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OULUNKYLÄ-SEURAN TOIMINTAKERTOMUS 2011 

 

A. Oulunkylä – asuinalueen toiminnallisuus, viihtyisyys ja 

yhteisöllisyys 

Tavoitteet 

* Oulunkylän alueen yhteisöllisyys kasvaa  

* Asukkailla ja päätöksentekijöillä on paremmin  tietoa alueen asioista. 

* Päätöksentekoa ja kannanottoja varten on käytössä hyvä yleiskäsitys siitä  

mitä mieltä asukkaat ovat niistä keskeisistä asioista joita seura ajaa. 

 

Toteutus: 
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TOIMINTASUUNNITELMA TOTEUTUNUT 

- Tuotetaan ehdotuksia alueen 

toimivuuden, viihtyisyyden ja yh-

teisöllisyyden kehittämiseksi ja  

ylläpitämiseksi. 

Suunniteltiin nuorisotalolla 12.9. pidettyä asukasiltaa "Oulunkylä - meidän kylä" alu-

een monitoimijainen -tapaamisissa. 

 

Osallistuttiin keväällä Ogelin liikekeskuksen alueen siistimistapaamiseen, jossa olivat 

mukana kauppiasyhdistyksen ja siivousfirman edustajat sekä isännöitsijä. Mikään 

sovituista toimenpiteestä ei toteutunut. 

- Otetaan kantaa ja annetaan 

lausuntoja kaavoitukseen, 

liikenneturvallisuuteen, 

ympäristönhoitoon, terveys- ja 

sosiaalitoimeen, julkiseen 

liikenteeseen ja kulttuuriin 

liittyvissä asioissa. 

 

Osallistuttiin esikaupunkien renessanssi –hankkeeseen ja ylipormestarin kaupungin-

osailtaan. 

 

Annettiin lausunto Kiinteistöliitto Uusimaa ry:lle koskien Helsingin kaupungin lau-

suntopyyntöä Suomen Kiinteistöliitto ry:lle luonnokseen, jossa käsitellään maankäyt-

töä, kaavoitusta ja rakentamista.  

 

Terveysaseman esteettömyydestä ja saavutettavuudesta tehtiin innovaatioprojekti 

Metropolia ammattikorkeakoulun kanssa. Kehittämisideoitten eteenpäin vieminen 

jäi v:lle 2012. Seuraa edusti Anja Soininen. 

- Välitetään alueen asukkaiden nä-

kemyksiä päätöksentekoa varten 

hyödyntäen asukaskyselyä. 

Asukaskysely ei toteutunut, mutta tiedotettiin asukkaille renessanssi  –hankkeen  

Kerro kartalle –kyselyyn ja kaupunkisuunnitteluviraston (ksv) asukasiltoihin osallis-

tumisesta. Johtokunta osallistui molempiin aktiivisesti. 
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- Osallistutaan ylipormestarin 

asukasillan 1.3. suunnitteluun ja 

toteutukseen. 

 

Seura kuului tilaisuuden virallisiin järjestäjiin. Tiedotettiin tilaisuudesta. valmistau-

duttiin iltaan etukäteen, käytettiin tilaisuudessa virallinen puheenvuoro ja osallistut-

tiin johtokunnan jäsenten puheenvuoroin keskusteluun.  

http://www.helsinkikanava.fi/fi/asukasillat/ylipormestarin-asukasilta-oulunkylassa-1-3.2011 

- Vaikutetaan Terveysaseman 

ystävät -ryhmittymän kanssa 

siihen, että terveysasemapalvelut 

kehittyvät Oulunkylässä. 
 

Tiedotettiin tilanteesta lehdessä ja pidettiin yhteyttä Terveysaseman ystävät –

ryhmän kanssa. 

- Toimitaan sen puolesta, että 

Patolan metsäalue kaavoitetaan 

kaupunginosapuistoksi. 

 

Nostettiin Patolan metsän merkitystä kaupunginosapuistona esiin renessanssi –

hankkeen yhteydessä. Nimike kaupunginosapuisto tuli mukaan ksv:n kielenkäyttöön. 

- Toimitaan niin, että Tulvaniityn 

metsä ja Veräjälaakson 

viljelypalsta-alue säilyvät eikä 

Oulunkylän siirtolapuutarhaa 

laajenneta. 

 

Tuotiin alueen merkitystä esille eri yhteyksissä toimien yhteistyössä palstaviljelijöi-

den Ogelin Plantaasit –yhdistyksen kanssa. 

- Selvitetään ja ehdotetaan 

korjaus- ja uudisrakentamiseen 

soveltuvia vaihtoehtoja. 

 

Asia oli yleisesti esillä renessanssi  –hankkeen yhteydessä. 
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- Seurataan virkistys- ja luontoalu-

eiden hoitosuunnitelman toteutu-

mista ja valmistaudutaan alueen 

seuraavan viheraluesuunnitelman 

2013-2022 laadintaan. 

 

 

Ei muodostunut ajankohtaiseksi vielä. Seurattiin luonnonhoidon toteutumista. 

- Esitellään alueen luonnonarvoja 

mm. lehdessä, kotisivuilla ja kau-

punkipolkujen yhteydessä.  

 

Patolan metsän merkitystä nostettiin esiin kaupunginosapuistona renessanssi  –

hankkeen yhteydessä, muuten asian käsittely jäi vaisuksi. 

Mäkitorppa kaupunkipolkuun valmisteltiin luontokohteiden esittelyä. 

- Edistetään alueen palvelujen säilyt-

tämistä ja kehittämistä tekemällä 

yhteistyötä alueen liike-elämän, eri-

tyisesti liikekeskus Ogelin kanssa. 

 

Pidettiin tapaaminen Ogelin liikekeskuksen kanssa. Käsiteltiin asiaa myös ksv:n ta-

paamisissa. 
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- Tiedotetaan alueen asioista kuu-

desti vuodessa julkaistavalla Ou-

lunkyläinen – Pohjoiset esikau-

pungit –lehdellä, Oulunkylän ko-

tisivuilla ja Ogelin liikekeskuksen 

Oulunkylä-ilmoitustaululla. 

 

 

Lehden kuudessa numerossa, ilmoitustaululla ja kotisivuilla kerrottiin alueen ajan-

kohtaisista asioista, seuran toiminnasta, tilaisuuksista ja mm. kaavoista ja kaavalau-

sunnoista. 

 

Esitettä ideoitiin alustavasti, mutta suunnittelu ja toteutus siirtyivät v:lle 2012 

- Annetaan syyskokouksen yhtey-

dessä Vuoden oulunkyläläinen –

tunnustus. 

 

Annettiin tunnustus 28.11. rakennetun kulttuuriperinnön suojelijoille ja vanhojen 

puutalojen kunnostajille. Tammenterho: Anne Kauhanen-Simanainen ja Arto Sima-

nainen. Villa Svea: Heikki Riitahuhta, Emma Johansson, Eero Renell ja Arja Renell. 
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B. Oulunkylän kulttuuritilaisuudet, kotiseututuntemus ja historia 
 

Tavoitteet:  

* Alueella järjestetään kulttuuritilaisuuksia ja alueen kulttuuritoiminta kehittyy. 

* Oulunkylän Seurahuone on monimuotoisen kulttuuritoiminnan paikka. 

* Asukkaat tuntevat kotiseutunsa rakennettua ja luonnonympäristöä ja arvostavat sen ajallisia kerrostumia 

ja luonnonarvoja. 

* Oulunkylässä eletty ja koettu tallentuu sanoin ja kuvin. 

 

Toteutus: 
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TOIMINTASUUNNITELMA TOTEUTUNUT 

- Osallistutaan alueen kulttuuritapah-

tumien ja -tilaisuuksien tuottamiseen 

ja kulttuuritoiminnan kehittämiseen:  

- järjestämällä kahdeksan poikki-

taiteellista ArkiPoikki-

kulttuuriklubia Oulunkylän Seura-

huoneella,  

- olemalla mukana luomassa puit-

teita Seurahuoneen monimuotoi-

selle kulttuuri-toiminnalle sekä 

Maexmontaninpuiston käytölle 

alueen asukkaiden viihtyisänä olo-

huoneena ja tapahtumien näyttä-

mönä, 

- pitämällä uudentyyppinen  asu-

kaslähtöinen teemaallinen Oulun-

kylä-päivä syksyllä alueen muiden 

yhdistysten kanssa, 

- osallistumalla Oulunkylän kirjas-

ton teemaviikkotapahtumiin.  

 

Osallistuttiin Oulunkylän Kyläjuhlan 10.9. suunnitteluun ja järjestelyihin Seura-

huoneella. 

Saatiin lähikulttuuriavustusta kulttuurikeskukselta Kyläjuhlan tuotantokustannuk-

siin. Vastattiin mm. esiintyjien muonituksesta, johon saatin avustusta Musta Pe-

kasta. 

 

Seuran kulttuurijaosto, ArkiPoikki -kulttuuriklubi toimi yllätyksellisenä näyttämö-

nä ja erilaisten taidemuotojen ja taiteilijoiden vuorovaikutteinen kohtaa-

misareenana. Vapaana ja hengittävänä esiintymistilana Klubi tarjosi ainutlaatuisia 

taiteilija- ja yleisökohtaamisia Seurahuoneella, jossa koettiin monimuotoista tai-

detta ja sen tekijöitä tanssin, musiikin, teatterin sekä kuvataiteen kentältä yhdes-

sä ja erikseen luovissa kokoonpanoissa. Teokset olivat usein varta vasten Seura-

huoneelle valmistettuja tai sovitettuja. Esityksistä nautittiin kahvilan lämmössä. 

Klubi tarjosi kuukausittaista katkaisuhoitoa arkeen valloittavan, ravisuttavan, rön-

syilevän ja ennakoimattoman ohjelman myötä kahdeksan kertaa: 

5.12.  Zarkus Poussa & yhtye 

7.11. Teatteri Metamorfoosi: The-Diva-In-Progress 

3.10. Jo Hope Musisointia & rytmiikkaa 

5.9. Jukka Perko Avara 

9.5. HUVITUSKA, nuorten tanssiteatteri 

http://www.arkipoikki.com/?p=737
http://www.arkipoikki.com/?p=684
http://www.arkipoikki.com/?p=676
http://www.arkipoikki.com/?p=614
http://www.arkipoikki.com/?p=515


8 
 

 
4.4.  VALSINKI – kaikkien koti, osallistavaa kaupunkidraamaa  

7.3. Work in progress –ilta 

7.2. “Meta4 tilausteostensa kimpussa” 

Suunnittelusta ja toteutuksesta vastasivat Marja Mesimäki (johtokunta), Jarmo 

Saari ja Ninni Perko. www.arkipoikki.com 

ArkiPoikki –klubin taiteilijoiden esiintymispalkkioihin saatiin asukastalotukea. 

 

Jäsenilta ja kevätkokous 14.4. Seurahuone 

Marja Mesimäen esitelmä: Charlotta Maexmontan – Seurahuoneen loistoaikojen 

emäntä 

 

Jäsenilta ja syyskokous 28.11. Seurahuone 

Kulttuuriperinnän suojelu, rakennusperintöilta, Tammenterho ja Villa Svean kun-

nostajat kertoivat (ks. Vuoden oulunkyläläinen) 

- Jatketaan Perinne ja historia -

tallennusprojektia Helsingin yliopis-

ton ja kaupunginmuseon kanssa ja 

etsitään paikallisia yhteistyötahoja 

mukaan projektiin. 

 

Aloitettiin Oulunkylän kaavoituksen ja rakentamisen historia (OKARA)-projektin 

valmistelu. 

 

Työllä pyritään historian taltioinnin lisäksi luomaan uusi perinteet huomioon otta-

va, vuorovaikutteinen lähestymistapa vanhojen kaupunginosien kaavoitukseen.  

Laadittiin projektisuunnitelma ja rekrytoitiin historian kirjoittaja dosentti Anja 

Kervanto-Nevanlinna. Muodostettiin projektiryhmä, jonka jäseninä ovat olleet 

seurasta  Eero Rantala (pj), Marjatta Kuusela ja Timo Pokela sekä kutsuttuna asi-

antuntijana Maunu Harmo. Lisäksi yhteistyökumppaneina ovat Lions-Club Oulun-

kylä, Svensk Förening i Åggelby  ja kaupunginmuseo. 

http://www.arkipoikki.com/?p=511
http://www.arkipoikki.com/?p=506
http://www.arkipoikki.com/
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Yhteistyö KSV:n kanssa on ollut tiivistä liittyen Esikaupunkien renessanssi  -

hankkeeseen sekä Oulunkylän tulevaan kaavoitukseen. 

Historian aineiston keruu- ja kirjoittamistyö on alkoi vuoden lopulla. Projektiryh-

mä on kokoontunut parikymmentä kertaa. 

Lähestyttiin useita rahoittajatahoja hankkeen alkurahoituksen hankkimiseksi. Jä-

tettyihin anomuksiin saatiin kielteinen vastaus ksv:lta, SKR:n yleisrahastolta, Alf. 

Kordelinin Säätiöltä ja Urbanisaatiosäätiöltä. Käsittelyn alaiseksi jäi edelleen SKR:n 

Uudenmaan rahaston anomus. Myönteisen rahoituspäätös saatiin marraskuussa 

kirjoittajalle Koneen Säätiöltä. 

- Osallistutaan taiteiden yön Seura-

huone säkenöi -tapahtuman järjeste-

lyihin syyskuussa. 

Osallistuttiin järjestelyihin ja saatiin niihin avustusta kaupungin kulttuurikeskuk-

selta. 
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- Myydään Vireä idylli –kirjaa myyn-

tipisteissä. 

 

 

Kirjaa myytiin 20 kpl lähinnä Ogelin kirjassa. Kirja oli myynnissä tilaisuuksissa ja 

sen myynnistä ilmoitettiin Oulunkyläinen –lehdessä ja ilmoitustaululla. 

- Digitoidaan aiemmin julkaistu Vih-

reä idylli –kirja ja tehdään siitä cd-

versio. 

 

Ei toteutunut. 

- Tehdään tunnetuksi Kaupunkipol-

kuja (Kantakylä, Veräjänmäki) 

   - järjestämällä kaksi kävelykierros-

ta, 

   - toteuttamalla kolmas läntisen alu-

een kaupunkipolku. 

 

Mäkitorppa-polun tekstin raakaversio valmistui loppuvuodesta. Ryhmä teki maas-

tokävelyn. Valmistuminen siirtyi vuodelle 2012. 

Polkujen nettiosoitteesta tiedotettiin mm. lehdessä. 

Avustusta projektityöntekijä Pauli Salorannan palkkioon saatiin asukastalotuesta. 

Uuden polun käännöstyöhön saatiin avustusta Svensk Förening i Åggelby kautta. 
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C.  Oulunkylä-Seuran jäsenistö ja alueen asukkaat 
 

Tavoitteet: 

* Jäsenet kokevat seuran niin merkittävänä, että pysyvät mukana. 

* Seuraan liittyy uusia jäseniä. 

* Toimintaryhmät toimivat aktiivisesti. 

* Saadaan eri-ikäisiä ja –taustaisia asukkaita mukaan toimintaan. 

* Kotisivut toimivat vuorovaikutteisesti. 

 

Toteutus: 



12 
 

TOIMINTASUUNNITELMA TOTEUTUNUT 

- Hankitaan 30-50 uutta jäseniä mm. 

tiedottamalla erityisesti 

alkuvuodesta seurasta ja sen 

saavutuksista ja tavoitteista sekä 

jäsenyydestä, lehdessä, esitteessä, 

ilmoitustaululla ja verkkosivuilla.  

- Toteutetaan keväällä 

jäsenhankintakampanja. 

 

 

Loppusyksystä toteutettiin lehden kautta jäsenhankintatempaus, uusia jäseniä 

liittyi 19 kpl. 

Jäseneksi liittymistä tuotiin esille muutenkin lehdessä. 

 

Mm. Pormestarin asukasillassa ja Kyläjuhlassa pidettiin seuran toimintaa esillä. 

- Kutsutaan eri kohderyhmiin 

kuuluvia asukkaita mukaan seuran 

tilaisuuksiin ja toimintaryhmiin. 

 

Kutsuminen toteutui yleisellä tasolla eri tiedotuskanavia käyttäen. Ylläpidettiin ja 

käytettiin alueen järjestöjen sähköpostiosoitteistoa. 

- Huomioidaan eri-ikäiset ja 

eritaustaiset asukkaat aiempaa 

paremmin. 

 

Asia yritettiin tiedostaa toiminnassa. 

 

Terveysaseman esteettömyydestä ja saavutettavuudesta tehtiin innovaatiopro-

jekti Metropolia ammattikorkeakoulun kanssa. Kehittämisideoitten eteenpäin 

vieminen jäi v:lle 2012. Seuraa edusti Anja Soininen. 

- Lähetetään jäsenille jäsentiedote 

kahdesti sekä halukkaille sähköinen 

 

Jäsenkirje postitettiin kahdesti syys- ja kevätkokouksen alla. Sähköistä jäsentiedo-
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tiedote kuusi kertaa vuodessa.  tusta ei toteutettu vähäisten sähköpostiosoitetietojen takia. 

- Osallistutaan kirjaston 

Järjestöviikkoon. 

 

Järjestöviikko ei toteutunut vähäisen osanottomäärän vuoksi. Seura oli valmis 

esittelyyn. 

- Hyödynnetään asukaskysely. 
 

Asukaskyselyä ei toteutettu. 

- Hankitaan kotisivutoimikuntaan 

lisää aktiivisia toimijoita. 

Ryhmästä tiedotettiin, mutta uusia jäseniä ei ilmaantunut. 

Sivuja ylläpiti kotisivutiimi jonka muodostivat Harri Nygren, Annikki Piilonen ja 

Kari Sundvall. 

- Kehitetään Oulunkylän kotisivuja 

informatiivisemmiksi ja 

vuorovaikututeisimmiksi. 

 

Pidettiin kaksi palaveria, jossa selvitettiin ja pohdittiin mm. sivujen ulkoasua ja 

Helkan palvelimeen siirtymistä mm. Helkan asiantuntijan kanssa. Palvelimen vaih-

taminen ei osoittautunut yksiselitteisesti paremmaksi vaihtoehdoksi. Muutosrat-

kaisu siirtyi v:lle -12. 

Kotisivuryhmä on ylläpitänyt Oulunkylän kotisivuja ja keskustelufoorumia. Ko-

tisivuryhmä on myös osallistunut Oulunkylän kolmannen kotikaupunkipolun Mä-

kitorpan laadintaan Pauli Salorannan johdolla. 

- Kehitetään johtokunnan ja 

toimintaryhmien työskentelyä. 

  

Kulttuuri-, kotisivu- , perinne/historia- ja kaupunkipolkuryhmät toimivat aika itse-

näisesti. Johtokunta piti swot-kokouksen esikaupunkien renessanssi  –hankkeesta 

(liite). 

 



14 
 

* Päätöksentekoa ja kannanottoja varten on käytössä hyvä yleiskäsitys siitä mitä mieltä asukkaat ovat niistä 

keskeisistä asioista joita seura ajaa.  
 

TOIMINTASUUNNITELMA TOTEUTUNUT 

- Tehdään asukaskysely 

oppilaitosyhteistyönä ja tiedotetaan 

kyselyn tuloksista mm. lehdessä. 

 

Asukaskysely ei toteutunut. 
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D. Yhteistoiminta eri tahojen kanssa 
 

Tavoitteet 

* Molemminpuolinen tiedonkulku Oulunkylän liike-elämän, yhdistysten, seurakunnan, kirjaston, työväen-

opiston ja puolueiden paikallisosastojen välillä toimii. 

 * Yhteydet seuran ja kaupungin hallinnon keskeisten päätöksentekijöiden sekä valmistelijoiden välillä, 

kuten kaupunkisuunnittelu-, rakennus-, terveys-, kulttuuri-, sosiaali- ja  ympäristötoimien sekä 

kaupunginvaltuutettujen ja lautakuntien jäsenten välillä toimii. 
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Toteutus: 

TOIMINTASUUNNITELMA TOTEUTUNUT 

- Ylläpidetään ja kehitetään yhteyksiä  

aktiivisesti 

 

 

Keskityttiin yhteydenpidossa lähinnä kaupunkisuunnitteluviraston valmisteleviin  

virkamiehiin ja Ogelin liikekeskuksen kauppiasyhdistykseen. Lehden 

ilmoitushankkija ylläpiti myös yhteyksiä alueen liike-elämään ja muihin 

toimijoihin. 

Kyläjuhlan puhujana toimi  sosiaalilautakunnan puheenjohtaja. 

Kaupungin luottamushenkilöille on tarjottu kirjoitusmahdollisuutta lehdessä. 

 

Asukastalo Oulunkylän Seurahuoneen toiminnasta vastaavan Katri Laaksosen 

kanssa olivat tiiviit. Osallistuttiin asukastalon käyttäjäneuvoston kokouksiin. Seura 

sai aloitteestaan asukastalojen käyttäjä-/järjestötason edustajan paikan talon 

kunnostustyöryhmään remontin alkaessa v. 2012. 

- Pidetään alueen 

kaupunginvaltuutettujen ja 

lautakunnan jäsenten tapaaminen. 

 

Tapaamisen järjestämiseen ei ollut voimavaroja. 
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E. Seuran talous ja hallinto 

Tavoitteet: 

* Rahoitetaan toiminta (tilinpäätös 2011 oli ylijäämäinen) 

Toteutus: 

TOIMINTASUUNNITELMA TOTEUTUNUT 

- Haetaan aktiivisesti eri tahoilta 

projekteille avustuksia, lahjoituksia 

ja osallistumista.  

 

 

Avustuksia haettiin mm. ArkiPoikki –klubitoimintaan, kaupunkipolkuprojektiin, 

kaavoituksen ja rakentamisen historia (OKARA)-projektiin ja Kyläjuhlaan. 

- Tehdään jatkuvaa jäsenhankintaa 

tilaisuuksien yhteydessä sekä lehden 

ja uuden esitteen välityksellä. 

 

 

Jäsenhankinta oli esillä lehdessä ja tilaisuuksissa. 

- Laskutetaan jäsenmaksut kevään 

jäsenkirjeen yhteydessä ja lähetetään 

muistutukset syyskirjeen mukana. 

Pyritään sähkölaskutukseen. 

 

 

Jäsenmaksut laskutettiin keväällä, lisäksi lähetettiin maksamattomille 

muistutuskirje. 

- Markkinoitaan Vireä idylli –kirjaa 

tilaisuuksissa, lehdessä ja 

 

Kirja oli esillä mm. lehdessä ja tilaisuuksissa sekä myyntipaikoissa: Ogelin Kirja, 
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myyntipisteissä. Musta Pekka, Oulunkylän Apteekki ja asukastalo Seurahuone. 

 

 

Oulunkyläinen – Pohjoiset esikaupungit -lehti ilmestyy. 

* Yhteistyökumppanit osallistuvat lehden julkaisuun aiempaa aktiivisemmin. 

 

Toteutus: 

TOIMINTASUUNNITELMA TOTEUTUNUT 

- Laajennetaan toimituskunnan 

jäsenmäärää. 

 

Lehti ilmestyi kuudesti (n:ot 1-6 liitteenä) 

Toimituskunta kokoontui kuudesti:  Kaija-Leena Sinkko päätoimittaja, Mauno 

Hari ilmoitushankkija, Laura Hari ja Claudius Technau taittajat, Arvi Vuorisalo, 

Arto Salmela, Keijo Tanner, Erwin Woitsch, Agneta Nuorvala ja Jaana Kenola ja 

Raimo Anttila (uusi).  

- Hankitaan ilmoituksia ja löydetään 

uusia ilmoittajia. 

 

 

Ilmoitushankinta onnistui vaikka uusien ilmoittajien saaminen ei ollut helppoa. 

- Sovitetaan lehden julkaisumenot 

tulojen mukaan. 

Keväiset ongelmat painoyrityksen kanssa johtivat kirjapainon vaihtamiseen. 

Vaikka painokustannukset nousivat, painojälki koheni ja ja yhteydenpito 

helpottui. Lehden jakelualuetta laajennettiin Käpylään seurakuntamuutoksen 

takia. 

Lehti tuotti positiivisen tuloksen paino- ja jakelukustannusten noususta 
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huolimatta. 

- Tarjotaan yhteistyökumppaneille 

näkyvyyttä lehdessä ja neuvotellaan 

heidän tarpeistaan ja etsitään 

yhteistyömuotoja tiedottamisen 

alueella. 

 

 

Pääyhteistyökumppanina oli edelleen Oulunkylän seurakunta, jonka 

yhdistyminen Käpylän seurakunnan kanssa velvoitti jakamaan lehteä myös 

Käpylään. 

Tärkeitä yhteistyökumppaneita olivat myös Pakilan srk. ja Pakila-Seura. 

Alueen kaupunginosayhdistysten ja lehden tapaaminen siirtyi v:lle 2012. 

 

 

 

 

* Työnjako johtokunnassa toimii, työryhmät toimivat, kokoukset valmistellaan hyvin ja arkistointi toimii 

myös sähköisesti. 

Toteutus: 

TOIMINTASUUNNITELMA TOTEUTUNUT 

- Kehitetään johtokunnan ja 

toimintaryhmien työskentelyä. 

Johtokunnan kokoonpano: Keijo Tanner pj., Erwin Woitsch vpj., Anja Suominen 

siht., Tea Jarma-Vartiainen, Jaana Kenola, Marjatta Kuusela, Marja Mesimäki, 

Seppo Oja, Agneta Nuorvala , Timo Pokela ja Eero Rantala. 

Kirjanpitoa, laskutusta ja jäsenrekisteriä hoiti Päivi Wieser. 

Toimintaa ja taloutta tarkastivat Jari J. Marjanen ja Arto Salmela. 
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- Toteutetaan sähköinen 

arkistointijärjestelmä. 

 

 

Asiaan ei vielä löydetty helposti toteutettavaa ratkaisua. 

 

 

 

* Seuran toiminta toteutuu Kestävän kehityksen  periaatteiden mukaisesti. 

Toteutus: 

TOIMINTASUUNNITELMA TOTEUTUNUT 

- Sovelletaan kaikessa toimnnan 

suunnittelussa ja toteutuksessa 

Kestävän toiminnan tarkistuslistaa. 

 

 

Mm. tilaisuuksien tarjoilussa vältettiin kertakäyttöastioita. Hankinnoissa 

yritettiin suosia paikallisia yrittäjiä ja toimijoita. 

 

 


