
 

 

 

 
 
 
 

TOIMINTAKERTOMUS 2007 
 
Toimintavuonna seura toteutti rooliansa alueen kaupunginosa- ja kotiseutuyhdistyksenä pyrkimällä tehostamaan 
asukastoimintaa ja omaa jäsenhankintaansa. Kulunut vuosi oli hyvin aktiivinen ja monipuolinen seuran toiminnassa. 
Keskeiseksi muodostui kaupunkipolku- projektin läpivienti. 
 

TILAISUUDET, KOKOUKSET JA KANNANOTOT 
Oulunkylä-päivää järjestettiin 20.5.2007 Seurahuoneella ja viereisessä Taiteilijapuistossa yhteistyössä 
oulunkyläläisten järjestöjen kanssa. Esiintyjinä olivat Ogeli Big Band, Capoeira -ryhmä, Vieno Kekkonen, Satu 
Sallamaa ja monia muita. Aurinkoiseen tilaisuuteen osallistui yli 200 henkeä. 
 

Kevätkokous pidettiin 15.3.2007 Seurahuoneella, jossa asukasillan aiheena oli asukastoiminnan aktivointi ja 
uhanalaiseksi joutuneen metsän sekä tykkitien pelastaminen. Kokouksessa puheenjohtaja haastatteli Seppo Ojaa, 
joka oli metsänpelastusoperaatiossa avainhenkilö, joka kokosi aktiivisia asukkaita mukaan toimintaan. 
  

Syyskokous järjestettiin 22.11.2007 Seurahuoneella. Kokousta edeltävän asukasillan aiheena oli Oulunkylän 
kaupunkipolku- projekti, jota esitteli hankkeen vetäjä, projektipäällikkö Pauli Saloranta. Hän esitteli ensimmäisenä 
valmistuvan ns. Kantakylän polun, joka työstetään loppuun. Kaupunkipolkuprojektin kantavana voimana oli Oulunkylän 
kotiseuturyhmä, joka teki tiedonkeruussa ja tuottamisessa arvokkaan työn. Tilaisuuden yhteydessä julkistettiin 
”Vuoden oulunkyläläinen” -tunnustus, joka annettiin asukasaktivisti Seppo Ojalle tunnustuksena asukkaiden 
saamisesta toimintaan mukaan Oulunkylälle ja oulunkyläläisille tärkeiden metsän ja vanhan tykkitien pelastamisessa. 
Toiminnan tuloksena metsä pelastui ja tykkitie todettiin muinaismuistolain mukaan suojelluksi kohteeksi. 
 
Seuran edustajat vierailivat Kaupunkisuunnitteluvirastossa puhumassa alueemme kaava- ja liikenneongelmista. Seura 
antoi lausunnon Oulunkylän liikuntapuiston kaavamuutossuunnitelmista. 
 

OULUNKYLÄINEN-LEHTI, HISTORIAKIRJA, TIEDOTUS 
Pohjoisen suurpiirin kaupunginosayhdistysten kanssa julkaistiin Oulunkyläinen - Pohjoiset 
esikaupungit -lehteä kuusi kertaa, jonka levikki on noin 23.000. Lehti jaettiin ilmaisjakeluna alueen 
koteihin ja sitä toimitettiin nippujakeluna 58 keskeiseen palvelupisteeseen Oulunkylässä ja lähialueilla.. Lehden kulut 
pystyttiin kattamaan ilmoitustuloilla ja yhteistyötahojen osallistumisella. Lehden päätoimittajana toimi Kaija-Leena 
Sinkko, vakituisena avustajana Arvi Vuorisalo, toimitussihteerinä Laura Hari ja ilmoitushankkijana Mauno Hari. Uutena 
toimittajana työskenteli Terhi Pääskylä. Lehteä jakoivat jakelupaikoille mm. Arto Salmela, Erwin Woitsch ja Tapio 
Ojanen. Lehden käytössä oli digikamera.  
 
Oulunkylän kotisivuja (http://kaupunginosat.net/oulunkyla) ylläpiti ja niiden sisältöä monipuolisti kotisivuryhmä, johon 
kuuluivat Harri Nygren, Kari Sundvall, Annikki Piilonen ja Juhani Vierimaa. 
Vireä idylli historiakirjaa myytiin noin 50 kpl. 
 
Seura tiedotti rakennusviraston töhryjä ehkäisevästä Siisti Stadi -projektista säännöllisesti alueen asukkaille ja 
taloyhtiöille. Seura piti yhteyttä alueen järjestöihin sähköisen yhdistyspostin avulla. Seuran esite on ollut jaossa mm. 
kirjastossa. Seura sai uuden email- osoitteen, seura@oulunkyla.info. Kotisivuille pääsee myös uudella osoitteella 
www.oulunkyla.info. Uusien yhteystietojen toivotaan helpottavan asukkaiden asiointia seuran kanssa. (Miten seura 
tiedotti alueen taloyhtiöille? Onko seuran esitettä ollut esillä kirjastossa?) 
 

JÄSENISTO JA LUOTTAMUSHENKILÖT 
Jäsenmäärä oli 282, joista 57 ainaisjäsentä. Seuran puheenjohtajana toimi Keijo Tanner, varapuheenjohtajana Eija 
Kärnä, muina johtokunnan jäseninä Leena Hyttinen, Jaana Kenola, Leena Ojanen, Annikki Piilonen, Eero Rantala, 
Ahti Riihimäki, Anja Soininen, Anja Suominen ja Erwin Woitsch. Johtokunnan jäsenet hoitivat vuorollaan sihteerin 
tehtäviä. Pysyvän sihteerin puute on ollut seuralle ongelma. Lehden laskutusta, kirjanpitoa ja jäsenrekisteriä hoiti 
taloudenhoitaja Päivi Wieser. Johtokunta kokoontui 10 kertaa viralliseen kokoukseen. Sen lisäksi johtokunta piti 
epävirallisen sääntöjen muutosten valmisteluun liittyvän kokouksen. Tilintarkastajina olivat Jari J. Marjanen ja Arto 
Salmela. Jäsenille lähetettiin jäsenkirje kevät- ja syyskokouksen alla. Seura oli Helsingin kaupunginosayhdistysten 
liiton HELKAn, Suomen Kotiseutuliiton ja Helsingin Asukastaloverkostoyhdistyksen HATYn jäsen. Jälkimmäisessä 
seuraa edusti Annikki Piilonen. 
 

TALOUS 
Tilinpäätös on ylijäämäinen 2.617,28€, joka on kaupunkipolun rahoitukseen tarkoitettua sidottua rahaa vuoden 2008 
käyttötarpeisiin. Kaupunkikulttuuriyksiköltä saatiin avustusta 1500 euroa Oulunkylä-päivän esiintyjäkuluihin. 
Jäsenkirjeen postitusta tukivat Oulunkylän Apteekki ja Kiinteistömaailma. Varsinainen toiminta rahoitettiin 
jäsenmaksutuloilla. Kaupunkipolkua varten seura sai apurahan Suomen Kulttuurisäätiön Uudenmaan rahastolta. 
Lisäksi hanketta tukivat Helsingin kaupunki ja YIT. 
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