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TÖÖLÖ-SEURAN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2021 

 

Töölö-Seura ry tarkoituksena on seuran sääntöjen mukaisesti: 

-  Töölön kaikinpuolinen kehittäminen paikallisten erityispiirteiden pohjalta 

-  asuinympäristön laadun parantaminen ja ihmisten viihtyvyyden lisääminen 

-  toimialueen tunnettavuuden lisääminen 

-  omatoimisuuden ja yrittäjyyden vahvistaminen 

-  paikallisen kulttuurin vaaliminen ja edistäminen 

 

Seura toimii yhdyssiteenä ja kotiseutuharrastuksen ylläpitäjänä Töölössä asuvien asukkaiden, 

yrittäjien ja muiden toimialueesta kiinnostuneiden kesken. 

 

Yhdistys kuuluu jäsenenä Helsingin Kaupunginosayhdistysten 

Liitto ry - HELKAan ja Suomen Kotiseutuliitto ry:hyn. Seura on myös Seurasaaren Ystävät ry:n 

jäsen.  Jatketaan edelleen yhteistyötä Töölön kulttuuriseuran kanssa (Töölöläisen kulttuurikerho ).  

 

Jäsenistö 

 

Töölö-Seuran jäsenmäärä oli vuoden alussa seuraava: henkilöjäseniä 228 yritysjäseniä 33. 

Tavoitteena on saada jäsenmäärä kasvuun. Etenkin yritetään saada nuoria sekä uusia yritysjäseniä. 

 

Hallitus ja toimihenkilöt. 

 

Seuran hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä 4-6 jäsentä ja varajäsen. Hallitus valitsee tarpeelliset 

toimihenkilöt.  

 

Vuonna 2021 hallitus laatii strategian, jonka avulla toimintaan saadaan mukaan uusia toimijoita ja 

jäseniä-   

 

Yhdistyksen kokoukset 

 

Yhdistyksen varsinainen kokous pidetään kalenterivuosittain hallituksen määräämänä ajankohtana 

viimeistään huhtikuussa. 

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella läsnä olevalla varsinaisella jäsenellä yksi (1) ääni. Henkilö ei 

voi käyttää äänioikeuttaan asiamiehen välityksellä. 

Jäsentilaisuudet ja muut tapahtumat 

 

Seuran perinteisiä toritapahtumia ovat Helsinki-päivän vietto 12. kesäkuuta ja Kuusijuhla 1. 

adventtiviikonloppuna. Lisäksi aiemmin on osallistuttu Meklun katujuhlan järjestelyihin.  

 

Töölö-Seura ry järjestää vuonna 2021 mahdollisuuksien mukaan erilaisia tapahtumia, 

esitelmätilaisuuksia, asukasiltoja sekä muita tilaisuuksia ja juhlia, joista tarkemmat päätökset tekee 

ja aikataulut laatii seuran hallitus. 

http://www.toololaisenkulttuurikerho.fi/
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Itsenäisyyspäivänä lasketaan seuran perinteiden mukaisesti seppele Hietaniemen hautausmaan 

sankarihaudalle. 

 

Edustuksia 

 

Hallituksen jäsenet osallistuvat kaupungin, Helkan ja muiden tahojen järjestämiin tilaisuuksiin sekä 

tutustuvat kaupungin kehittämissuunnitelmiin.  

 

Viestintä 

Seuran toiminnasta ja tapahtumista ja joistain ajankohtaisista töölöläisiä kiinnostavista asioista 

tiedotetaan jäsenkirjein ja lyhyin sähköpostiviestein. Jäsenkirjeet toimitetaan ensisijaisesti 

sähköpostitse, sähköpostittomille kirjepostina. Yhteistyötä Töölöläinen-lehden kanssa pyritään 

kehittämään. 

 

Seura panostaa erityisesti sosiaaliseen mediaan ja Facebook-sivunsa kehittämiseen. Facebook on 

nykyaikainen kanava erityisesti tapahtumista ja ajankohtaisista asioista tiedottamiselle. Sivulla oli 

tammikuussa 2021 yhteensä 819 seuraajaa. Tavoitteena on sivun seuraajanmäärän nostaminen yli 

1000 henkeen seuraavaan vuosikokoukseen mennessä. Sivun osoite on 

http://facebook.com/groups/tooloseura . 

 

Kotisivut www.toolo-seura.fi tarjoaa perustiedot seuran toiminnasta ja sivusto on tärkeä ja kiinteä 

osa seuran viestintää. Sivuilla kerrotaan Töölö-Seurasta, miksi Töölö-Seura on olemassa, mitä se 

tekee, miten toiminta on organisoitu ja hallituksen jäsenten ja seuran yhteystiedot sekä tietysti 

ajankohtaisista asioista ja tapahtumista. Myös seuraan liittyminen ja palautteen antaminen tapahtuu 

helposti sivujen kautta. Sivustoa päivitetään säännöllisesti.  

    

 

http://facebook.com/groups/tooloseura
http://www.toolo-seura.fi/

