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TOIMINTA-AJATUS JA STRATEGINEN TAVOITE (pysyvä) 

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vapaaehtoisen maanpuolustustyön perinnettä, sen säilymistä 

ja esilläpitoa. Yhdistys vaalii arkkitehti Alvar Aallon alkuperäisasuisen nuoruudentyön säilymistä 

kokonaisena rakennusmiljöönä ja yhdessä toimintaamme lähellä olevien muiden yhdistysten 

kanssa toimien edistää nuorempien sukupolvien kiinnostusta maamme itsenäisyyshistoriaan ja 

kulttuuriin. 

Yhdistys toimii tavalla, joka tukee, pitää esillä ja tarjoaa uusien sukupolvien nähtäväksi ja 

arvioitavaksi aikaisemmille sukupolville tärkeitä asioita. Nämä asiat ovat oleellinen osa 

suomalaista itsenäisyystaistelua ja sinänsä arvokasta aatehistoriaa. 

Toinen osa yhdistyksen toiminnassa on myötävaikuttaa arkkitehti Alvar Aallon maineikkaan ja 

monipuolisen kulttuuriperinnön säilymiseen kokonaisuutena ja saumattomana osan arvokasta 

arkkitehtuuria. 

Kolmas osa yhdistyksen toiminnasta muodostuu kulttuuritapahtumien järjestämisestä muiden 

toimijoiden kanssa. 

1. VUODEN 2017 TOIMINTA 

Tuki ry jatkaa toimintansa jo vakiintuneessa muodossa ja pitää yllä saavutetut 

yhteistoimintasuhteet mutta valmistaudutaan tarvittaessa luopumaan niistä, jotka 

eivät tue toimintamme tuloksellisuutta. 

Tuki ry painottaa tarkistettujen sääntöjensä pohjalta toimintansa yleishyödyllisyyden 

kehittämistä ja yhteistoiminnan laajentamista perustajayhdistysten kanssa. 

Tuki ry toiminnassa museorakennuksen kunnostamisen tukemisessa ei vuonna 2017 

ole nähtävissä sopivaa selkeää kohdetta siksikin, että museon ympäristön ja 

lähialueen kehittämisessä on tulossa muutoksia. Suunnitelmassa ollutta museon 

aidan ja istutusten parannusaikeet siirtyvät myöhemmäksi. 



1.1 Yhdistyksen omat tapahtumat 

Tammikuun 25.päivänä avataan tukiyhdistyksen ja museon yhteisprojektina tuotettu 

näyttely suojeluskuntien synnystä ja vapaaehtoisesta maanpuolustuskoulutuksesta. 

Näyttelyn työnimi on ”Suojeluskunnat sotilaskunnossa”. 

Kesäkuun 4.päivänä järjestetään Marsalkka Mannerheimin syntymän 150-

vuotismuistotapahtuma. Yhteistoimintaosapuoliksi haetaan Seinäjoen kaupunkia, 

Vapaussodan ja Itsenäisyyden E-P:n perinneyhdistystä ja Seinäjoen Sotilaspiirin 

kiltaa. 

Syksyllä 2017 järjestetään jo perinteeksi muodostunut konserttitapahtuma, jolla 

kerätään varoja yhdistyksen toiminnan eri kohteisiin. Konsertti toteutetaan 

vakiintuneiden yhteistoimintaosapuolten kanssa lokakuun kolmantena tai 

viimeisenä viikonloppuna. 

Kolmeen edellä mainittuun tapahtumaan haetaan ”Suomi 100”-tunnusta 

Yhdistys toteuttaa vuoden 2017 aikana jo aikaisemmin päätetyn lahjoittajien 

nimitaulun naulaamisen museon seinään kiinteistön omistajan Maakuntasäätiön 

johdon kanssa sovittavaan paikkaan.  

1.2. Yhdistys osallistuu ainakin seuraaviin Itsenäisyyden juhlavuoden tapahtumiin  

- 29.1.2017 Tammisunnuntain maakunnalliseen muistojuhlaan Lapualla, 

- 11.3.2017  seminaariin Seinäjoella. Aihe on”100 vuotta Venäjän (helmikuun) 

maaliskuun vallankumouksesta ja sen vaikutuksesta Suomeen”,   

- 18.11.2017 seminaariin Seinäjoella. Aihe on ”100 vuotta Venäjän bolsevikkien 

vallankumouksesta (lokakuussa) marraskuussa 1917 ja Suomi yleislakon kourissa”, 

- Tammisunnuntain 100-vuotismuistojuhlan tapahtumiin 27.-28.1.2018 (seminaari, 

konsertti, pääjuhla). Ohjelmaan sisältyvän 3.seminaarin aihe on ”Svinhufvud 

Suomen itsenäisyyden edistäjänä ja Suomen työväenluokan ajautuminen 

vallankumouksen tielle”. 

Yhdistyksen toiminnan tuloksia on esillä Ilmajoen Mannerheim-

oopperatapahtumassa, jossa on osa Mannerheim – näyttelyä nähtävissä 9.6.2017 

alkaen.  



Tuki ry:n hallitus toivoo yhdistyksen jäsenten osallistuvan runsain joukoin kaikkiin 

edellä mainittuihin juhlavuoden tapahtumiin Seinäjoella. Yhdistyksen hallitus toivoo 

myös, että jäsenistö toisi esille aina tilaisuuden tullen yhdistyksemme toiminnan 

tarkoitusta ja tavoitteita.  

Yhdistyksen kotisivujen uusiminen saatetaan valmiiksi vuoden 2017 tammikuun 

aikana. 

2. VALTUUSKUNNAN TOIMINTA  

Uutta mittavaa keräystä ei aloiteta vuonna 2017. Valtuuskunnan avulla pyritään 

saamaan loppuunmyytyä suojeluskuntakalvosinnapit niihin sidotun pääoman 

saamiseksi käyttöön.   

Vuoden 2017 aikana pohditaan valtuuskunnan olemassaolon tarpeellisuus. 

3.  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 hallitus puuttuu sellaiseen viestintään, joka ei vastaa todellisuutta tai 

loukkaa yhdistyksen toimintaa. 

Yhdistyksen pääasiallinen viestintä perustuu sähköiseen viestintään. Kotisivut 

uusitaan. Niillä sivuilla pidetään esillä toimintamme päämääriä, sisältöä, tavoitteita 

ja julkaistaan tuloksiakin. 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 käytännön osoittamana Ilkka ja Pohjalainen.  

Puheenjohtaja vastaa viestinnästä apunaan kotisivujen pitäjä ja tiedottaja, joka on 

hallituksen ulkopuolinen henkilö.  

http://www.slmuseontuki.fi/


4. SIDOSRYHMÄTOIMINTA 

Yhdistys toimii avoimesti ja aktiivisesti useiden eri organisaatioiden kanssa erilaisilla 

foorumeilla sitoutumatta johonkin erityiseen toimijaan. Yhteistoiminnasta sovitaan 

tapauskohtaisesti.  

5. HALLINTO JA TALOUS 

Yhdistys järjestää kevätkokouksen 29.3.2017 ja syyskokouksen 29.11.2017 

Yhdistyksen hallitus kokoontuu kevätkaudella vähintään kolme kertaa ja 

syyskaudella samoin vähintään kolme kertaa. Työvaliokunta valmistelee kevät - ja 

syyskokouksemme sekä päätapahtumat. 

Yhdistyksellä ei ole vakituisia toimihenkilöitä. 

Yhdistyksen taloushallinto toimii sopimusperusteisesti siten, että pääosa 

toiminnoista hoidetaan yhdistyksessä. Tilinpäätös laaditaan Tilitoimisto Sari Poola 

Oy:ssä.  

Yhdistyksen taloudellinen tulos muodostuu keräystuotoista, lahjoituksista, 

avustuksista ja jäsenmaksuista. Varoja kertyessä mahdollisesti merkittävästi, niistä 

osa tullaan rahastoimaan. Tulo- ja menoarvioesitys on erillisenä liitteenä.  

LOPUKSI 

Museorakennus ja koko miljöö ovat kulttuuriperinteen näkökulmasta erittäin 

arvokkaita. Onhan se Alvar Aallon nuoruudentyö: todellinen helmi.  Siellä kohtaa 

merkittävän museaalisen esityksen eteläpohjalaisten osallistumisesta Suomen 

itsenäisyystaisteluihin. Vuonna 2017 museossa on esillä näyttely, joka kertoo 

nykypolville vapaaehtoisten maanpuolustusjärjestöjen merkityksestä ja 

monipuolisesta toiminnasta vuosina 1917 -1944. 

Luotamme siihen, että toiminnassamme ”Perinne kantaa”. Luotamme myös siihen, 

että kun museokiinteistön ympäristössä alkaa mahdollisesti monipuolinen 

muutostyö, edellä mainittu otetaan huomioon.. 

Hallitus 

 

  


