Laajasalo-Degerö Seura ry
Muurahaisenpolku 4, Helsinki 84
www.laajasalo.net

Toimintakertomus 1.1. - 31.12.2018
Yleistä
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 elinympäristöstä
viihtyisän.

Hallinto
Johtokunta
Puheenjohtaja

Osmo Rantakari

Varapuheenjohtaja

Mika Penttinen

Jäsenet

Jukka Kymenvirta, Kari Laaksonen, Riina Lamminkari,Tuomas Loikkanen,
Vesa Rutanen, Tony Schildt, Kati Stenman, Tarmo Timonen.

Muut
Sihteeri ja taloudenhoitaja

Riitta Ikonen

Toiminnantarkastajat

Risto Marttinen ja Jouko Helin

Varatoiminnantarkastajat

Heleena Raaska ja Eira Siikava

Ylistalon emäntä

Riitta Ikonen

Kokoukset ja jäsenistö
Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 26.3. ja syyskokous 26.11.
Johtokunta kokoontui toimikauden aikana 10 kertaa.
Kauden lopussa seuralla oli 312 jäsentä. Uusia jäseniä hyväksyttiin 30 ja 44 poistettiin jäsenrekisteristä,
joko oman eron , kuoleman tai maksamattomien jäsenmaksujen ( 2 v ) johdosta.

Talous
Seuran talous on kunnossa ja maksuvalmius on hyvä. Toimintaa on rahoitettu jäsenmaksuilla ja Ylistalon
vuokratuloilla sekä Laajasalo-päivän ja myyjäisten tuotoilla sekä Kesäkahvilan Britan tuotoilla.
Tilinpäätös osoitti tappiota 5158,94 €.

Toiminta
Kannanotot ja lausunnot
-Mielipide Koirasaarentien ja Ilomäentien alueiden asemakaavan muutosehdotuksesta (26.2.2018)

-Vetoomus (+adressi) Laajasalon raitiotielinjan yhdistämisestä Jokeri-linjalle (5.3.2018)
-Mielipide Laajasalon itärannan alueen asemakaavan muutoksen osallistumis-ja arviointisuunnitelmasta
(7.5.2018)
-Vastaselitys Kaivoskallion asemakaava nro 12405 (28.7.2018)
-Vastaselitys Stansvikinkallion asemakaava nro 12410 (28.7.2018)
-Valitus

Kruunuvuoren asemakaava nro 12330 (1.8.2018)

-Veroomus Ylistalon jatkon turvaamisesta Laajasalo-Degerö Seuran hallinnoimana alueen yhteisöllisenä
tilana ja korjaamisesta yhteistyönä Stadin ammattioppilaitoksen kanssa (13.8.2018)
-Mielipide Herttoniemen metroaseman kortteleiden asemakaavan muutoksen osallistumis-ja arviointisuunnitelmasta (14.9.2018)
-Tiedustelu ja kannanotto Laajasalontien ylittävän kävelysillan palauttamisen aikataulusta ja Herttoniemen liikennejärjestelyistä (17.10.2018)
-Kannanotto Laajasalon ratikkakorttelin tonttivarausesitykseen (26.10.2018)
-Mielipide Jollaksen suunnitteluperiaatteista (8.11.2018)
-Lausunto Uusimaa 2050 maakuntakaavaluonnoksesta (9.11.2018)
-Vastaselitys Kruunuvuoren asemakaava nro 12330 (23.11.2018)
-Mielipide Laajasalon ratikkakorttelin osallisuus-ja arviontisuunnitelmasta sekä siihen liittyvästä
viitesuunnitelmasta (30.11.2018)
Tapahtumat ja tilaisuudet
Laajasalo-päivä 26.5.2018
Kesäkahvila Brita 4.6.-10.8.2018
Taiteiden Yö Ylistalolla 23.8.2018
Syysmyyjäiset 14.10.2018
Kunnallispolitiikkatapaaminen 12.11.2018
Joulu-ja käsityömyyjäiset Ylistalolla 24.-25.11.2018
Itsenäisyyspäivän juhla 6.12.2018 yhdessä Roihuvuoren seurakunnan kanssa
Kesäkahvila Brita työllisti kesän 2018 aikana 16 nuorta, joista 10 oli työssä kesäsetelillä.
Seuran yhteistyökumppanit löytyvät seuran kotisivulta kohdasta Palvelut ja paikalliset yhteisöt – Linkkejä

Tiedotus
Kokouskutsut lähetettiin osin kirjeitse, yli puolet sai kutsun sähköpostitse. Seuran verkkosivuilla on ollut
tietoa seurasta ja Laajasalosta. Tapahtumakalenteriin on koottu tietoa seuran järjestämistä tapahtumista.
Ajankohtaista-osiossa on ollut tietoja myös muiden tahojen järjestämistä tapahtumista, hankkeista ja
suunnitelmista. Sivuilta löytyivät myös johtokunnan laatimat kannanotot ja lausunnot.

Ylistalo
Seuran käytössä on Helsingin kaupungilta vuokrattu Ylistalo. Seura vastaa talon käyttö- ja korjauskuluista. Ylistalon ala-ja yläkerran wc-tilat saneerattiin täysin kesällä 2016. Salin lattia hiottiin ja maalattiin ja
myös salin seinät ja katto maalittiin sekä eteisten ja kuistin lattiat maalattiin kesällä 2018.
Aloitettiin keskustelut Stadin ammattioppilaitoksen kanssa Ylistalon perusteellisemmasta korjauksesta
sekä kaupungin kanssa eri vaihtoehdoita, joilla voidaan turvata Ylistalon säilyminen alueen yhteisöllisenä
tapahtuma- ja kokoontumispaikkana.
Ylistalosta aiheutuvia kuluja katettiin vuokraustoiminnalla. Pitkäaikaisia vuokralaisia olivat Itä-Helsingin
musiikkiopisto ja koko yläkerta on ollut LPS:n käytössä. Lyhytaikaista vuokrausta harjoitettiin iltaisin
ja viikonloppuisin.

