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Oulunkylä-Seuran toimintasuunnitelma vuodelle 2010 

  

Yleistä 
Oulunkylä- Seura ry toimii Oulunkylän ja sen osa-alueiden Patolan, Veräjämäen ja Veräjälaakson kaupunginosa- ja 

kotiseutuyhdistyksenä. Vuosi 2010 on seuran 35. toimintavuosi. Seura toimii toiminta-alueensa elinolosuhteiden ja 

viihtyisyyden kehittämiseksi ja alueen asukkaiden ja eri yhteisöjen yhdyssiteenä sekä syventää asukkaiden 

paikallistuntemusta ja kiintymystä kotiseutuunsa. Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat alueen yhdistykset, julkistahot 
ja liike-elämä sekä Helsingin kaupunginosayhdistysten liitto HELKA. Seura on myös Suomen Kotiseutuliiton jäsen. 

Toimintavuoden 2010 painopistealueet ovat 

- 1) kehittää Oulunkyläinen –lehteä ja taata sen julkaisuedellytykset,  
- 2) kehittää kulttuuritoimintaa Seurahuoneella ja toteuttaa kotiseutuhistorian projektit.  

 

Jäsenistö 
Oulunkylä- Seura ry:ssä on vuoden 2009 lopussa noin 300 jäsentä. Seura tehostaa jäsenhankintaansa ja tarjoaa uusille 

jäsenille mahdollisuuden osallistua toimintaan. Jäsenmäärää kasvatetaan kotisivujen, ilmoitustaulun, esitteen sekä 

lehden jäsenhankintakampanjan avulla. Vuonna 2010 kutsutaan jäseniksi Oulunkylän asunto-osakeyhtiöitä ja muita 

yhteisöjä. Jäsenkirje postitetaan kaksi kertaa vuodessa syys- ja kevätkokouksen edellä. Muu seuran tiedottaminen 
hoidetaan seuran ilmoitustaulun sekä Oulunkyläinen -lehden ja Oulunkylän kotisivujen (www.oulunkyla.info) 

välityksellä. Halukkaille lähetetään sähköinen tiedote, jolla kerrotaan myös ajankohtaisista asioista. 

 

Aluevaikuttaminen ja tiedottaminen 

Seura vaikuttaa alueen kaavoitukseen, liikennejärjestelyihin ja – turvallisuuteen, luonnonhoitoon, joukkoliikenteeseen 

ja sosiaali- ja terveyspalveluihin ja ottaa niihin tarvittaessa kantaa. Seura osallistuu rakennussuojelua koskevaan 
yhteistyöhön aktiivisesti ja edistää alueen omaleimaisuutta edustavien rakennusten suojelua. Virkistys- ja 

luontoalueiden hoitosuunnitelman toteutumista seurataan, ja alueen luonnonarvoja esitellään lehdessä, kotisivuilla ja 

opastetuin luontoretkin. 

 
Seura edistää alueen palvelujen säilyttämistä ja kehittämistä tekemällä yhteistyötä alueen liike-elämän ja yhdistysten 

kanssa mm. jatkamalla Ogelin liikekeskuksen kanssa aloitettua yhteistyötä.  

Oulunkyläinen - Pohjoiset esikaupungit –lehti julkaistaan kuudesti vuodessa yhteistyössä Pakila-Maunula-
Torpparinmäki -alueen kaupunginosayhdistysten ja eri julkistahojen kanssa.  Lehti on tärkeä levikkialueen asioiden 

tiedotuskanava asukkaille ja päätöksentekijöille, se edistää kaupunkikulttuuria ja kotiseutuhenkeä. Lehden levikki on 

noin 23.000 ja se jaetaan koteihin ja keskeisiin palvelupisteisiin Oulunkylässä ja lähialueilla. Lehteä toimitetaan ja 

ilmoituksia hankitaan myös oppilaitosyhteistyönä. Lehti postitetaan jäsenille jäsenetuna. 
 

Oulunkylän kotisivuja täydentää ja päivittää kotisivutyöryhmä. Seura vastaa Ogelin liikekeskuksen Oulunkylä-

ilmoitustaulun hoidosta. Rakennusviraston töhryjä ehkäisevästä Siisti Stadi-projektista tiedotetaan säännöllisesti 
alueen asukkaille ja taloyhtiöille. 

 

Vuoden 2010 aikana tehdään lehden ja Oulunkylän kotisivujen välityksellä kysely oulunkyläläisille heidän toiveistaan 
seuran toiminnasta. Vireä idylli –kirjan myyntiä jatketaan. Aikaisemmin julkaistu Vihreä idylli–kirja digitoidaan ja 

siitä tehdään cd- versio. 

 

Tapahtumia ja toimintaa  
Oulunkylä -päivän muotoa ja sisältöä uudistetaan yhteistyössä alueen muiden järjestöjen kanssa. Asukasillat alueen 

ajankohtaisista asioista järjestetään seuran kevät- ja syyskokousten yhteydessä. 

Seura on mukana elokuussa järjestettävässä Taiteiden yö -tapahtumassa Seurahuoneella. 
Seuran kulttuurijaosto järjestää usean ArkiPoikki -kulttuuritapahtumia Seurahuoneella ja on mukana Oulunkylä-päivän 

ja Taiteiden yön ja muiden kulttuuritilaisuuksien järjestelyissä. 

 
Seura koordinoi Oulunkylän perinnetiedon keräys- ja julkaisuprojektia, joka toteutetaan yhteistyössä Helsingin 

yliopiston kulttuurien tutkimisen laitoksen kanssa. Seura osallistuu syyskuussa pidettävän Oiva Paloheimo -

juhlaviikon järjestelyihin sekä ”historiaa Oulunkylässä”-opintopiirin toteutukseen keväällä ja syksyllä työväenopiston 

ja Seurahuoneen kanssa. Vuoden alussa alkavaan sosiaaliviraston johtamaan Seurahuoneen tulevaisuusverstaaseen 
osallistutaan aktiivisesti. 

 

Vuonna 2010 toteutetaan kolmas kaupunkipolku Oulunkylään länsiosasta, painetaan esite toisesta eli Veräjämäen 
kaupunkipolusta ja otetaan uusintapainos ensimmäisestä Kantakylän kaupunkipolusta. Painatuskustannusten rahoitusta 

kysytään mm. paikallisilta yrityksiltä. 
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Talous ja hallinto 

Varsinainen toiminta katetaan jäsenmaksutuloin, avustuksin ja Vireä idylli -kirjan myynnillä. Lisärahoitusta mm. 

Oulunkylä-päivän ja muiden kulttuuritilaisuuksien järjestämiseen haetaan projektiluonteisesti Helsingin kaupungilta ja 
muilta tahoilta. Kaupunkipolkujen rahoitusta pyydetään oulunkyläläisiltä yrityksiltä. Lehden kulut katetaan 

ilmoitustuloin ja yhteistyötahojen myöntämin osuuksin.  

 

Kirjanpidosta ja jäsenrekisteristä vastaa taloudenhoitaja. Yhdistyksen johtokunta seuraa säännöllisesti seuran 
taloudellista tilannetta. Toiminnan hyvä sujuminen edellyttää, että työnjakoa johtokunnassa kehitetään. Johtokunta 

kokoontuu noin kerran kuussa. Tilaisuudet ja kokoontumiset pidetään etupäässä Seurahuoneella, jossa seuralla on oma 

huone. 

 


