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Tove  Jansson  seura  ry  

  

TOIMINTAKERTOMUS  1.1.2015  –  31.12.2015  

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  7  kertaa:  12.1.,  25.2.,  15.4.  (vuosikokous),  4.5.,  1.9.,  7.10.  (Domman  seinämaalauksien  
katselmus),  10.12.  (HOAS  Leppäsuonkatu  seinämaalauksien  katselmus)  

Tove  Jansson  seura  ry:llä  on  273  jäsentä.  Vuonna  2015  uusia  jäseniä  liittyi  kahdeksan  ja  erosi  14.  
Jäsentiedotteita  lähetettiin  toimintavuoden  aikana  kolme.  Facebook-‐ryhmän  seuraajia  on  vähän  yli  900.  

TAPAHTUMAT  

Tapio  Markkanen:  Tähtitiedettä  Muumilaaksossa  

Aloitimme  vuoden  tiistaina  21.1.  Annantalosta,  jossa  n.  50  osallistujaa  kuunteli  professori,  tähtitieteilijä  
Tapio  Markkasen  esitelmää  Tähtitiedettä  Muumilaaksossa.  

Lukupiiri    

Lukupiiri  kokoontui  Rikhardinkadun  kirjastossa  keskiviikkona  11.2.  Maija  Heikkilän  johdolla.  Mukana  oli  15  
osallistujaa  

Vuosikokous  

Sääntömääräinen  vuosikokous  pidettiin  keskiviikkona  15.4.  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  
valittiin  Maija  Heikkilä,  Leena  Maija  Hurme,  Eva  Monthén  ja  Liisa  Vähäkylä.  Jäsenmaksun  suuruudeksi  
päätettiin  15  euroa.  Kokoukseen  osallistui  11  jäsentä.  Ennen  kokousta  kuulimme  seuran  jäsenen  Ritva  
Lepolan  innostavan  esityksen  muumikirjoista  sisartaiteuden  ilmentäjänä  eli  Tove  Janssonin  liikkumisesta  eri  
taiteenlajien  välissä.  

Kävelyretki  Pikku-‐Toven  koulumatka  

Keskiviikkona  10.6.  käveltiin  Pikku-‐Toven  koulumatka,  lähtö  Katajanokan,  nykyisen  Tove  Janssonin,  
puistosta.  Oppaina  olivat  reitin  suunnittelijat  Annikki  Vähätalo  ja  Marita  Koskinen.  Mukana  oli  viisi  kävelijää.  

Syntymäpäivän  vietto  

Sunnuntaina  9.8.  vietettiin  Toven  syntymäpäivää.  Perinteen  mukaisesti  jätettiin  auringonkukat  klo  14  Toven  
kotiovelle,  Ullanlinnankatu  1.  Juhlinta  jatkui  Observatorion  tiedekahvilassa.    
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Nukketeatteri  

Tiistaina  10.11.  seura  kutsui  jäsenensä  Espoo  Kannusalin  lämpiöön  teatteri  Viiruksen  esitykseen  Näkymätön  
lapsi.  Esityksen  jälkeen  näyttelijä  Pelle  Heikkilä  kertoi  esityksen  tekemisestä  ja  kiertueesta  sekä  
inspiraation  etsimisestä  Klovharun  saarella.  Yleisössä  oli  31  innokasta  aikuista  ja  lasta. 

Moomin  Shop  -‐ilta  Itiksessä  

Moomin  Shop  Itis  kutsui  seuran  jäseniä  vierailulle  maanantaina  23.11.  Teemana  oli  muumibrändi,  sen  
vahvistaminen  ja  tunnettavuuden  lisääminen.  Illan  isäntänä  toimi  Moomin.com  -‐verkkokaupan  
toimitusjohtaja  Jonas  Forth.  Mukana  oli  24  jäsentä.  

  

Yhdistyksen  hallitus  2015  

Hallituksen  jäsenet  

      Lena  Söderholm-‐Tana   puheenjohtaja  

      Annikki  Vähätalo   varapuheenjohtaja  

Kirsi  Sinko      sihteeri  

      Marita  Koskinen   nettisivuvastaava    

      Marja  Hautaluoma  

Hallituksen  varajäsenet  

Maija  Heikkilä     jäsenkirjeet  

Leena  Maija  Hurme   jäsenrekisterinpitäjä  

Eva  Monthén      facebook-‐vastaava  

      Liisa  Vähäkylä  

     

  

  

Rahastonhoitaja   Nina  Haverinen  /  Tilikonttuuri  Oy  

Toiminnantarkastaja   Henna  Mäntynen,  varalla  Kirsi  Piha  

Jäsenmaksu      15  euroa  /  2015  


