
KAUPUNGINOSAYHDISTYS TESOMA-SEURA RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2019 

Kaupunginosayhdistys Tesoma-seura ry:llä on ollut monipuolista toimintaa vuonna 2019. Olemme 

toteuttaneet tapahtumia omien voimavarojen riittävyyden mukaan yhteistyössä alueen muiden toimijoiden 

ja omien yritys- ja yhteisökumppaneidemme kanssa. 

 

Olimme tavan mukaan mukana alueen yhteistapahtumissa kuten Tesomapäivä.  Lisäksi teimme yhteistyötä 

Tesoman Naapurin kanssa.  Harjun seurakunnan kanssa pidettiin perinteinen joulutapahtuma ”Puurojuhla” 

Tesoman kirkolla johon osallistui n. 130 henkeä. 

”Kesäilta Virontörmässä” tapahtuma toteutui 15.8. yhteistyökumppaneiden sekä omien yritys- ja 

yhteisöjäsentemme ja aina yhtä reippaan talkooväen voimin. Osallistujia oli arviolta 370. 

Toimintakaudella on jatkunut yhteisten matkojen suosio aiempien vuosien tapaan, pääosan matkoista 

suuntautuen Tallinnaan. Retkille ja matkoille seura on koonnut lähtijät. Vastuullisena matkanjärjestäjänä on 

toiminut matkatoimisto. Retket on tehty omakustannushintaan. Tapahtumat on toteutettu pääosin 

talkootyönä. 

Sauvakävelylenkeillä on kierretty Tesoman seutua. Pappakerhon kuntosaliryhmässä on siinäkin ollut 

osallistujia 3-8/kerta. 

Olemme vuoden aikana osallistuneet Tesomaa koskeviin kaupungin tai muiden tahojen erilaisiin 

kehityshankkeisiin sekä Alueverkoston toimintaan. 

HALLITUKSEN KOKOUKSET JA TYÖJÄRJESTYS 

Kaupunginosayhdistys Tesoma-seura ry:n hallitus kokoontui v. 2019, 10 kertaa. Lisäksi pidettiin 

sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset.  

Alueellisissa työryhmissä ovat olleet mukana Leena Heinonen, Juha Kivistö, Pasi Anttila, Pirjo Finneman ja 

Elsa Koskinen. Infopisteen pääasiallisesta hoidosta vastasivat Susanna Anttila, Pirjo Finneman, Anna-Liisa 

Keskinen, Taina Solmu.  Seuran verkkosivuja on ylläpitänyt Merja Liukonen.  Matkojen organisointia hoiti 

Susanna Anttila 

 

HALLITUKSEN JÄSENET JA TOIMINNANTARKASTAJA V. 2019 

Hallituksen puheenjohtajana toimi Juha Kivistö, varapuheenjohtajana Irma Hellsten, sihteerinä ja 

jäsenasiainhoitajana, Pirjo Finneman, rahastonhoitajana Susanna Anttila.  

 

Muut hallituksen jäsenet; Pasi Anttila, Haapanen Petri, Leena Heinonen, Irma Kauppinen, Elsa Koskinen, 

Anneli Kujanpää, Matti Laksola, Raija Lehto, Merja Liukonen, Unto Mattila, Seppo Pänttönen, Tapio Sihto 

Varajäseninä toimivat Erkki Oja,  Anna-Liisa Keskinen,  Riitta Reponen ja Taina Solmu 

Toiminnantarkastajana v. 2019 toimi Kirsti Nieminen. 

 

 

 

 

 

 



TIEDOTTAMINEN 

Tärkeää seuran tiedottamiselle ja vuorovaikutukselle on infopisteen toiminta jota vuonna 2019 pidettiin 8 

kertaa.  Näissä infoissa voi henkilökohtaisesti tavata hallituksen jäseniä, antaa palautetta ja tuoda uusia 

ideoita seuran toimintaan. Lisäksi infopisteessä voi hoitaa jäsenasioita, ilmoittautua retkille ja saada tietoa 

muusta toiminnasta. Myynnissä on myös pienimuotoisesti seuran logolla varustettuja tuotteita.  Sähköisesti 

seuraan voi ottaa yhteyttä osoitteen puheenjohtaja@tesoma.net kautta.  

Seuran toiminnasta tiedotettiin jäsenistölle oman esitteen, ilmoitustaskujen ja seuran verkkosivujen 

www.tesomaseura.fi kautta. Tesoma seuralle perustettiin loppuvuodesta myös oma Facebook-sivu. 

 

TALOUDELLINEN TILANNE 

Yhdistyksen taloudellinen tilanne on vakaa.  Seuralla oli vuoden lopussa yhteensä 783 jäsentä. 

 

YHTEENVETO 

Kaupunginosayhdistys Tesoma-seura ry kiittää jäseniään ja tukijoitaan saamastaan kannatuksesta ja 

luottamuksesta. Samoin seuran hallitus kiittää kaikkia yhteistyökumppaneitaan yhteistyöstä ja tuesta. 

Toivottavasti saamme jatkaa yhteistä työtämme hyvässä hengessä jäsentemme ja kumppaneiden kanssa 

alueen hyväksi myös vuonna 2020. Lämmin kiitos teille kaikille. 
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