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TÖÖLÖ-SEURAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 
 

Töölö-Seura ry toimi vuonna 2015 yhdyssiteenä ja kotiseutuharrastuksen ylläpitäjänä Töölössä 
asuvien asukkaiden, yrittäjien ja muiden toimialueesta kiinnostuneiden kesken. 
Töölö-Seura ry kuuluu jäsenenä Helsingin Kaupunginosayhdistysten 
Liitto ry - HELKAan ja Suomen Kotiseutuliitto ry:hyn. Seura on myös Seurasaaren Ystävät ry:n 
jäsen.  

Töölö-Seura ry:n  uudet säännöt hyväksyttiin yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa 27.2.2014. 1 §. 
Nimi ja kotipaikka: Yhdistyksen nimi on Töölö-Seura ry, ruotsiksi Sällskapet Tölö rf ja kotipaikka 
Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toimialueena on koko Töölö (kaupunginosat 13 ja 14). 

 
Jäsenistö 
 
31.12.2015 seuran jäsenmäärä oli yhteensä 341 jäsentä, joista henkilöjäseniä oli 301 ja 
yritysjäseniä 40.  
 
Jäsenmaksut 
 
Seuran henkilöjäsenmaksut olivat vuonna 2015 henkilöjäseniltä 20 euroa ja yritysjäseniltä 
50 euroa. 
 
Hallitus 
 
Seuran hallituksella oli vuonna 2015 yhteensä seitsemän kokousta. 
Hallituksen kokoonpano on ollut: 
Seuran puheenjohtaja / hallituksen puheenjohtaja Pirkko Liljeström 
Varsinaiset jäsenet: Matti Niiranen, Pirjo Hallipelto, Erkki Hirvonen ja Rolf Rosenberg, 
Sirpa Ruotsalainen  
Varajäsen: Maija Blixt. 
Varapuheenjohtaja: Sirpa Ruotsalainen 
Sihteeri: Rolf Rosenberg 
Taloudenhoitaja: Pirjo Hallipelto 

 
 
Seuran muut toimihenkilöt vuonna 2015 
 
Seuran webmaster: Risto Alsi 
 
Toiminnantarkastajat 
 
Toiminnantarkastajat: seuran ex.pj. metsänhoitaja Pekka Airaksinen, varamies: emeritus professori, 
KTT Uolevi Lehtinen. 
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Jaoksien kokoonpano: 

 
Ympäristöjaos: Pj. Rolf Rosenberg jäseninä: Jussi Pulkkinen 
Yritysjaos: Pj. Pirkko Liljeström,  
Viestintäjaos: Pj. Erkki Hirvonen jäseninä: Matti Niiranen, Risto Alsi 
Nuorisojaos: Pj. Sirpa Ruotsalainen  
Kulttuurijaos: Pj. Maija Blixt jäseninä: Tuula Palmunen-Saari, Ossian Enkvist 
 
Jäsenkokoukset 

 
Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin maanantaina 16.3.2015 klo 18 Asumispalveluyksikössä, 
Ruusulankatu 10. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat (12 §). 
 
Seuraavassa esitellään seuran toimintaa jaoksittain: 
 
Yritysjaos 
 
Yrittäjäjaos mukana palveluhakemiston hankinnassa 
 
Helsinki-päivä järjestettiin Töölöntorilla 12.6.2015 perinteiseen tapaan. Mukana oli iso joukko 
taiteilijoita ja yrittäjiä. Muusikko Ari Joki johti tapahtuman. Esiintyjiä oli paljon; rock-legenda 
Lasse Liemola, jazzmuusikko Ira Kaspi, lastenohjelman toteutti tanssiva nukke Maddaleena, 
fysioterapeutit Kylli Kukk ja Ville Erola, tanssiryhmä Helsinki City Hall Dancers, 
muusikko Mikko Pohjola, näyttelijä Hannu Huuska lausui runoja, Töölö Brass Seitsikko soitteli, 
lisäksi Ari Joki esiintyi itsekin. Paikalla oli kahvitarjoilua Töölö-leivoksen kanssa.  
Lisäksi koululaisten kirjoituskilpailun voittajat palkittiin ja puheenjohtaja Pirkko Liljeström luki 
voittaneet kirjoitukset.  
 
Helsinki-päivä oli loistava tapa kutsua asukkaita ja yrittäjiä mukaan tapahtumaan, päiväkotilapsia 
runsaasti ja yleisöä lähes parisataa. 
 
Perinteinen joulukuusi saatiin taas torille ja valot syttyivät 28.11.2015. 
Musiikista vastasi Töölö Brass, Tiernapojat sekä Töölön kirkon kamarikuoro, joiden johdollaan 
laulettiin jouluisia yhteislauluja. Paikalla oli lähes 200 henkeä. 
 
Vuoden Töölöläinen Yrittäjäksi valittiin Kukkakauppa Floramore Oy, floristi Tanja Lähdeaho 
Museokadulta. 
Vuoden Töölöläiseksi valittiin Oopperan taiteellinen johtaja Lilli Paasikivi. 
 
Töölö-seura ry ja Helsingin yrittäjät Töölö ry järjestivät yhteistapaamisen Bottalla syyskuussa. 
Mukana myös kaupungin edustajat Matti Niiranen ja Kimmo Heinonen. Keskustelu vapaata. 
Paikalla n. 30 yrittäjää. 
 
Ensimmäinen avaus Lähiradioon saatiin Helsinki-päivän yhteydessä, Ari Joki ja Pirkko Liljeström 
olivat keskustelemassa. 
 
Yrittäjäjaos on myös mukana kirjoittajakurssilla ja Pauligin huvilan taideleirillä. 
 
Viljelypalsta on edelleen vielä Pauligin huvilalla. 
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Ympäristöjaos 
 
Ympäristöjaos koostui kahdesta henkilöstä: Rolf Rosenberg ja Jussi Pulkkinen. Erkki Hirvonen on 
osallistunut aktiivisesti toimintaan. Jaoksen tehtävänä on seurata Töölön kaavoitusta ja muita 
suunnitelmia. Töölö-Seura järjesti 8.6. Villa Kivessä keskustelutilaisuuden Töölönlahden ja 
Mäntymäen kaavoituksesta ja suunnitelmista. Tilaisuudessa puhuivat kaupunginvaltuutettu, 
kaupunkisuunnittelulautakunnan ja Töölö-Seuran hallituksen jäsen Matti Niiranen ja 
kaupunkisuunnitteluviraston arkkitehdit Anne Karppinen ja Martin Bunders. Osanottajia oli yli 40 
ja keskustelu oli vilkasta ja huolestunutta. 

 
Rolf ja Jussi osallistuivat Helsingin rantaryhmän kokouksiin. Kesällä rantaryhmän pitkäaikainen 
puheenjohtaja, Veli-Heikki Klemetti, kuoli, jonka jälkeen koko toiminta oli uhattuna. Rolfin ja 
Marja Häyrinen-Alestalon aloitteesta rantaryhmä kokoontui kerran syksyn aikana. Rolf osallistui 
Helkan tiedotus- ja suunnittelutilaisuuksiin.  
 
Viestintäjaos 

Viestintäjaos on kehittänyt ja ajanmukaistanut jäsenrekisterin käyttäen www.floapps.com 
 /FloMembers jäsenrekisterijärjestelmää.  
Jäsenkirjeitä lähetettiin neljä kappaletta; helmi-, touko-, elo- ja marraskuussa. 
Tämän lisäksi jaos toimitti vuoden mittaan erilaista sähköpostitietoa seuran aktiviteeteista jäsenille.  
Töölö-Seuran toiminta on saanut palstatilaa alueella kerran kuukaudessa ilmestyvässä Mansku-
lehdessä, jossa on keväästä alkaen ollut seuran toiminnan esittelyyn käytettävissä jokaisessa 
numerossa puolen sivun tila. Helsingin Sanomien Menovinkki-palstaa on käytetty aktiivisesti ja 
lehti on myös tehnyt muutaman haastattelun vuoden aikana. Stadissa.fi on myös antanut hyvin tilaa 
seuran toimintatapahtumille. Töölöläinen-lehdessä on ollut seuran valitsemien vuoden töölöläisen ja 
vuoden töölöläisen yrittäjän haastattelut, mutta muuten lehteä on voitu hyödyntää vain maksullisilla 
ilmoituksilla. 
Töölö-Seura aloitti viime syksynä säännölliset kaupunginosaradiolähetykset, Töölö-radion, 
Lähiradion taajuudella 100,3 MHz. Ohjelmapäivä on kuukauden ensimmäinen maanantai ja 
vetäjänä on toiminut Erkki Hirvonen. Lähetetyt ohjelmat löytyvät Lähiradion arkistosta ja ovat 
kuultavina nettiradiossa milloin vain. 
Tehdyt ohjelmat ja aiheet: 
 

• 7.9. Töölö-Seuran toiminta, Töölön historiasta ja arkkitehtuurista, Meidän Museokatu-
viikko ja Manalan tanssit (vieraina Tanja Lähdeaho ja Ari Ilaskivi) 

• 5.10. Töölö yrittäjän näkökulmasta (vieraina Esko Leppäkorpi ja Ulla Välimäki 
Töölön yrittäjistä) 

• 2.11. Töölön joulunalustapahtumat ja Töölön taidegallerioiden toiminta (vieraina 
Tanja Lähdeaho, Maikki Haapala ja Risto Laasimo) 

• 7.12. Yleiskaavakeskustelu (vieraana Matti Niiranen)  
 

Lisäksi 8.6. studiossa olivat Pirkko Liljeström, Matti Niiranen ja Erkki Hirvonen keskustelemassa 
Töölönlahden ja Mäntymäen kaavoituksesta ja suunnitelmista ja juuri ennen ohjelmaa päättyneen 
keskustelutilaisuuden annista. 
 
Viestintäjaos on ylläpitänyt ja kehittänyt Töölö-Seura ry:n kotisivuja, jonka osoite on: www.toolo-
seura.fi 
Töölö-Seura ry.n facebook sivustot: www.facebook,com/group/tooloseura (Töölössä tapahtuu) ovat 
olleet laajan käyttäjäkunnan vilkkaana keskustelupalstana. Facebook –sivulla oli vuoden 2015 
lopussa 390 tykkääjää. 

http://www.floapps.com/
http://www.toolo-seura.fi/
http://www.toolo-seura.fi/
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Töölö-Seura ry:n sähköpostiosoite: toolo.seura@gmail.com on toiminut onnistuneena yhteydenoton 
kanavana ja palautteen antajana Töölö-Seura ry:n toiminnasta vastuullisille. 
Töölöntorin Kuusijuhlaa 28.11. varten toteutettiin 12-sivuinen käsiohjelma, jossa kerrottiin myös 
Töölö-Seuran toiminnasta ja tapahtumista. Töölöläisiä yrittäjiä (37 yrittäjää) saatiin hyvin mukaan 
mainostajiksi ja tapahtuman talous turvattua. 
 
Erkki Hirvonen on järjestänyt Töölön historia-, kulttuuri- ja arkkitehtuuriesittelykierroksia: 
 

• Museokatukierros 7., 8. ja 9.9. sekä 14.11. Osanottajia yhteensä noin 180. 
• Taka-Töölön funkkisarkkitehtuuri ja Töölöntori 28.11. Osanottajia 25. 
• Naisten Töölö-teemasta naisten muotiliike Fantasticossa 16.11. ja 9.12. Osanottajia 

yhteensä noin 30. 
• Ravintola Perhossa 12.9. Suolahden lukion ylioppilaat vm. 1956. Osanottajia 8. 
• Asunto Oy Lutherinkatu 4 90-vuotisjuhla 24.10. 

 
Edustuksia: 
 

• Asunto Oy Tunturikulman (Nervanderinkatu 12) 100-vuotisjuhlassa seuran puolesta 
onnittelivat Sirpa Ruotsalainen ja Erkki Hirvonen. 

 
 

Nuorisojaos 
 
Töölö-Seura ry:n Nuorisojaoksen toimintavuosi käynnistyi Pauligin huvilalla Nuorten 
Luontotalossa järjestetyssä Töölö-Seura ry:n jäsenillassa, jossa muiden seuran jaosten tavoin 
Nuorisojaoksen puheenjohtaja Sirpa Ruotsalainen esitteli runsaalle yleisölle oman jaoksensa 
toimintaa. 
 
Kolmatta kertaa järjestetty ”Minun Töölöni”  -kirjoituskilpailu sai jälleen suuren suosion alueen 
koululaisten keskuudessa. Kirjoituskilpailu on suunniteltu yhdessä Töölön alueen koulujen 
edustajien kanssa. Kirjoituskilpailuun osallistui tänä vuonna kahdesta koulusta noin 50 
kilpakirjoitusta. ”Minun Töölöni” -kirjoituskilpailun tarkoitus on syventää kotiseuturakkautta ja 
kiintymystä Töölöön sekä Helsinkiin. Tarkoituksena on kiinnittää koululaisten huomio Töölön 
kauniisiin, mukaviin, jännittäviin ym. hyviin puoliin sekä Töölön tarjoamiin mahdollisuuksiin 
nuorille nyt ja tulevaisuudessa. Kilpailusta on muotoutunut jokavuotinen tapahtuma, jota alueen 
koululaiset opettajineen odottavat. 
 
Kirjoitukset luettiin huolella läpi arvostelutoimikunnassa, jonka puheenjohtajana toimi Töölö-
Seuran hallituksen jäsen Matti Niiranen ja jäseninä Töölo-Seura ry:n Nuorisojaoksen puheenjohtaja 
Sirpa Ruotsalainen sekä uutena jäsenenä äidinkielenopettaja Tuula Palmunen-Saari. Voittaneet 
kirjoitukset julkaistiin kesäkuussa 2015 Töölöläinen-lehdessä ja Töölö-Seura ry:n kesän 
jäsenkirjeessä. Lisäksi voittaneet kirjoitukset luettiin ääneen Helsinki-päivänä 12.6.2015 
Töölöntorilla järjestetyssä tapahtumassa. 
 
Kilpailussa palkittiin seuraavat oppilaat: 

Taivallahden peruskoulu: 

Eevi Gustafsson 6A 

Olli Mattila 6A 
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Kunniamaininta: 

Ville Makkonen 6A 

Töölön ala-aste: 

Silja Lampisjärvi 3 C 

Tessa Leskinen 5C 

Kunniamaininta: 

Taika Hlinovsky 5C 

Töölö-Seura ry:n puheenjohtaja Pirkko Liljeströn ja Nuorisojaoksen puheenjohtaja Sirpa 
Ruotsalainen veivät 20.5.2015  läksiäiskukat Taivallahden leikkipuistoon Töölön alueen lasten ja 
nuorten kanssa ja vuosikymmeniä työskennelleelle Lissu Vierikolle, joka jäi eläkkeelle kesäkuussa 
2015.  

Töölö-Seura ry:n Nuorisojaoksen edustaja on osallistunut kaikkiin seuran järjestämien 
yleisötapahtumien suunnitteluun, joista tärkeimmät ovat 12.6.2015 Töölöntorilla pidetty Helsinki-
päivän tapahtuma sekä ensimmäisenä adventtina niin ikään Töölöntorilla järjestetty joulukuusi-
juhla. 
 
Kulttuurijaos 
 
Kulttuurijaoston jäsenet ovat olleet Maija Blixt, Ossian Enkvist ja Tuula Palmunen-Saari. 

Jäsenet ovat pitäneet yhteyttä keskenään sähköpostitse ja puhelimitse. Kokouksia on pidetty kaksi 
kertaa, helmikuussa ja lokakuussa. Viimeisessä kokouksessa yksi seuran jäsen tutustui jaoston 
toimintaan. 

Töölön historialuentosarjan kolme viimeistä luentoa pidettiin maaliskuun 1., 15. ja 29. päivinä Q-
teatterissa. Osallistujia oli ensimmäisellä kerralla yli 100, sillä Ossian Enkvistiä haastateltiin 
Helsingin Sanomissa aiheesta etukäteen. Muina kertoina osallistujia on ollut hieman yli 20. 
Marraskuun 8. päivänä Ossian Enkvist piti uuden luennon aiheenaan "Vanhoista sairaaloista Töölön 
alueella", mikä kiinnosti taas lähes 40 kuulijaa. 

Uutena toimintamuotona järjestettiin syksystä alkaen Tuula Palmunen-Saaren vetämä 
kirjoittajakurssi 10 halukkaalle töölöläiselle. Ilmoittautuneita oli 10, mutta kurssin aloitti harvempi 
harrastajakirjoittaja. Paikkana oli aluksi seuran toimiston tilat, mutta vaihtui jo toisella 
kurssikerralla ArsSanan tiloihin Töölössä. Kurssi jatkuu vielä kevääseen v.2016. 

Teatteritilaisuuksista informoitiin jäseniä sähköpostitse. Lippuja varattiin Kansallisteatterin Tabu-
esitykseen ja Helsingin kaupunginteatterin Ministeriä viedään -esitykseen. Lippuja varanneet 
lunastivat liput itse, sillä ryhmäalennuksiin varausmäärät eivät riittäneet. 

Töölön Lukulamppu –lukupiiri kokoontui syksyn aikana kolme kertaa. Vetäjinä Martina Torppa ja 
Anna-Maija Lahtinen. 


