
Oulunkylä-Seura ry. TOIMINTAKERTOMUS 2005    (kotisivut) 
Toimintavuonna seura toteutti rooliansa alueen kaupunginosa- ja kotiseutuyhdistyksenä 
vakiintuneen käytännön mukaan. Merkittävintä oli historiateoksen julkaiseminen 30-vuotisen 
toiminnan kunniaksi. 
 
TILAISUUDET, KOKOUKSET JA KANNANOTOT 
Oulunkylä-päivää järjestettiin 15.5. Seurahuoneella ja viereisessä Taiteilijapuistossa yhteistyössä 
oulunkyläläisten tahojen ja järjestöjen kanssa. Pääesiintyjänä oli Ogeli Big Band. Päivään 
ohjelmaan osallistui yli 300 henkeä. Kevätkokous pidettiin seurakuntasalilla 14.3., jota edeltävän 
asukasillan aiheena oli liikenneturvallisuus. Alustajana oli liikennesuunnittelija Timo Laaksonen 
kaupunki-suunnitteluvirastosta. Syyskokous järjestettiin 24.11. Seurahuoneella. Samalla 
julkistettiin uusi historiateos Vireä idylli ja vietettiin seuran 30-vuotisjuhlaa, jonka yhteydessä 
julkistettiin vuoden oulunkyläläiseksi Britta Holmlund kotiseutuhistorian tallentamisesta. 
Asukastalofoorumi-ilta pidettiin 7.3. alustus- ja työpajamuotoisena. Joulukonsertti järjestettiin 
Ogeli Big Bandin kanssa täpötäydellä Seurahuoneella. Seura vetosi sosiaalilautakuntaan yhdessä 
muiden alueen järjestöjen kanssa leikkipuisto Mäkitorpan kesätoiminnan puolesta, mikä tuottikin 
tulosta. Terveysaseman lakkautus-suunnitelmien takia seura antoi kannanoton nimenkeräyksineen 
ja teki oikaisuvaatimuksen muiden kaupunginosayhdistysten kanssa terveyslautakunnalle.  
 
OULUNKYLÄINEN-LEHTI, HISTORIAKIRJA, TIEDOTUS 
Pohjoisen suurpiirin kaupunginosayhdistysten kanssa julkaistiin Oulunkyläinen - Pohjoiset 
esikaupungit -lehteä kuusi kertaa, jonka levikki on 23.000. Lehti jaettiin ilmaisjakeluna alueen 
koteihin ja sitä toimitettiin keskeisiin palvelupisteisiin. Lehden kulut pystyttiin lähes kattamaan 
ilmoitustuloilla ja yhteistyö- tahojen osallistumisella. Lehden päätoimittajana toimi Kaija-Leena 
Sinkko, vakituisena avustajana Arvi Vuorisalo, toimitus-sihteerinä Laura Hari ja ilmoitus-
hankkijana Mauno Hari. Lehden jakoi jakelupaikoille Tapio Ojanen. Lehden käytössä oli 
digikamera. Oulunkylän kotisivuja ylläpiti ja niiden sisältöä monipuolisti kotisivuryhmä, johon 
kuuluivat Vesa Hongisto, Harri Nygren, Annikki Piilonen ja Kari Sundvall. Seura tiedotti 
rakennusviraston töhryjä ehkäisevästä Siisti Stadi -projektista säännöllisesti alueen asukkaille ja 
taloyhtiöille. Vuoden keskeisin toimi oli Vireä idylli, Oulunkylää ja oulunkyläläisiä �historia-
teoksen julkaiseminen, josta vastasi oma toimituskunta Heikki K. Järvisen johdolla. Kirjan 
toimitti Heikki Eskelinen ja taittoi Jaana Ylikangas. Kirjan runsaan 2000 kpl:n painoksesta 
myytiin runsas puolet mm. ennakkotilauksina ja Oulunkylän liikkeissä. Markkinoinnista vastasi 
pääosin Mauno Hari. Seura piti yhteyttä alueen järjestöihin sähköisen yhdistyspostin avulla. 
Seuran esite on ollut jaossa mm. kirjastossa. Arkisto siirrettiin Seurahuoneelle, sillä 
kellarivarastosta Patolassa jouduttiin luopumaan. 
 
JÄSENISTÖ JA LUOTTAMUSHENKILÖT 
Jäsenmäärä oli 262. Seuran puheenjohtajana toimi Erwin Woitsch, varapuheenjohtajana Eija 
Kärnä, muina johtokunnan jäseninä Vesa Hongisto, Orvokki Jokinen, Eija Krogerus, Kari 
Lehtola, Pentti Mäkinen, Harri Nygren, Matti Pulkkinen, Keijo Tanner ja Juhani Vierimaa. 
Kokousten sihteerinä oli Veli Autio. Lehden laskutuksen, kirjanpidon ja jäsenrekisterin hoiti 
Päivi Wieser. Johtokunta kokoontui yhdeksän kertaa. Tilintarkastajina olivat Timo Pokela ja Arto 
Salmela. Jäsenille lähetettiin jäsenkirje kevät- ja syyskokouksen alla. Seura oli Helsingin 
kaupunginosa-yhdistysten liiton HELKAn, Suomen Kotiseutuliiton ja Helsingin 
Asukastaloverkostoyhdistyksen jäsen.  
 
TALOUS 
Tilinpäätös on Vireä idylli �kirjan julkaisemisesta alijäämäinen, mutta vuoden 2006 alussa saatiin 
kirjan myynnillä olennainen osa sen kuluista katettua. Kirjaa varten ei tarvinnut ottaa 
pankkilainaa.  Kaupunkikulttuuriyksiköltä saatiin avustusta Oulunkylä-päivän ja joulukonsertin 



esiintyjäkuluihin. Varsinainen toiminta rahoitettiin jäsenmaksutuloilla.  


