Toimintasuunnitelma vuodelle 2020
Tavoitteet
Laajasalo-Degerö Seura ry:n tavoitteena on Laajasalon ekologisesti, taloudellisesti,
sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävä tulevaisuus sekä ihmisen ja luonnon sopusointu.
Seura pyrkii syventämään laajasalolaisten kotiseututuntemusta ja paikallishenkeä
kiinnittämällä asukkaiden huomiota Laajasalon omaleimaisuuteen ja paikallisiin
erityispiirteisiin sekä vaikuttamaan ja osallistamaan asukkaita aluetta koskevaan
päätöksentekoon. Seura toimii näiden tavoitteiden saavuttamiseksi läheisessä
yhteistyössä Helsingin kaupungin ja Laajasalon alueen eri toimijoiden kanssa.

Toiminta
Seuran hallinnoima Ylistalo tarjoaa tiloja paikalliselle harrastustoiminalle sekä erilaisille
tapahtumille ja tapaamisille, joista esimerkkeinä keväisin järjestettävä Laajasalopäivä,
syksyisin järjestettävä Taiteiden yö sekä Ylistalossa kokoontuvat keskustelukerhot ja
työpajat. (mm. syksyllä 2019 lanseerattu ”tarinatupa” sekä alueen eläkeläisiä ja
työttömiä palvelevan Rudolfin palvelukeskuksen järjestämät kuukausittaiset
luentotilaisuudet) sekä tapaamiset aluetta koskevia asioita valmistelevien ja niistä
päättävien virkamiesten ja kunnallispoliitikkojen kanssa. Paikallisia käsityöharrastajia
palvelevat eri vuodenaikoina järjestettävät myyjäiset sekä kuvataideharrastajia
palveleva näyttelytila. Laajasalon Tullisaaressa Seura hallinnoi viljelypalstoja, joita
vuokrataan omakustannushintaan paikallisille harrasteviljelijöille. Kesäisin Seura pitää
Ylistalolla Brita-kesäkahvilaa, joka toimii paitsi asukkaiden tärkeänä tapaamispaikkana
on ollut myös alueen tärkeimpiä kesätyöpaikkojen tarjoajia. Tähän mennessä
kahvilassa on ottanut ensimmäisiä askeleitaan työelämässä jo noin sata paikallista
yläasteikäistä nuorta. Vuonna 2015 hanke palkittiin myös Arvo-liiton kunniamaininnalla.
Perinteinen alueen asukkaita kokoava tapahtuma on myös yhdessä Roihuvuoren
seurakunnan kanssa järjestettävä itsenäisyyspäiväjuhla Laajasalon kirkolla sekä
syksyisin järjestettävä Martinpäivän valokulkue.
Uusina päänavauksina vuonna 2019 Seura oli mukana järjestämässä Ylistalolla 23.3
paikallistalouden työpajaa sekä yhteistyössä kaupungin elinkeino-osaston kanssa 9.4
paikallisten yrittäjien aamukahvia ja LaajasaloRekryä. Yhdessä Vartiosaariseuran
kanssa järjestettiin hiihtolomaviikon lopuksi 23.2 erittäin suosituksi osoittautunut
jääkarusellitapahtuma sekä Helsinki- ja Vartiosaaripäivinä 12.6 ja 18.8 ilmaiset
venekuljetukset Vartiosaareen niihin kuuluvine muine tapahtumineen. Kävijämäärät
näissä laskettiin tuhansissa. Kesän alussa 3.6 järjestettiin Yliskylän kulttuurikävely,
jossa käytiin läpi alueen historiaa ja muistoja yhä jäljellä olevista tai kadonneista
huviloista, niiden asukkaista ja muista alueen kiinnekohdista. Tätä täydensi vuonna
2019 jatkettu Laajasalon kulttuuriprojekti ”Laajasalo eilen, tänään ja huomenna”, jonka
tuloksia esiteltiin Ylistalolla mm. Taiteiden yön yhteydessä. Tapahtumat ovat olleet
kaikille asukkaille avoimia ja maksuttomia
Vuonna 2020 pyrkii jatkamaan näiden ja muiden vastaavanlaisten tapahtumien
järjestämistä sekä Ylistalolla että muualla. Pullonkaulaksi on kuitenkin nousemassa
käytettävissä olevat henkilöresurssit. Yhdistyksellä on tällä hetkellä ainoastaan yksi

osa-aikainen palkattu työntekijä, jonka työajasta jo nyt suuri osa menee yhdistyksen
hallinnon pyörittämiseen, sen kokousten järjestämiseen jne. Alueen asukastalona
toimivan Ylistalon ylläpitoon ja siellä tapahtuvan toiminnan edelleen kehittämiseen ja
koordinointiin ei siten nykytilanteessa ole riittävästi aikaa ja resursseja. Yhdistyksen
vapaaehtoispohjalta toimivien palkattomien toimijoiden työpanoksen varaan ei tätä
tulevaisuudessa voi enää pelkästään jättää.
Yhdistys jätti keväällä 2019 hakemuksen asukasosallisuuden yleisavustuksesta, jolla
voitaisiin palkata vuodeksi 2020 henkilö vastaamaan Ylistalon ylläpitämisestä sekä
siellä tapahtuvan toiminnan koordinoinnista ja edelleen kehittämisestä. Lisäksi haettiin
kertaluonteisena avustuksena 15000 Euroa Ylistalon keittiön kodinkoneiden ja
kalusteiden uusimiseen niin, että alueen nuoria työllistävän Brita-kahvilan toimintaa
voidaan jatkaa myös tulevina vuosina ja että Ylistaloa voidaan käyttää ja sen toimintaa
kehittää myös muiden tilaisuuksien järjestämiseksi. Näiden avustusten saamisesta
pitkälti riippuu se, missä laajuudessa Ylistalolla voidaan erilaisia Laajasalon asukkaita
osallistavia ja palvelevia toimintoja ja tilaisuuksia edelleen järjestää myös vuonna 2020.
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kaupunginosansa kulttuuritarjonnan edistämistä järjestämällä asukkaille suunnattuja
mutta kaikille avoimia ja ilmaisia tilaisuuksia sekä Ylistalossa että muualla.
Tilaisuuksissa pyritään painottamaan kaupunginosan omaa taide- ja kulttuuritarjontaa.
Seura pyrkii myös edelleen edistämään ja tukemaan kaupungin vuonna 2017
hyväksymän uuden kaupunkistrategian toteutusta, jossa korostetaan asukkaiden
vaikutusvallan kasvattamista elinympäristönsä asioihin sekä niihin liittyviä moderneja
osallisuuskäytäntöjä.
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 luontoarvojemme suojelemiseksi.
Ajankohtaista vaikuttamista
jatketaan
Kruunuvuorenrannan, Kruunusillan, Koirasaarentien, Vartiosaaren, Jollaksen ja
Stansvikin alueiden sekä Laajasalon keskustan ja Laajasalontien kaavoitukseen ja
rakentamiseen. Samoin seurataan Laajasalon liikuntapuiston kehittämistä.

Tiedotus
Seuran tärkein tiedotuskanava on verkkosivut osoitteessa www.laajasalo-degero.fi
(vanha: www.laajasalo.net). Sivuilla tiedotetaan seuran omista sekä myös muiden
tahojen järjestämistä tapahtumista Laajasalossa. Tietoa tapahtumista pyritään
jakamaan myös muille alueen toimijoille. Tämän lisäksi tiedotuskanavina voidaan
käyttää kauppakeskus Saaren sähköisiä ilmoitustauluja ja Hellas-lehteä
Sähköinen jäsenkirje lähetetään muutaman kerran vuodessa. Tiedotteita laitetaan
näkyville myös Ylistalon ilmoitustaululle Yliskylän puistokatu 3. Seuralla on facebook
sivut: facebook.com/Laajasalo-Degerö Seura ry.
Seuran käyttämiä tiedotuskanavia kehitetään ja päivitetään niin, että ne omalta
osaltaan edistävät alueen asukkaiden osallistumista ja tietoa alueen kehittymiseen
vaikuttavista kaupungin linjauksista ja päätöksistä, välittävät tietoa alueen palvelu- ja
kulttuuritarjonnasta sekä tukevat alueen asukkaiden yhteisöllisyyden rakentumista.

Ylistalo
Seuran kotitalo on Ylistalo, minkä seura on vuokrannut käyttöönsä Helsingin
kaupungilta. Itä-Helsingin Musiikkiopisto ja Laajasalon Palloseura ry toimivat
Ylistalossa alivuokralaisina. Vuokratuloilla rahoitetaan Ylistalon säännöllistä ylläpitoa,
huoltoa ja korjauksia sen kunnon, käyttöominaisuuksien ja arvon säilyttämiseksi. Koska
pelkät vuokratulot eivät kuitenkaan riitä kattamaan Ylistalon suurempien
peruskorjaustarpeiden kustannuksia, näihin liittyen selvitetään myös muita
rahoitusvaihtoehtoja sekä yhteistyömahdollisuuksia alueen rakennusalan oppilaitosten
kanssa.
Seura vuokraa Ylistaloa myös järjestöille ja yksityisille henkilöille kokous- ja
juhlakäyttöön. Jäsenet voivat vuokrata tiloja edullisempaan jäsenhintaan. Lisätietoja
tiloista ja vuokraushinnoista löytyy verkkosivuilta tai puhelimitse Riitta Ikonen 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. Korjauksia ja hankintoja tehdään
tarpeen ja taloustilanteen mukaan. Vuokratulot ovat välttämättömiä seuran taloudelle ja
Ylistalon kunnossapidolle. 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: kaavoitusja rakennetun ympäristön toimikunta, tapahtumatoimikunta, viljelypalstatoimikunta,
uimahallitoimikunta ja kädentaidon toimikunta.

Seuran yhteistyökumppaneita ovat mm:
Helsingin kaupungin eri organisaatiot
Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helka
Itä-Helsingin Kulttuuriviikot ry
Itä-Helsingin Musiikkiopisto
Kaakkois-Helsingin Seniorit ry
Laajasalon kirjasto
Laajasalon pienkiinteistöyhdistys ry
Laajasalon Martat
Laajasalon Nuorisotalo
Laajasalon opisto
Laajasalon oppilaitokset
Laajasalon VPK
Paikalliset palveluntarjoajat ja yrittäjät
Paikalliset yhdistykset ja järjestöt
Palvelukoti Sofia
Palvelutalo Rudolf
Rudolfin palvelukeskus
Roihuvuoren seurakunta
Suomen kotiseutuliitto

