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OULUNKYLÄ-SEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2014
(hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2014)
Vuoden toiminnan painopistealueet ovat
 Asukkaiden osallistaminen yleiskaavaan mm. aluefoorumein
 Rakennus- ja kaavoitushistorian julkaiseminen kirjan ja näyttelyn muodossa
 Kotikaupunkipolkuvihkosen julkaiseminen, opastettujen kävelyjen järjestäminen
 Tiedottaminen alueen asioista mm. lehdessä ja kotisivuilla
 Toiminta asukastalo Seurahuoneen puolesta
 Johtokunnan työskentelyn kehittäminen

A. Oulunkylä – asuinalueen toiminnallisuus, viihtyisyys ja yhteisöllisyys
Tavoitteet
* Oulunkylän alueen yhteisöllisyys kasvaa
* Asukkailla ja päätöksentekijöillä on paremmin tietoa alueen asioista.
* Päätöksentekoa ja kannanottoja varten on käytössä hyvä yleiskäsitys siitä mitä mieltä
asukkaat ovat niistä keskeisistä asioista joita seura ajaa.
Toteutus
– Tuotetaan ehdotuksia alueen toimivuuden, viihtyisyyden ja yhteisöllisyyden kehittämiseksi ja
ylläpitämiseksi.
– Välitetään alueen asukkaiden näkemyksiä päätöksentekoa varten hyödyntäen asukaskyselyä.
– Otetaan kantaa ja annetaan lausuntoja kaavoitukseen, liikenneturvallisuuteen, ympäristönhoitoon,
terveys- ja sosiaalitoimeen, julkiseen liikenteeseen ja kulttuuriin liittyvissä asioissa.
– Viritetään asukkaiden osallistumista mm. jatkamalla Oulunkylän aluefoorumitoimintaa ja
osallistumalla uuden yleiskaavan laadintaprosessiin.
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– Toimitaan sen puolesta, että Patolan metsäalue kaavoitetaan kaupunginosapuistoksi.
– Toimitaan niin, että Tulvaniityn metsä ja Veräjälaakson viljelypalsta-alue säilyvät eikä Oulunkylän
siirtolapuutarhaa laajenneta.
– Selvitetään ja ehdotetaan uudis- ja täydennysrakentamiseen soveltuvia kohteita.
– Seurataan virkistys- ja luontoalueiden hoitosuunnitelman toteutumista ja osallistutaan alueen
Helsingin kaupungin vuosien 2014-23 viheraluesuunnitelman laadintaan.
– Esitellään alueen luonnonarvoja mm. lehdessä, kotisivuilla ja kotikaupunkipolkujen yhteydessä.
– Edistetään alueen kaupallisten palvelujen säilyttämistä ja kehittämistä tekemällä yhteistyötä alueen
liike-elämän, erityisesti liikekeskus Ogelin kanssa.
– Tiedotetaan alueen asioista kuudesti vuodessa julkaistavalla Oulunkyläinen – Pohjoiset esikaupungit
–lehdellä, Oulunkylän kotisivuilla, Oulunkylä-ilmoitustaululla Ogelin liikekeskuksessa ja sosiaalisessa
mediassa samalla pyrkien osallistamaan asukkaita.
– Annetaan syyskokouksen yhteydessä Vuoden oulunkyläläinen –tunnustus.

B. Oulunkylän kulttuuritilaisuudet, kotiseututuntemus ja historia
Tavoitteet:
* Alueella järjestetään kulttuuritilaisuuksia ja alueen kulttuuritoiminta kehittyy.
* Oulunkylän Seurahuone on monimuotoisen kulttuuritoiminnan paikka.
* Asukkaat tuntevat kotiseutunsa rakennettua ja luonnonympäristöä ja arvostavat sen ajallisia
kerrostumia ja luonnonarvoja.
* Oulunkylässä eletty ja koettu tallentuu sanoin ja kuvin.
Toteutus
– Osallistutaan alueen kulttuuritapahtumien ja -toiminnan kehittämiseen:
– osallistumalla Seurahuoneella järjestettävän asukaslähtöisen Oulunkylän Kyläjuhlan
järjestelyihin alueen muiden yhdistysten kanssa.
– osallistumalla Taiteiden yön Seurahuone säkenöi -tapahtuman järjestelyihin.
– Jatketaan Perinne- ja historiaprojekti OKARAa seuraavasti:
– saamalla alkuvuodesta valmiiksi Oulunkylä – Åggelby Vanhan Huvilakaupungin
Aikakerrostumat historiateoksen käsikirjoitus yli 200 sivua ja n. 100 kuvaa.
– valmistelemalla kevään aikana kirjan taitto sekä teetetään painatustyöt.
– käynnistämällä laaja ennakkomarkkinointi talvella.
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– pitämällä keväällä aiheeseen liittyvät esitelmät 80 vuotta täyttävän
Helsinki-Seuran ja seuran tilaisuudessa Oulunkylässä sekä myös Oulunkylän
yhteiskoululla.
– julkistamalla kirja kesäkuun alkupuolella kaupunkisuunnitteluviraston näyttelytilassa
Laiturilla, jossa Oulunkylän näyttelyosasto on osa ksv:n suurta näyttelyä.
– jatkamalla yhteistyötä kaupunginmuseon ja ksv:n kanssa koskien mm.
rakennussuojelua ja Oulunkylän kuva-arkistoa.
– Tehdään tunnetuksi Oulunkylän Kotikaupunkipolkuja (Kantakylä, Mäkitorppa, Veräjänmäki):
– julkaisemalla poluista laadukas opasvihkonen kevättalvella.
– myymällä polkuopasta mm. Oulunkylän liikkeissä ja toimitetaan se jäsenille jäsenetuna
– päivittämällä verkkosivuilla olevaa polkuaineistoa.
– järjestämällä opastettuja polkujen kävelykierroksia yhteiskumppaneiden tuella.
– Myydään Oulunkylä – Åggelby Vanhan huvilakaupungin aikakerrostumat sekä Vireä idylli –kirjoja.

C. Oulunkylä-Seuran jäsenistö ja alueen asukkaat
Tavoitteet:
* Jäsenet kokevat seuran niin merkittävänä, että pysyvät mukana.
* Seuraan liittyy uusia jäseniä.
* Toimintaryhmät toimivat aktiivisesti.
* Saadaan eri-ikäisiä ja –taustaisia asukkaita mukaan toimintaan.
* Kotisivut toimivat vuorovaikutteisesti.
Toteutus
– Hankitaan uusia jäseniä mm. tiedottamalla seurasta ja sen saavutuksista ja tavoitteista sekä
jäsenyydestä.
– Huomioidaan eri-ikäiset ja eritaustaiset asukkaat aiempaa paremmin ja kutsutaan eri kohderyhmiin
kuuluvia asukkaita mukaan seuran tilaisuuksiin ja toimintaryhmiin.
– Lähetetään jäsenille jäsenkirje kahdesti sekä halukkaille sähköinen tiedote neljästi vuodessa.
– Kehitetään Oulunkylän kotisivuja informatiivisemmiksi ja vuorovaikututeisimmiksi ja hankitaan
kotisivutoimikuntaan lisää aktiivisia toimijoita.
– Kehitetään johtokunnan ja toimintaryhmien työskentelyä mm. ottamalla käyttöön verkkofoorumi.
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* Päätöksentekoa ja kannanottoja varten on käytössä hyvä yleiskäsitys siitä mitä mieltä
asukkaat ovat niistä keskeisistä asioista joita seura ajaa.
Toteutus
– Tehdään asukaskysely oppilaitosyhteistyönä ja tiedotetaan kyselyn tuloksista mm. lehdessä.

D. Yhteistoiminta eri tahojen kanssa
Tavoitteet
* Molemminpuolinen tiedonkulku Oulunkylän yhdistysten, seurakunnan, kirjaston,
työväenopiston ja puolueiden paikallisosastojen ja liike-elämän välillä toimii.
* Yhteydet seuran ja kaupungin hallinnon keskeisten päätöksentekijöiden sekä valmistelijoiden
välillä, kuten kaupunkisuunnittelu-, rakennus-, terveys-, kulttuuri-, sosiaali- ja ympäristötoimien
sekä kaupunginvaltuutettujen ja lautakuntien jäsenten välillä toimii.
Toteutus
– Ylläpidetään ja kehitetään yhteyksiä aktiivisesti
– Tiedotetaan alueen asioista kaupunginvaltuutetuille ja lautakuntien jäsenille.
– Kutsutaan alueen kaupungin luottamushenkilöt evästys- ja keskusteluiltaan Oulunkylän
kehittämiseen liittyvistä asioista.
– Jatketaan Pro Oulunkylän Seurahuone – Pro Åggelby Socis toimintaa, jotta asukastalotoiminta
jatkuisi Oulunkylän Seurahuoneella, rakennus pysyisi asukaskäytössä ja sen peruskorjaus toteutuisi.
– Toimitaan aktiivisesti Seurahuoneen asukastaloneuvostossa.

E. Seuran talous ja hallinto
Tavoitteet:
* Rahoitetaan toiminta.
* Kehitetään talousseurantaa, kirjanpitoa, laskutusta ja jäsenrekisteriä.
Toteutus
– Tehdään jatkuvaa jäsenhankintaa tilaisuuksien yhteydessä sekä lehden ja esitteen välityksellä.
– Laskutetaan jäsenmaksut kevään jäsenkirjeen yhteydessä ja lähetetään muistutukset syyskirjeen
mukana. Pyritään sähkölaskutukseen.
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– Haetaan aktiivisesti eri tahoilta mm. OKARA-projektille, kotikaupunkipoluille ja kulttuuritoiminnalle
apurahoja, avustuksia, lahjoituksia ja osallistumista.
– Markkinoitaan erityisesti uutta Oulunkylä – Åggelby Vanhan Huvilakaupungin Aikakerrostumat –
historiateosta sekä myös Vireä idylli –kirjaa liikkeissä, tilaisuuksissa, lehdessä ja myyntipisteissä.
– Hankitaan tarvittaessa uusi atk-ohjelma taloudenhoitoa ja jäsenrekisterin hoitamista varten.
– Seurataan taloutta neljännesvuosiyhteenvedoin, lehden osalta numerokohtaisesti.

Oulunkyläinen – Pohjoiset esikaupungit -lehti ilmestyy kuudesti.
* Yhteistyökumppanit osallistuvat lehden julkaisuun aiempaa aktiivisemmin.
Toteutus
– Kehitetään toimituskunnan työskentelyä.
– Hankitaan ilmoituksia ja löydetään uusia ilmoittajia.
– Sovitetaan lehden julkaisumenot tulojen mukaan.
– Tarjotaan yhteistyökumppaneille näkyvyyttä lehdessä ja neuvotellaan heidän tarpeistaan ja etsitään
yhteistyömuotoja tiedottamisen alueella.
* Työnjako johtokunnassa toimii, työryhmät toimivat, kokoukset valmistellaan hyvin, toimintaa
arvioidaan ja arkistointi toimii myös sähköisesti.
Toteutus
– Kehitetään johtokunnan ja toimintaryhmien työskentelyä.
– Otetaan käyttöön sisäinen sähköinen viestintä- ja työskentely-ympäristö.
– Toteutetaan sähköinen arkistointijärjestelmä.
* Seuran toiminta toteutuu Kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
Toteutus
– Sovelletaan kaikessa toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa Kestävän toiminnan tarkistuslistaa.

