
  
 

Toimintasuunnitelma 2020 

Oulunkylä-Seura 
 Oulunkylä-seura painottaa 55. toimintavuonnaan Oulunkylän yhteisöllisyyden 

edistämistä ja seuran toiminnan kehittämistä.  

 Kaupunginosayhdistyksenä jatkamme ja kehitämme edelleen aktiivista vaikuttamista 

Oulunkylän puolesta kaavoituksen, viheralueiden, rakentamisen, julkisen liikenteen ja 

palveluiden kehittämisessä. 

 Vahvistamme Oulunkylä-Seuran roolia kaupunginosan keskeisenä toimijana sekä 

alueen pitkäjänteisten kehitysprosessien tuntijana ja taitajana mm. panostamalla 

viestinnälliseen uudistumiseen sekä jäsenhankintaan. 

 Järjestämme kaksi asukasiltaa ja organisoimme Ogelin kyläjuhla -tapahtuman, joka 

toteutetaan yhteistyössä alueen yhteisöjen ja aktiivien kanssa.  

 Edistämme kotiseutuvalistusta ja teemme Oulunkylän historiaa tunnetuksi. 

 Noudatamme toiminnassa kestävän kehityksen periaatteita ja kannustamme 

myös yhteistyötahoja sitoutumaan kestävän kehityksen toimenpidesitoumukseen: 

https://kestavakehitys.fi/sitoumus2050 

Aluekehittäminen 

 Seurataan Helsingin yleiskaavan etenemistä asemakaavavaiheisiin, osallistutaan siihen 

ja tuetaan myös asukkaiden osallistumista. Ajankohtaisia alueita ovat mm. 

Käskynhaltijantie – Norrtäljentie, asemanseutu, Veräjämäki, Oulunkyläntien 

lähialueet, Patola ja Solakalliontien alue. 

 Seurataan kaupungin aluesuunnitelmien toteutumista Oulunkylän osalta. 

 Tuodaan esille ja edistetään Kansallisen kaupunkipuiston toteutumista. Seurataan 

maakaasujohdon uuden linjauksen toteuttamista Itsenäisyydenpuiston ja 

Patolanmetsän halki ja sen vaikutuksia. 

 Ylläpidetään ja kehitetään edelleen kaavoitus- ja ympäristöryhmää. 

 Jatketaan yhteistyötä kaupunginmuseon ja kaupunginsuunnitteluviraston kanssa 

koskien mm. rakennussuojelua ja Oulunkylän kuva-arkistoa. 

Asukas- ja kulttuuritilaisuudet 

https://kestavakehitys.fi/sitoumus2050


 Järjestetään kaikille avoimet asukasillat yhdistyksen kevät- ja syyskokouksen 

yhteydessä. Syyskauden asukasillan yhteydessä nimetään Vuoden oulunkyläläinen –

tunnustuksen saaja. 

 Oulunkylä-Seura organisoi Ogelin kyläjuhla -tapahtuman ja toimii sen vastuullisena 

järjestäjänä. Tapahtuman teema, ohjelma ja toteutus tehdään yhdessä alueen 

yhteistyötahojen kanssa. Oulunkylä-seura hankkii tapahtumalle rahoitusta perustuen 

tapahtumatyöryhmän (avoin alueen kaikille yhteisöille ja aktiiveille) kanssa 

laadittuun suunnitelmaan. Vuoden 2020 tapahtumassa hyödynnetään kokemukset ja 

palautteet 2019 toteutuksesta. 

 Selvitetään mahdollisuuksia osallistua Taiteen yö 2020 –tapahtumaan Seurahuoneella. 

Oulunkylä-Seuran viestintä 

 Seuran julkaisema Oulunkyläinen -lehti ilmestyy kuudesti vuonna 2020 Eepinen Oy:n 

kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Asukkaiden jutunaiheet ja kirjoitukset ovat 

edelleen tervetulleita lehteen.  Lehden verkkoversio on luettavissa osoitteessa 

http://oulunkylainen.fi 

 Oulunkylä-seuran hallitus tarkastelee ja kehittää viestintää kokonaisuudessaan 

toimintavuoden aikana (sisällöt, kanavat, toimintatavat). 

 Valmistellaan ja toteutetaan verkkosivuston uudistus. 

 Ylläpidetään Oulunkylän kirjaston kanssa Ogelin ilmoitustaulua ja parannetaan 

päivityskäytäntöjä. 

Kotiseutuvalistus 

 Kannustetaan asukkaita Oulunkylän kotikaupunkipoluille (Kantakylä, Veräjänmäki, 

Mäkitorppa) myymällä Oulunkylän kotikaupunkipolut –opasta ja järjestämällä 

kotikaupunkikävelyitä.  

 Tutkitaan polkujen laajentamista luontokohteiden osalta.  

 Järjestetään opastettuja luontoretkiä asukkaille ja muille toimijoille, esim. kouluille. 

 Harkitaan mahdollisuuksia hakea kotiseutuvalistukseen liittyen projektirahoitusta 

OmaStadi 2020 kautta. 

 Tehdään tutuksi kotiseutua ja sen historiaa myymällä kirjaa Oulunkylä-Åggelby –

Vanhan huvilakaupungin aikakerrostumat. Harkitaan Vireä idylli –kirjan 

lahjoittamista asukkaille kampanjaluonteisesti. 

Yhteistyö 

 Jatketaan hyvää yhteistyötä alueen yhdistysten, naapurikaupunginosayhdistysten, 

asukastalo Seurahuoneen, kaupunginosayhdistysten kattojärjestö Helka ry:n, Suomen 

Kotiseutuliiton - sekä kaikkien seuran toiminnassa mukana olevien aktiivien kanssa. 

 Edistetään yhteistyötä Oulunkylän yhdistysten kesken kutsumalla aktiivisesti 

verkostoa koolle ja viestimällä ajankohtaisista aiheista.  

 Osallistutaan Helsingin kaupungin asukasyhteistyötiimin toimintaan.  

http://oulunkylainen.fi/


 Pidetään yhteyttä alueen palvelutarjoajiin ja yrittäjiin. Mahdollisuuksien mukaan 

tuodaan alueen palveluverkostoa esille ja nostetaan esiin alueen uusia yrittäjiä sekä 

muita toimijoita. 

 Toimitaan Seurahuoneen asukastaloneuvostossa sekä tarvittaessa osallistutaan 

asukastalon toiminnan edistämiseen sosiaali- ja terveysviraston kanssa.  

 Osana Oulunkylä-Seuran viestinnällistä uudistamista tarkastellaan mahdollisuuksia 

alueen asukasosallisuuden edistämiseen ja aktivointiin eri tavoin. 

Talous 

 Tehdään jatkuvaa jäsenhankintaa.  

 Haetaan aktiivisesti eri tahoilta projekteille ja kulttuuritoiminnalle apurahoja, 

avustuksia, lahjoituksia ja osallistumista.  

 Markkinoidaan ja myydään seuran julkaisuja. 

 Seurataan taloutta neljännesvuosiyhteenvedoin sekä erikseen mahdollisia rahoituksia 

saaneita projekteja rahoituslähteen ohjeistusten mukaisesti (esim. Kyläjuhlat). 

 Varaudutaan suuntaamaan joulukuusien myynnistä saatua tuloa alueen lasten ja 

nuorten hyväksi. 

 OmaStadi 2020: osallistutaan aktiivisesti osallistavan budjetoinnin hankkeeseen 

toimintavuoden aikana ja tarkastellaan mahdollisuuksia hakea rahoitusta joko seuran 

omalla tai esimerkiksi yhdessä Pohjois-Helsingin alueen toimijoiden kanssa. 

 


