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TOIMINTA-AJATUS JA STRATEGINEN TAVOITE 

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vapaaehtoisen maanpuolustustyön perinnettä ja 

tukea Seinäjoella toimivaa valtakunnallista Suojeluskunta – ja Lotta Svärd – museota sekä 

vaalia tätä arkkitehti Alvar Aallon alkuperäisasuisen nuoruudentyön säilymistä kokonaisena 

rakennusmiljöönä. 

 

Yhdistys toimii tavalla, joka tukee museon toimintaa pitää esillä ja tarjota uusien 

sukupolvien nähtäväksi ja arvioitavaksi aikaisemmille sukupolville tärkeitä asioita. Nämä 

asiat ovat oleellinen osa suomalaista itsenäisyyttä ja sinänsä arvokasta aatehistoriaa. 

 

Toinen osa yhdistyksen toiminnassa on myötävaikuttaa siihen, että museon toiminnalle 

tärkeä kiinteistö voidaan kunnostaa ja siten säilyttää arvokas arkkitehti Alvar Aallon 

nuoruuden työ täydentämässä kaupungin modernia Aaltokeskuksen arkkitehtuuria. 

 

Tavoite on  

- luoda omalta osaltaan edellytyksiä museorakennuksen ja siihen kuuluvan miljöön 

peruskorjaukselle,  

- mahdollistaa entistä paremmat edellytykset museon varsinaiselle toiminnalle tukemalla 

muun muassa näyttelytoimintaa, 

- tehostaa viestintää museon ainutlaatuisesta merkityksestä ja kasvattaa siten museossa 

käyvien ihmisten määrää ja edistää toiminnan tuotteistamista   

Toiminnan avainasia on, että kaikki tapahtuu yhteistyössä ja – ymmärryksessä Seinäjoen 

kaupungin, Etelä-Pohjanmaan Maakuntasäätiön ja Etelä-Pohjanmaan Maakuntamuseon 

kanssa. 

Vuosi 2015 on yhdistyksen 2.toimintavuosi.  

1. TOIMINTAMME PÄÄMÄÄRÄ 2015 

Tavoitteena on, että 
- toisena toimintavuotena vakiinnutamme yhdistyksen toiminnan perustan ja kehitämme 

toimintamallimme;  



- käynnistämme toimenpiteet, joilla yhteistyökumppaneidemme kanssa ja tukena 
voimme säilyttää museomme ja kehittää valtakunnallisena kohteena; 

- tuomme toiminnassamme voimallisesti esille museon merkityksen 
itsenäisyystaisteluistamme muistuttavana kansallisestikin arvokkaana museona; 

- kykenemme kokoamaan valtuuskunnan ja hallituksen toimenpitein taloudellista tukea 
museorakennuksen kunnostamisen jatkamiseksi ja museon näyttelytoiminnan 
tukemiseksi. 

 
2. TULOSTAVOITTEET 2015 

- kasvatetaan yhdistyksen jäsenmäärää tavoitteena 100 henkilöjäsentä ja 20 

yhteisöjäsentä rekrytointialueena koko maa; 

- käynnistetään aktiivinen keräystoiminta museorakennuksen kunnostuksen tukemiseksi; 

- selvitetään ja tehdään anomukset tukirahojen saamiseksi; 

- järjestetään kaksi omaa keräystä vuoden 2015 aikana; 

- osallistutaan ainakin yhden näyttelyn suunnitteluun ja valmisteluun sekä rahoituksen 

hankkimiseen ; 

- täydennetään yhdistyksen toimintaa esittelevä materiaali ja hankitaan lahjoittajille 

luovutettavaa ”vastike-esineistöä” 

 

3. VALTUUSKUNNAN TOIMINTA 

Järjestetään kaksi valtuuskunnan kokousta, joista toinen Tammisunnuntain yhteyteen 24. -

25.1.2015 ja toinen syksyn seminaaritapahtuman yhteyteen 15.10.2015 Kauhavan 

Alahärmässä. 

 

Esitetään valtuuskunnan museon korjausrahoituksen hankintatavoitteeksi vuodelle 2015 

vähintään 100 000 €. 

Valtuuskunnan toimintatapa suunnitellaan tarkemmin ensimmäisessä valtuuskunnan 

kokouksessa. 

  

4. YHDISTYKSEN VIESTINTÄ 

Yhdistyksen viestinnän tavoitteena on avoin ja oikea-aikainen viestintä, jossa korostetaan 

museon toimintaedellytysten kehittämisen merkitystä maamme vapaaehtoisen 

maanpuolustusperinteen historian säilyttämiseksi uusien sukupolvien tietoisuudessa ja 

rakennuskulttuuriltaan arvokkaan kiinteistön säilyttämiseksi Seinäjoen kaupungissa. 

 

Yhdistyksen pääasiallinen viestintä perustuu sähköiseen viestintään. Otetaan käyttöön 

vuoden 2015 alusta kotisivut, joilla esitellään toimintastrategiamme ja annetaan tietoja 

toimintamme sisällöstä, tavoitteista ja tuloksista. Sähköinen viestintä suunnataan 

mahdollisille lahjoittajille, tiedotusvälineille, yksittäisille kansalaisille, yhdistyksille ja 

jäsenistölle. 

 

Yhdistyksen verkkopalvelu on osoitteessa www.slmuseontuki.fi. 



 

Sähköistä viestintää täydennetään tavanomaisin keinoin ml henkilökohtainen lähestyminen 

jäsenyyksien kasvattamiseksi ja lahjoittajien tavoittamiseksi. Tärkeimmät 

printtimediakohteet ovat Ilkka ja Pohjalainen sekä maakunta- ja paikallislehdet ja Helsingin 

Sanomat. 

 

Hallituksen puheenjohtaja vastaa viestinnästä hallituksen määrittämin tavoittein ja 

käytännön toteuttajana on yhdistyksen tiedottaja. 

 

5. SIDOSRYHMÄTOIMINTA 

Yhdistys kehittää toimintavuoden 2015 aikana yhteistyötään eri sidosryhmiinsä. Yhdistys 

toimii avoimesti ja aktiivisesti useiden eri organisaatioiden kanssa erilaisilla foorumeilla. 

Tärkein sidosryhmä on yhdistyksen perustajajärjestöt, joita ovat Vapaussodan ja 

Itsenäisyyden Etelä-Pohjanmaan Perinneyhdistys ry, Etelä-Pohjanmaan Lottaperinne ry, 

Seinäjoen Sotilaspiirin Kilta ry, Vastuun Naiset ry ja Suojeluskuntien ja Lotta Svärdin 

Perinteiden Liitto ry sekä Etelä-Pohjanmaan Sotilaspoikien Perinnekilta ry. Edellä 

mainittujen yhdistysten kanssa laaditaan vuonna 2015 yhteistoimintapöytäkirja.  

Toiminnan kannalta keskeisen sidosryhmän muodostavat Etelä-Pohjanmaan 

Maakuntamuseo, Etelä-Pohjanmaan Maakuntasäätiö ja Seinäjoen kaupunki. Näiden kanssa 

pidetään jatkuvaa yhteyttä toimintamme edistymisestä ja yhdistyksemme toimintaan 

vaikuttavista suunnitelmista. Toimintasuunnitelmat koordinoidaan vuosisuunnittelu-

vaiheiden mukaisesti. Näiden kesken laaditaan yhteinen yhteistoiminta-pöytäkirja. 

Muita sidosryhmiä ovat muun muassa Alvar Aalto säätiö koskien koko museomiljöötä ja 

sen arkkitehtuuriperinnettä, sekä erilaiset sivistys- ja kulttuurirahastot ja säätiöt, joiden 

kautta pyritään saamaan erillisiin projekteihin tukea. 

Etelä-Pohjanmaan Liitto on tärkeä erityisesti maakunnan tuen ja EU-rahoitus-

mahdollisuuksien saamiseksi. Museovirasto ja rakennussuojelulaki antavat määrätyt rajat 

museorakennuksen korjaustoimintaan, josta ensi sijassa vastaa Maakuntasäätiö mutta, 

joista yhdistyksen tulee olla selvillä. 

6. HALLINTO JA TALOUS 

Yhdistys järjestää kevät- ja syyskokouksen. Yhdistyksen hallitus kokoontuu kevätkaudella 

vähintään kolme kertaa ja syyskaudella samoin vähintään kolme kertaa.  

 

Hallituksen toiminnan valmisteluista vastaavat työvaliokunta, talousvaliokunta ja 

viestintävaliokunta, joiden kokoonpanon hallitus päättää.  Valiokunnat kokoontuvat 

vastuualueidensa tarpeiden mukaisesti. 

 

Yhdistyksellä ei ole vakituisia toimihenkilöitä. 



Yhdistyksen taloushallinto toimii sopimusperusteisesti siten, että pääosa toiminnoista 

hoidetaan yhdistyksessä. Tilinpäätös laaditaan Tilitoimisto Sari Poola Oy:ssä. 

 

Vuosi 2015 on talouden osalta tavoitteellinen.  Yhdistyksen taloudellinen tulos muodostuu 

keräystuotoista, lahjoituksista, avustuksista ja jäsenmaksuista. Luotamme kuitenkin siihen, 

että toiminnassamme ”Perinne kantaa”. 

 

Erillisinä asiakirjoina ovat talousarvio vuodelle 2015 sekä vuoden 2015 päätapahtumat. 

 

 

HALLITUS 

.  


