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Toimintakertomus 1.1. - 31.12.2020 

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         Ulla Artte, Jukka Kervinen, Kari Laaksonen, Riina Lamminkari, 

                            Rauno Pentti, Vesa Rutanen, Tony Schildt, Tarmo Timonen. 

Muut 

Sihteeri ja taloudenhoitaja Riitta Ikonen 

Toiminnantarkastajat   Risto Marttinen ja Oivi Heinonen 

Varatoiminnantarkastajat Harry Michelsson ja Ritva von Hartzell 

Ylistalon emäntä        Riitta Ikonen 

 

Kokoukset ja jäsenistö 

Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin kevään koronatilanteen vuoksi vasta 23.7.2020. Syyskokous 

jouduttiin uudelleen syksyllä huonontuneen koronatilanteen vuoksi lykkäämään kevääseen 2021. 

Johtokunta kokoontui toimikauden aikana 8 kertaa. 

Kauden lopussa seuralla oli 374 jäsentä. Uusia jäseniä hyväksyttiin 49 ja 9 poistettiin jäsenrekisteristä 

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

https://www.laajasalo-degero.fi/


Talous 

Seuran talous on kunnossa ja maksuvalmius on hyvä kuitenkin niin, että Seuralla ei vielä vuonna 2020 

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

toimintakoordinaattoria. Joulukuussa 2020 kaupunki teki päätöksen, että vuoden 2021 asukasosallisuus-

määrärahoista Seuralle myönnetään 35 000 euron suuruinen palkka-avustus yhden kokopäivätoimisen 

toimintakoordinaattorin palkkaamiseen, mikä helpottaa tilannetta suuresti.  

Ylistalosta saatavat vuokratulot riittävät kattamaan sen välttämättömät ylläpitokulut, mutta eivät riitä 

talon kaipaamaan peruskunnostukseen. Vuoden aikana järjestettyihin tapahtumiin saadut avustukset ovat 

kattaneet niiden kustannuksia osittain. Koska koronatilanteen vuoksi näitä tapahtumia ei juurikaan 

vuonna 2020 päästy järjestämään, siitä koituneet säästöt yhdistettynä Seuran saamiin korona-avustuksiin 

näkyvät vuoden 2020 tilinpäätöksessä positiivisena tuloksena 6385,86 euroa.   

Toiminta 

Kannanotot ja lausunnot    

• Valitus Helsingin hallinto-oikeudelle Uusimaa 2050 kaavaehdotuksesta ja Vartiosaaren 

sisällyttämisestä taajamatoimintojen kehittämisvyöhykkeeseen (8.10) 

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

Koronatilanteen vuoksi, monet Seuran aiempina vuosina järjestämät perinteiset tapahtumat kuten kevään 

Laajasalo-päivä, syksyn Taiteiden yö, käsityömyyjäiset ja Itsenäisyyspäivän vastaanotto jouduttiin 

vuonna 2020 perumaan.  

Niitä tapahtumia ja tilaisuuksia, joita Seura vuoden 2020 aikana pystyi järjestämään, on listattu alla:   

• Tarinatupa 7.1 – Musiikin tunnevaikutus (Helena Plathan, Juhana Rauramo) 

• Tarinatupa 4.2 – Tieteen ja uskonnon suhde (Esko Valtaoja, Timo-Pekka Kaskinen) 

• Kevättä rinnassa 1.3 - Aino Acktén kamarifestivaalin kanssa yhteistyössä järjestetty kevätkonsertti 

Laajasalon kirkossa 

• Tarinatupa 3.3 – Laajasalon opisto tutuksi  

• Kesäkahvila Brita ja alueen taiteilijoiden taidegalleria Ylistalolla 1.6.-14.8. 

• Helsinki-päivän ”Vartiosaari tutuksi virtuaalisesti ” 12.6. 

• Laajasalon opiston Laulun linjan kesäkonsertti Ylistalon pihalla 12.6 

• Seuran hallinnoimien Tullisaaren viljelypalstojen uuden puutarhavajan rakennustalkoot 24.6  

• Tavataan saaremme luonnossa kävelytapahtuma 1.11 (Kati Kleemola) 

• Elävä joulukalenteri 1.-24.12 yhteistyössä Roihuvuoren seurakunnan kanssa 

• Itsenäisyyspäivän lipunnosto Ylistalon pihalla 6.12 

• Palvelutalo Rudolfin viikkotapaamisten kesämakkaroiden sponsorointi yhdessä Lions Club 

Helsinki-Laajasalon kanssa. Seura on myös tarjonnut Ylistalon veloituksetta Palvelutalo Rudolfin 

ja muiden senioriryhmien käyttöön sekä kasvimaan Seuran hallinnoimalta viljelypalstalta.   

Kesäkahvila Brita työllisti Ylistalolla kesän 2020 aikana 14 nuorta, joista 8 oli työssä kesäsetelillä. 

Tullisaaren viljelypalstoja vuokrasi 44 viljelijää. 



Tiedotus 

Kokouskutsut lähetettiin osin kirjeitse, yli puolet sai kutsun sähköpostitse.  Seuran uudistetut 

verkkosivut julkaistiin syyskuussa 2020 ja sitä ennen toukokuussa 2020 lanseerattiin uusi MyLaajasalo 

sovellus välittämään tietoa alueen ajankohtaisista tapahtumista, palveluista, mielenkiintoisista 

vierailukohteista jne.   

Ylistalo 

Seuran käytössä on Helsingin kaupungilta vuokrattu Ylistalo.  

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 taiteilijoille näyttelymahdollisuuksia tarjoavan 

taidegallerian kanssa.     

Seuran itse Ylistalossa vuonna 2020 järjestämiä tilaisuuksia ja tapahtumia on listattu kohdassa 

”Toiminta”. Nämä tapahtumat on toteutettu vapaaehtoisvoimin ja ne ovat olleet kaikille avoimia ja 

maksuttomia.  Vastaavanlaisia asukasosallisuutta lisääviä yhteisöllisiä tapahtumia voitaisiin Ylistalolla 

järjestää myös lisää riippuen koronatilanteen selkeytymisestä ja Seuran käytössä olevista resursseista.  

 


