunnan väistötilassa (2kpl tavoite)
• Kartano-opastukset yleisölle kerran kuussa
• Opastetut kävelykierrokset kesällä
• Yhteistyö koulujen kanssa, opastetut kierrokset jne.
• Opasteet historiallisille alueille (Ryssänkärki, Myllykallio)
2.5 Svenska Gruppen
Svenska Gruppen kehittää Seuran ruotsinkielistä toimintaa ja vaikuttamistyötä. Ryhmän
suunnitelmissa on esimerkiksi jatkaa Språkcafé -tilaisuuksien järjestämistä ja saaren
yrityksien haastamista tuomaan asiakaspalvelijoidensa mahdollinen ruotsinkielentaito esiin.
Ryhmän puheenjohtajana toimii Henrika Zilliacus-Tikkanen. Muut toiminnasta kiinnostuneet
voivat liittyä ryhmän sähköpostilistalle omasta aloitteestaan.

2.6 Katujuhlatyöryhmä
Ryhmä muodostetaan koordinoimaan Katujuhlan suunnittelua ja toteuttamista.
Tapahtuma toteutetaan, mikäli koronatilanne sen sallii.
2.7 Taloustyöryhmä
Taloustyöryhmä vastaa Lauttasaari-Seuran talouden ja budjetin seurannasta. Työryhmän
tärkein tehtävä on tukea Seuran hallintoa.
2.8 Nikkariklubi
Neljä vuotta toimineen saarelaisista puutöiden harrastajista koostuneen Nikkariklubin
toiminta on ollut Myllykallion koulun remontin takia katkolla. Kaupungilta on pyydetty
väistötiloja, mutta niitä ei ole saatu. Seuran toiveena on, että Nikkariklubin toimintaa voidaan
jatkaa viimeistään silloin, kun Myllykallion koulun remontti valmistuu.
3. 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. Lehti ilmestyy vuoden aikana 45 kertaa 816 sivun laajuisena. Lehti ei ilmesty hiihtolomaviikolla eikä heinäkuussa.
Lauttasaari.fi-sivustolla julkaistaan vuoden aikana noin 200 saarta koskevaa uutista, jotka
jaetaan myös lehden omissa sosiaalisen median kanavissa.
Lehti järjestää kaksi Syö Saarella! -promootiota epidemiatilanteen niin salliessa.
Lauttasaari-lehti osallistuu Sanomalehtien liiton järjestämään kaupunkilehtikilpailuun.
Lehden kehittämisen painopistealueet
1. Lehden strategisen kehittämisen käynnistäminen ja lehden taloudellisen
kannattavuuden pidemmän aikavälin suunnittelu
2. Lehden ja verkkosivun sisältötuotannon laadun ja määrän varmistaminen
käytettävissä olevilla resursseilla.
3. Lauttasaari.fi-verkkosivun kaupallistaminen
4. Varautuminen lehden jakelustrategian muutokseen
5. Painosopimuksen kilpailutus
6. Yhden uuden hakemistoluonteisen ilmoitustuotteen lanseeraaminen
7. Yhden uuden promootion lanseeraaminen
4. Tilaisuudet ja tapahtumat
Seura järjestää vuoden aikana useita erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia. Koronaepidemiasta
johtuen tässä toimintasuunnitelmassa ei luetella tarkasti, mitä tapahtumia järjestetään, sillä
se riippuu kulloinkin vallitsevasta epidemian tilanteesta. Pääsääntönä on, että kaikki Seuran
järjestämät tilaisuudet ja tapahtumat ovat turvallisia. Tämän vuoksi toimintavuoden aikana
tullaan todennäköisesti järjestämään useita pienimuotoisia tilaisuuksia, joissa muun muassa
turvavälit ihmisten välillä voidaan paremmin taata.
Lauttasaaressa 10.11.2020
Lauttasaari-Seuran hallitus

