Oulunkylä- Seura ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2008

Johtokunnan ehdotus syyskokoukselle 22.11.2007
Yleistä
Oulunkylä- Seura toimii Oulunkylän ja sen osa-alueiden Patolan,
Veräjämäen ja Veräjälaakson kaupunginosa- ja kotiseutuyhdistyksenä.
Toimintavuoden painopistealueita ovat toimiva, vuorovaikutteinen ja
asukaslähtöinen yhteistyö asukkaiden, luottamushenkilöiden ja
kaupungin hallintokuntien välillä sekä yhteistyö alueen yhdistysten
kanssa. Seura tehostaa jäsenhankintaansa ja on perustanut tätä varten
jäsenjaoston, joka huolehtii uusien jäsenten mukaantulosta toimintaan.
Oulunkylän terveysaseman säilyminen Oulunkylässä on edelleen
Oulunkylä- Seuran päätavoitteita v. 2008. Seuran yleisenä tavoitteena
alueen kehittämisessä on pyrkimys esteettömään Oulunkylään. Tätä
toimintaa varten on jo perustettu esteettömyys- jaosto. Myös
Oulunkylän kaupunkipolkujen ja niihin liittyvän oheisaineiston
valmistuminen ja niistä tiedottaminen ovat keskeisiä asioita. Oulunkyläpäivään panostetaan edelleen yhteisyyttä luovana tekijänä.
Asukastalo Seurahuone
Seurahuoneen pysyminen nykyisenkaltaisena Oulunkylän yhteisenä
yhdistyksille ilmaisena asukastalona turvataan yhteistyöllä alueen
järjestöjen ja asukastalon ensi vuonna alkavan remontin aikana ennen
muuta sosiaalitoimen kanssa. Osallistutaan aktiivisesti v. 2008 alkavaan
Seurahuoneen kunnostamisprojektiin ja huolehditaan samalla talon
käyttömahdollisuuksien säilymisestä alueen yhdistyksillä. Seurahuoneen
remontista tulee arvioitua suurempi ja ajallisesti pitempi hanke. Oulunkylä- Seura pyrkii vaikuttamaan kaikissa vaiheissa perinteikkään talon
säilyttämiseen mahdollisemman alkuperäisessä asussa merkittävänä
historiallisena kohteena alueellamme. Seura pitää kokouksensa ja
tilaisuutensa pääasiassa Seurahuoneella sille v.2008 osoitettavassa
omassa huoneessa, jonne saadaan myös seuranaineistot. Seuran oma
huone on myös tarvittaessa projektien työntekijöiden työhuoneena.

Oulunkylä- Seura ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2008

Kaavoitus, liikenne, ympäristö, palvelut
Seurataan alueen kaavoitukseen, liikennejärjestelyihin ja – turvallisuuteen, luonnonhoitoon, joukkoliikenteeseen, sosiaali- ja terveys palveluihin liittyviä asioita sekä otetaan niihin tarvittaessa kantaa. Seura on
yhteistyössä Museoviraston kanssa ja pyrkii saamaan v.2007 metsän
pelastamisen yhteydessä esille tulleen tykkitien osittain entisöidyksi
muistomerkiksi.
Alueen liike-elämän ja yhdistysten kanssa tehdään yhteistyötä.
Molempien tahojen kanssa pidetään oma yhteistyökokous. Oulunkylän
arvokkaista vielä suojelua vaille olevista rakennuksista on syytä tehdä
kartoitus. Jo nyt kotisivuilla olemassa olevan Oulunkylän
rakennuskantarekisterin tietoja pyritään täydentämään siten, että
siihen saataisiin täydentäviä tietoja oulunkyläläisiltä. Seura osallistuu
rakennussuojelua koskevaan yhteistyöhön aktiivisesti ja pyrkii saamaan
taloja suojelun piiriin.
Tapahtumiav.2008
Perinteinen kaupunginosajuhla Oulunkylä-päivä järjestetään 18.5.2008
yhteistyössä alueen muiden yhdistysten ja tahojen kanssa Seurahuoneella ja Taiteilijapuistossa. Kevät- ja syyskokousten yhteydessä
järjestetään asukasillat ajankohtaisista asioista. Alueen kulttuuriperinnön, luonnon ja virkistysalueiden arvoja tuodaan esille sopivalla
tavalla, esim. järjestämällä opastettuja kaupunkipolkukierroksia.
Vuonna 2008 käytössä oleva Oulunkylän kaupunkipolkuverkosto omalta
osaltaan aktivoi oulunkyläläisiä tutustumaan omaan alueeseensa ja sen
historiaan.
Järjestetään tarvittaessa muistelutilaisuus, jossa tallennetaan
suullista ja kuvallista perinnetietoa. Tämä toiminta liittyy OulunkyläSeuran johtokunnan perinnejaoston työhön, johon liittyy yhteistyö
Museoviraston ja kansantieteen laitoksen kanssa Oulunkylän
perinnetiedon keräämiseksi. Yhteistyössä eri tahojen kanssa
osallistutaan mahdollisuuksien mukaan Taiteiden yö–tapahtumaan
elokuussa ja pidetään harkinnan mukaan perinteiset konsertteja sekä
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Ogeli Big Bandin että Stadian PopJazz – konservatorion kanssa ja
järjestetään Valoviikko.
Oulunkyläinen- lehti, historiateos ja muu tiedotus
Oulunkyläinen- Pohjoiset esikaupungit–lehti julkaistaan kuudesti
yhteistyössä pohjoisen suurpiirin kaupunginosayhdistysten ja
julkistahojen kanssa. Lehti tiedottaa alueen asioista niin asukkaille
kuin myös päätöksentekijöille, samalla edistäen kaupunkikulttuuria ja
kotiseutuhenkeä. Lehden levikki on 23.000 ja se jaetaan koteihin ja
keskeisiin palvelupisteisiin. Lehteä toimitetaan ja ilmoituksia hankitaan
myös oppilaitosyhteistyönä.
Vireä idylli – historiakirjan myyntiä tehostetaan järkevällä kampanjoinnilla ja hinnoittelulla. Vireä idylli- teosta jaetaan harkinnan mukaan
palkintona ylioppilaille ja kilpailujen voittajille. Vihreä idylli–teos
skannataan ja siitä tehdään cd- versio.
Seura ylläpitää ja kehittää Oulunkylän kotisivuja ja vastaa myös liikekeskukseen tulevan Oulunkylä-ilmoitustaulun hoidosta. Rakennusviraston töhryjä ehkäisevästä Siisti Stadi-projektista tiedotetaan
säännöllisesti alueen asukkaille ja taloyhtiöille.
Talous ja hallinto
Varsinainen toiminta katetaan jäsenmaksutuloin, projektiavustuksin ja
historiateoksen myynnillä. Vuonna 2008 pyritään saamaan Oulunkylän
asunto- osakeyhtiöitä ja muita yhteisöjä liittymään seuran jäseneksi.
Lehden kulut katetaan ilmoitustuloin ja yhteistyötahojen myöntämin
osuuksin. Kirjanpidosta ja jäsen-rekisteristä vastaa taloudenhoitaja.
Toiminnan hyvä sujuminen edellyttää, että työnjakoa johtokunnassa
kehitetään. Johtokunta kokoontuu noin kerran kuussa. Jäsenmäärää
kasvatetaan Oulunkylän kotisivuilla olevalla sekä kirjastossa ja
tilaisuuksissa jaettavalla esitteellä ja Oulunkyläinen-lehdessä
julkaistavalla jäsenhankintakampanjalla. Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat alueen yhdistykset, järjestöt, julkistahot ja liikeelämä sekä Helsingin kaupunginosayhdistysten liitto HELKA.
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