
 TOIMINTA-JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2016 

 

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 2016 TOIMINTA 

Tuki ry jatkaa toimintansa vakiinnuttamista. Vuoden 2015 aikana saavutetut 

yhteistoimintasuhteet pidetään yllä. 

Tuki ry painottaa tarkistettujen sääntöjensä pohjalta toimintansa 

yleishyödyllisyyden kehittämistä ja yhteistoiminnan laajentamista. 

Tuki ry tukee museorakennuksen kunnostamisen varainhankinnan valmisteluja 

museorakennuksen ikkunoiden restauroinnin aloittamiseksi.  

Tuki ry:n toiminnan tunnettavuuden laajentamiseksi etsitään keinoja 

tiedotustoiminnan parantamiseksi. Yhdistyksen jäsenhankintaa tehostetaan, jotta 

vuodelle 2015 asetettu tavoite vähintäänkin saavutetaan. 

2. TUKI RY:N HALLITUKSEN OSUUS YHDISTYKSEN TOIMINNAN EDISTÄMISESSÄ 



- suunnittelee ja toteuttaa näyttelyn suojeluskuntien vapaaehtoisesta 

maanpuolustustoiminnasta (näyttely avataan v 2017 alussa) 

- kerää omin toimin varat näyttelyn toteuttamiseen (n. 25 000€) 

- ottaa käyttöön varainkeruun tehostamiseksi uusia lahjaesineitä 

- järjestää yhteistoiminnassa museon ja Tangomarkkinat Oy:n kanssa 

konserttitapahtuman 6. 7. 2016 museorakennuksen pihapiirissä. Teema sovitaan 

erikseen. Syksyllä järjestetään toinen konsertti teemana: ” Musiikki 

maanpuolustushengen ylläpitäjänä”. 

- osallistuu yhteistoiminnassa museon henkilöstön ja Maakuntasäätiön kanssa 

museorakennuksen valmistumisen 90 – vuotistapahtuman järjestämiseen 

- osallistuu aktiivisesti toimintaansa lähellä olevien muiden toimijoiden kanssa yhteisten 

tapahtumien järjestämiseen 

- edistää omalta osaltaan kansalaisten kiinnostusta museoista  

 

3. VALTUUSKUNNAN TOIMINTA 

Valtuuskunta käynnisti lokakuun lopussa projektin, jonka tulokset ovat vuonna 

2016 käytettävissä. Kertyviä varoja käytetään ensisijassa Alvar Aallon nuoruuden 

työn ikkunoiden restaurointiin. Uutta näin mittavaa keräystä ei aloiteta vuonna 

2016. 

Valtuuskunta  

- jatkaa yhdistyksen varainkeruun toteuttamismallien kehittämistä  

- seuraa varainkeruuta ja saatujen varojen käyttöä 

- edistää jäsenistönsä lähellä olevissa yhteisöissä ja toimintaympäristössään 

yhdistyksen julkisuuskuvan esillä pitämistä ja merkityksellisyyttä 

- osallistuu jäsenmäärän kasvattaminen 

Järjestetään kaksi valtuuskunnan kokousta, joista ensimmäinen 23.1.2016 ja 

toinen 15.10.2016, molemmat Seinäjoella 

Yhdistyksen hallitus tukee valtuuskunnan jäseniä maksamalla yleisen 

matkustussäännön mukaiset korvaukset laskua vastaan. 

 

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 hallitus puuttuu sellaiseen viestintään, joka ei vastaa todellisuutta tai 

loukkaa yhdistyksen toimintaa. 

Yhdistyksen pääasiallinen viestintä perustuu sähköiseen viestintään. Kotisivuja 

ylläpidetään tarkasti. 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. 

Vuoden 2016 alkupuoliskolla selvitetään mahdollisuudet tuoda toimintaamme 

julki myös muilla sähköisen viestinnän foorumeilla. 

Sähköistä viestintää täydennetään tavanomaisin keinoin ml henkilökohtainen 

lähestyminen jäsenyyksien kasvattamiseksi ja lahjoittajien tavoittamiseksi. 

Tärkeimmät printtimediakohteet ovat Ilkka ja Pohjalainen, Aamulehti sekä 

Helsingin Sanomat. Näkyvyytemme parantamiseksi ja toimintamme 

esittelemiseksi kutsumme sopivan henkilön tiedottajaksemme, joka voi olla myös 

hallituksen jäsen. Käytämme myös mahdollisesti muita alan osaajia esimerkiksi 

erikoistapauksissa. 

Puheenjohtaja vastaa viestinnästä apunaan kotisivujen pitäjä ja tiedottaja.  

5. SIDOSRYHMÄTOIMINTA 

Yhdistys jatkaa toimintavuoden 2015 aikana aloitettua yhteistyötä silloin 

määritettyihin sidosryhmiin. Yhdistys toimii avoimesti ja aktiivisesti useiden eri 

organisaatioiden kanssa erilaisilla foorumeilla. 

Kesken oleva yhteistoimintasopimus jatkuu vuoden 2016 aikana. 

6. HALLINTO JA TALOUS 

Yhdistys järjestää kevät ja syyskokouksen. Yhdistyksen hallitus kokoontuu 

kevätkaudella vähintään kolme kertaa ja syykaudella samoin vähintään kolme 

kertaa.  

http://www.slmuseontuki.fi/


Hallituksen toiminnan valmisteluista vastaavat työvaliokunta, talousvaliokunta ja 

viestintävaliokunta, joiden kokoonpanon hallitus määrittelee. 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. 

Yhdistyksen taloudellinen tulos muodostuu keräystuotoista, lahjoituksista, 

avustuksista ja jäsenmaksuista. Varoja kertyessä merkittävästi niistä osa tullaan 

rahastoimaan  

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. Se kertoo nykypolville vapaaehtoisten 

maanpuolustusjärjestöjen merkityksestä ja monipuolisesta toiminnasta vuosina 

1917 -1944. Ehkä juuri siksi sitä jotkut vieroksuvat.  Luotamme kuitenkin siihen, 

että toiminnassamme ”Perinne kantaa” 

Hallitus 

 

  


