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Tove  Jansson  -‐seura  ry  

  

TOIMINTAKERTOMUS  1.1.2017  –  31.12.2017  

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  8  kertaa:  11.1.,  22.3.,  6.4.  (vuosikokous),  3.5.,  23.8.,  26.9.,  1.11.  ja  14.12.  

Tove  Jansson  -‐seura  ry:llä  on  121  jäsentä  (marraskuu  2017).  Edellisvuonna  hallitus  päivitti  jäsenrekisteriään  
ja  poisti  rekisteristä  ne,  jotka  eivät  olleet  maksaneet  jäsenmaksuaan  muistutuksista  huolimatta.  
Jäsentiedotteita  lähetettiin  toimintavuoden  aikana  viisi.  Facebook-‐ryhmän  seuraajia  on  1308  (tammikuu  
2018).  

TAPAHTUMAT  

Elokuvailta    

Kutsuimme  jäsenemme  Töölön  kirjastoon  tiistaina  17.1.  Katsomme  yhdessä  Nina  Pulkkiksen  
käsikirjoittaman  ja  ohjaaman  dokumenttielokuvan  ”Menestyksen  takana  -‐  Muumipeikosta  
miljardibisnes”,  Tove  Janssonin  muumien  tarina  perheyritykseksi  (2014).  Yleisöä  oli  paikalla  20  henkeä.  

Teatteri  

Keskiviikkona  15.2.  seura  tarjosi  osin  subventoidun  teatteriesityksen  TOVE  Svenska  Teaternissa.  Lippuja  
lunastettiin  24  kpl.    

Luento  

Tiistaina  28.2.  taidehistorioitsija  Tiina  Ottela  piti  Töölön  kirjaston  Mika  Waltari  salissa  meille  esitelmän  
otsikolla  ”Tove  Jansson  kuvataiteilijana”.  Luentoa  seurasi  35  osallistujaa.  
  
Lukupiiri  

kokoontui  Rikhardinkadun  kirjastossa  torstaina  30.3.  Maija  Heikkilän  johdolla.  Lukupiirissä  käsiteltiin  Ylen  
Suomi  100  -‐juhlavuoden  Kirjojen  Suomi  -‐kampanjan  teosta  ”Muumipapan  urotyöt”.  Mukana  oli  8  henkilöä.  

Vuosikokous  

Sääntömääräinen  vuosikokous  pidettiin  torstaina  6.4.  Ateneumin  taidemuseon  kahvilassa.  Ennen  kokousta  
tutustuttiin  näyttelyyn,  joka  esitteli  Tuulikki  Pietilän  tuotantoa.    

Puheenjohtajaksi  valittiin  jatkoon  Lena  Söderholm-‐Tana.  Muiksi  varsinaisiksi  jäseniksi  valittiin  Annikki  
Vähätalo  (varapuheenjohtaja),  Marja  Hautaluoma,  Marita  Koskinen  ja  Maija  Heikkilä.  Varajäseniksi  valittiin  
Kirsi  Sinko,  Eva  Monthén  ja  Liisa  Vähäkylä.  Jäsenmaksun  suuruudeksi  päätettiin  15  euroa.  Kokoukseen  
osallistui  15  jäsentä.  
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Toven  syntymäpäivä  ja  juhlakonsertti  Tampere-‐talossa  

Toven  syntymäpäivänä  keskiviikkona  9.8.  vietiin  kukat  perinteisin  menoin  hänen  ateljeensa  sisäänkäynnin  
viereen  ja  kuunneltiin  otteita  Toven  teksteistä.  Suuremmin  juhlittiin  tällä  kertaa  Tampere-‐talossa  
järjestetyssä  konsertissa,  jonne  Tampere-‐talo  järjesti  bussikuljetuksen.  Hallituksesta  oli  mukana  juhlimassa  
kaksi  henkilöä.  

Luento  

Kokoonnuimme  tiistaina  26.9.  Töölön  kirjastoon  kuuntelemaan  arkkitehti  Mikko  Heikkisen  esitystä  
”Muumitalon  arkkitehtuurista  –  metsien  ja  järvien  maassa  on  väärin  asua  hyvin  siivotuissa  laatikoissa”.  
Esitystä  seurasi  n.  40  henkeä.  Esityksen  jälkeen  hallitus  piti  kokouksen.  

Vierailu  Förlaget-‐kustantamoon  

Torstaina  5.10.  jäsenet  olivat  Förlagetin  vieraina  tutustumassa  kustantamon  toimintaan  ja  sen  julkaisemiin  
Tove  Janssonin  teoksiin.  Mukana  oli  12  jäsentä.  

Vuosijuhla  

Tove  Jansson  seura  täytti  10  vuotta  8.11.2017.    Seuran  10-‐vuotistaipaleen  kunniaksi  järjestimme  jäsenille  
mahdollisuuden  tutustua  Helsinki  Distilling  Companyn  toimintaan.  Yritys  valmistaan  mm.  Toven  
suosikkijuomaa  viskiä,  ja  esittelykierroksen  jälkeen  saimme  maistiaisia  ja  tutustuimme  Liisa  Vähäkylän  
johdolla  muumisarjakuviin,  joissa  nautitaan  väkeviä.  Mukana  juhlimassa  oli  17  jäsentä.  

  

Seuran  hallitus  2017  

Hallituksen  jäsenet  ja  varajäsenet  

      Lena  Söderholm-‐Tana   puheenjohtaja  

      Annikki  Vähätalo   varapuheenjohtaja  

Maija  Heikkilä     jäsenkirjeet  

      Marita  Koskinen   nettisivuvastaava    

      Marja  Hautaluoma   jäsenrekisteri,  seuran  sähköpostit  

  

Kirsi  Sinko      sihteeri  

Eva  Monthén      facebook-‐vastaava  

      Liisa  Vähäkylä     taiteellinen  johtaja  

     

  

Rahastonhoitaja   Nina  Haverinen  /  Tilikonttuuri  Oy  

Toiminnantarkastaja   Helena  Mäntyoja,  varalla  Ilpo  Mäkinen  

Jäsenmaksu      15  euroa  /  2017  


