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Töölön kaupunginosat - Töölö ry 

Toimintakertomus 2018 

 

 

I. TOIMINTA 

Töölön kaupunginosat - Töölö ry toimii alueensa asukkaitten ja liikkeenharjoittajien sekä 

muitten toimijoitten yhdyssiteenä ja kotiseutuharrastuksen ylläpitäjänä. Yhdistys ajaa 

alueen, sen asukkaitten ja yhteisöjen etuja sekä toiveita suhteessa Helsingin kaupunkiin sekä 

muihin alueen rakentamiseen ja viihtyvyyteen vaikuttaviin tahoihin. 

Töölö ry:n toiminnan keskiössä ovat 1) Töölön kylätalon (Hietsun Paviljonki) ylläpito ja siellä 

järjestettävät asukasosallisuutta tukevat ja kulttuuriympäristöä vaalivat tapahtumat. Töölö 

ry. myös tukee ja osallistuu yhteistyössä kylätalossa järjestettäviin tilaisuuksiin, 

konsertteihin, näyttelyihin, työpajoihin ja kulttuuritapahtumiin.   

Lisäksi Töölön kaupunginosat - Töölö ry järjestää 2) TÖÖLÖ SOI -tapahtumaa, 3) seuraa 

Töölön asioita sosiaalisessa mediassa ja tarjoaa näille keskustelufoorumin, 4) pyrkii 

ylläpitämään Töölön kulttuurihistoriaa ja rakennusperintöä, 5) tarjoaa kanavan asukkaiden 

vaikutusmahdollisuuksille ja omille projekteille sekä 6) korostaa alueen kulttuurista 

monimuotoisuutta ja rikkautta.  
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II. JÄSENYYDET 

Töölön Kaupunginosat - Töölö ry kuuluu jäsenenä Helsingin kaupunginosayhdistysten Liitto – 

HELKA ry: hyn sekä Suomen Kotiseutuliitto ry:hyn. Yhdistys pyrkii aktiiviseen yhteistyöhön 

muiden kaupunginosayhdistysten ja toimijoiden kanssa. 

Töölö ry on osallistunut Helka ry:n kaupunginosayhdistyksille yhteisiin tapaamisiin sekä 

Suomen Kotiseutuliitto tilaisuuksiin. Yhdistystä on edustanut sen puheenjohtaja Markku 

Koivusalo. 

III. JÄSENISTÖ 

Yhdistyksen jäsenmäärä on 130. Jäsenrekisteriä ja hankintaa on kehitetty tarjoamalla 

erityisiä jäsen etuja. Yhteyksiä jäsenistöön on pidetty sähköisesti toimitetulla 

jäsentiedotteella sekä yhdistyksen Internet sivuilla. Yhdistyksen Facebook sivut tarjoavat 

jäsenille oman keskustelufoorumin.  

Jäsenistöltä on myös saatu tietoja ja näkemyksiä yhdistyksen tekemiin kannanottoihin.  

Yhdistyksen jäsenmaksut olivat 20,00 € jäseneltä. Erillistä yritys- tai yhteisöjäsenen 

jäsenmaksua ei ollut. 

IV. VUOSIKOKOUS 

Yhdistyksen vuosikokous järjestettiin 29.4.2018 Töölön kylätalo – Hietsun Paviljongissa. 

Hiekkarannantie 9, 00100 Helsinki.  

Vuosikokouksessa yhdistyksen perustajajäsen ja aikaisempi puheenjohtaja Hannu 

Haukanhovi valittiin yhdistyksen kunniajäseneksi.  

V. HALLITUS 

Yhdistyksen hallituksella oli vuonna 2018 3 varsinaista päättävää kokousta.  

Hallituksen kokoonpano: 

Koivusalo Markku (puheenjohtaja) 
Tarkkanen Jussi (varapuheenjohtaja)  
Hakatie Annaleena 
Kovero, Camilla 
Ylönen, Ville 
Tarjanne Liisa (varajäsen) 
 
VI. YHDISTYKSEN TOIMINNANTARKASTAJA 

Yhdistyksen varsinaisena toiminnantarkastajana on toiminut kiinteistövälittäjä Mikko Ranta. 
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VII: TÖÖLÖN KYLÄTALO JA ASUKASOSALLISUUS 

 

 

Yhdistyksen toiminnan keskeinen päämäärä on säilyttää saneerattu Hietsun Paviljonki 

töölöläisten yhteisenä kylätalona ja kehittää sen toimintaa.  

Yhdistys omistaa 13 kappaletta Kiinteistö Oy Töölön Kylätalon Hietsun A -osakkeita ja on 

Töölöläinen Oy:n kanssa toinen pääomistaja Töölön kylätalon kiinteistöosakeyhtiöstä.  

Yhdistys on ollut vahvasti mukana Hietsun Paviljongin saneeraustoiminnassa, 
korjaustalkoiden järjestämisessä ja Paviljongin käyttöä parantavissa hankinnoissa. Yhdistys 
pyrkii auttamaan kylätaloa selviämään rakennusaikaisista veloistaan ja kehittämään sen 
toimintaa Töölöläisten yhteisenä kylätalona.  

Tässä toiminnassa yhdistys on yhteistyössä Töölön Kylätalon Ystävät ry:n kanssa. 

Töölö ry:n edustajina Kiinteistö Oy Töölön Kylätalon Hietsun hallituksessa on toiminut Ville 

Ylönen ja Markku Koivusalo.  

Yhdistys on huolehtinut kylätalon ylläpidosta, sen kunnosta, siisteydestä, neuvonnasta ja 

tapahtumien järjestämisestä. Toimista vastaa ja niitä koordinoi kylätalon emäntänä toimiva 

Maija ”Hietsu” Hopia.   

Vuonna 2018 yhdistys on edelleen kehittänyt kylätalon viihtyisyyttä ja toiminnallisuutta 

pyrkien parantamaan tilojen koordinointia, talon ympäristöä ja kalustusta. Töölö ry hankki 

mm. kylätalon kasvavalle käyttäjäkunnalle lisää klaffituoleja sekä videokankaan ja 

videoprojektorin, jotka ovat mahdollistaneet paremman esitysteknologian kylätalon 

tapahtumissa.  
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VIII: ASUKASTAPAHTUMAT TÖÖLÖN KYLÄTALOLLA 

 

Musiikkitapahtumat kylätalolla  

Yhdessä Kiinteistö Oy Töölön Kylätalon Hietsun kanssa Töölö ry on myös järjestänyt 

halvempia tilakustannuksia kylätalossa järjestetyille suosituille musiikkitapahtumille kuten 

Klassinen Hietsu konserteille ja Hietsu is Happening tilaisuuksille.  

Valokuva ja taidenäyttelyt 

Kylätalolla on järjestetty kaikille avoimia valokuva ja erityisesti Helsinkiä koskeva 

valokuvanäyttely. Yhdistys tarjosi myös avoimet tilat Helsinki Design Weekin työpajoille ja 

tapahtumille.   

Talkoot kylätalolla 

Vuonna 2018 Töölö ry on järjestänyt yhdessä Töölö Kylätalon Ystävät ry:n kanssa neljät 

(14.5, 23.5, 4.6 ja 5.6) kylätalon kunnostustalkoot, joissa töölöläiset ovat osallistuneet 

kylätalon kunnostukseen, maalaukseen ja korjaustoimiin.   

Kulttuuriperintötapahtumat kylätalolla 

Euroopan unioni nimesi vuoden 2018 Kulttuuriperinnön teemavuodeksi. Töölö ry on 

osallistunut teemavuoden viettoon järjestämällä kolme kulttuuriperintötapahtumaa 

kylätalolla.  

Suomalaiset maiset 5.6.2018 

Maailman ympäristöpäivänä 5.6 yhdistys järjesti yhdessä Suomen Kulttuuriperinnön Tuki ry:n 

kanssa Suomalaiset maiset tilaisuuden kylätalolla, jossa ympäristöneuvos Tapio Heikkilä 

ympäristöministeriöstä esitelmöi aiheesta: ”Suomalaiset maisemat eurooppalaisena 

voimavarana” 

”Helsingin kulttuuriperintö – arvot talteen” 24.9.2018 

Yhdistys järjesti yhdessä Töölön Kylätalon Ystävät ry:n kanssa tilaisuuden Helsingin 

ympäristön kulttuuriperinnöstä.  
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Tilaisuuden avaus: Ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen. 

• Kaupunginmuseon kulttuuriympäristöyksikön päällikkö Anne Mäkisen esitelmän 

aiheesta ”Rakennuksia helsinkiläisille – kaupunginarkkitehti Gunnas Taucher.  

• Ympäristöneuvos Jukka-Pekka Flander kertoi suunnitelmasta: ”Kansallinen 

kaupunkipuisto Helsinkiin – Töölön rooli?” 

• Kulttuurijohtaja Tuula Haavisto esitteli otsikolla “Mitä sinä haluat Töölönlahdelle?” 

Töölönlahden kehitystyötä ja suunnittelua sekä erityisesti kaupunkilaisten 

mahdollisuuksia osallistua alueen ideointiin.  

Kulttuuriympäristöpäivät 22.10.2018 

Lokakuussa yhdistys järjesti yhdessä Töölön Kylätalon Ystävät ry:n kanssa perinteisne 

kulttuuriympäristöpäivän kylätalolla.  

• Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen kertoi Euroopan kulttuuriperintövuodesta.  

• Panu Maila esitelmöi perinnemaalauksesta: Perinteinen ulkomaalaus – mitä se on ja 

miten se tehdään? 

• Kulttuurijohtaja Tuula Haavisto kertoi Töölönlahden tulevaisuuden suuntaviivoista.  

IX TÖÖLÖ SOI  

 

TÖÖLÖ SOI -tapahtuma järjestettiin jo kuudetta kertaa. Tapahtuma on tullut musiikilliseksi 

keväiseksi traditioksi Töölöön. Viikon jokaisena päivänä on eri paikoissa niin ulko- kuin 
sisätiloissakin Töölössä monipuolista klassista, iskelmä-, jazz- ja kitarayhtyeiden musiikkia. 
Kaikkiin tapahtumiin oli vapaa pääsy. Musiikkitapahtuma sisältää myös Töölöntorilla 
pidettävän Suvivirsi –yhteislaulutilaisuuden ja on saanut töölöläisiltä erittäin hyvän 
vastaanoton.  

Tapahtumaviikon ohjelma: 

Keskiviikko 30.5.2018 
Töölön kirjasto: 14:00 KariTiinan mies (tarinointia ja lauluja perinteen pohjalta) 
15:00 Hannu Seppänen (laulaja ja lauluntekijä) 
Hietsun (Hietaniemen uimaranta) paviljonki: 
18:00 Töölön musiikkikoulun nuorisoyhtye The Friday Knights (nykypop/rock)  
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19:15 The Rollers (rautalankaa ja sixties rock'n'roll) 
 
Torstai 31.5.2018 
Töölön palvelukeskus: Klo 14.00 Kesäpelimannit 
Kansallismuseon ala-aula  Klo 17.00 Töölön Musiikkikoulun Rytmiikkaryhmä 
 
Lauantai 2.6. Töölöntori 12:00 "Suvivirsi soi" 
Mukana Kansallisoopperan taiteeliinen johtaja Lilli Paasikivi ja Helsingin pormestari Jan 
Vapaavuori  
 
X. SOSIAALINEN MEDIA 

 

Yhdistys on ollut aktiivisesti mukana sosiaalisessa mediassa ja tarjonnut siellä keskustelu ja 

tiedotus kanavan töölöläisille. Yhdistys on ylläpitänyt omia nettisivujaan ja Facebook 

ryhmäänsä (286 jäsentä) ja lisäksi kustantanut Töölö-liikkeen nettisivuja. Nettisivuilla on 

tiedotettu ja käyty keskustelua Töölöläisiä koskevista tapahtumista, rakennushankkeista ja 

erityisesti Helsingin Kaupungin uusista kaavamuutoksista. 

XI. LÄHIDEMOKRATIA, SUHTEET KAUPUNGIN PÄÄTTÄJIIN JA ASUKKAIDEN OMAT 

PROJEKTIT. 

 

Yhdistys pyrkii edistämään lähidemokratiaprojekteja sekä saamaan asukkaiden ääntä 

kuuluviin kaupunginosaansa koskevissa päätöksissä. Yhdistys antaa lausuntoja aluetta 

koskevista suunnitelmista ja pyrkii aktivoimaan töölöläisiä ottamaan osaa kaupunginosaansa 

koskeviin keskusteluihin ja päätöksiin. Samalla yhdistys pyrkii pitämään yllä hyviä suhteita 

kaupungin päättäjiin ja luottamusmiehiin. Yhdistys pyrkii myös tarjoamaan kanavan 

töölöläisille toteuttaa omia kaupunginosaansa koskevia Pop-up projekteja.  

Vuonna 2018 yhdistys on kerännyt tietoja ja ottanut kantaa Töölöläisten puolesta mm. 

Töölön sairaalan asemakaavaan sekä Uudenmaan yleiskaavaan. 


