
TÖÖLÖ-SEURAN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

Töölö-Seura ry:n tarkoituksena on toimialueensa monipuolinen kehittäminen paikallisten 

erityispiirteiden pohjalta yhteistyössä asukkaiden, viranomaisten ja muiden yhteisöjen 

kanssa edistää toimialueensa asukkaiden, yritysten ja yhteisöjen toimintaedellytyksiä, 

toimialueensa asuinympäristön laadun parantaminen ja viihtyvyyden lisääminen, 

paikallisen kulttuurin vaaliminen ja edistäminen, toimialueensa tunnettavuuden lisääminen. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimii alueensa etujärjestönä, tekee yhteistyötä 

kunnallishallinnon, viranomaisten ja yhteisöjen kanssa, osallistuu aluetta koskevaan 

suunnitteluun ja vaikuttaa päätöksentekoon tehden lausuntoja, aloitteita ja esityksiä, toimii 

alueensa asukkaiden, yritysten ja yhteisöjen yhdyssiteenä, järjestää asukastapaamisia ja 

muita kokouksia ja tapahtumia. 

Töölö-Seura ry kuuluu jäsenyhdistyksenä Helsingin Kaupunginosayhdistysten Liitto 

(HELKA) ry:hyn ja sitä kautta Suomen Kotiseutuliitto ry:hyn.

Jaosten toimintasuunnitelmat

Viestintäjaos

-  Kehittää Töölö-Seura ry:n kotisivujen sisältöä ja ulkoasua niin, että kotisivuista 

muodostuisi merkittävä foorumi Töölö-Seura ry:n tiedottamiselle, www.toolo-seura.fi. Näillä 

sivuilla seuramme tiedottaa toiminnastaan ja tapahtumistaan. Sivustoa päivitetään 

säännöllisest ja siellä on luettavissa ajankohtaiset tiedot.

-  Jaos hyödyntää seuran facebook-sivustoja ja näin edesauttaa Töölö-Seura ry:tä 

lisäämään sosiaalisen median käyttöä, http://facebook.com/groups/tooloseura. Tämä 

sivusto löytyy Facebookissa kirjautuessa ollessasi nimellä: Töölö-Seura ry.

-  Pyrkii aktivoimaan töölöläisiä kirjoittamaan ja kommentoimaan kyseisellä sivulla 

kaupunginosamme tapahtumia. 



-  Kehittää yhteistyötä töölöläisten tiedotusvälineiden kanssa.  

-  Osallistuu Vuoden töölöläisen Yrittäjän sekä Vuoden töölöläisen kulttuurihenkilön 

valintaan.

-  Toimii ympäristö- ja yritystoimikunnan apuna. 

-  Toimii viestinnällisissä toiminnoissa yhteistyössä HELKA:n (Helsingin 

kaupunginosayhdistykset ry) kanssa, sekä muiden kaupunkiosahdistysten kesken 

www.kaupunginosat.net

-  Ylläpitää ja päivittää verkkotunnusten reristeröidyn käyttöoikeuden.

-  Osallistuu “Ruusulankatu 10”  Hyvä naapuri-ryhmän toimintaan

 

-  Osallistuu Töölötorilla vuosittain 12. kesäkuuta pidettävän Helsinkipäivä-tapahtuman 

toteutukseen.

-  Osallistuu Töölön alueen “Toritapahtumiin” näkyvästi omalla tapahtumaan soveltuvalla 

teltalla.

-  Jäsenhankintaa suoritetaan tiedottamalla yhdistyksen toiminnasta netissä sekä 

esittelemällä yhdistyksen toimintaa eri tilaisuuksissa. Yhdistyksen näkyvyyttä pyritään 

lisäämään kaupunginosajulkaisujen kumppanuussivujen avulla.

-  Kaikille jäsenille lähetetään jäsentiedote 2-3 kertaa vuodessa.

- Säännölllinen yhteydenpito kaupungin virkamiehiin ja poliittisiin päättäjiin.

Ympäristöjaos

Ympäristöjaos tulee seuraamaan seuraavia Töölöä koskevia suunnitelmia, ottamaan niihin 

kantaa ja tarpeen mukaan ilmaisemaan niistä mielipiteensä kyseisille viranomaisille:

Kaavoitus: Kaupungin puistot ja vihersormisuunnitelma, rannat sekä kivijalkamyymälöiden 



toimintaedellytykset. Erityisesti voi mainita osallistuminen Helsingin rantaryhmän 

toimintaan. 

Liikennejärjestelyt: Yksityisautot, julkinen liikenne, pyörätiet sekä pysäköinti.

Talojen suojelu: Edellytetään, että kiinteistöjä koskevilla suojeluesityksillä on kiinteistön 

omistajien tuki ja hyväksyntä. Pyritään edistämään kaupunkikuvallisesti hyväksyttävää 

ullakkorakentamista mm. kattovyöhykekartan määräyksiä poikkeusluvan jatkamisen 

yhteydessä lieventämällä. Edistetään toimivien hissiratkaisujen toteuttamista 

arvokiinteistöjen porraskäytäviin.

Yritysjaos

 

- Töölön palveluhakemiston julkaiseminen

- Töölö-päivän toritapahtuman järjestäminen Helsinki-päivänä 12.6.2014 

- yritysjäsenten hankintaa lisätään 

- joulukuusen hankinta Töölöntorin liikenteenjakajaan

- vuoden töölöläisen yrittäjän valinta 

- jouluikkunakilpailu 

Nuorisojaos

Töölö-Seura ry:n nuorisojaoksen  7. toimintavuosi  on käynnistymässä. Jaos on tehnyt 

yhteistyötä mm. alueen leikkipuiston, ala- ja yläkoulujen ja partiolippukuntien kanssa. Tätä 

yhteistyötä pyrimme kuluvana toimintavuonna entisestään syventämään.

Vuonna 2014  järjestetään jo toisen kerran Töölö-aiheinen kirjoituskilpailu on alueen 

koulujen ja Töölö-Seura ry.n Nuorisojaoksen  yhteistyönä. Tarkoituksena on innostaa 

alueen koululaisia  kirjoittamaan aine Töölöstä. Koulujen päättäjäispäivän 31.5.2014 

kirjoituskilpailun voittajat palkitaan kussakin kilpailuun osallistuneessa koulussa 

stipendeillä.

Yhteistyö leikkipuisto Taivallahden kanssa jatkuu. Nuorisojaos osallistuu leikkipuiston 

kevään ja syksyn juhliin. Leikkipuiston vastaava ohjaaja Lissu Vierikko on mukana 

Nuorisojaoksen toiminnassa.



Töölö-Seura ry:n Nuorisojaos osallistuu tulevaan Helsinki-päivänä 12.6.2014 Töölöntorilla  

järjestettävän  Töölö-päivän suunnitteluun ja toteutukseen. Nuorisojaoksen puheenjohtaja 

Sirpa Ruotsalainen on mukana järjestelytoimikunnassa suunnittelemassa ja ideoimassa 

päivän ohjelmaa.

Kulttuurijaos

Töölön historia-luentosarjan 3 viimeistä luentoa pidetään kevään 2014 aikana Töölön 

kirjaston Waltari-salissa. Ossian Enkvist luennoi edelleen ja tilaisuuksista tiedotetaan 

Töölö-Seuran kotisivuilla, Facebookissa, paikallislehdissä sekä Helsingin Sanomissa.

Töölön historia-luentosarja uusitaan mahdollisesti syyskaudesta 2014 alkaen. 

Luentopaikka kuitenkin vaihtuu Töölön kirjaston remontin takia. 

Yleisökäynti Töölön sairaalaan järjestetään kevään kuluessa. Tavoitteena on kuulla ensin 

luento sairaalan historiasta ja tutustua sen jälkeen sairaalan museoon.

Teatterikerholaisille ja heidän ystävilleen on toistaiseksi varattu lippuja kevään kevään 

kahteen esitykseen; Järki ja tunteet Helsingin kaupunginteatterissa ja Kattona tähtitaivas 

Lillanissa.

Syyskauden esitykset ovat vielä avoinna, mutta toiveita pyritään huomioimaan.

Teatterikerholaisille pyritään järjestämään myös tutustumiskäynti Kansallisteatterin 

lavasteisiin ja/tai näyttelijätapaaminen Q-teatterissa.


