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Yleistä seurasta
Vartiosaari-seura ry Vårdö Sällskapet rf on vuonna 1995 perustettu rekisteröity kaupunginosayhdistys, joka on
jäsenenä Helsingin kaupunginosayhdistysten liitossa HELKA:ssa. Vartiosaari sijaitsee Kaakkois-Helsingissä, Laajasalon ja
Tammisalon kupeessa. Kokoa saarella on 82 hehtaaria, josta noin yhdeksän kymmenesosaa on kaupungin
omistuksessa. Vartiosaari Seura ry:n tarkoituksena on kehittää Vartiosaaren käyttöä ja toimia saaresta kiinnostuneiden
yhdyssiteenä.
Vuoden 2019 lopussa seuralla oli 85 henkilöjäsentä, 3 lapsijäsentä ja 7 yhteisöjäsentä. Jäsenmaksu oli 10 euroa
henkilöjäseneltä, 5 euroa perheen toiselta jäseneltä ja lapsilta 2 euroa. Yhteisöjäsenmaksu oli 60 euroa.
Seuran vuosikokous pidettiin Helsinkiläisten loma- ja virkistysyhdistys ry:n Vartiosaaren toimipisteessä Björknäs II:ssa
6.6.2019. Paikalla oli läsnä 12 henkilöä. Kokouksessa valittiin seuran puheenjohtajaksi Ulla Rahola ja hallituksen jäseniksi
Anna-Maija Ketola, Maria Lahdenperä, Marja Toikka, Seppo Paakkinen, Tero Christersson ja Susanne Lindberg.
Varajäseniksi valittiin Pauliina Terämaa, Tapani Parviainen ja Sanna Tiivola. Toiminnantarkastajaksi valittiin Christian
Westerlund ja varatoiminnantarkastajaksi Pekka Sinkoaho.
Myöhemmin pidetyssä hallituksen
järjestäytymiskokouksessa valittiin seuran varapuheenjohtajaksi Anna-Maija Ketola, sihteeriksi Maria Lahdenperä ja
taloudenhoitajaksi Marja Toikka.
Vartiosaari-seuran hallitus on pitänyt toimintavuonna 2019 viisi kokousta.
Hallituksen jäsen Anna-Maija Ketola valittiin HELKAn hallituksen varajäseneksi kaksivuotiskaudelle 2019–2020
kaakkoisten kaupunginosien edustajana marraskuussa 2018. HELKAn hallitus kokoontui Vartiosaaren Sunnanvikissa
17.9.2019.

Toiminta vuonna 2019
Seura ja saaren asukasyhdistys neuvottelivat vuoden 2015 vuosikokouksen päätöksen mukaisesti Helsingin kaupungin
kanssa edelleen toimintavuonna kesävesien avaamisesta ja sulkemisesta sekä vesimaksujen laskutuksesta. Seura ei enää
edellisvuoden tapaan hoitanut kesävesien avaamista ja sulkemista, mutta keräsi mittaritiedot ja hoiti vesimaksujen
laskutuksen. Seura hoiti Reposalmessa olevan venelaiturin paikkojen vuokrauksen sekä organisoi saaren 50
viljelypalstan edelleenvuokrauksen. Venepaikan hinta oli 150 euroa vuodessa. Palstan vuokrauksen vuosimaksu
viljelijöille oli 35 euroa ja Vartiosaari-seuran jäseniltä 30 euroa. Lisäksi seura organisoi keskitetysti nuohouksen saaren
tulisijoille.
Vartiosaaressa järjestettiin vuonna 2019 lukuisia tapahtumia, joita vietettiin seuran 25. toimintavuoden kunniaksi.
Juhlavuosi alkoi 23.2 suuren suosion saavuttaneella talvitapahtumalla, jonka keskeinen osa oli Janne Käpylehdon
Reposalmeen rakentama halkaisijaltaan 70-metrinen jääkaruselli. Tapahtumapäivänä saaressa oli monenlaista
toimintaa lintujen tarkkailusta opastettuun lumikenkäkierrokseen sekä avoimista ovista jääkarusellitansseihin.
Onnistuneen talvipäivän yleisömääräksi arveltiin noin 1000 henkeä. Päivän vastuullisena järjestäjänä toimi Laajasalo –
Degerö -seura
Seura järjesti siivoustalkoot saaressa 25.5. osana Helsingin yleisten alueiden kevätsiivousta. Talkoisiin osallistui noin 10
henkeä. Seura huolehti Sunnanvikin ison käymälän tyhjennyksen keväällä 2019 ja piti myös huolta käymälän
siivouksesta kauden aikana yhdessä pop up -kahvilan pitäjien ja Akavan Lomatuen kanssa.
Helsinki-päivänä 12.6. Laajasalo–Degerö -seura järjesti yhdessä Vartiosaari-seuran ja saaressa toimivien yhdistysten
kanssa Vartiosaari tutuksi -päivän osana perinteistä Helsinki-päivää. Saari oli täynnä ohjelmaa ja useat saaressa toimivat
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yhdistykset pitivät toimitilojaan avoinna yleisölle. Saareen oli ilmainen non stop -kuljetus Vartiosaari-päivän tapaan.
Tämäkin tapahtuma keräsi runsaasti yleisöä. Kävijämääräksi arveltiin 2000 henkeä.
Vartiosaareen kesällä 2016 avatun pop up -kahvilan osalta seura teki vuonna 2019 yhteistyötä saaressa toimivien
yhdistysten kanssa. Kahvilan ja vesikuljetusten organisoinnista ja vastasi seuran hallituksen jäsen Tero Christersson.
Kahvilassa myytiin virvokkeiden ja pikkupurtavien lisäksi seuran tuottamia Vartiosaari-aiheisia kangaskasseja sekä
postikortteja. Lisäksi kahvilasta jaettiin tietoa saaren kaavatilanteesta.
Seuran järjestämä päätapahtuma oli Vartiosaari-päivä 19. elokuuta, mikä järjestettiin osana Euroopan
kulttuuriperintöpäivää. Päivän ohjelma noudatti pääpiirteiltään aiempien vuosien mallia. Tarjolla oli monipuolinen
ohjelmakokonaisuus monien hyvien yhteistyökumppaneiden ansiosta. Sunnanvikin huvilalla oli myytävänä kahvia,
mehua, monenlaisia leivonnaisia, voileipiä sekä muurinpohjalettuja. Historioitsija Jan Strang piti seuran 25vuotisjuhlaesitelmän, joka on tallennettuna seuran sivuilla vuoden 2019 Vartiosaari-päivän ohjelman yhteyteen.
Samassa tilaisuudessa nimettiin seuralle kaksi uutta kunniajäsentä: Ansa Holm ja Jan Strang kiitokseksi seuran ja
Vartiosaaren eteen tekemästään arvokkaasta työstä. Sunnanvikissä oli myös esillä saaren kaavoitushistoriaa ja
vartiosaarelaisen puukiekon kautta esitetty saaren historiakatsaus. Lapsille oli järjestetty kasvomaalausta.
Taiteilijatalolla oli edellisten vuosien tapaan avoimet ovet ja näyttelyitä. Taiteilijatalon kalustovajassa esiintyi
lastenteatteri Pensas. Terveyspolkua kierrettiin opastetusti yhdessä professori Liisa Tyrväisen ja seuran puheenjohtaja
Ulla Raholan kanssa. Viljelypalstoja esiteltiin kiinnostuneille ja siellä myytiin palstan antimia. Tarjolla oli myös ohjattua
metsäjoogaa. Monissa huviloissa oli avoimet ovet. Aurinkoisen Hymyn (Iso-Hovi ja Pikku-Hovi), Helsinkiläisten loma- ja
virkistysyhdistyksen (Björknäs II), Tirrebon eteläisessä sivurakennuksessa, Elo- ja kuva -seuran toimipisteessä sekä VVA:n
(Tirrebon pohjoinen sivurakennus) taloilla oli ruokailumahdollisuus. Mieto ry piti talollaan Trissanilla avoimia ovia ja
tarjosi myös mahdollisuuden saunomiseen, samoin Aurinkoinen Hymy ry omissa toimipisteissään. Lisäksi tarjolla oli
mahdollisuus saunoa Janne Käpylehdon rakentamassa ja sittemmin Aurinkoisen Hymyn omistukseen siirtyneessä
kelluvassa saunassa. Aurinkoinen Hymy piti lisäksi kirpputoria. Tallilla oli VVA:n ja Vartiosaari-seuran organisoimana
latotanssit sekä virvoketarjoilu. Roihuvuoren seurakunta piti jumalanpalveluksen Metsäkirkossa. Seura oli järjestänyt
lauttarantaan musiikkiesityksen päivän päätteeksi. Vartiosaari-seura yhdessä Laajasalo-Degerö -seuran kanssa järjesti
osallistujille maksuttoman kuljetuksen saareen. Vartiosaari-päivään osallistui aurinkoisena kesäpäivänä ennätysyleisö,
arviolta yhteensä noin 3000 henkilöä.
Toimittaja Vesa Marttinen / Yle Radio Suomi teki Helsingin kaupunginosia koskevaan sarjaan nauhoituksen
Vartiosaaresta 16.10.2019. Saarikierrokseen osallistuivat Ansa Holm, Anna-Maija Ketola ja Ulla Rahola. Vierailimme
luontokierroksen ohella Mäntyniemessä, jossa myös Jari Luovi osallistui haastatteluun. Ohjelma lähetettiin 21.10.2019.
13.9. vartiosaarelaiset Marja Toikka, Vesa Rutanen, Tero Christersson, Tapani Parviainen, Ulla Rahola tutustuivat
Helsingin merellisen strategian projektipäällikkö Minttu Perttulan johdolla Vasikkasaareen, käynnin otsikkona oli "Case
Vasikkasaari" saaren virkistyskäytön kehittämisen esimerkkinä. Mukana oli myös edustajia Helsingin eri virastoista.
kuten Kaupunkiympäristön asemakaavoituksesta arkkitehti Meri Louekari, Itäisen kaavoituksen Laajasalo-tiimistä
arkkitehti Anu Kuutti, edustajia Starasta, sekä Kaakkoisen alueen stadiluotsi Pauli Saloranta. Kierroksella tutustuttiin
erityisesti saaren uusittuihin opasteisiin ja infrastruktuuriin sekä pohdittiin ratkaisujen soveltuvuutta Vartiosaareen.
Vartiosaari-seura emännöi ja isännöi Helsingin kaupungin edustajien jalkautumista saareen 5.11.2019. Kierroksella
tutustuttiin Vartiosaaressa talvi- ja kevätkaudella tehtäviin puunkaato, -raivaus ja haketustöihin sekä infrastruktuurin
parantamiseen. Kierroksella, jolla tutustuttiin myös Mäntyniemeen, olivat mukana vartiosaarelaiset Jari Luovi, Tero
Christersson, Tapani Parviainen, Anna-Maija Ketola, Ulla Rahola sekä Laajasalo–Degerö -seurasta Vesa Rutanen.
Helsingin kaupungin maankäyttöjohtaja hyväksyi 28.11.2019 Vartiosaaren väliaikaista virkistyskäyttöä tukevien
toimenpiteiden suorittamisen vuosille 2019 –2020 siten, että toimenpiteiden enimmäiskustannus on yhteensä enintään
150 000 euroa. Samalla maankäyttöjohtaja päätti hyväksyä vuosina 2019–2020 toteutettavaksi Vartiosaaren väliaikaista
virkistyskäyttöä tukevat seuraavat toimenpiteet: 1. Reittien kunnostusta ja hoitoa, sisältäen portaiden rakentamista,
pääpolun ja palsta-alueen reunojen hoitoa ja raivausta sekä niityn avausta. 2. Opastuksen suunnittelua ja toteutusta. 3.
Nykyisten käymälöiden ja jätehuollon toimivuuden varmistamista. 4. Huollon ja ylläpidon järjestämistä.

5. Saavutettavuuden parantamista mm. nykyisiä laitureita avaamalla ja rantautumispaikkoja merkitsemällä. Työt
aloitettiin marraskuun puolella puitten kaadolla ja vesakoiden raivaamisella.
Vartiosaaren kulttuuriperinnön turvaaminen ja hoito -hanke jatkui syksyllä kahdella pienimuotoisella
korjaustapahtumalla, joissa taiteilijatalon kalustovajan pohjoislape ja Sunnanvikin vanha lännenpuoleinen suuri
käymälärakennus saivat uudet huopakatteet.
Seuralaiset tuottivat vuoden 2018 aikana Helsingin osallistuvan budjetoinnin (OSBU) sähköiselle alustalle useita
Vartiosaarta koskevia ehdotuksia. Ehdotuksista pidettiin lokakuussa 2019 äänestys, jonka kaakkoisessa suurpiirissä voitti
selvitys Aino Acktén huvilan kunnostamisesta (100 000 €). Toiseksi tullut ’Nyt herää Herttoniemen liikuntapuisto’ehdotus ei mahtunut toteutettavien hankkeiden joukkoon, joten kahdeksi muuksi toteutettavaksi hankkeeksi
valikoituivat Vartiosaaren aurinkolautta Reposalmeen (110 000 €) ja ’Penkkejä ja roskiksia kävelyreiteille Roihuvuoreen,
Herttoniemeen ja Laajasaloon’ (56 000 €). Hinnat oli kaupungin toimesta laskettu esitettyjen ehdotusten pohjalta.
Kaavoitus
Vartiosaari-seura jätti maaliskuussa 2019 Helsingin kaupungille muistutuksen koskien Laajasalon Koirasaarentien ja
Ilomäentien alueiden asemakaavan muutosehdotusta, kesäkuussa mielipiteen Laajasalon itärannan
suunnitteluperiaateluonnoksesta sekä marraskuussa 2019 Uudenmaan liitolle muistutuksen Helsingin seudun
vaihemaakuntakaavaehdotuksesta.
Seuran kaavamuistutusten, -selitysten ja -lausuntojen sisällöistä vastasivat Anna-Maija Ketola, Tapani Parviainen ja Ulla
Rahola.
Käsiteltäväksi Vartiosaari Seura ry:n vuosikokouksessa syyskuussa 2020

