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TUOMARILA-SEURA R.Y.

DOMSBY-SÄLLSKAPET R.F.

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018
1. Yleistä

Vuosi 2018 tulee olemaan yhdistyksen 52. 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.
3. Jäsenistö

Jäsenrekisteriä tulee päivittää ja ylläpitää aktiivisesti sekä säilyttää
asianmukaisesti uuden 25.5.2018 voimaan tulevan henkilötietoasetuksen
mukaisesti. Rekisterin ylläpidosta on ilmoitettava seuran kotisivuilla.
Jäsenmaksun maksamisesta tulee muistuttaa jäsenistöä vuosittain, esim.
jäsenkirjeen muodossa tai muulla tehokkaalla tavalla.

4. Talous

Seuran talous nojaa vahvasti vuosittain Espoon kaupungilta saatavaan
toiminta-avustukseen ja Elokuvapäivän kohdeavustukseen.
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 loppuvarasto pyritään myymään
loppuun toimintakauden aikana. Kirjamyynnillä on edelleen merkittävä
osuus seuran taloudessa.

5. Viestintä

Seuran toiminnasta tiedotetaan pääasiassa sähköisissä viestintäkanavissa.
Seuralla on omat kotisivut 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.

6. Tapahtumat

Tuomarilan Elokuvapäivä järjestetään perinteisesti syksyllä.
Leffapäivän konsepti toteutetaan edellisvuosien tapaan (1 lasten elokuva,
1 dokumentti ja 1 aikuisten elokuva, esitykset Tuomarilan koululla)

2
Muut, vuosittain toistuvat perinteiset tapahtumat :
Tuomarilan korttelikirppis, kevään Siivoustalkoot ja vuotuiset
Pikkujoulut.
7. Sidosryhmätyöskentely Jatketaan yhteistyötä Tuomiokirkko seurakunnan kanssa, Suvelan
Kappelin tiloja hyödyntäen.
Espoon keskuksen Asukastaloa tulee myös hyödyntää seuran toiminnassa.
Seurataan aktiivisesti kaavoitusta, rakentamista ja palvelujen kehitystä
yhdistyksen toimialueella. Tehdään tarvittaessa niihin liittyviä esityksiä ja
aloitteita.
Pyritään ylläpitämään alueellisen tiedonvälittäjän asemaa.
.
Tuomarila-seura kuuluu Espoon Omakotiyhdistysten Keskusjärjestöön
(EOK) ja Espoon Kaupunginosayhdistysten Liittoon (EKYL) ja edm.
kautta myös Suomen Kotiseutuliittoon.
Espoossa helmikuussa 2018
Tuomarila-seura ry.
Hallitus

