Tove Jansson -seuran toimintakertomus koronavuodelta 2020
Perinteinen tammikuun lukuilta jäsenemme Maija Heikkilän alustamana oli keskiviikkona
15.1.2020 Luotsikatu 2 Kreamin loissa. Paikalla oli 16
asiantuntevuudesta ja lämpimästä tunnelmasta nau vaa jäsentä.
Espoon kaupungin järjestämä (mukana tässä jäsenemme Eva Monthén) ruotsinkielinen
kirjallisuusilta Tapiolassa Vindängen - lassa oli ke 29.1.2020. Sophia Jansson kertoi
Toven kirjallisen perinnön vaalimisesta ja Meidän Meri – Our Sea -projek sta.
Svenska Teatern: Emma Klingenberg musik, Tove Jansson – visdiktaren, istaina
3.3.2020. Paikalla 20 seuran osi ain sponsoroimaa jäsentä todistamassa hienoa
kul uuritekoa ja Toven monipuolista laululyriikkaa.
Ensimmäinen Tove- fes vaali Tukholmassa lauantaina 7.3.2020. Osallistuimme tähän
omakustanteises neljän henkilön ryhmänä. Fes vaalilta oli myös suoratoistolähetys
seura avissa ko sohvalta. Jo perjantaina teimme vierailun Astrid Lindgrenin
ko museoon ja nau mme muutenkin kaupungin ihanuuksista.
Se olikin viimeinen tapahtuma, ennen kuin korona saavu Suomen ja
yleisö laisuuksien järjestäminen hankaloitui toden teolla. Seuramme lupaavas
alkanut toimintavuosi hienoine retkisuunnitelmineen joudu in lai amaan
odo avaan laan. Toivoimme vielä keväällä, e ä kesän valmiiksi suunnitellut retket
päästäisiin toteu amaan. Niinhän ei si en käynyt, kuten nyt jälkiviisaina edämme.
Retket Naantalin Muumimaailmaan ja Klovharuun siirre in seuraavan kesän
suunnitelmiksi.
Vuosikokouksen pito siirtyi paikkojen sulkeutumisen vuoksi
ja pide in vasta 2.7.2020 Tove Janssonin puistossa piknik-kokouksena.
Tapasimme ulko loissa perinteisin menoin kukkaset kourassa Toven
105:nnen syntymäpäivän merkeissä sunnuntaina 9.8.2020. Elävistä ihmisistä ja
tapaamisesta ilahtuneina istuimme tun kaupalla Design-museon ulkoterassilla kahvia
ja muita ihanuuksia nau en hyvässä seurassa.
Lokakuun 4.2020 ilmestyi Zaida Bergrothin ohjaama Tove! -elokuva, jota menimme
la uun yksityisnäytökseen Triplan avaraan Cinamoniin katsomaan sunnuntaina
4.10.2020. Yhdistys maksoi liput halukkaille. Mukana oli 10 henkilöä. Le a oli hieno.
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Vielä myöhään marraskuun pimeydessä järjes mme Sent i november -tapaamisen
Taideterassi Sinisessä Huvilassa Töölönlahden rannalla. Seura tarjosi kakkua ja
kuumaa juomaa noin kymmenelle mukaan uskaltaneelle. Luimme ääneen kirjaa
Muumilaakson marraskuu. Tunnelma oli hieno ja maisemat aivan erityisiä.
Teltan lämmössä oli viihtyisää sateen ropistessa ka oon.

Vaikka vuosi oli koronan runtelema, tapasimme kuitenkin mahdollisuuksien rajoissa
ja rajoitusten sallimilla säännöillä näinkin usein.
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Jäsenkirje ilmestyi kaksikielisenä iloksemme kuusi kertaa mainioiden kirjoi ajien
ja kääntäjien ansiosta.
Seuran hallitus kokoontui toiveikkain mielin ja tarmokkaana kuusi kertaa.

