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TUOMARILA‐SEURA R.Y.

DOMSBY‐SÄLLSKAPET R.F.

TARKENNETTU TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017
1. Yleistä

Vuosi 2017 on yhdistyksen 51. toimintavuosi.
Yhdistyksen tarkoitus on edistää alueen asukkaiden ja jäsentensä
kotiseututuntemusta, perinteiden vaalimista ja kulttuuritoimintaa.
Yhdistys pyrkii toimimaan alueen asukkaiden yhdyssiteenä, tavoitteena
tukea elinympäristöön, asumiseen ja viihtymiseen liittyvissä asioissa,
valvomalla ja edistämällä yhteisiä etuja.
Yhdistyksen tavoitteena on myös yhteisöllisyyden, aktiivisen
vuorovaikutuksen ja osallistavan toiminnan aikaansaaminen.

2. Hallitus
Hallitus kokoontuu pääsääntöisesti neljä kertaa vuoden aikana:
kevätkaudella 2 kertaa ja syyskaudella 2 kertaa
Kokousaikatauluista päätetään uuden hallituksen
järjestäytymiskokouksessa.
Hallitustyöskentelyn fokus 2017 toimintakaudella on:
Digitaalisuuden hyödyntäminen toiminnassa (kohdat 3. ja 8.)
Yhdistyksen toiminnan jatkuvuuden varmistaminen (kohdat 3. ja 7.)
3. Jäsenistö
Jäsenrekisteri tulee päivittää ja saattaa digitaaliseen muotoon,
laskutuksen helpottamiseksi ja jäsenmaksutilanteen ajan tasalla
pitämiseksi.
Uusien jäsenien ja jäsenmaksujen saaminen on seuran elinehto.
Jäsenmaksunsa maksavien jäsenten määrä tulee saada reippaasti yli 100.
Jäsenmäärän kasvattamiseksi on tehtävä erillinen suunnitelma.
4. Talous
Seuran talous nojaa vahvasti vuosittain Espoon kaupungilta,
kulttuurilautakunnalta anottaviin apurahoihin.
Toiminta‐avustus ja kohdeavustus muodostavat keskeinen tulonlähteen
seuran taloudessa. Avustukset on anottava 30.4. mennessä.
Muita apurahoja myöntäviä säätiöitä ja tahoja tulee aktiivisesti kartoittaa
ja tehdä apurahahakemuksia seuran talouden tukemiseksi.
v.2016 valmistuneen historiikkiteoksen myyntiä ja markkinointia tulee
edelleen vahvasti jatkaa. Kirjamyynnillä on merkittävä osuus seuran
taloudessa.
5. Viestintä
Seuran toiminnasta tiedotetaan pääasiassa sähköisissä viestintäkanavien
kautta.
Seuralla on omat kotisivut osoitteessa www.tuomarila.fi ja Facebook‐
sivusto.
Kumpaakin viestintäkanavaa hyödynnetään aktiivisesti, päivittämällä niitä
jatkuvasti, tiedottamalla alueen ajankohtaisista uutisista, tulevista
tapahtumista ja osallistumalla aktiiviseen vuoropuheluun alueen
asukkaiden kanssa.
Seuran hallituksen yhteystiedot ovat näkyvillä myös EOK:n ja EKYL:n
kotiseutuyhdistysten sivustoilla.
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Sähköisen viestinnän lisäksi käytetään jonkin verran alueen
ilmoitustauluille ja postilaatikoihin jaettavaa printtimateriaalia.
6. Hallinto
Seuran hallinnollisten tehtävien hoitamiseksi ja ylläpitämiseksi tullaan
toimintakauden aikana selvittämään Yhdistysavain‐ alustan soveltuvuus ja
käyttö seuran tarpeisiin, yhdessä helppokäyttöisessä ja edullisessa
paketissa (kotisivut, jäsenrekisteri, laskutus, viestintä, some‐liitännät)
7. Tapahtumat
Tuomarilan Elokuvapäivä (Tuomarila‐päivä) järjestetään lokakuussa.
Elokuva‐päivä osana Suomi 100‐ juhlavuoden tapahtumia, ei kuitenkaan
samaan aikaan Espoo‐päivän kanssa.
Leffapäivän konsepti toteutetaan edellisvuosien tapaan (1 lasten elokuva,
1 dokumentti ja 1 aikuisten elokuva, esitykset Tuomarilan koululla)
Leffa‐päivää täydennetään Suomi 100v juhlavuoden kunniaksi
yhteistyökumppaneiden (esim. Martat, VPK, MLL) kanssa lisäaktiviteeteilla
(esim. Martta‐kahvio, paloauton esittely, MLL:n lastenhoito‐toiminnan
esittely) jolloin Tuomarila‐päivä täyttää sille asetetut, toiminnalliset
odotukset.
Muut, vuosittain toistuvat perinteiset tapahtumat :
Helatorstaina järjestettävä Tuomarilan korttelikirppis, kevään
Siivoustalkoot ja marraskuussa järjestettävät Pikkujoulut.
Sähköinen joulukalenteri jätetään pois ohjelmasta, erittäin vähäisen
käytön vuoksi sekä uuden vuoden jäälyhdyt resurssipulan ja lauhojen,
epävarmojen talviolosuhteiden vuoksi.
Uusien aktiivisten jäsenten mukaan saamiseksi on toimintaa voimakkaasti
kehitettävä. Uudenlaiset toimintamallit, erilaiset tapahtumat ja
yhteistoiminta muiden toimijoiden kanssa ovat mm. niitä toimenpiteitä,
jolla seura varmistaa toimintansa ja olemassaolonsa jatkuvuuden.
8. Historia ja arkistot
v.2016 julkistetun historiikkiteoksen Pihkassa Tuomarilaan saattaminen
sähköiseen muotoon ja mahdollisesti e‐kirjaksi tulevaisuudessa.
Seuran hallussa olevien vanhojen valokuvien skannaaminen ja erillisten
tekstien tallentaminen perustettavaan virtuaaliseen ”Tuomarila‐
museoon”.
Seuran vanhojen arkistomateriaalien siirtämistä kaupungin arkistoon
jatketaan toimintakauden aikana.
9. Sidosryhmät
Yhteydenpitoa jatketaan ja kehitetään muihin espoolaisiin
asukasyhdistyksiin ja sidosryhmiin.
Yhteistyötä Tuomarilan alueen yritysten kanssa tulee tiivistää entisestään.
Pyritään kehittämään Tuomarilaa monipuoliseksi ja viihtyisäksi asuin‐ ja
elinympäristöksi.
Jatketaan yhteistyötä Tuomiokirkko seurakunnan kanssa, Suvelan Kappelin
tiloja hyödyntäen. Yritetään vaikuttaa aktiivisesti Espoon keskukseen
avattavan Samarian asukastalon käyttäjäpalveluihin ja käyttövuoroihin.
10. Edunvalvonta

Seurataan aktiivisesti kaavoitusta, rakentamista ja palvelujen kehitystä
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yhdistyksen toimialueella. Tehdään tarvittaessa niihin liittyviä esityksiä ja
aloitteita. Ylläpidetään hyviä suhteita luottamus‐ ja virkamiehiin
yhdistyksen toimialuetta koskevissa kysymyksissä ja pyritään ylläpitämään
arvostetun lausunnonantajan ja tiedonvälittäjän asemaa.
.
Avoimiin asukasfoorumin tilaisuuksiin tulee osallistua mahdollisuuksien
mukaan, ainakin varsinaisten hallitusjäsenten toimesta, jotta
asukasfoorumeissa jaettu tieto olisi hallituksen tiedossa.
Tuomarila‐seura kuuluu Espoon Omakotiyhdistysten Keskusjärjestöön
(EOK) ja Espoon Kaupunginosayhdistysten Liittoon (EKYL) ja edm.
kautta myös Suomen Kotiseutuliittoon.
Tavoitteena olisi saada Tuomarila‐seuran edustaja myös EKYL:in
hallitukseen .

Espoossa helmikuussa 2017
Tuomarila‐seura ry.
Hallitus

