
TÖÖLÖ-SEURAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016

Töölö-Seura ry toimi vuonna 2016 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. 

Jäsenistö

Jäseniä oli 31.12.2016 seuraavasti: henkilöjäseniä 290 ja yritysjäseniä 39.

Jäsenmaksut

Seuran henkilöjäsenmaksut olivat vuonna 2016 henkilöjäseniltä 20 euroa ja yritysjäseniltä
50 euroa.

Hallitus

Seuran hallituksella oli vuonna 2016 yhteensä seitsemän kokousta.
Hallituksen kokoonpano on ollut:
Seuran puheenjohtaja / hallituksen puheenjohtaja Pirkko Liljeström
Varsinaiset jäsenet: Sirpa Ruotsalainen, Matti Niiranen, Pirjo Hallipelto, Maija Blixt ja Rolf 
Rosenberg
Varajäsen: Tuula Sahlin.
Joista:
Varapuheenjohtaja: Sirpa Ruotsalainen
Sihteeri: Rolf Rosenberg
Taloudenhoitaja: Pirjo Hallipelto

Seuran muut toimihenkilöt vuonna 2016

Seuran jäsensihteeri ja webmaster: Risto Alsi

Toiminnantarkastajat

Toiminnantarkastajat: seuran ex.pj. metsänhoitaja Pekka Airaksinen, varamies: emeritus professori, 
KTT Uolevi Lehtinen.

Jaoksien kokoonpano:

Ympäristöjaos: Pj. Rolf Rosenberg

1



Yritysjaos: Pj. Pirkko Liljeström, 
Viestintäjaos: Pj.Matti Niiranen, Risto Alsi
Nuorisojaos: Pj. Sirpa Ruotsalainen 
Kulttuurijaos: Pj. Maija Blixt, jäseninä: Tuula Palmunen-Saari, Ossian Enkvist

Jäsenkokoukset

Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 15.3.2015 klo 18.00.
Paikka: Ravintola Mercuri, Ruusulankatu 5.

Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat (12 §).

Seuraavassa esitellään seuran toimintaa jaoksittain:

Yritysjaos

- palveluhakemiston hankinnassa mukana
- Helsinki-päivä 12.6.2016. Ohjelma runko valmistui muusikko Ari Joen kanssa.
- taiteilijoita Angeliga Klas ja Töölö Brass Seitsikko, Stadin kuoro, Näyttelijä Hannu Huuskan kirjan 

julkaisu Polttava Tahto, Vuoden 2015 Yrittäjä Floramore Tanja Lähdeaho, Hyvinvointi Tuula 
Styrmann, luettiin koululaisten parhaat kirjoituskilpailun voittajia

- yrityksiä telttoineen
- vuoden yrittäjän valinta, Keltainen Salonki Hanne Seiteri
- vuoden töölöläinen kulttuurihenkilön valinta, Töölön kirjaston johtaja Anne Ala-Honkola
- joulukuusen hankinta
- yhteistyötä yrittäjä jäsenten kanssa mm. Helsingin yrittäjät Töölö ry
- mukana Pauligin huvilan viljelypalstalla
- järjesti Pauligin huvilalla taideleirin kesäkuussa 2016
- osallistui moniin Helkan järjestämiin tilaisuuksiin koskien alueemme hyvinvointia
- Uusi Töölö-seura ry :n  esite valmistui yhteistyönä JS/Suomen kanssa
- Mukana Töölön kirjaston avajaisissa, Kylätalon avajaisissa Hietsu, taidenäyttelyiden avajaisissa,

Ympäristöjaos

Ympäristöjaoksen toiminnasta on vastannut koko hallitus. Tärkein tapahtuma oli Ylipormestarin 
asukasilta 19.5.16. Töölön kisahallissa johon osallistui n. 300 vierasta. Kokouksessa yleisö teki 
kysymyksiä joihin lukuisat kaupungin läsnä olevat virkamiehet vastasivat.

Hallituksen jäsenet osallistuivat useaan kaupungin ja Helkan järjestämiin tiedotustilaisuuksiin sekä 
tutustuivat kaupungin kehittämissuunnitelmiin.

Rolfin ja Marja Häyrinen-Alestalon aloitteesta rantaryhmä kokoontui kaksi kertaa keväällä 2016 ja 
kirjoitti kaksi lausuntoa kaupungille. Syksyn aikana kokouksia ei enää järjestetty ja on kyseenalaista
jatkuuko toiminta. 

Viestintäjaos

Kotisivujen sisältöä ja ulkoasua kehitettiin edelleen niin, että kotisivuista muodostuisi merkittävä 
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.
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Kotisivuilla on “Ajankohtaista Töölössä”-sivu, jossa julkaistiin kontrolloidusti ns. yleishyödyllisiä 
tilaisuuksia.

  
Jaos hyödynsi seuran facebook-sivustoja ja näin edesauttoi Töölö-Seura ry:tä lisäämään sosiaalisen 
median käyttöä, http://facebook.com/groups/tooloseura. Tämä sivusto löytyy Facebookissa 
kirjautuessa ollessasi nimellä: Töölö-Seura ry.

Nuorisojaos

Töölö-Seura ry.n Nuorisojaos toimii yhdyssiteenä kaupunginosayhdistyksen ja alueen lasten ja 
nuorten, heidän perheidensä, alueen päiväkotien, koulujen ja kerhojen välillä. Jäsenenä ja jaoksen 
puheenjohtajana toimi Sirpa Ruotsalainen. 
 
Neljättä 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 60 
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.

Kilpakirjoitusraadin puheenjohtajana toimi Töölö-Seuran hallituksen jäsen Matti Niiranen ja 
jäseninä Töölo-Seura ry:n Nuorisojaoksen puheenjohtaja Sirpa Ruotsalainen ja äidinkielenopettaja 
Tuula Palmunen-Saari. Voittaneet kirjoitukset julkaistiin kesäkuussa 2016 Töölöläinen-lehdessä ja 
Töölö-Seura ry:n kesän jäsenkirjeessä. Lisäksi voittaneet kirjoitukset luettiin ääneen Helsinki-
päivänä 12.6.2016 Töölöntorilla järjestetyssä tapahtumassa.

Kilpailussa palkittiin stipendein (20 euroa ja 10 euroa) ja kunniakirjoin seuraavat oppilaat:

Taivallahden peruskoulu:

1.-2. luokkien sarja:

1. palkinto: Villa Ruscica 2A 

Kunniamaininta: Siiri Latvala 2B

3.-4. luokkalaisten sarja.

Ei osallistuneita kilpakirjoituksia.

5.-6. luokkalaisten sarja:

1. palkinto: Matilda Nieminen  5D
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Kunniamaininta: Charlotte Wright 5D 

Kulttuurijaos

Kulttuurijaoston jäsenet ovat olleet Maija Blixt, Ossian Enkvist ja Tuula Palmunen-Saari.

Jäsenet ovat kokoontuneet kahdesti, helmikuussa ja joulukuussa.

Töölön historialuentoja jatkettiin uusilla teemoilla. Ossian Enkvist luennoi Pauligin huvilan 
historiasta maaliskuussa ja Mika Waltarista marraskuussa. Paikkana oli keväällä Q-teatteri ja 
loppuvuodesta jo Töölön kirjaston Mika Waltari-sali. Tilaisuuksissa oli n 50 kuulijaa.

Tuula Palmunen-Saaren vetämä kirjoittajakurssi ei kiinnostanut riittävästi, joten kurssi päättyi jo 
keväällä. Kirjoittajakurssin sijaan päätettiin perustaa taidekerho, mistä ilmoitettiin seuran 
kotisivuilla. Syksyyn mennessä ilmoittautuneita oli vain kaksi (2), joten taidekerhokaan ei 
kiinnostanut töölöläisiä.

Maija Blixt varasi teatterilippuja Helsingin kaupunginteatterin Luonnon lait -esitykseen, 
Kansallisteatterin Hirttäjät -komediaan keväällä ja Mielensäpahoittaja-esitykseen lokakuussa sekä 
kaupunginteatterin Komisario Palmun erehdykseen joulukuussa. Ryhmäalennuksiin varausmäärät 
eivät riittäneet, mutta liput sai lunastaa ilman välityspalkkiota.
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