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Tove  Jansson  seura  ry  
  

TOIMINTAKERTOMUS  1.1.2014  –  30.12.2014  
Tove  Jansson  seura  ry  on  perustettu  vuonna  2007.  Patentti-‐  ja  rekisterihallitus  rekisteröi  Tove  Jansson  seura  
ry:n  /  Tove  Jansson  sällskapet  rf:n  28.3.2008,  rekisterinro  198  348,  y-‐tunnus  2359500-‐0.  Tilinumeromme  on  
OP  572068-‐278017.  
Seuran  tarkoituksena  on  kirjailija  Tove  Janssonin  muiston  vaaliminen  tovejanssonmaisessa  hengessä  ja  Tove  
Janssonin  kirjallisten  teosten  tietouden  edistäminen  sekä  lukemiseen  innostaminen.  
Hallitus  kokoontui  9  kertaa:  16.1.,  24.2.,  26.3.,  2.3.  (vuosikokous),  22.4.,  18.8.,  15.9.,  21.10.,  15.12.  
Tove  Jansson  seura  ry:llä  on  n.  220  jäsentä,  ja  jäsentiedotteita  lähetettiin  toimintavuoden  aikana  6.  
Facebook-‐ryhmän  seuraajia  on  yli  500.  
Vuotta  2014  juhlittiin  monin  tavoin  Tove  Janssonin  100-‐vuotissyntymäpäivän  merkeissä.  Siksi  myös  seura  
järjesti  runsaasti  erilaista  toimintaa.  Toven  syntymäpäivänä  9.8.  sai  päivänvalon  lukumuistoja  projektin  
tuotos  ”Viisaus  ja  elämänilo  –  lukumuistoja  Tove  Janssonin  kirjoista”,  ”Klokhet  och  livsglädje  –  Tove  
Janssons  böcker  och  läsminnen”.  Kirja  on  ladattavissa  seuran  nettisivuilla.      

Ateneumin  100-‐vuotisjuhlanäyttely  
Aloitimme  juhlavuoden  keskiviikkona  12.3.,  jolloin  meillä  oli  ilo  ja  kunnia  tutustua  ennakkoon  yhdessä  
Ateneumin  ystävät  ry:n  kanssa  100-‐vuotisjuhlanäyttelyyn  Ateneumissa.  Toven  mittavaa  uraa  
taidemaalarina,  kuvittajana,  pilapiirtäjänä,  kirjailijana  ja  muumien  luojana  esittelevä  näyttely  avautui  14.3.  
Seuralle  oli  varattu  40  kutsua  kahdelle.  

Vuosikokous  
Sääntömääräinen  vuosikokous  pidettiin  keskiviikkona  2.4.  SKS:n  (Suomalaisen  Kirjallisuuden  Seura)  
juhlasalissa.  Puheenjohtajaksi  valittiin  jatkoon  Lena  Söderholm-‐Tana.  Muiksi  varsinaisiksi  jäseniksi  valittiin  
Annikki  Vähätalo  (varapuheenjohtaja),  Marja  Hautaluoma,  Marita  Koskinen  ja  Kirsi  Sinko.  Varajäseniksi  
Leena  Maija  Hurme,  Katri  Karasma,  Eva  Monthén  ja  Liisa  Vähäkylä.  Työryhmän  jäseniksi  valittiin  Maija  
Heikkilä,  Nina  Nurminen  ja  erikseen  kutsusta  myös  Henna  Mäntyoja.  Jäsenmaksun  suuruudeksi  päätettiin  
15  euroa.  Kokoukseen  osallistui  17  jäsentä.  
Ennen  vuosikokousta  filosofian  tohtori  ja  lastenkirjallisuudentutkija  Sirke  Happonen  kertoi  vuonna  2012  
ilmestyneestä  kirjastaan  ”Muumiopas”  (SKS).  Keskustelu  oli  vilkasta,  ja  paikalla  oli  kolmisen  kymmentä  
kuulijaa.  Lisäksi  tilaisuudessa  puhui  aiheesta  Tove  ja  kääntäminen  FILIn  johtaja  Iris  Schwanck.  

Per  Olov  Jansson  haastateltavana  
Torstaina  15.5.  meille  tarjoutui  ainutlaatuinen  tilaisuus  viettää  leppoisa  hetki  Tieteiden  talon  
Tiedekahvilassa  hurmaavan  Per  Olov  Janssonin  kanssa.  Hän  oli  korkeasta  iästään  huolimatta  lupautunut  
muistelemaan  elämäänsä  ja  sisartaan  kanssamme.  Annikki  Vähätalo  haastatteli,  mukana  n.  30  kuulijaa.  
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Ateneumin  näyttely,  toinen  tutustuminen    
Keskiviikkona  21.5.  seura  kutsui  uudestaan  jäseniään  tutustumaan  Tove-‐näyttelyyn.  Yhteinen  jälkipuinti  oli  
Ateneumin  ravintola  Tablossa.  Jokainen  kustansi  käyntinsä  itse.  

Kävelyretki  Pikku-‐Toven  koulumatka  
Hallituksen  jäsenet  Annikki  Vähätalo  ja  Marita  Koskinen  työstivät  seuran  nettisivulle  kartan,  jonka  avulla  voi  
kulkea  Pikku-‐Toven  koulumatkan  Katajanokalta  kouluun  Korkeavuorenkadulle.  Reitin  varrella  voi  tutustua  
Tovelle  tärkeisiin  paikkoihin  ja  nähtävyyksiin  lukemalla  otteita  Toven  tuotannosta.  Reitin  pystyi  kulkemaan  
ensimmäisen  kerran  tiistaina  10.6.  yhdessä  seuran  kanssa  kartan  tekijöiden  opastamana.    Otteet  Toven  
kirjallisesta  tuotannosta  ja  kävelyreitin  nähtävyydet  esitellään  kartalla  suomen  ja  englannin  kielillä.  

Syntymäpäivän  vietto  
Lauantaina  9.8.  vietettiin  Toven  syntymäpäivää.  Perinteisesti  jätettiin  auringonkukat  klo  13  hänen  
kotiovelleen  Ullanlinnankatu  1.  Kukkia  kertyi  yli  100.  
Varsinainen  ”hippa”  pidettiin  Observatorion  Tiedekahvilassa  Tähtitorninmäellä.  Tanssimme  tanssinopettaja  
Pia  Karaspuron  johdolla  tovemaisesti  hulatanssia.  Kirsi  Sinko  esitteli  seuran  yhteistä  ”Lukumuistoja”-‐teosta,  
joka  julkaistiin  tuona  päivänä  seuran  nettisivuilla.  Kauniita,  hauskoja,  haikeita  ja  liikuttavia  muistoja  Tove  
Janssonista  tai  hänen  taiteestaan  on  yhteensä  48  sekä  suomeksi  että  ruotsiksi.  Mukana  juhlimassa  oli  n.  40  
jäsentä.    

Porvoon  retki  
Sunnuntaina  10.8.  seura  järjesti  omakustanteisen  matkan  Porvooseen,  jossa  tutustuttiin  Per  Olov  Janssonin  
valokuvanäyttelyyn  kulttuuritalo  Grandissa  ja  näyttelyyn  ”Tove  ja  saaristo  ”  Taidetehtaalla.  Kulttuuritalossa  
oli  sunnuntaina  tarjolla  myös  ruotsinkielinen  seminaari  lasten  kirjallisuuden  tulevaisuudesta.  

Elokuvailta  
Torstaina  11.9.  veneilimme  jälleen  Harakan  saarelle,  jossa  vietettiin  yhteistä  elokuvailtaa.  Vuorossa  oli  
elokuvatrilogian  kolmas  osa  Tove  ja  Tooti  Euroopassa.  Se  kertoo  vanhasta,  jo  kadonneesta  Euroopasta  
kuvataiteilijan  ja  kirjailijan  silmin.  Ihmisiä,  eläimiä,  kulttuuria  ja  arkea  katsellaan  Pariisissa,  Venetsiassa,  
Lontoossa,  Barcelonassa  ja  Dublinissa  sekä  Korsikalla,  Mallorcalla,  Irlannissa  ja  Islannissa.  
Kaitafilmimateriaalin  elokuvaksi  ovat  työstäneet  Riikka  Tanner  ja  Kanerva  Cederström.  He  olivat  jälleen  
vierainamme  Harakassa.  Mukana  leffayleisössä  oli  n.  30  jäsentä.  
  

Muumit  Rivieralla  -‐elokuva  
Seura  kutsui  jäseniään  katsomaan  uutta,  odotettua  animaatioelokuvaa,  Muumit  Rivieralla,  Kino  Tapiolaan  
sunnuntaina  12.10.  Seura  arpoi  10  ilmaislippua.  Mukana  katsomossa  oli  n.  20  jäsentä.  Elokuvan  jälkeen  oli  
mahdollisuus  ruokailla  yhdessä  viereisessä  ravintolassa  omakustanteisesti.  

Tutustuminen  Moomin  Shopiin  Moomin  Charactersin  toimitusjohtajan  johdolla  
Moomin  Shop  Forum  kutsui  seuran  jäseniä  vierailulle  tiistaina  11.11.  Teemana  oli  muumibrändi,  sen  
vahvistaminen  ja  tunnettavuuden  lisääminen  sekä  Tove100  juhlavuoden  vaikutus  myymälässä.  Illan  
isäntänä  toimi  Moomin  Charactersin  toimitusjohtaja  Roleff  Kråkström.  Mukana  oli  15  jäsentä.  
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Tutkija  Hanna  Lahdenperä  Schildts  &  Söderströmsissä    
  
Tapasimme  Kustannusosakeyhtiö  Schildts  &  Söderströmsin  tiloissa  tutkija  Hanna  Lahdenperän  
keskiviikkona  26.11.  Hän  kertoi  meille  tutkimusaiheestaan  Toven  novellit.  Kustannusosakeyhtiön  toimintaa  
esitteli  meille  ensin  kustannusjohtaja  Mari  Koli.  Tilaisuudessa  oli  mukana  12  henkilöä.  
  

Yhdistyksen  hallitus  2014  
Hallituksen  jäsenet  
  

  

Lena  Söderholm-‐Tana  

puheenjohtaja  

  

  

Annikki  Vähätalo  

varapuheenjohtaja  

  

  

Marja  Hautaluoma  

(jäsenkirjeet)  

Kirsi  Sinko  

sihteeri  

  

  

  

Marita  Koskinen  

nettisivuvastaava  

Maija  Heikkilä    

jäsenkirjeet  

Leena  Maija  Hurme  

jäsenrekisterinpitäjä  

Eva  Monthén     

facebookvastaava  

Hallituksen  varajäsenet  

  

  

Katri  Karasma  

  

  

Liisa  Vähäkylä  
Nina  Nurminen    

(työryhmän  jäsen)  

Henna  Mäntyoja  

(työryhmän  jäsen)  

  
  
Rahastonhoitaja  

Nina  Haverinen  

Toiminnantarkastaja  

Kirsi  Piha  /  Hans  Ekblom  

Jäsenmaksu     

15  euroa  /vuosi  

