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1. Lauttasaari-Seura lyhyesti
Lauttasaari-Seura on Helsingin suurin kaupunginosayhdistys, jonka tärkein tehtävä on toimia
lauttasaarelaisten edunvalvojana sekä eri toimijoita yhdistävänä ja yhteisöllisyyttä edistävänä
tahona. Seurassa on noin tuhat jäsentä, joista suurin osa on henkilöjäseniä. Vuoden 2021 aikana
käynnistettiin kohdennettu toiminta myös taloyhtiöjäsenille.
Lauttasaari-Seuran käynnistämä Hiilineutraali Lauttasaari 2030 -hanke etenee
projektisuunnitelman mukaisesti. Hankkeelle on tarkoitus palkata koordinaattori toimintavuoden
2022 aikana.
Seuran viikoittain julkaisema Lauttasaari-lehti on saaren oma äänenkannattaja, jota
Taloustutkimuksella teetetyn lukijatutkimuksen mukaan lukee 82 % saaren yli 15-vuotiaista
asukkaista. Lukijatutkimus uusitaan toimintavuoden 2022 aikana.
Seuran vuosittainen päätapahtuma on Lauttasaari-päivien Katujuhla, joka
järjestetään aina syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna. Korona-aika on ollut tapahtuman
toteuttamisen kannalta haastava, ja tapahtuma on jouduttu perumaan vuosina 2020 ja 2021.
Seura on käynnistänyt suunnitelmat Lauttasaari-päivien uudistamisesta niin, että tapahtuma
voitaisiin kahden vuoden tauon jälkeen toteuttaa mahdollisimman riskittömästi ja mahdollisiin
rajoituksiin nopeasti reagoiden.
Muita perinteisiä tilaisuuksia ovat kunnianosoitus sankarihaudoilla kaatuneiden muistopäivänä
sekä saaren yhteiset itsenäisyyspäivän juhlallisuudet. Nämä ja kaikki työryhmien järjestämät
tilaisuudet ja tapahtumat tullaan järjestämään mahdolliset viranomaismääräykset huomioiden.
Vuonna 2019 Seura teetti Taloustutkimuksella Lauttasaari-barometrin, jonka
tuloksia hyödynnetään saarelaisten edunvalvonnassa. Barometrin mittaukset on tarkoitus uusia
toimintavuoden aikana. Tulokset tukevat Seuran työryhmien työtä sekä antavat suunnan
yhdistyksen koko toiminnan strategisille painopisteille.
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 Lauttasaarilehden toimittamisen ja ilmoitusmyynnin hoitavat seuran palkatut työntekijät.
Seura on Uutismedian liiton, Suomen Kotiseutuliiton ja Helsingin kaupunginosayhdistykset Helkan
jäsen.
1.6. Jäsenistön edut ja jäsenviestintä
Jäsenistöstä pidetään huolta tiedottamalla seuran toiminnasta ja saaren asioista Lauttasaarilehdessä, lauttasaari.fi-verkkopalvelussa sekä sosiaalisen median kanavissa. Jäsenille lähetetään
jäsenkirje muutaman kerran vuodessa. Henkilöjäsenyys oikeuttaa kymmeniin lauttasaarelaisilta
yrityksiltä saataviin etuihin.
Taloyhtiöjäsenille järjestetään vuoden aikana kaksi infotilaisuutta, joissa jaetaan Lauttasaaren
kaupunkiympäristön muuttumiseen ja kehittymiseen liittyvää ajankohtaista tietoa. Lisäksi valitut
yhteistyökumppanit kertovat taloyhtiöille suunnatuista uusista palveluista sekä rahanarvoisista
eduista.

2. Työryhmätoiminta
Lauttasaari-Seuran toiminta tapahtuu pääasiallisesti vapaaehtoistoimintana toiminta-ajatusta,
visiota ja strategiaa toteuttavissa työryhmissä. Tarvittaessa perustetaan hanke- ja projektiryhmiä.
2.1. Kaupunkiympäristötyöryhmä
Kaavoitus-, liikenne- ja ympäristötyöryhmän nimi vaihdettiin Kaupunkiympäristötyöryhmäksi
vuonna 2021. Työryhmän vastuualueena ovat Lauttasaaren alueella kaavoitukseen, liikenteeseen,
rakentamiseen, ympäristöön ja luontoon 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 2022 ovat
•

Länsiväylän varren osayleiskaavan valmisteluun vaikuttaminen

•

Vattuniemen keskustan asemakaavavalmisteluun vaikuttaminen

•

Koivusaaren asemakaavaan ja sen infran rakentamiseen tarvittavien vesi- ja
ympäristölupien valitusprosessit

•

Vaikuttaminen yksittäisiin tiivistämishankkeisiin

•

Lauttasaaren liikennekysymykset etenkin turvallisuus- ja pysäköintiohjelmiin vaikuttaminen

•

Lauttasaaren julkisen liikenteen yhteydet

•

Helsingin merellisen strategian jalkauttaminen Lauttasaareen

•

Lauttasaaren luonnon arvokohteiden vaaliminen

•

Vuosittaisen luontoteemapäivän aikaan saaminen

•

Suhteiden tiivistäminen kaupungin virkamiesvalmistelijoihin

•

Asukkaiden tietoisuuden lisääminen kaavoitusprosessista sekä uudenlaisten
vaikuttamiskeinojen kehittäminen yhdessä saaren eri toimijoiden kanssa.

Ryhmä perustaa tarvittaessa projekti- tai hankeryhmiä.
2.2. Päiväkoti- ja koulutyöryhmä
Päiväkoti- ja koulutyöryhmän toiminta jakaantuu edunvalvontaan ja yhteisöllisyyden lisäämiseen.
Tärkeimpiä tehtäviä ja tavoitteita vuodelle 2022

•

koulujen remonttien seuranta (Lauttasaaren ala-aste valmistuu, Drumsö lågstadiet ja LYK
aloitetaan) ja niihin liittyvät liikennejärjestelyt

•

yhteistyökuviot ja tapaamiset eri toimijoiden kanssa. Korona-ajan jälkeen uudet rehtorit,
päiväkotien johtajat, koulujen johtokunnat, apulaispormestari ja Kaskon lautakunnat.
•

harrastusmahdollisuudet ja nuorisotilat (esim. kuplahalli)

•

osallistuminen yhteisten tapahtumien järjestelyihin huomioiden lasten ja nuorten
näkökulma huomioiden.

2.3. Historiatyöryhmä
Historiatyöryhmän toiminnan tarkoitus on kerätä Lauttasaaren historiaan liittyvää materiaalia ja
tietoa, tehdä tutkimustyötä ja tuoda saaren historiaa esille erilaisilla tavoilla. Työryhmän jäsenet
kirjoittavat Lauttasaari-lehdessä säännöllisesti.
Vuonna 2022 työryhmä jatkaa Särkiniemen ruutikellarin ja sen ympäristön kunnostamista.
Ruutikellarin alueella on tarkoitus järjestää talkoot. Työryhmä myös jatkaa nk. Tuntemattoman
sotilaan haudan tutkimista yhteistyössä kaupunginmuseon ja Helsingin yliopiston kanssa.
Opastuksia Lauttasaaren kartanossa jatketaan yhteistyössä Koneen Säätiön kanssa ja työryhmä
järjestää yleisötilaisuuksia ja kävelykierroksia.
Työryhmä pyrkii saamaan Lauttasaaren kirkon kunnostettaviin tiloihin pienimuotoisen arkistotilan
tärkeimpiä historiallisia dokumentteja varten. Tilan tarkoitus on sekä mahdollistaa
arkistomateriaalin esittely yleisölle, että sen tutkiminen.
Lauttasaaren historiallisia ja luontokohteita varten on OmaStadi -hankkeen piirissä ehdotettu
opasteita. Asiasta on tehty myös valtuustoaloite Lauttasaaren Kokoomuksen toimesta. Työryhmä
toimii opasteiden suhteen yhteistyössä kaupungin kanssa.
Historiatyöryhmän toiminta vuonna 2022:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arkisto kirkon tiloihin
Luentotilaisuuksia
Näyttely ja tilaisuus, johon voi tuoda arvioitavaksi Lauttasaarta koskevia valokuvia ja
esineitä
Opasteet saaren historia- ja luontokohteille
Opastettuja kävelykierroksia
Opastukset kartanossa
Särkiniemen ruutikellarin kunnostamisen jatkaminen ja talkoot alueen siistimiseksi
Tuntemattoman sotilaan haudan tutkimukset
Yhteistyö Helsingin historian parissa työskentelevien tahojen kanssa
Yhteistyö Lauttasaaren koulujen kanssa

2.4. Svenska Gruppen
Svenska Gruppen kehittää Seuran ruotsinkielistä toimintaa ja vaikuttamistyötä. Ryhmän
suunnitelmissa on jatkaa Språkcafé -tilaisuuksien järjestämistä kun pandemiatilanne sen sallii.

Saaren yrityksiä on tarkoitus haastaa tuomaan asiakaspalvelijoidensa mahdollinen
ruotsinkielentaito esiin.
Ryhmän puheenjohtajana toimii Henrika Zilliacus-Tikkanen. Muut toiminnasta kiinnostuneet voivat
liittyä ryhmän sähköpostilistalle.
2.5. Kulttuurityöryhmä
Uusi työryhmä perustettiin syyskaudella 2021. Ryhmän tarkoituksena on lisätä yhteisöllisyyttä,
mahdollistaa saarelaisille matalan kynnyksen osallistuminen taide- ja kulttuuritoimintaan
aktiivisena harrastajana ja tarjota yhteisissä tilaisuuksissa taide-elämyksiä.
Ensimmäisenä käynnistetty toimintamuoto on Muistojen teatteri, joka tarjoaa seniori-ikäisille
suomen- ja ruotsinkielisille mahdollisuuden tehdä omista muistoista kumpuavaa teatteria ja
musiikkia. Ryhmän vetäjinä toimivat teatteri- ja musiikkialan ammattilaiset. Kokoontumistila
viikoittaisiin tapaamisiin on saatu Nuorisotalo Apajasta.
Jatkossa olisi tarkoitus käynnistää ryhmä myös nuorille ja lapsille ja pandemia-ajan hellittäessä
tarjoutuu mahdollisuus ryhmien yhteisiin projekteihin.
Ryhmän tavoitteena on myös selvittää, löytyisikö Lauttasaaresta talo tai tila, joka toimisi kaikille
avoimena kulttuurin harrastamisen ja yhteisöllisten kohtaamisten paikkana. Tällöin mahdollistuisi
monenlainen kulttuuri- ja taidetoiminta niin lapsille, nuorille kuin aikuisillekin. Tällä hetkellä
sopivien tilojen puute on suurin haaste työryhmän toiminnan kasvattamiselle.
2.6. Lauttasaari-päivien työryhmä
Ryhmä muodostetaan koordinoimaan Lauttasaari-päivien suunnittelua ja toteuttamista.
2.7. Taloustyöryhmä
Taloustyöryhmä vastaa Lauttasaari-Seuran talouden ja budjetin seurannasta. Työryhmän tärkein
tehtävä on tukea Seuran hallintoa.

3. Lauttasaari-lehti
Lauttasaari-Seuran kustantama Lauttasaari-lehti on hyperpaikallinen kaupunginosamedia. Se
kertoo luotettavasti ja taustoittaen Lauttasaaren uutiset sekä ilmiöt niin painettuna kuin
verkossakin.
Lehden painos on noin 12 000 kappaletta ja se jaetaan lauttasaarelaisiin koteihin ja yrityksiin.
Lisäksi lehdellä on lähes 20 noutopistettä. Lauttasaari-lehden ja Lauttasaari-Seuran yhteisillä
Lauttasaari.fi-verkkosivuilla on kuukaudessa jopa 20 000 käyttäjää.
Vuonna 2022 Lauttasaari-lehti ilmestyy 45 kertaa 12-20 sivun laajuisena. Lisäksi Lauttasaari.fisivustolla julkaistaan noin 200 saarta koskevaa uutista, joista merkittävä osa jaetaan myös lehden
ja Lauttasaaren sosiaalisen median kanavissa.
Vuonna 2022 Lauttasaari-lehden ulkoasua uudistetaan. Taloudellisena tavoitteena on saada lehti
kannattavaksi nostamalla ilmoitusmyynti korona-aikaa edeltävälle tasolle.

Lauttasaari-lehti järjestää vuoden aikana lukijoilleen kaksi Syö Saarella! -promootiota sekä
osallistuu Uutismedian liiton järjestämään kaupunkilehtikilpailuun.

4. Hiilineutraali Lauttasaari 2030 -hanke
Lauttasaari-Seura käynnisti hallituksen esityksestä ja vuoden 2020 syyskokouksen hyväksynnän
saatuaan Hiilineutraali Lauttasaari 2030 -hankkeen. Hankkeen koordinoinnista vastaa oma
projektiryhmä, joka raportoi kutsutuista asiantuntijoista koostuvalle ohjausryhmälle. Hankkeen
tavoitteet ja projekti- sekä ohjausryhmän kokoonpano löytyvät omalta sivultaan Seuran
verkkosivuilta. Syksyllä 2021 toteutetaan ns. lähtökysely lauttasaarelaisille. Hankkeelle on
tarkoitus palkata koordinaattori toimintavuoden 2022 aikana.

Lauttasaaressa 15.11.2021
Lauttasaari-Seuran hallitus

