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TUOMARILA-SEURA R.Y.   DOMSBY-SÄLLSKAPET R.F. 
 
 
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 
 
 
 
1. Yleistä  Vuosi 2016 on yhdistyksen 50. toimintavuosi. Yhdistyksen tarkoitus on 

edistää jäsenten kotiseudun tuntemusta, perinteiden vaalintaa ja 
kulttuuritoimintaa. Yhdistys pyrkii myös toimimaan jäsenten yhdyssiteenä 
ja tukena asumiseen liittyvissä asioissa valvomalla ja edistämällä heidän 
yhteisiä etujaan ja varsinkin pientaloasukkaiden osalta avustamalla heitä 
kiinteistön omistusta, hallintaa ja hoitoa koskevissa kysymyksissä.  

   
2. Kokoukset  Yhdistyksen yleisten kokousten yhteyteen pyritään järjestämään jäseniä 

kiinnostavia esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia tai muuta osanottoa lisäävää 
ohjelmaa. Sääntömääräiset kokoukset pidetään sääntöjen määräämänä 
aikana.  

 
3. Johtokunta ja toimikunnat 
  Johtokunta kokoontuu kuukausittain. Kokouspäivä pyritään sopimaan 

viimeistään edellisessä kokouksessa. Jaostojen ja toimikuntien 
perustamisesta päättää johtokunta. 

 
4. Edunvalvontatyö Seurataan aktiivisesti kaavoitusta, rakentamista ja palvelujen kehitystä 

yhdistyksen toimialueella. Tehdään niihin liittyviä esityksiä ja aloitteita. 
Ylläpidetään hyviä suhteita luottamus- ja virkamiehiin yhdistyksen 
toimialuetta koskevissa kysymyksissä ja pyritään ylläpitämään arvostetun 
lausunnonantajan ja tiedonvälittäjän asemaa. Jatketaan yhteistyötä 
lähialueiden yhdistysten kanssa ideoimalla toimialuetta koskevia 
kehittämiskohteita. 

   
.   Toimitaan aktiivisesti Espoon keskuksen kehittämisprojektissa ja muissa 

alueen kehittämiseen vaikuttavissa projekteissa.  
   
  Kaupunkiradan jatkon suunnittelua seurataan ja otetaan kantaa siihen. 
     
5. Kotiseutujulkaisut Jatketaan aineiston keräämistä Tuomarilan historiaa varten. Haetaan 

rahoitusta Tuomarilan historiikkia varten.  
  Seuralla on omat kotisivut osoitteessa www.tuomarila.fi. 
  Ollaan mukana omakotiyhdistysten yhteisen lehden (sivu) toimittamisessa. 
 
6. Kotiseuturetki Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan EOK:n järjestämään 

kotiseuturetkeen. 
   
7. Tuomarila-päivä Tuomarila-päivä järjestetään syksyllä yhteistyössä muiden tuomarilalaisten 

järjestöjen ja koulujen kanssa. Päivän järjestelyistä ja yhteydenotoista 
muihin yhdistyksiin vastaa johtokunta tai sen tehtävään asettama 
toimikunta.  

 
8. Yleisötilaisuudet Johtokunnalle annetaan tehtäväksi suunnitella muut mahdollisesti 

järjestettävät yleisötilaisuudet (lystitapahtumat, kirpputori, pikkujoulut jne.) 
sekä niiden toteutus. Syksyllä järjestetään elokuvapäivä Tuomarilassa 
yhdessä Espoon kulttuuritoimen ja alueen muiden yhdistysten kanssa. 
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Järjestetään Tuomarila-seura ry:n 50-vuotisjuhla. 
 
9. Perinteen keruu Pyritään kuvauttamaan vielä jäljellä olevia vanhoja rakennuksia ja 

näkymiä. Jatketaan vanhojen valokuvien keräämistä sekä kuva-aineiston 
taustatietojen selvittelyä. Vanhoilta tuomarilalaisilta pyritään keräämään 
muistitietoa haastatteluin ja muutakin kirjallista aineistoa käyttäen. 
Rohkaistaan jäsenistöä keräämään tietoa videotallenteille. Toimitaan 
yhteistyössä Tuomarilan perinneryhmän kanssa.  

  Tuomarila-seuralla ja Tuomarilan perinneryhmällä on valokuvia, jotka 
pitäisi saada taltioitua myös digitaalisessa muodossa. Ollaan yhteydessä 
museovirastoon ja etsitään yhdessä heidän kanssaan keinoja tämän tärkeän 
asian ratkaisemiseksi. 

 
10. Tuomarila-seuran 50-vuotisjuhlajulkaisu 
  Pyritään keräämään tarinoita ja kuvia Tuomarilasta haastattelemalla 

ihmisiä, sekä mahdollistamalla aineiston laatiminen netin välityksellä. 
Julkaistaan juhlajulkaisu loppusyksystä. 

 
11. Talkootoiminta Lähiympäristön siivoustalkoot järjestetään edellisten vuosien tapaan 

keväällä.  
 
12. Keskusjärjestöt Tuomarila-seura kuuluu Suomen Kotiseutuliittoon, Espoon 

Kaupunkiosayhdistysten Liiton kautta ja Espoon Omakotiyhdistysten 
Keskusjärjestöön sekä Espoon Kaupunginosayhdistysten Liittoon. 
Keskusjärjestöjen tehtävistä keskustellaan ja etsitään myös uusia 
yhteistyökumppaneita.  

   
13. Yhteistyö ja verkostoituminen 
  Yhteydenpitoa jatketaan ja kehitetään muihin espoolaisiin kotiseutu- ja 

omakotiyhdistyksiin. 
  Jatketaan yhteistyötä Tuomarilan alueen yhdistysten, yritysten ja koulujen 

kanssa. Pyritään kehittämään Tuomarilaa monipuoliseksi ja viihtyisäksi 
asuin- ja työympäristöksi. Jatketaan ponnisteluja yhteisen toimitilan sekä 
nuorison kokoontumistilan aikaansaamiseksi. Yritetään vaikuttaa 
aktiivisesti kaavoitukseen yms., jotta saataisiin elinkeinoelämän palveluja 
Tuomarilaan.  

 
14. Tiedotustoiminta Tuomarila-tiedotetta jaetaan toiminta-alueelle vähintään kerran vuodessa. 

Muuten tiedotetaan ilmoitustauluilla, yhdistyksen kotisivuilla ja 
Facebookissa. 
Tuomarila-seuran kotisivuja ja Facebook sivuja ylläpidetään ja ollaan 
mukana selvitystyössä kaikkien kotiseutuyhdistysten sivujen saamisessa 
kaupungin sivustoille. 
 
 
 
 
Hallitus 


