
Tove Jansson -seura ry 

Toimintakertomus 1.1. – 31.12.2021 

Tove Jansson -seura ry on peruste0u vuonna 2007. Seuran tarkoituksena on kirjailija 
Tove Janssonin muiston vaaliminen tovejanssonmaisessa hengessä ja Tove Janssonin 
kirjallisten teosten >etouden edistäminen sekä lukemiseen innostaminen. 
Oheistuo0eena seuraa mukavaa yhdessäoloa ja hauskoja retkiä sekä >edon 
lisääntymistä. 

Hallitus kokoontui koronarajoitusten takia vuonna 2021 vain viisi kertaa. Kevätkausi 
jouduDin hiljentämään kaikista tapaamisista kokonaan. Tapasimme 3.3., 7.4. 
(etänä), vuosikokous 15.4. (etänä), 25.8., 27.10. ja 4.11. 

Tove Jansson -seura ry:llä on vuoden 2021 lopussa n. 90 jäsentä. Facebook-sivulla on 
joulukuussa 2021 ollut n. 200 seuraajaa. Jäsenkirjeitä toimintavuoden aikana 
läheteDin kuusi. (24.3., 26.7., 23.8., 27.9., 9.11. ja 21.12. vielä erityinen joulukirje) 

Tapahtumat 

Lukupiiri 

Lukupiiri peruDin perinteiseltä ajaltaan tammikuun 20. päivältä ja siirreDin 
myöhemmäksi rajoitusten jälkeiseen aikaan. 

Toven 107.syntymäpäivä,  jo 14. kukitus  

Tapasimme 9.8. perinteises> Ullanlinnankadun ateljeen edessä auringonkukkien ja 
kirjojen kanssa.  Nau>mme viereisen Designmuseon terassilla kuplajuomat isolla 
porukalla. Hauskassa porisevassa tunnelmassa iltapäivän auringossa kertoili tarinoita 
n. 15 jäsentä. 

Veistoskävely 

Oma Helsinki-oppaamme Kris>na Kajaani-Kurki ja muut seuran >etäväiset opas>vat 
meidät Helsingin keskustan Viktor Janssonin veistoksien äärelle 1.9. Paikalla oli 
toistakymmentä seuran iloista jäsentä turvallises> raiDissa ja aurinkoisessa 
ulkoilmassa. 

Tove-fes>vaali 

Tänne kukin tuli itse hanki0ujen lippujen kanssa ja osallistui omalla riskillä.  Ei ollut 
yhtä onnistuneet fes>vaalit kuin vuo0a aikaisemmin Tukholmassa. Osa seurasi 
tapahtumaa ko>katsomosta striimiltä. 

Lukuilta 

Maija Heikkilä pi> taas ihanan alustuksen Toven kanssa veden äärellä -aiheista. 
Pohjana oli Toven kirjat ja kuvat. Lukuilta oli tänä vuonna vasta 4.10. Kreamin >loissa 
Katajanokalla.  Mukana oli n. 10 mukavaa ihmistä, jotka nauDvat paikan 
vieraanvaraisuudesta ja Maijan uskoma0omasta asiantuntemuksesta. 



Tove Jansson -seura ry 

Joulutapaaminen 

Järjes>mme Käpylän Cafe Saurahuoneella pikkujoulun 24.11. eli tasan kuukausi 
ennen joulua.   Luimme ajankohtaan sopivia o0eita Toven kirjoista ja kuvien ja 
musiikin kanssa pääsimme jouluisiin tunnelmiin, vaikka ulkona satoi kylmää ve0ä. 
Kahvila oli piripintaan täysi, kaikki 22 salli0ua istumapaikkaa oli täynnä ilahtuneita 
seuran jäseniä. 

Seuran hallitus 2021 

Hallituksen jäsenet ja varajäsenet 

  Annikki Vähätalo puheenjohtaja 
                                         Marja Hautaluoma        jäsenkirjeet 
  Elina Melander  
  Eva Monthén  Facebook-vastaava, >edo0eet 
  Marita Koskinen neDsivu- ja jäsenrekisterivastaava 
  Liisa Vähäkylä  Turun haarakon0ori 
  Ka> Repo   
  Katri Parantainen  

Rahastonhoitaja  Nina Haverinen / Tilikon0uuri Oy 

Toiminnantarkastaja  Henna Mäntyoja 

Jäsenmaksu  0 euroa / 2021


