
TÖÖLÖ-SEURAN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018

Töölö-Seura ry toimii vuonna 2018 yhdyssiteenä ja kotiseutuharrastuksen ylläpitäjänä Töölössä 
asuvien asukkaiden, yrittäjien ja muiden toimialueesta kiinnostuneiden kesken.
Töölö-Seura ry kuuluu jäsenenä Helsingin Kaupunginosayhdistysten
Liitto ry - HELKAan ja Suomen Kotiseutuliitto ry:hyn. Seura on myös Seurasaaren Ystävät ry:n 
jäsen. 

Jäsenistö

Töölö-Seuran jäsenmäärä oli vuoden alussa seuraava: henkilöjäseniä 250, yritysjäseniä 32. 
Tavoitteena on saada jäsenmäärä kasvuun. Etenkin yritetään saada nuoria sekä uusia 
yritysjäseniä.

Hallitus ja toimihenkilöt.

Tavoitteena on saada hallitukseen kulloinkin vaihtovuorossa olevien jäsenten jatkajiksi toimintaan 
sitoutuvia jäseniä. 
.

Jäsenkokoukset

Yhdistyksen varsinainen kokous pidetään kalenterivuosittain hallituksen määräämänä ajankohtana 
viimeistään huhtikuussa.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella läsnä olevalla varsinaisella jäsenellä yksi (1) ääni. Henkilö ei
voi käyttää äänioikeuttaan asiamiehen välityksellä.

Töölö-seura ry järjestää syksyllä asukasillan. Illan aikana esitellään Töölön ajankohtaisia 
asemakaavahankkeita. 

Jäsentilaisuudet

Helsinki-päivä Töölön torilla järjestetään vanhan tavan mukaan 12.6.2018. 

Töölö-Seura ry järjestää perinteisen Töölöntorin kuusijuhlan 1. adventtisunnuntain aattona.

Tarjoaa jäsenille viljelymahdollisuuksia Pauligin huvilan viljelypalstalla.
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Suunnitteilla on järjestää seuran 60-v- juhlat koko jäsenistölle.

Toteutetaan seuran seppeleen lasku itsenäisyyspäivänä Hietaniemen hautausmaan sankarihaudalle.

Edustuksia

Hallituksen jäsenet osallistuvat useaan kaupungin ja Helkan järjestämiin tiedotustilaisuuksiin sekä 
tutustuivat kaupungin kehittämissuunnitelmiin. Hallituksen jäsenet edustavat seuraa useissa 
muissakin tilaisuuksissa.

Kirjoituskilpailu

"Töölö-Seuran Nuorisojaos järjestää jo kuudennen kerran yhteistyössä alueen koulujen kanssa 
Töölö-aiheisen kirjoituskilpailun.

Kulttuuri

Julkaistaan seuran 60-vuotis historiikki. 

Kulttuurijaos on varannut teatterilippuja kevätkauden esityksiin eri teattereissa.
Töölön historiasarjan luentoja pyritään vielä jatkamaan viimeistään syyskaudella.
Taidekurssi järjestetään 17.-18.6.2018. Paikka varmistuu myöhemmin.

Viestintä

Seuran toiminnasta ja tapahtumista ja joistain ajankohtaisista töölöläisiä kiinnostavista asioista 
tiedotetaan jäsenkirjein ja lyhyin sähköpostiviestein. Jäsenkirjeet toimitetaan ensisijaisesti 
sähköpostitse, sähköpostittomille kirjepostina. 

Kotisivujen, www.toolo-seura.fi, sisältöä ja ulkoasua kehitetään edelleen niin, että kotisivuista 
muodostuisi merkittävä foorumi Töölö-Seura ry:n tiedottamiselle. Näillä sivuilla kerromme Töölö-
Seurasta, miksi Töölö-Seura on olemassa, mitä se tekee, miten toiminta on organisoitu ja 
hallituksen jäsenten ja seuran yhteystiedot sekä tietysti ajankohtaisista asioista ja tapahtumista. 
Myös seuraan liittyminen ja palautteen antaminen tapahtuu helposti sivujen kautta. Sivustoa 
päivitetään säännöllisesti. Kotisivujen Ajankohtaista-sivulla julkaistaan myös tietoja kiinnostavista 
Töölössä järjestettävistä ns. yleishyödyllisistä tilaisuuksista.
  
Seura hyödyntää myös facebook-sivustoja ja pyrkii näin lisäämään tunnettuuttaan ja sosiaalisen 
median käyttöä töölöläisiä kiinnostavissa asioissa. Sivuston osoite on 
http://facebook.com/groups/tooloseura. Kun olet kirjautuneena Facebookissa se löytyy nimellä 
Töölö-Seura ry.
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