
Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Tavoitteet

Laajasalo-Degerö Seuran tavoitteena on laajasalolaisten yhteisten etujen  ajaminen ja 
toiminta, jonka avulla sosiaalinen ja rakennettu ympäristö sekä alueen monimuotoinen
luonto vastaisivat asukkaiden tarpeita, tuottaisivat asukkaille hyvinvointia ja terveyttä
sekä tukisivat yhteisöllisyyttä ja tekisivät elinympäristöstämme mahdollisimman 
viihtyisän.  Seura toimii näiden tavoitteiden saavuttamiseksi läheisessä yhteistyössä 
Helsingin kaupungin eri toimijoiden kanssa.

Toiminta

Lähikoulut, kirjasto, terveys- ja sosiaalipalvelut sekä sujuvat liikenneyhteydet ja hyvin
toimivat ostospalvelut ovat asukkaille erityisen tärkeitä.  Seura reagoi tarvittaessa
näitä koskeviin suunnitelmiin.

Kaavoituksen ja rakentamisen mukanaan tuomat suuret muutokset edellyttävät seuralta
jatkuvaa ja asiantuntevaa toimintaa rakennetun ympäristömme kehittämiseksi ja luonto-
arvojemme suojelemiseksi.  Ajankohtaista vaikuttamista jatketaan Kruunuvuoren-
rannan,  Kruunusillan, Koirasaarentien ja Stansvikin alueiden sekä Laajasalon 
keskustan ja Laajasalontien kaavoitukseen ja rakentamiseen.  Samoin seurataan
Laajasalon liikuntapuiston kehittämistä.

Seura järjestää mm. seuraavia tapahtumia ja tilaisuuksia:
-  Laajasalo-päivä  28.5.2016
-  Itsenäisyyspäivän juhla yhdessä Roihuvuoren seurakunnan kanssa Laajasalon
   kirkolla  6.12.2016

                  -  kesäkahvila Brita kesä-elokuu 2016
-  Taiteiden yö elokuun lopulla
-  käsityömyyjäiset  Ylistalolla marraskuun lopulla
-  opastettuja retkiä Laajasalossa, joista ilmoitetaan seuran sivuilla erikseen
-  seuran kevät- ja syyskokoukset
-  mahdollisia muita tapahtumia, joista tiedotetaan vuoden mittaan

Tiedotus

Seuran tärkein tiedotuskanava on verkkosivut osoitteessa www.laajasalo.net.
Sivuilla tiedotetaan seuran omista sekä myös muiden tahojen järjestämistä  
tapahtumista Laajasalossa.  Tietoa tapahtumista pyritään jakamaan myös muille 
alueen toimijoille.  Sähköinen jäsenkirje lähetetään muutaman kerran vuodessa. 
Tiedotteita laitetaan näkyville myös Ylistalon ilmoitustaululle  Muurahaisenpolku 4.

Ylistalo

Seuran kotitalo on Ylistalo, jonka seura on vuokrannut käyttöönsä Helsingin
kaupungilta.  Itä-Helsingin Musiikkiopisto, Koivuhovi LKV Oy ja Laajasalon Palloseura  
toimivat  Ylistalossa alivuokralaisina.



Seura vuokraa Ylistaloa myös järjestöille ja yksityisille henkilöille kokous- ja juhla-
käyttöön.  Jäsenet voivat vuokrata tiloja edullisempaan jäsenhintaan.  Lisätietoja
tiloista ja vuokraushinnoista löytyy verkkosivuilta tai puhelimitse   040 5266258.

Johtokunta ja talous

Seuran toimintaa johtaa johtokunta, jonka puheenjohtajan ja jäsenet  seuran 
syyskokous valitsee  Puheenjohtajan toimikausi on kaksi  ja muiden
jäsenten kolme vuotta.  Johtokunta vastaa seuran taloudesta.  Suojellun Ylistalon
kunnossapito ja vakuuttaminen on seuran johtokunnan vastuulla.
Ylistalon lattia on tarkoitus kuntokartoittaa  ja mahdollisesti peruskorjata vuoden
2016 kesällä.  Korjauksia ja hankintoja tehdään tarpeen ja taloustilanteen mukaan.  
Vuokratulot ovat välttämättömät seuran taloudelle.  Jäsenmaksutulojen määrä riippuu
jäsenmäärästä, jonka kasvattaminen on iso haaste.

Johtokunta on työskentelyä varten jakautunut toimikuntiin, jotka valmistelevat asioita 
johtokunnalle ja panevat täytäntöön johtokunnan päätöksiä.  Johtokunnan lisäksi
toimikunnissa on mukana seuran muita jäseniä.  Nykyiset toimikunnat ovat:
kaavoitus- ja rakennetun ympäristön toimikunta, tapahtumatoimikunta , Ylistalo-
toimikunta ja viljelypalstatoimikunta.

Seuran yhteistyökumppaneita ovat mm:

Helsingin kaupungin eri organisaatiot
Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helka
Helsingin luonnonsuojeluyhdistys Helsy
Itä-Helsingin Kulttuuriviikot ry
Itä-Helsingin Musiikkiopisto
Laajasalon opisto
Laajasalon oppilaitokset
Paikalliset palveluntarjoajat ja yrittäjät
Paikalliset yhdistykset  ja järjestöt
Palvelukoti Sofia
Palvelutalo Rudolf
Roihuvuoren seurakunta


