Toimintasuunnitelma vuodelle 2022
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 kaikille saaren asukkaille riippumatta siitä, missä päin Laajasaloa he asuvat.
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 harrastustoiminnalle sekä erilaisille
tapahtumille ja tapaamisille, joista esimerkkeinä keväisin järjestettävä Laajasalopäivä,
syksyisin järjestettävä Taiteiden yö sekä Ylistalossa kokoontuvat keskustelukerhot ja
työpajat.
Ylistalon kokoontumisia ovat esimerkiksi syksyllä 2021 aloittava uusi, avoin eläkeläisten
kerho sekä asukasosallisuuden yleisavustuksella palkatun koordinaattorin pitämät
kaikille avoimet yhteisökahvit, joissa osallistetaan alueen asukkaita mukaan toimintaan
sekä Seuran tuottaman kotikaupunkimateriaalin suunnitteluun ja toteutukseen.
Koordinaattori aloitti tehtävässään toukokuun alussa 2021 ja tehtävä on määräaikainen
vuoden loppuun. Seura on hakenut asukasosallisuuden yleisavustusta myös vuodelle
2022.
Yhteisökahvit aloittavat uuden Ylistalo pop up -sarjan, jonka tarkoituksena on tehdä
tutuksi Ylistaloa kohtaamispaikkana myös Laajasalon uusille asukkaille ja mahdollistaa
monipuolista, asukkaiden toiveista lähtöisin olevaa matalan kynnyksen toimintaa eri
ikäisille. Sarjassa on vielä syksyn 2021 aikana tulossa ainakin kirpputoria ja pop up joulukahvilaa.
Kesäisin Ylistalolla toimii Brita-kesäkahvila, joka toimii asukkaiden tärkeänä
tapaamispaikkana ja on ollut myös alueen tärkeimpiä kesätyöpaikkojen tarjoajia. Tähän
mennessä kahvilassa on ottanut ensimmäisiä askeleitaan työelämässä jo toista sataa
yläasteikäistä nuorta. Aloittamisvuonna 2015 hanke palkittiin myös Arvo-liiton
kunniamaininnalla.

Paikallisia käsityöharrastajia Ylistalolla palvelevat eri vuodenaikoina järjestettävät
myyjäiset sekä kuvataideharrastajia palveleva näyttelytila. Laajasalon Tullisaaressa
Seura hallinnoi viljelypalstoja, joita vuokrataan omakustannushintaan harrasteviljelijöille.
Perinteinen alueen asukkaita kokoava tapahtuma on myös yhdessä Roihuvuoren
seurakunnan kanssa järjestettävä itsenäisyyspäiväjuhla Laajasalon kirkolla sekä
syksyisin järjestettävä Martin-päivän valokulkue. Seura on myös mukana
Kruunuvuorenrannan
uusien
asukkaiden
tervetuliaiskassien
jakamisessa.
Tervetuliaistempauksia päästiin jatkamaan jälleen korona-ajan rajoitusten jälkeen
syyskuussa 2021.
Vartiosaaressa Seura on tehnyt yhteistyötä Vartiosaariseuran kanssa ja mm. järjestänyt
parina vuonna 12.6. Helsinki-päivänä ”Vartiosaari tutuksi”-tapahtuman. Vuonna 2019
tapahtuma houkutteli noin 2 000 kävijää. Toukokuussa 2021 Seura järjesti kuntavaalien
alla yhdessä Itä-Helsingin Yrittäjien kanssa Itä-Helsingin suuren vaalipaneelin, joka
kuvattiin Ylistalon pihalla ja jota pystyi seuraamaan etänä verkosta. Marraskuussa 2021
Seura
järjestää
Helsingin
Pelastusliitto
ry:n
kanssa
Kaupunginosan
asukasturvallisuusillan. Lisäksi Seura on yhteistyökumppanina OmaStadi-äänestykseen
yltäneessä Tullisaari Goes Classic -tapahtumassa.
Vuonna 2022 Seura pyrkii jatkamaan näiden ja muiden vastaavien tapahtumien
järjestämistä sekä Ylistalolla että muualla. Tavoitteena on, että tapahtumat ovat
asukkaille suunnattuja, mutta kaikille avoimia tilaisuuksia. Tilaisuuksissa pyritään
painottamaan kaupunginosan omaa taide- ja kulttuuritarjontaa ja aktivoimaan yhteiseen
toimintaan myös Kruunuvuorenrantaan ja Laajasalon muille alueille vuosittain muuttavia
tuhansia uusia asukkaita.
Seura pyrkii 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. Seuralla on myös tapaamisia Laajasalon aluetta koskevia
asioita valmistelevien ja niistä päättävien virkamiesten ja kunnallispoliitikkojen kanssa.
Kaavoituksen ja rakentamisen mukanaan tuomat suuret muutokset edellyttävät seuralta
jatkuvaa ja asiantuntevaa toimintaa rakennetun ympäristön kehittämiseksi ja
luontoarvojen
suojelemiseksi.
Ajankohtaista
vaikuttamista
jatketaan
Kruunuvuorenrannan, Kruunusiltojen, Koirasaarentien, Vartiosaaren, Jollaksen ja
Stansvikin alueiden sekä Laajasalon keskustan ja Laajasalontien kaavoitukseen ja
rakentamiseen. Samoin seurataan Laajasalon liikuntapuiston kehittämistä.

Tiedotus
Seuralla on kattavat verkkosivut osoitteessa www.laajasalo-degero.fi. Sosiaalisen
median viestintäkanavana on seuran oma Facebook -ryhmä, johon kuului syyskuun
lopussa 2021 jo 1300 jäsentä: https://www.facebook.com/groups/laajasalo.net/.

Toukokuussa 2021 perustettiin ryhmän rinnalle myös virallinen Facebook-sivu, jota
koordinaattori päivittää: https://www.facebook.com/laajasalodegeroseura. Seuran
viestintäkanavia pyritään päivittämään niin, että ne välittävät tietoa alueen palvelu- ja
kulttuuritarjonnasta, alueen kehittymiseen vaikuttavista kaupungin linjauksista ja
päätöksistä sekä aktivoivat ja tukevat alueen asukkaiden yhteisöllisyyden rakentumista
ja osallistamista aluetta koskevaan päätöksentekoon.
Seuralla on ollut vuodesta 2020 ”My Laajasalo” -sovellus (https://laajasalo.app/), jonka
kautta asukkaille voidaan välittää tietoa sekä Seuran että muiden tahojen järjestämistä
tapahtumista Laajasalossa, mielenkiintoisista retkikohteista jne. Näiden lisäksi
tiedotuskanavina käytetään tarvittaessa alueen muita Facebook-sivuja, Ylistalon omaa
ilmoitustaulua, kauppakeskus Saaren sähköisiä ilmoitustauluja ja Hellas-lehteä.
Seuran pyörittämällä Brita-kesäkahvilalla on myös oma aktiivinen Facebook-yhteisönsä
https://www.facebook.com/Britakahvila. Kahvilan sosiaalista mediaa päivittävät yhdessä
kahvilan nuoret ja koordinaattori. Britan sosiaalisen median kanavilla tavoitetaan
Ylistalolle kävijöiksi myös sellaisia ihmisiä, joita seuran muut kanavat eivät tavoita.
Vuonna 2022 tarkoituksena on kehittää erityisesti Seuran jäsenviestintää. Tähän sopivia
keinoja voivat olla esimerkiksi säännöllinen sähköpostiuutiskirje tai tekstiviestit. Tarkoitus
on tavoittaa entistä paremmin toimintaan mukaan niitä iäkkäitä jäseniä, jotka eivät käytä
Facebookia. Myös Seuran jäsenhankintaa pyritään edelleen tehostamaan.

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.

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 haaste nykyisten jäsenten ikääntyessä ja vapaaehtoistoiminnan
muotojen muuttuessa.
Johtokunnalle raportoivat toimikunnat valmistelevat asioita johtokunnalle ja panevat
täytäntöön johtokunnan päätöksiä. Johtokunnan jäsenten lisäksi toimikunnissa voi olla
mukana myös seuran muita jäseniä. Jo pidempään toimineita ovat: kaavoitus- ja
rakennetun ympäristön toimikunta, tapahtumatoimikunta, viljelypalstatoimikunta ja
kädentaidon toimikunta. Uutena vuonna 2020 perustettiin Kruunuvuorenrantatoimikunta,
joka keskittyy erityisesti Kruunuvuorenrantaa koskeviin asioihin.

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
Nuorten ympäristötila
Laajasalon pienkiinteistöyhdistys ry
Laajasalon Martat
Laajasalon opisto
Laajasalon oppilaitokset
Laajasalon VPK
Paikalliset palveluntarjoajat ja yrittäjät
Paikalliset yhdistykset ja järjestöt (esim. SPR Laajasalo ja Lions Clubit)
Palvelukoti Sofia
Laajasalon palvelutalo ja sen yhteydessä toimiva Laajasalon palvelukeskus
Roihuvuoren seurakunta
Suomen Kotiseutuliitto

