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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 
 
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. 
 
Ylipormestarin asukasilta järjestetään Töölössä 19.5.2016. 
 
Yritysjaos 
 
Yritysjaoksen toiminta 2016 on seuraava: 
- palveluhakemiston hankinnassa mukana 
- Helsinki-päivä 12.6.2016. Ohjelmarunko valmistuu muusikko Ari Joen kanssa. 

Mukana taiteilijoita, musiikkia, laulua, hyvinvointia, lapsille ohjelmaa, kahvitarjoilua, yrityksiä 
telttoineen 

- vuoden yrittäjän valinta 
- vuoden töölöläinen kulttuurihenkilön valinta 
- joulukuusen hankinta, Töölöntorin Kuusijuhlaan, 26.11.2016 (1.adventtisunnuntain edeltävänä 

lauantaina) 
- jouluikkuna -kilpailu  
- yritysjäsenten hankintaa lisättävä 
- yhteistyötä yrittäjä jäsenten kanssa mm. Helsingin yrittäjät Töölö ry 
- mukana Poikkea Putiikki -tapahtumassa 
- mukana Pauligin huvilan viljelypalstalla 
- järjestää Pauligin huvilalla taideleirin kesäkuussa 2016 
 
Etsitään uusia yrittäjiä mukaan yrittäjäjaokseen. 

 
 

Ympäristöjaos 
 

Ympäristöjaos tulee seuraamaan Töölöä koskevia suunnitelmia, ottamaan niihin kantaa ja tarpeen 
mukaan ilmaisemaan niistä mielipiteensä kyseisille viranomaisille sekä järjestämään jäsenille 
tiedotustilaisuuksia. Erityisesti tärkeitä ovat kaavoitus koskien kaupungin puistoja ja 
vihersormisuunnitelmaa, rantoja sekä kivijalkamyymälöiden toimintaedellytyksiä. Erityisesti 
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seurataan Helsingin yleiskaavan valmistelua. Rantojen suhteen voi erityisesti mainita osallistumisen 
Helsingin rantaryhmän toimintaan. Liikennejärjestelyistä ajankohtaisia ovat raitiovaunulinjaukset, 
muu julkinen liikenne, pyörätiet ja autojen pysäköinti. Lisäksi seurataan päätöksiä jotka koskevat 
terveyskeskuksia Töölön alueella. 
 
Viestintäjaos  

Kotisivujen sisältöä ja ulkoasua kehitetään edelleen niin, että kotisivuista muodostuisi merkittävä 
foorumi Töölö-Seura ry:n tiedottamiselle, www.toolo-seura.fi. Näillä sivuilla seuramme tiedottaa 
toiminnastaan ja tapahtumistaan. Sivustoa päivitetään säännöllisesti ja siellä on luettavissa 
ajankohtaiset tiedot. 

 
Kotisivuilla on “Ajankohtaista Töölössä”-sivu, jossa voimme julkaista kontrolloidusti ns. 
yleishyödyllisiä tilaisuuksia. 

    
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. 

   
- Julkaisee Töölö-Seuran toimintaa ja Töölö-Seuraa koskevaa aineistoa Töölö-liike facebook-

sivuilla. 
- Aktivoi 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 kaupunkiosayhdistysten kesken 
www.kaupunginosat.net . 

- 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. 

- Jäsenrekisterin käytön kehittäminen ja ylläpito FloMembers - järjestelmää hyödyntäen 
jäsenasiamme pysyvät tehokkaasti hallinnassamme. 

- Kaikille jäsenille lähetetään jäsentiedote 2-3 kertaa vuodessa. 
- Säännöllinen yhteydenpito kaupungin virkamiehiin ja poliittisiin päättäjiin. 
 
Nuorisojaos 
 
Kevättalvella  2016  järjestetään jo neljännen kerran Töölö-aiheinen kirjoituskilpailu alueen 
koulujen ja Töölö-Seura ry.n Nuorisojaoksen yhteistyönä. Tarkoituksena on innostaa koululaisia 
kirjoittamaan aine Töölöstä. Kirjoituskilpailun voittajat palkitaan kussakin kilpailuun 
osallistuneessa koulussa päättäjäispäivänä 4.6.2016 rahastipendeillä ja kunniakirjoilla. Tämän 
lisäksi voittaneet työt julkaistaan Töölöläinen-lehden kesäkuun alun numerossa. 
 
Töölö-Seura ry:n Nuorisojaos osallistuu Helsinki-päivänä 12.6.2016 Töölöntorilla  järjestettävän 
Töölö-päivän suunnitteluun ja toteutukseen. Nuorisojaoksen edustaja on mukana 
järjestelytoimikunnassa suunnittelemassa ja ideoimassa päivän ohjelmaa. 
 

http://facebook.com/groups/tooloseura
http://www.kaupunginosat.net/
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Nuorisojaos osallistuu aktiivisesti Töölöntorin Kuusijuhla-tapahtumaan. Tapahtumaan pyritään 
saamaan mukaan töölöläisiä partiolippukuntia ja lasten ja nuorten harrastusseuroja. 

 
 

Kulttuurijaos  
 
Kulttuurijaoston jäseninä jatkavat Maija Blixt, Ossian Enkvist ja Tuula Palmunen-Saari. 
Maaliskuussa Ossian Enkvist pitää luennon aiheesta "Pauligin huvila Töölössä". Paikkana on 
todennäköisesti jälleen Q-teatteri, mutta vahvistus puuttuu vielä. Syksyllä järjestetään  myös luento 
Mika Waltarista, erityisesti hänen ajastaan Töölössä. Tarkemmat ajankohdat ja paikkatiedot 
ilmoitetaan paikallislehdissä, seuran koti- ja facebook-sivuilla sekä jäsenkirjeillä. 
Kirjoittajakurssi jatkuu kevään ajan ArsSanan tiloissa Töölössä. Uuden kirjoittajakurssin 
järjestämistä toisessa muodossa mietitään vielä huolellisesti.  
Teatterilippuja on varattu Helsingin kaupunginteatterin 8.3.16 Luonnon laki -näytökseen ja 
Kansallisteatterin 18.3.16 Hirttäjät -komediaan. Lippuvaraukset maija.blixt@gmail.com helmikuun 
8. ja 18. päiviin mennessä. Teattereista ilmoitetaan myös seuran koti- ja facebook-sivuilla. 
Kulttuurijaosto suunnittelee mahdollisen taidekerhon perustamista seuran jäsenille syksystä alkaen. 
Uuden taidekerhon toteutumisesta tiedotetaan jäsenkirjeissä ja seuran koti- ja facebook-sivuilla. 
Töölön Lukulamppu –lukupiiri jatkaa toimintaansa. 
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