
TÖÖLÖ-SEURAN VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2017

Töölö-Seura ry toimi vuonna 2017 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

Töölö-Seuran jäsenmäärä 31.12.2017 oli: henkilöjäseniä 250, yritysjäseniä 32
Muutokset vuoden 2017 aikana: 
- eronneita henkilöjäseniä 50, eronneita yritysjäseniä 9
- uusia henkilöjäseniä 9, uusia yritysjäseniä ei tullut
-jäsenmäärän väheneminen johtui pääasiassa siitä että jäsenmaksun maksamattomia 

poistettiin luettelosta.

Jäsenmaksut

Seuran henkilöjäsenmaksut olivat vuonna 2017 henkilöjäseniltä 20 euroa ja yritysjäseniltä
50 euroa.

Hallitus

Seuran hallituksella oli vuonna 2017 yhteensä kahdeksan kokousta.
Hallituksen kokoonpano on ollut:
Seuran puheenjohtaja / hallituksen puheenjohtaja Pirkko Liljeström
Varsinaiset jäsenet: Sirpa Ruotsalainen, Juhani Pelanne, Pirjo Hallipelto, Maija Blixt ja Rolf 
Rosenberg
Varajäsen: Tuula Sahlin.
Joista:
Varapuheenjohtaja: Sirpa Ruotsalainen
Sihteeri: Rolf Rosenberg
Taloudenhoitaja: Pirjo Hallipelto

Seuran muut toimihenkilöt vuonna 2017

Seuran jäsensihteeri ja webmaster: Risto Alsi

Toiminnantarkastajat

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

Valittiin Töölö seuran puheenjohtaja Pirkko Liljeström

Vuoden Töölöläinen yrittäjä

Valittiin Jaskan grillin vetäjä Aliisa Karhunmäki.

Jäsenkokoukset
Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 15.2.2017 klo 18.00.
Paikka:  Töölön kirjasto, Waltarisali.
Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat (12 §).

Töölö-seura ry järjesti yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa katsauksen ajankohtaisiin 
suunnittelu- ja liikennehankkeisiin Töölössä. Tilaisuus oli keskiviikkona 15.11. klo 18 - 20 Töölön 
kirjaston Mika Waltari -salissa. Illan aikana esiteltiin Töölön ajankohtaisia asemakaavahankkeita, 
muun muassa Töölön sairaalan ja Töölöntullin suunnittelutilanteet, kuultiin katsaus liikenne- ja 
pysäköintiasioista sekä Töölön terveyspalveluista. 

Jäsentilaisuudet

Helsinki-päivä Töölön torilla järjestettiin vanhan tavan mukaan 12.6.2017. Ohjelmarunko valmistui 
muusikko Ari Joen kanssa. Maanantai päivä oli sateinen eikä paikalla siksi ollut montaa 
osajanottajaa. Ohjelma oli monipuolinen: Muusikko ja juontaja Ari Joki, Töölö Brass orkesteri , 
Sopraano Laura Pyrrö, Terveyden asiantuntija Kylli Kuuk, Lausuntataiteilija Suvi Olavinen, 
Vuoden yrittäjä 2016–haastattelu, Suomi 100 vuotta aiheesta, Lasten ohjelmaa mm. Riesapelle, 
Töölöläiset yrittäjät paikalla kertomassa toiminnastaan ja ohjaavat nuoria tulevaisuuteen.

Töölö-Seura ry järjesti Töölöntorin kuusijuhlan 1. adventtisunnuntain aattona, la 2.12.2017 
klo 11.00 alkaen. Torilla esiintyvät mm. Tiernapojat, Töölön kirkon kamarikuoro ja Töölö 
Brass, jotka tahdittavat myös yhteisesti laulettavia joululauluja. Myös joulupukki on paikalla. 
Tässä tilaisuudessa oli runsas osanotto.

Jäseniä kutsuttiin mukaan itsenäisyyspäivänä viemään seuran traditionalinen seppele 
sankarihaudalle.

Seura tarjoaa jäsenille viljelymahdollisuuksia Pauligin huvilan viljelypalstalla.

Edustuksia

Hallituksen jäsenet osallistuivat useaan kaupungin ja Helkan järjestämiin tiedotustilaisuuksiin sekä 
tutustuivat kaupungin kehittämissuunnitelmiin. Hallituksen jäsenet edustavat seuraa useissa 
muissakin tilaisuuksissa.

Kirjoituskilpailu
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Viidettä kertaa järjestetty ”Minun Töölöni”  -kirjoituskilpailu sai jälleen suuren suosion alueen 
koululaisten keskuudessa. Kirjoituskilpailu on suunniteltu yhdessä Töölön alueen koulujen 
edustajien kanssa. 

Kulttuuri

Seuran kulttuurijaos on varannut teatterilippuja välitettäväksi seuran jäsenille sekä kevätkauden että
syyskauden esityksiin eri teattereissa.
Taidekurssi kesällä järjestyi Töölön kylätaloon kesällä.

Viestintä

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.

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.
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