
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017

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.

Yritysjaos

Yritysjaoksen toiminta 2017 on seuraava:
- palveluhakemiston hankinta
- Helsinki-päivä 12.6.2017 valmistuu muusikko Ari Joen kanssa, mukana taiteilijoita, musiikkia, laulua, 

lapsille ohjelmaa , hyvinvointia, kahvitarjoilua, yrityksiä telttoineen,
- vuoden yrittäjän valinta
- vuoden töölöläinen valinta
- Pauligin huvilan viljelypalsta
- yhteistyötä yrittäjien kanssa mm. Helsingin yrittäjät Töölö ry
- osallistuminen eri järjestöjen tiedotustilaisuuksiin ja koulutukseen
- joulukuusen hankinta Töölötorin kuusijuhlaan 26.11.2017
- mahdollisesti mukana jouluikkuna kilpailuun osallistuminen

- Etsitään uusia yrittäjiä mukaan yrittäjaoksen toimintaan 

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 
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 
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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.

 

Nuorisojaos

Toimintavuonna 2017 Töölö-Seura ry:n Nuorisojaokseen pyritään saamaan mukaan lisää aktiivisia 
ja innokkaita jäseniä kehittämään jaoksen toimintaa alueen lasten ja nuorten parissa. 

Suomi 100 vuotta  -juhlavuosi on voimakkaasti läsnä kevättalvella 2017 jo viidennen kerran alueen 
kouluille järjesteltävässä Töölö-aiheisessa kirjoituskilpailussa.  Kirjoituskilpailun voittajat palkitaan
kussakin kilpailuun osallistuneessa koulussa päättäjäispäivänä 3.6.2017 rahastipendeillä ja 
kunniakirjoilla. Tämän lisäksi voittaneet työt julkaistaan Töölöläinen-lehden kesäkuun alun 
numerossa ja luetaan ääneen Helsinki-päivän tapahtumassa Töölöntorilla.

Töölö-Seura ry:n Nuorisojaos osallistuu aktiivisesti seuran järjestämien tapahtumien suunnitteluun 
ja valmisteluun. Tällaisia tapahtumia ovat mm. Helsinki-päivänä 12.6.2016 Töölöntorilla  
järjestettävän Töölö-päivä ja ensimmäisen adventin lauantaina Töölöntorilla pidettävä kuusijuhla. 
Tapahtumiin pyritään saamaan mukaan töölöläisiä partiolippukuntia ja harrastusseuroja.

Kulttuurijaos 

Kulttuurijaoston jäseninä jatkavat Maija Blixt, Ossian Enkvist ja Tuula Palmunen-Saari. Lisäjäsen 
toivotetaan tervetulleeksi, mikäli halukkuutta löytyy.

Töölön historialuennot jatkuvat uusin teemoin. Ossian Enkvist luennoi 16.3. aiheesta  
"Pikkupoikana Töölössä sotavuosina" Töölön kirjaston Mika Waltari-salissa klo 18-19. Tilaisuuteen
on vapaa pääsy. Syyskauden mahdolliset luennot päätetään myöhemmin. Niistä informoidaan   
tarvittaessa mm jäsenkirjeissä.

Teatterilippuja on varattu seuraaviin esityksiin: Farssi  "Tenorit liemessä" 17.3.17 klo 19 Helsingin 
kaupunginteatterin Arena-näyttämöllä. Näytelmä  "Isä" 7.4.17 klo 19 Studio Pasilassa sekä 
"Myrskyluodon Maija"-musikaali loppuvuonna 23.11.17 klo 19 remontoidun kaupunginteatterin 
suurella näyttämöllä. Lippuvaraukset ja lisätietoja maija.blixt@gmail.com aina viimeistään 
kuukautta ennen esityspäivää. Teatteri-infoa myös seuran nettisivulla ja facebookissa.

2

mailto:maija.blixt@gmail.com
http://facebook.com/groups/tooloseura

