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Yleistä
Oulunkylä-Seura toimii Oulunkylän ja sen alakaupunginosien Patolan, Veräjämäen ja Veräjälaakson
kaupunginosa- ja kotiseutuyhdistyksenä. Toimintavuoden painopistealueita ovat toimiva vuorovaikutteinen
yhteistyö asukkaiden, luottamushenkilöiden ja kaupungin hallintokuntien välillä sekä yhteistyö alueen
yhdistysten kanssa, Oulunkylä-päivään panostaminen ja Vireä idylli –historiakirjan myynti.
Asukastalo
Seurahuoneen pysyminen nykyisenkaltaisena Oulunkylän yhteisenä asukastalona yritetään turvata
yhteistyöllä alueen järjestöjen ja sosiaalitoimen kanssa. Osallistutaan aktiivisesti Seurahuoneen
käyttäjäneuvoston toimintaan ja käynnistetään rakennuksen kunnostamis- ja rahoitussuunnittelu. Seura pitää
kokouksensa ja tilaisuutensa pääasiassa Seurahuoneella.
Kaavoitus, liikenne, ympäristö, palvelut
Seurataan alueen kaavoitukseen, liikennejärjestelyihin ja -turvallisuuteen, luonnonhoitoon,
joukkoliikenteeseen, sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyviä asioita sekä otetaan niihin tarvittaessa kantaa.
Järjestetään asukasilta luonnonhoidosta. Alueen liike-elämän ja yhdistysten kanssa tehdään yhteistyötä.
Molempien tahojen kanssa pidetään oma yhteistyökokous. Kaupungin toimesta tehdään arvokkaista vielä
suojelua vaille olevista rakennuksista kartoitus. Seura osallistuu tähän yhteistyöhön aktiivisesti ja pyrkii
saamaan talot suojelun piiriin.
Tapahtumia
Perinteinen kaupunginosajuhla Oulunkylä-päivä järjestetään 20.5. 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 rakennusperintöpäivänä syyskuussa opastettu kiertokävely ja
alkukesästä opastettu luontoretki Vantaanjoen ympäristössä. Järjestetään muistelutilaisuus, jossa tallennetaan
suullista ja kuvallista perinnetietoa.Yhteistyössä eri tahojen kanssa osallistutaan Taiteiden yö –tapahtumaan
elokuussa ja pidetään joulukuussa perinteiset konsertit sekä Ogeli Big Bandin että Arabian PopJazz –opiston
kanssa.
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. Seura ylläpitää ja kehittää Oulunkylän kotisivuja ja vastaa myös liikekeskukseen
tulevan Oulunkylä-ilmoitustaulun hoidosta. Vireä idylli -historiateosta markkinoidaan tuloksekkaasti.
Rakennusviraston töhryjä ehkäisevästä Siisti Stadi -projektista tiedotetaan säännöllisesti alueen asukkaille ja
taloyhtiöille.
Talous ja hallinto
Varsinainen toiminta katetaan jäsenmaksutuloin, projektiavustuksin ja historiateoksen myynnillä. Lehden
kulut katetaan ilmoitustuloin ja yhteistyötahojen myöntämin osuuksin. Kirjanpidosta ja jäsenrekisteristä
vastaa taloudenhoitaja. Toiminnan hyvä sujuminen edellyttää, että työnjakoa johtokunnassa kehitetään.
Johtokunta kokoontuu noin kerran kuussa. Jäsenmäärää kasvatetaan kirjastossa ja tilaisuuksissa jaettavalla
esitteellä ja lehden jäsenhankintakampanjalla. Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat alueen yhdistykset,
järjestöt, julkistahot ja liike-elämä sekä Helsingin kaupunginosayhdistysten liitto HELKA.

