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TÖÖLÖ-SEURAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2020 

 

Töölö-Seura ry toimi vuonna 2020 yhdyssiteenä̈ ja kotiseutuharrastuksen ylläpitäjänä Töölössä 

asuvien asukkaiden, yrittäjien ja muiden toimialueesta kiinnostuneiden kesken. 

Töölö-Seura ry kuuluu jäsenenä̈ Helsingin Kaupunginosayhdistysten 

Liitto ry - HELKAan ja Suomen Kotiseutuliitto ry:hyn. Seura on myös Seurasaaren Ystävät ry:n 

jäsen.  

Vuoden 2020 toimintaa rajoitti voimakkaasti koronapandemia (Covid-19), joka esti lähes kaiken 

fyysisen yhteydenpidon, kokoukset ja muun jäsentoiminnan. Myös suuri osa halliuksen kokouksista 

jouduttiin järjestämään etänä. 

 

Jäsenistö 

 
Töölö-Seuran jäsenmäärä  

- vuoden alussa henkilöjäseniä 228 ja yritysjäseniä 33. 

- vuoden lopussa henkilöjäseniä 221 ja yritysjäseniä 26. 

Muutokset vuoden 2020 aikana:  

- Vuoden 2020 aikana uusia henkilöjäseniä liittyi seuraan 10 henkilöä ja yritysjäseniä 1 

yritystä. 

Vuoden 2021 alussa Töölö-Seurassa oli 221 henkilöjäsentä ja 26 yritysjäsentä. Yhden 

henkilöjäsenen lisäys 2020 lopun lukuun johtuu siitä, että Pertti Salolainen ilmoitti syksyllä 

liittyvänsä Töölö-Seuraan 2021 alusta.  

 

 

Jäsenmaksut 

 

Seuran henkilöjäsenmaksut olivat vuonna 2020 henkilöjäseniltä 20 euroa ja yritysjäseniltä 

50 euroa. 

 

Hallitus 

 

Seuran hallituksella oli vuonna 2020 yhteensä yksitoista kokousta. 

Hallituksen kokoonpano on ollut: 

Seuran puheenjohtaja / hallituksen puheenjohtaja Pirkko Liljeström 

Varsinaiset jäsenet: Sirpa Ruotsalainen, Rolf Rosenberg, Elina Liikanen, Anne, Linnonmaa, Matti 
Niiranen. Hanna Parviainen 
Varajäsen: Juhani Pelanne 

Joista: 

Varapuheenjohtaja: Matti Niiranen 

Sihteeri: Elina Liikanen 

Kesken vuotta hallituksesta erosivat omasta tahdostaan Anne Linnonmaa ja Hanna Parviainen 
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Seuran muut toimihenkilöt vuonna 2020 

 

Seuran jäsensihteeri ja webmaster: Risto Alsi 

Taloudenhoitaja: Pirjo Hallipelto 

 

Toiminnantarkastajat 

 

Toiminnantarkastajat: seuran ex.pj. metsänhoitaja Pekka Airaksinen, varamies: Jukka Tikkala. 

 

Vuoden Töölöläinen 

 

Ei valittu 

 

Vuoden Töölöläinen yrittäjä 

 

Ei valittu 

 

Jäsenkokoukset 

Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 4.2.2020 klo 18.00. 

Paikka: Töölön kirjasto, Waltarisali. 

Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat (12 §). Tilaisuuteen osallistui 17 jäsentä. 

 

 

Jäsentilaisuudet 

 

Suunniteltiin Kuusijuhla Töölön torilla 28.11.2020 klo 11:00. Yleisötilaisuus kuitenkin peruuntui 

Koronapandemisasta johtuneiden rajoitusten takia. Seura tarjosi striimaustekniikalla jouluista 

ohjelmaa Tiernapoikineen, laulu- ja lausuntaesityksineen. 

Seura osallistui Meklun juhlien valmisteluun mutta juhla peruuntui Koronapandemian takia. 

 

Edustuksia 

 

Hallituksen jäsenet osallistuivat Helkan järjestämiin tiedotustilaisuuksiin sekä tutustuivat kaupungin 

kehittämissuunnitelmiin. Hallituksen jäsenet edustavat seuraa useissa muissakin tilaisuuksissa. 

 

Lausunnot 

Matti Niiiranen antoi Helsingin Sanomillle lausunnon Töölö-Seuran hallituksen jäsenenä koskien 
Nordenskiöldin kadun varteen rakennettavasta Helsingin jäähallista  eli "Nordis"- jäähallista 
 

Muu toiminta. 

Perustettiin strategiaryhmä tekemään seuralle strategiaa. Vetäjäksi valittiin Anne Linnonmaa ja 

jäseniksi Matti Niiranen ja Hanna Parviainen. Strategian valmistelu keskeytyi Anne Linnoinmaan 

eron takia. Jatketaan 2021 Matin johdolla. 

 

Viestintä 

Kotisivujen sisältöä ja ulkoasua kehitettiin edelleen niin, että kotisivuista muodostuisi merkittävä 
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foorumi Töölö-Seura ry:n tiedottamiselle, www.toolo-seura.fi. Näillä sivuilla tiedotimme 

toiminnastaan ja tapahtumistaan. Sivustoa päivitettiin säännöllisesti ja siellä oli luettavissa 

ajankohtaiset tiedot. 

 

Kotisivuilla on “Ajankohtaista Töölössä”-sivu, jossa julkaistiin kontrolloidusti ns. yleishyödyllisiä 

tilaisuuksia. 

    

Viestinnässä hyödynnettiin seuran facebook-sivua. Töölö-Seura ry lisäsi sosiaalisen median 

käyttöä, http://facebook.com/groups/tooloseura. Tämä sivusto löytyy Facebookissa kirjautuessa 

ollessasi nimellä: Töölö-Seura ry. 

http://facebook.com/groups/tooloseura

