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Toimintakertomus 1.1. - 31.12.2019 

Yleistä 

Laajasalo-Degerö Seuran tavoitteena on laajasalolaisten yhteisten etujen ajaminen ja toiminta, jonka avul-

la 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,    

                                               Heleena Raaska, Katja Rinne, Vesa Rutanen,  Tarmo Timonen. 

Muut 

Sihteeri ja taloudenhoitaja Riitta Ikonen 

Toiminnantarkastajat   Risto Marttinen ja Oivi Heinonen 

Varatoiminnantarkastajat Harry Michelsson ja Rauno Pentti 

Ylistalon emäntä             Riitta Ikonen 

 

Kokoukset ja jäsenistö 

Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 26.3. ja syyskokous 12.11. 

Johtokunta kokoontui toimikauden aikana 11 kertaa. 

Kauden lopussa seuralla oli 334 jäsentä. Uusia jäseniä hyväksyttiin 56 ja 34 poistettiin jäsenrekisteristä, 

joko oman eron , kuoleman tai maksamattomien jäsenmaksujen ( 2 v ) johdosta. 

Talous 

Seuran talous on kunnossa ja maksuvalmius on hyvä kuitenkin niin, että Seuralla ei toistaiseksi ole ollut 

varaa palkata sen kipeästi kaipaamaa Ylistalon kokopäivätoimista kunnossapito-, tapahtuma- ja toiminta-

koordinaattoria. Tämän puuttuessa ja yhdistyksen nykyisten vapaaehtoisresurssien uupuessa, yhdistyksen 



toiminnan jatkuvuus edes nykymuodossa puhumattakaan sen lisäämisestä on vaakalaudalla.  Ylistalosta 

saatavat vuokratulot riittävät käytännössä kattamaan ainoastaan sen välttämättömät ylläpitokulut, mutta 

eivät riitä sen kaipaamaan peruskunnostukseen. Vuoden aikana järjestettyihin tapahtumiin saadut avus-

tukset ovat kattaneet niiden välittömiä kustannuksia osittain. Vuonna 2019 tilinpäätös osoitti tappiota  

3857,17   €. 

Toiminta 

Kannanotot ja lausunnot    

 Kysely ja palaute alueen liikennesuunnittelijalle koskien kauppakeskus Saaren kävelysiltaa ja 

Herttoniemen liikennejärjestelyjä (02.01) 

 Kysely kaupunkiympäristötoimialalle ja kaupungin johdolle  kaupunkistrategian toteutumisesta ja 

maankäyttöön liittyvästä päätöksenteosta Laajasalossa (03.01) 

 Kaupunkiympäristölautakunnalle lähetetty kannanotto lautakunnan 29.1 kokouksen esityslistalla 

olleeseen Koirasaarentien ja Ilomäentien kaavamuutosehdotukseen (27.01) 

 Kaupunkiympäristölautakunnalle lähetetty kannanotto lautakunnan 5.2 kokouksen esityslistalla 

olleeseen Koirasaarentien ja Ilomäentien sekä ns. ratikkakorttelin kaavamuutosehdotuksiin (03.02) 

 Kaupunkiympäristölautakunnalle uudelleen lähetetty kannanotto lautakunnan 26.2 kokouksen 

esityslistalla olleeseen ns. ratikkakorttelin kaavamuutosehdotukseen (20.02) 

 Mielipide (muistutus) Laajasalon Koirasaarentien ja Ilomäentien alueiden asemakaavan muutos-

ehdotuksesta (18.03) 

 Mielipide Jollaksen suunnitteluperiaatteista (12.04)  

 Mielipide Yliskylänlahden asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (24.06) 

 Vastaselitys KHO:lle koskien kaupungin tekemää valituspyyntöä HHO:n Stansvikinkallion kaavaa 

koskevasta päätöksestä (30.08) 

 Muistutus Uusimaa 2050 kaavaehdotuksesta ja Vartiosaaren sisällyttämisestä taajamatoimintojen 

kehittämisvyöhykkeeseen (07.11) 

 Kaupunginhallitukselle lähetetty mielipide ja ehdotus asian palauttamisesta uudelleen valmisteluun 

koskien 9.12 kokouksen esityslistalla ollutta päätösehdotusta vuoden 2020 asukasosallisuus-

avustuksista (08.12)  

 Tapahtumat ja tilaisuudet  (joissa Seura on ollut joko pääjärjestäjänä tai -yhteistyökumppanina)   

 Vartiosaaren jääkarusellitapahtuma 23.2  

 Eduskuntavaalipaneeli 16.3  

 Paikallistalouden työpaja Ylistalolla 23.3                                                                                                                                                                                                           

 Yrittäjien aamukahvit Ylistalolla 9.4 

 LaajasaloRekry Ylistalolla 9.4. 

 Kevät käsityömyyjäiset Ylistalolla 13.-14.4.2019 

 Laajasalo-päivä Ylistalolla 25.5.2019 

 Yliskylän kulttuurikävely 3.6. 



 Helsinki-päivän ”Vartiosaari tutuksi” tapahtuma 12.6. 

 Kesäkahvila Brita ja alueen taiteilijoiden taidegalleria Ylistalolla 3.6.-16.8 

 Taiteiden yö Ylistalolla 15.8 

 ”Rakkaudesta Huvilaan” elokuvaesitys ja kiitoskahvit OmaStadi äänestäjille 15.11   

 Joulu- ja käsityömyyjäiset Ylistalolla 23.-24.11 

 Tarinatupaillat Ylistalolla joka kuukauden ensimmäinen tiistai 3.9 lähtien 

 Itsenäisyyspäivän juhla 6.12 

 Joulupuuro Ylistalolla 8.12 

Kesäkahvila Brita työllisti Ylistalolla  kesän 2019 aikana 19 nuorta, joista 11 oli työssä kesäsetelillä. 

Seuran hallinnoimia Tullisaaren viljelypalstoja vuokrasi 40 viljelijää.  Koska palstoille ei ole kaupungin järjestämää 

vesihuoltoa, Seura vastuulla oli myös kasteluveden järjestäminen palstoille.   

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 maalattiin sekä eteisten ja kuistin lattiat maalattiin kesällä 2018.       

Vuonna 2019 aloitettiin keskustelut Stadin ammattioppilaitoksen kanssa Ylistalon perusteellisemmasta 

korjauksesta sekä kaupungin kanssa eri vaihtoehdoista, joilla voitaisiin turvata Ylistalon säilyminen 

alueen yhteisöllisenä tapahtuma- ja kokoontumispaikkana.  Syksyllä 2019, Seura teetti omalla 

kustannuksellaan Ylistalon restaurointitarvearvion (Saatsi Arkkitehdit Oy). 

Ylistalon korjaus- ja ylläpitokustannuksia on katettu vuokraamalla tiloja alueen yleishyödyllisille 

toimijoille, jotka ovat samalla tukeneet alueen yhteisöllisiä harrastusmahdollisuuksia.  Itä-Helsingin 

musiikkiopisto (IHMO) on pitänyt kolmena päivänä viikossa Ylistalon alakerrassa alle kouluikäisille 

lapsille suunnattua musiikkileikkikoulua.  Ylistalon yläkerta on ollut Laajasalon Palloseuran (LPS) 

käytössä.  Lisäksi tilaa on niiden vapaina ollessa vuokrattu alueen asukkaiden ja yhteisöjen erilaisiin 

kokouksiin ja juhlatilaisuuksiin. Kesäisin Ylistalolla on toiminut Seuran ylläpitämä ja alueen nuoria 

työllistävä Brita kesäkahvila yhdessä alueen taitelijoille näyttelymahdollisuuksia tarjoavan taidegallerian 

kanssa.     

Seuran itse Ylistalossa vuonna 2019 järjestämiä tilaisuuksia ja tapahtumia on listattu kohdassa ”Toiminta”. 

Nämä tapahtumat ovat olleet kaikille avoimia ja maksuttomia.  Vastaavanlaisia asukasosallisuutta lisääviä 

yhteisöllisiä tapahtumia voitaisiin Ylistalolla järjestää myös lisää, mutta sekä nykyisten jatkaminen että 

niiden lisääminen riippuu Seuran käytössä olevista resursseista. Ilman palkattua asukastilakoordinaattoria 

se tulee olemaan erittäin vaikeaa.      


