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TOIMINTAKERTOMUS 2016 
 
1. Yleistä seuran  
toimintakaudesta Vuosi 2016 oli seuran 50. toimintavuosi. Vuoden kulkua väritti 

vahvasti Tuomarilan historiikkikirjan työstäminen ja seuran 50-
vuotisjuhlien suunnittelu. Juhlavuosi huipentui kirjan julkistamiseen 
50-vuotisjuhlissa. Juhlassa palkittiin myös seuran pitkäaikaiset 
toimihenkilöt Kotiseutuliiton kultaisin ansiomerkein.  

 
  Mennyt vuosi oli seuran historian vaativin toimintakausi resurssien 

tarkastelun näkökulmasta. Kirjan tuotanto- ja julkaisukustannukset 
sekä vuosijuhlien järjestelyt aiheuttivat seuran talouteen merkittävän 
loven. Hyvä pohjatyö, realistiset suunnitelmat ja tiukka toiminnan 
johtaminen piti kuitenkin kulut kurissa ja budjetissa. 

   
  Kirjan myynti lähti hienosti käyntiin heti julkistamisen jälkeen ja on 

tuottanut vuoden 2016 loppuun mennessä jo aiheuttamansa kulut 
takaisin. Kirjan painosmäärä oli suuri, 1000 kappaletta, josta on 
myyty noin puolet julkistamisen jälkeisen vuosineljänneksen aikana. 
Kovakantiset, numeroidut kappaleet 1-20 luovutettiin merkittäville 
henkilöille ja tuomarilalaisille, pitkäaikaisille vaikuttajille. Saajien 
nimet toimintakertomuksen liitteenä. Kirja osallistuu Vuoden 
kotiseututeos –kilpailuun. 

 
  Seuran jäseniltä ja muilta tuomarilalaisilta saatu runsas ja kiittävä 

palaute niin 50-vuotisjuhlista kuin historiikkiteoksestakin, on antanut 
seuran hallituksen jäsenille, eritoten kirjan työstäneelle 
historiikkityöryhmälle, lisää voimia jatkaa vapaaehtoista ja 
pyyteetöntä työtä kotiseutumme ja Tuomarilan asukasyhdistyksen 
hyväksi. 

 
  Haastavan ja työntäyteisen toimintavuoden läpivieminen on ollut 

seuran hallitukselle äärimmäinen ponnistus ja vaatinut niin henkisiä 
kuin fyysisiäkin voimavaroja jokaiselta hallituksen jäseneltä, joka 
tässäkin yhteydessä on syytä mainita. 

 
  Seura luovutti viisikymmenvuotisen toimintansa aikana kertyneen, 

hajallaan eri osoitteissa olleen arkistomateriaalin (allekirjoitetut 
tilinpäätökset, pöytäkirjat, kirjeenvaihto ja valokuvat) Espoon 
Kaupunginarkistolle. 

  Viimeisimmät vuodet 2011−2016 kirjanpitolain mukaiset säilytettävät 
tilinpäätösmateriaalit ovat puheenjohtajan ja rahastonhoitajan 
hallussa. 
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2. Hallitustyöskentely Seuran hallitus kokoontui toimintakautensa aikana 7 kertaa.  
  Kokouspaikka oli toukokuuhun asti seurakunnan entisissä 

Tuomarilantie 19:n toimitiloissa ja elokuusta lähtien uudessa 
Suvelan Kappelissa. 

 
  Hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden osallistumisaktiivisuus 

kokouksissa oli hyvin vaihtelevaa. 
 
 
3. Talous  Seuran taloudellinen tila on vakaa ja toimintavuoden tulos 

ylijäämäinen. Tilinpäätös osoittaa voittoa 2230,35 € 
   
 
4. Jäsenistö  Yhdistyksen hallitus asetti toimintakauden tavoitteeksi jäsenmäärän 

kasvattamisen toiminnantarkastajan kehotuksesta. 
  Hallitus käsitteli elokuun kokouksessaan jäsenmäärän kehitystä 

vuosina 2008−2015 ja totesi jäsenmäärän pudonneen 
huippuvuosien tasosta (v.2010/130 jäsentä) alle kolmannekseen 
(v.2014 vain 49 jäsentä). 

 
  Jäsenmäärää onnistuttiin nostamaan toimintakauden aikana vain 

muutamalla jäsenmaksulla, eli yhteensä maksavia jäseniä 74 kpl 
  (vrt. 2015/54). Vuoden 2016 jäsenmaksutulot olivat 1100,01 €. 
 
 
5. Edunvalvonta Tuomarila-seura on jäsen seuraavissa keskusjärjestöissä:  
  Espoon Kaupunkiosayhdistysten Liitto EKYL 
  Espoon Omakotiyhdistysten Keskusjärjestö EOK 
  Suomen Kotiseutuliitto 
   
  Toimintavuoden aikana käytiin vilkasta keskustelua EKYL:n ja 

EOK:n toiminnan sisällöstä ja niiden hyödyllisyydestä 
jäsenseuroilleen. 

  Tuomarila-seuralla on oma edustajansa vain EOK:ssa. 
  Seura maksaa jäsenmaksua EOK:lle 30€ ja EKYL:lle 65€ vuodessa. 
 
 
6. Viestintä  Seura ylläpiti aktiivisesti Facebook-sivustoaan, jossa on tykkääjiä 

tällä hetkellä 646 ja määrä on tasaisesti kasvava.  
  Seuran julkaisemat yksittäiset tiedotteet FB:ssa ovat tavoittaneet 

miltei joka kerta noin 1500 henkilöä, huippulukeman ollessa reilut 10 
700 tavoitettua lukijaa. 

  FB:n lisäksi seura ylläpitää kotisivustoaan www.tuomarila.fi, jossa 
kävijämäärät ovat vähentyneet sosiaalisen median käytön 
lisääntyessä. 

 
  Postilaatikoihin jaettavaa printtimateriaalia on jaettu toimintakauden 

aikana muutamia kertoja; mm. Siivoustalkoiden, Elokuvapäivän ja 
50v-juhlien Iltatanssien tiedotteita.  
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  Jakoalue on melko laaja, käsittäen n.1500 postilaatikkoa, lähinnä 
omakotitaloja ja rivitaloja Tuomarila-Suvela-Suna asuinalueilla. 

 
 
7. Tapahtumat Keväisin järjestettävä Siivoustalkoot- päivä ei innosta jäsenistöä 

osallistumaan oman asuinalueen ympäristön siivoukseen. 
  Siivoustalkoot ovat vahvasti hallituksen jäsenten osallistumisen 

varassa, muutamia aktiivisia naapureita lukuun ottamatta. 
 

Jo perinteeksi muodostunut Helatorstaina järjestettävä Korttelikirppis 
Tuomarilan pallokentällä keräsi myyjiä edellisvuosien tapaan reilut 
parisenkymmentä. Sää suosi niin myyjiä kuin ostajiakin.  

 
  Vuotuinen Tuomarilan Elokuvapäivä järjestettiin Espoo-päivänä  

27.elokuuta, joka ei saadun kokemuksen mukaan ollut paras 
mahdollinen päivä kävijämäärien näkökulmasta. Elokuvapäivämme 
sai kuitenkin laajempaa näkyvyyttä Espoo-päivän yhteydessä, kuin 
normaalisti yksin toimiessamme. Espoon kaupungin kulttuuritoimen 
rummuttaessa  

  Espoo-päivän toimijoiden tapahtumia median eri kanavissa. 
   
  Loppuvuoden juhlat olivat upeat, n.100 kutsuvierasta keränneet 

seuran 50-vuotisjuhlat, joita juhlittiin Tuomarilan koululla, ensin 
päivällä virallisella päiväjuhlaosuudella ja illalla Kylätanssien 
merkeissä, jossa koulun lattialla pyörähteli kuutisenkymmentä 
tanssijaa elävän musiikin tahdissa. 

 
  Päiväjuhlassa luovutettiin Kotiseutuliiton kultaiset ansiomerkit 

Tuomarila-seurassa pitkään vaikuttaneille jäsenille: 
  Sirkka-Liisa Korkala, Heikki Kotamies, Raimo Kukko ja Marja Sipilä. 

Tilaisuudessa ojennettiin myös Kotiseutuliiton hopeinen riipus Ritva 
Lassilalle historiikin päätoimittamisesta. 

   
  Perinteiset Pikkujoulut vietettiin Lagstadin Kotiseututalolla 35 juhlijan 

voimin. 
 
  Toimintasuunnitelman mukaiset tapahtumat toteutettiin paria 

kokousta ja uuden vuoden jäälyhtyjä lukuun ottamatta, jotka jäivät 
toteuttamatta lauhan sään vuoksi. 

 
 
 
  Espoossa 27. helmikuuta 2017 

Tuomarila-seura ry 
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