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Lauttasaari-Seura – Drumsö-Sällskapet ry



Toimintaa yhdessä Lauttasaaren 
parhaaksi
Lauttasaari-Seuran arvot

• päätösten perustana saaren 
vehreyden ja merellisyyden 
säilyttäminen

• toimii laadukkaasti faktojen 
perusteella muutoksia 
ennakoiden ja kulttuuriperintöään 
vaalien

• ajaa saarelaisten yhteisiä etuja 
kokonaisuutta katsoen

• avoin, aktiivinen, eteenpäin 
suuntaava ja lähestyttävä

Strategiset painopisteet ovat

• turvata saaren vehreys, luonto-
ja kulttuuriarvot sekä 
asuinympäristön viihtyisyys

• turvata saarelaisille toimivat 
julkiset palvelut ja 
liikenneyhteydet

• edistää saarelaisten 
yhteisöllisyyttä

• lisätä tunnettuuttaan ja 
vaikuttavuuttaan

• säilyttää taloutensa kestävällä 
pohjalla

19.4.2022 2

Perustiedot:
• Perustettu 1963
• Jäseniä n. 1 000
• Julkaisee ja omistaa 

Lauttasaari-lehden



3 tärkeintä asiaa Seuran toiminnassa
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Tärkeysjärjestys palautteen perusteella:
1. Kaavoitukseen liittyvä edunvalvonta ja 

vaikuttaminen päätöksiin
2. Lauttasaaren ympäristön suojeluun liittyvä 

toiminta
3. Liikenteen turvallisuuteen ja 

monimuotoisuuteen liittyvä toiminta
4. Hyvinvointiin ja terveyteen liittyvä toiminta
5. Tapahtumat ja tilaisuudet kaikille 

avoimena etuna
6. Lauttasaaren historiaan liittyvä toiminta
7. Vanhuuteen ja ikäihmisten edunvalvontaan 

liittyvä toiminta
8. Tapahtumat ja tilaisuudet erityisesti 

jäsenille kohdistettuna etuna
9. Nuorten edunvalvontaan liittyvä toiminta
10. Muu toiminta (seuraava sivu)
11. Kouluihin liittyvä toiminta ja edunvalvonta
12. Päiväkoteihin liittyvä toiminta ja 

edunvalvonta



Miten houkutella mukaan toimintaan?

• Mainostamalla projekteja ja työryhmiä, etsimällä hankkeelle vetäjää tai 
tiimijäseniä ”rekryilmoituksella”
• Mainostaminen somessa, lehdessä, työryhmien kautta, kavereille

• Houkutellaan lehdessä ja somessa mainostamalla
• vapaaehtoiseksi auttamaan tapahtumien järjestelyissä
• mukaan ideoimaan ja koordinoimaan uusia tapahtumia ja kampanjoita
• mukaan työryhmien toimintaan tai perustamaan täysin uusi työryhmä

• Toteutetaan jäsenhankintakampanjoita lehdessä ja somessa mainostamalla 
(pienet lahjat tms. houkuttelemassa)
• Mainostetaan jäsenetuja (43 yritystä tarjoaa etuja), houkutellaan mukaan toimintaan

• Järjestetään lyhyitä infotilaisuuksia (Tervetuloa naapuriksi) ja avoimia 
jäseniltoja

• Järjestetään vain jäsenille suunnattuja tapahtumia (Nikkari-klubi, 
Taloyhtiöjäsenyys)

• Jäsenten hankintaa tapahtumissa tai keskeisillä paikoilla (Lauttis)
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Aktiivinen Seura toimii työryhmien ja 
projektien kautta
Mikä voisi olla hanke, jolle sinä haluaisit antaa panoksesi?

• kukkaniittyjen istutustalkoot

• Lauttasaaren Katujuhla

• päiväkoti- ja kouluasiat

• julkisen liikenteen parantaminen

• Seuran markkinointi ja viestintä

• valotaidetapahtuma

• asukastalo Lauttasaareen

• att utveckla Sällskapets svenskspråkiga verksamhet

• luontoretkien järjestäminen

• liikuntatapahtumat, esim. Larun Kymppi

• teatteri- ja kulttuurimatkojen järjestäminen

• Hiilineutraali Helsinki/Lauttasaari

• tai ihan joku muu?
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