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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 2018 TOIMINTA 

Tuki ry jatkaa toimintaansa jo vakiintuneessa muodossa ja pitää yllä saavutetut 

yhteistoimintasuhteet mutta varaa itselleen oikeuden luopua tarvittaessa niistä, 

mitkä eivät tue toimintamme tuloksellisuutta. 

Tuki ry jatkaa toimintaansa yleishyödyllisenä yhdistyksenä yhteistyössä erilaisten 

toimijoiden kanssa. 

Tuki ry toiminnan osallistumismahdollisuuksista vuonna 2018 museorakennuksen 

kunnostamisen jatkamiseen keskustellaan yhdessä museokiinteistön 



omistajasäätiön ja museon johdon kanssa. Mahdollisena kohteena voisi olla museon 

aidan ja istutusten parannus, joka sekin edellyttää uutta varainhankintatempausta. 

Osallistutaan keskusteluun museokiinteistön omistajan, museon johdon ja 

kaupungin kanssa museon suurimmasta edessä olevasta korjaustoiminnasta - 

lämpö-, vesi- ja ilmastointiremontista. Samassa yhteydessä tarkasteluun otetaan 

myös kaupungin kaavamuutoksen mahdollinen toteuttaminen ja sen vaikutukset 

museokiinteistöön. 

 

Yhdistyksen omat tapahtumat 2018 

1. Järjestetään alkuvuonna 2018 museon ikkunoiden restauroinnin 

kustannuksiin osallistuneille lahjoittajille mediatapahtuma yhdessä 

museonjohdon ja kiinteistön omistajan kanssa. 

 

2. Paljastetaan Hotelli Alman tornitalon seinään Mannerheimin esikunnan 

Seinäjoella helmi- ja maaliskuussa 1918 olosta kertova muistolaatta 

Puolustusvoimien valtakunnallisen paraatin yhteydessä 4. kesäkuuta.   

 

3. Valmistellaan yhteisesti sovittavalta perustalta Tangomarkkinoiden yhteyteen 

konserttitapahtuma, joka erityisesti keskittyy vuosikymmenien 1920-1940 

viihdemusiikkiin.  Asiasta on sovittu museon johdon kanssa ja avattu 

keskusteluyhteys Seinäjoen Tangomarkkinat Oy:n toimitusjohtajan kanssa. 

 

4. Järjestetään juhlatapahtuma 2.8.2018 koskien Suojeluskuntien virallistamista 

100 vuotta sitten. Kunnianosoituksena lasketaan seppele Suojeluskuntalainen 

patsaalle klo 10:00 eli samaan aikaan kuin muuallakin Suomessa. Sen jälkeen 

muistetaan Seinäjoen Suojeluskunnan perustamista (perustettu 30.12.1917) 

Hotelli Almassa. 

 

5. Syksyllä 2018 valmistaudutaan järjestämään jo perinteeksi muodostunut 

konserttitapahtuma, jolla kerätään varoja yhdistyksen toiminnan eri 

kohteisiin. Konsertti toteutetaan vakiintuneiden yhteistoimintaosapuolten 

kanssa lokakuun loppupuolella. 

 



Yhdistys toteuttaa vuoden 2018 aikana jo aikaisemmin päätetyn lahjoittajien 

nimitaulun naulaamisen museon seinään kiinteistön omistajan Maakuntasäätiön 

johdon kanssa sovittavaan paikkaan.  

Yhdistys osallistuu ainakin seuraaviin Itsenäisyyteen liittyviin juhlatapahtumiin 2018:  

- 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”. 

- Kevättalvella osallistutaan mahdollisiin vapaussodan historiantapahtumia 

muistaviin tapahtumiin. (Länkipohjan, Mannisen taistelu yms.) 

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

edellä mainittuihin juhlavuoden tapahtumiin Seinäjoella.  

2. VALTUUSKUNNASTA TUKIRYHMÄÄN  

Aikaisempiin keskusteluihin viitaten yhdistyksen hallitus esittää, että Valtuuskunta 

lakkautetaan ja tilalle perustetaan alueellinen tukiryhmä yhdistyksen johdon 

toiminnan tueksi.  

Tukiryhmän ensisijainen tehtävä on auttaa yhdistyksen toimintaa museokiinteistön 

kunnostamiseen liittyvässä varainhankinnassa. Tukiryhmän johtajaksi nimetty 

henkilö kokoaa ryhmänsä. 

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. Kotisivuilla 

pidetään esillä toimintamme päämääriä, sisältöä, tavoitteita ja julkaistaan 

tuloksiakin. Sähköiset viestit 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 ylläpitäjä ja tiedottaja, joka 

on hallituksen ulkopuolinen henkilö.  

4. SIDOSRYHMÄTOIMINTA 

Yhdistys käy suunnitelmallista, avointa ja aktiivista vuoropuhelua sidosryhmiensä 

kanssa useiden vuorovaikutuskanavien kautta. Vuoropuhelu luo osaltaan 

edellytykset sille, että sidosryhmät kykenevät täyttämään omia tavoitteitaan.  

On myös löydettävä uusia ja erilaisia keinoja ja tapoja kommunikoida eri 

sidosryhmien kanssa. Samalla on myös muistettava, että yhdistyksen on ulkoisten 

sidosryhmien ohella otettava huomioon jatkossa entistä paremmin myös oma 

jäsenistö. Myös sisäistä viestintää on tulevaisuudessa kehitettävä. 

5. HALLINTO JA TALOUS 

Yhdistys järjestää kevätkokouksen 28.3.2018 ja syyskokouksen 29.11.2018. 

Yhdistyksen hallitus kokoontuu kevätkaudella vähintään kolme kertaa ja 

syyskaudella samoin vähintään kolme kertaa. Työvaliokunta valmistelee kevät - ja 

syyskokoukset sekä päätapahtumat. 

Yhdistyksellä ei ole vakituisia toimihenkilöitä. 

Yhdistyksen taloushallinto toimii sopimusperusteisesti siten, että pääosa 

toiminnoista hoidetaan yhdistyksessä. Tilinpäätös laaditaan Rantalainen-Yhtiöt 

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.  

 

 

http://www.slmuseontuki.fi/


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.  

Edellä mainituin perustein yhdistys esittää toivomuksen, että tämä museorakennus 

muistetaan esiteltäessä kaupunkimme Alvar Aalto- keskusta. 

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

että kun museokiinteistön ympäristössä alkaa mahdollisesti monipuolinen 

muutostyö, edellä mainittu otetaan huomioon. 

Hallitus 

 

  


