
KAUPUNGINOSAYHDISTYS TESOMA-SEURA RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2020 

Kaupunginosayhdistys Tesoma-seura ry:n toiminta on ollut vuonna 2020 pääosin tauolla 

koronavirusepidemian aiheuttamien rajoitusten takia.  Olemme yleensä toteuttaneet tapahtumia omien 

voimavarojen riittävyyden mukaan yhteistyössä alueen muiden toimijoiden ja omien yritys- ja 

yhteisökumppaneidemme kanssa. Toimintavuonna näiden näkyvien tapahtumien järjestäminen ei ole ollut 

mahdollista.  

 

Seuran matkojen, teatterikäyntien ja muiden virkistystilaisuuksien järjestäminen ei ole ollut mahdollista 

koronavirusepidemian aiheuttamien rajoitusten takia koska tapahtumia joudutaan suunnittelemaan 

kuukausia etukäteen eikä ole mahdollista sitouttaa resursseja tapahtumiin joiden toteutusajankohdan 

rajoitukset eivät ole tiedossa. 

 

Hyvinvointikeskuksessa pidettiin keskustelu- ja infotilaisuus koskien Tesomajärven koulun alueen 

rakennushanketta (kaava 8733). Tilaisuuteen oli kutsuttu lähialueen taloyhtiöiden edustajia sekä edustajat 

kaupungilta kertoman hankkeesta. Osin tämäkin tilaisuus pidettiin etäyhteyden kautta. 

 

Olemmekin siis vuoden aikana pääosin etäosallistuneet Tesomaa koskeviin kaupungin tai muiden tahojen 

erilaisiin kehityshankkeisiin sekä Alueverkoston toimintaan. 

HALLITUKSEN KOKOUKSET JA TYÖJÄRJESTYS 

Kaupunginosayhdistys Tesoma-seura ry:n hallitus kokoontui v. 2020 neljä kertaa. 

Alueellisissa työryhmissä ovat olleet mukana Leena Heinonen, Juha Kivistö ja Elsa Koskinen. Infopisteen 

hoidosta vastasivat Pirjo Finneman, Pasi Anttila ja Unto Mattila.  Seuran verkkosivuja on ylläpitänyt Merja 

Liukonen.  Matkojen organisointia hoiti Susanna Anttila. 

 

Poikkeusolojen takia seuran kevätkokous siirrettiin pidettäväksi yhdessä syyskokouksen kanssa. Nämä 

pidettiin 7.10.2020 Tesoman Hyvinvointikeskuksessa. 

 

HALLITUKSEN JÄSENET JA TOIMINNANTARKASTAJA V. 2020 

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

Finneman, rahastonhoitajana ja jäsenasiainhoitajana 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 Sirkka-Liisa Mansikkamäki, Lintula Ritva ja Reponen Riitta. 

Toiminnantarkastajana v. 2020 toimi Kirsti Nieminen. 

 

 

 

 

 

 

 



TIEDOTTAMINEN 

Tärkeää seuran tiedottamiselle ja vuorovaikutukselle on infopisteen toiminta jota vuonna 2020 pidettiin 

vain satunnaisesti koronatilanteen sen salliessa. Infoista ilmoitettiin seuran kotisivuilla sekä alueen 

ilmoitustauluilla olleilla ilmoituksilla.  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 ilmoitustaskujen ja seuran verkkosivujen www.tesomaseura.fi kautta. 

Tesomaseuralla oli vuonna 2020 myös oma Facebook-sivu. 

 

TALOUDELLINEN TILANNE 

Yhdistyksen taloudellinen tilanne on vakaa.  Seuralla oli vuoden lopussa yhteensä 780 jäsentä, joista 

yhteisöjäseniä oli 13. 

 

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 2021 koronatilanteen sallimissa rajoissa. Lämmin kiitos teille kaikille. 
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