TUOMARILA-SEURA R.Y.

DOMSBY-SÄLLSKAPET R.F.

TOIMINTAKERTOMUS 2017
1. Yleistä

Vuosi 2017 oli yhdistyksen 51. toimintavuosi.
Toiminta on normalisoitunut vilkkaan juhlavuoden 2016 jälkeen, jolloin
seura täytti 50 vuotta ja toimintaa oli paljon.

2. Hallitus

Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana neljä kertaa:
20.4.2017, 10.8.2017, sähköpostikokous 2.11.2017 ja 18.1.2018

3. Jäsenistö

Jäsenhankintaa vauhditettiin tarjouskampanjalla; historiikki + jäsenyys
yhteensä 30 euroa, Tuomarilan Kukasta ostettuna. Tämä jäsenhankintakampanja tuotti uusia jäseniä 10 kpl:tta.
Jäsenrekisterissä on tällä hetkellä 76 maksanutta taloutta.

4. Talous

Seuran talous on hyvässä kunnossa. Kassassa on varoja 9.149,40
tilinpäätöshetkellä.
Seuran toiminta saa taloudellista tukea Espoon kaupungilta toimintaavustuksen ja kohdeavustuksen muodossa. Toimintakauden aikana
kaupungin tuet oli yhteensä 2 500,00 euroa.
Vuonna 2016 valmistuneen historiikkiteoksen myynti kävi tasaisesti
pääyhteistyökumppaniemme Entressen Kirjatorin ja Tuomarilan Kukan
ansiosta.
Kirjojen varastosaldo oli 560 kpl:tta tilikauden päättyessä.

5. Viestintä

Seuran toiminnasta tiedotettiin pääasiassa kotisivujen ja Facebook-sivujen
kautta.
Seuran hallituksen päivitetyt yhteystiedot ovat näkyvillä myös EOK:n ja
EKYL:n kotiseutuyhdistysten sivustoilla.

6. Tapahtumat

Tuomarilan Elokuvapäivä (Tuomarila-päivä) järjestettiin 7.10.2017. Elokuvapäivä oli osa Suomi 100 -juhlavuoden tapahtumia Espoon kaupungin
kulttuuritarjonnassa.
Elokuvapäivään osallistui yhteensä n. 200 henkilöä.
Tuomarilan Korttelikirppis järjestettiin 25.5.2017 Tuomarilan Pallokentällä.
Espoo-päivän yhteydessä 26.8.2017 järjestettiin Illallinen Tuomarilan taivaan
alla, Suomi 100v Syödään Yhdessä -teeman mukaisesti.
Pöydät valkoisine liinoineen katettiin nurmialueelle lähelle Sunankaaren ja
Pitkännotkontien liikenneympyrää. Yhteisessä illallispöydässä oli reilut 20
ruokailijaa. Lisäksi tapahtumaan osallistuttiin yksityisillä pihoilla ympäri
Tuomarilaa.

Perinteiset seuran pikkujoulut juhlittiin Lagstadin kotiseututalolla 1.12.2017.
Mukana joulujuhlassa oli 19 henkilöä.
Seura osallistui historiikkiteoksellaan Paras kotiseututeos -kilpailuun. Voittajaksi
valittiin Jussi Jäppisen Jyväskylä-kirja.
Seura lahjoitti stipendejä Tuomarilan, Sunan ja Saarilaakson kouluille perusteena
aktiivinen ja innostunut suhtautuminen historian ja yhteiskuntaopin opiskelua
kohtaan.
7. Sidosryhmätyöskentely
Seuran hallituksen jäsen Marjukka Vainio on toiminut Asukasfoorumien
valmistelutyöryhmän sihteerinä.
Lisäksi Vainio edusti Tuomarila-seuraa myös Mun Idea -kokeilussa, jossa Espoon
keskuksen ja lähiseutujen asukkaat pääsivät kertomaan ideoitaan alueen
elävöittämiseksi.
Seuran puheenjohtaja Tiina Kähkönen valittiin EKYL:n hallitukseen varsinaiseksi
jäseneksi syyskokouksessa 30.11.2017
Yhteistyötä Suvelan Kappelin kanssa jatkettiin entiseen malliin, hyödyntäen kappelin
kokoustiloja hallituksen kokouksiin.
8. Edunvalvonta
Seura teki kuntalaisaloitteen Espoon kaupungille Tahkopolun parantamiseksi
Heikki Kotamiehen esityksestä. Kaupunkitekniikan keskus lupasi edistää
rakennussuunnittelun aloitusta Tahkopolun osalta, jotta sen toteutus saataisiin
v.2018 ohjelmaan.
Seura lähetti kirjeen Postille, tavoitteenaan saada uusi, korvaava postilaatikko
Tuomarilan Alepan yhteyteen, VPK:n kulmalta poistetun laatikon tilalle. Perusteluna
mm. se, että Alepassa on myös Postin pakettipiste. Postin edustaja totesi
vastauksessaan, ettei toivetta tulla toteuttamaan.
Seura järjesti joukkoliikenteen keskusteluillan 15.2.2018 Entressen kirjastossa,
tavoitteenaan vaikuttaa mm. bussilinjan 118 palauttamista entiselle 18:n reitille.
Tilaisuudessa oli läsnä HSL:n hallituksen jäsen Antti Aarnio kuulemassa ja
vastaanottamassa palautteet.
Seura antoi myös tukensa Kuurinniitty-seuran lähettämään kirjelmään Espoon
kaupungin konsernijaostolle, koskien rantaradan liityntäliikenteen hankaloitumista,
Länsimetron aloitettua toimintansa. Tavoitteena tässäkin oli mm. linjan 118
palauttamista entiselle 18:n reitille.

Seura tuki näkyvästi kotisivujensa ja Facebookin kautta, Mikko Siivolan Espoon
koulut kuntoon- kuntalaisaloitetta, jolla tavoitellaan;
1. investointikatosta luopumista koulujen korjausten ja uudisrakentamisen osalta
2. koulujen korjauksia nopeutetaan merkittävästi nykyisestä
3. korjausten edellyttämät väistöt ja muut muutokset valmistellaan
avoimesti
4. alakoululaisten oikeus lähikouluun ja turvalliseen koulumatkaan

Espoossa helmikuussa 2018
Tuomarila-seura ry.
Hallitus

