TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 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 TOTEUTUNUT TOIMINTA
Vuoden 2016 aikana saavutetut yhteistoimintasuhteet pidettiin yllä.
Tuki ry painottaa tarkistettujen sääntöjensä pohjalta toimintansa yleishyödyllisyyden
kehittämistä ja yhteistoiminnan laajentamista.
Lahjoituksena saadulla 10000 €:lla tuettiin varainhankinnan valmisteluja museorakennuksen ikkunoiden restauroinnin aloittamiseksi. Työt siirtyivät vuodelle 2017.
Tiedotustoiminnan parantamiseksi sovittiin Risto Lauhasen tuesta. Se tuottikin tulosta. Yhdistyksen jäsenhankinta tuotti viisi(5)uutta jäsentä. Edelleen on vahvistusta
odottamassa 13 tykistökiltalaisen liittymisilmoitus. Olemme saavuttaneet jäsenyydessä tavoitteeksi asetun tason.

2. TUKI RY:N HALLITUKSEN OSUUS YHDISTYKSEN TOIMINNAN EDISTÄMISESSÄ
- Yhdistys suunnitteli ja toteutti yhdessä museon edustajan kanssa näyttelyn
suojeluskuntien vapaaehtoisesta maanpuolustustoiminnasta. Näyttelyn käsikirjoitti yhdistyksen jäsen Raimo Nissinen. Graafikko Janina Ojanperä viimeisteli
hienosto näyttelyn esittelytaulut. Näyttelyn kustannusarvio oli n. 5000€. Näyttelyn lopullinen kustannus selviää tilinpäätöksestä. Näyttelylle jätettiin hakematta suunnitelmassa ollut Suomi 100–status.
- Yhdistys tilasi käyttöönsä 30 kpl standaareja. Standaari on tarkoitettu sekä
muistamis- että palkitsemiskäyttöön. Sen on suunnitellut Seppo Kari.
- Tangomarkkinat Oy:n kanssa järjestetty konserttitapahtuma museorakennuksen pihapiirissä ei saavuttanut edellisen vuoden osallistujamäärää. Konsertissa
oli n. 130 ihmistä. Tulos ilmenee tilinpäätöksessä. Syksyllä järjestetty konsertti
sen sijaan oli onnistunut sekä musikaaliselta anniltaan että yleisömäärältä - 300
maksanutta kuulijaa. Taloudellinen tulos oli kuitenkin heikko johtuen soittokunnan ja solistin kohonneista palkkioista. Lisäksi tulosta rokotti Teosto-maksut. Teemana oli ”Perinne kantaa”. Tämä teema on monikäyttöinen ja liitettävissä kulloiseen ajankohtaiseen aiheeseen.
- Museorakennus täytti 90 vuotta. Yhdistys osallistui yhteistoiminnassa museon
henkilöstön ja Maakuntasäätiön kanssa 28.2.2016 juhlajärjestelyihin.
Vuoden 2016 aikana yhdistyksen johdosta erosivat yhdistyksen perustajajäsenistä
Tuija Ahola, Marja-Liisa Haveri-Nieminen ja Juha Levonen. Heidät tullaan palkitsemaan vuoden 2017 kevätkokouksessa. Hallituksesta erosivat lisäksi Risto Lauhanen,
joka oli valittu syyskokoukseen asti ja Martti Ehrnrooth.
Uusina jäseninä hallitukseen valittiin Mika Hakanpää Kurikasta, Hannu Ilolakso ja
Kaisu Norrbacka Seinäjoelta ja Raimo Latvala Pohjanmaalta.

3. VALTUUSKUNNAN TOIMINTA
Valtuuskunnan vuoden 2015 lopussa käynnistämän projektin erittäin hieno tulos ohjattiin alkuvuodesta 2016 kokonaisuudessaan museokiinteistön omistajalle E-P:n
Maakuntasäätiölle. Kertyviä varoja käytetään ensisijassa Alvar Aallon nuoruuden työn
ikkunoiden restaurointiin. Uutta keräystä ei aloitettu vuonna 2016 mutta keräyslupa
uusittiin. Lupa on voimassa kevääseen 2018.

Valtuuskunnan toiminta hiipui vuoden 2016 kuluessa ja ryhdyttiin pohtimaan sen uudistamista ennen kaikkea maakunnallisen tuen saamisen vahvistamiseksi. Valtuuskunta ei kokoontunut vuonna 2016 ja puheenjohtaja vuorineuvos Seppo Paatelainen
pyysi eroa tehtävästään ja sen yhdistyksen hallitus ymmärrettävästi myönsi. Uutta
puheenjohtajaa ei valittu valtuuskunnalle ja sen kokoonpanon ja toiminnan uusia virtauksia ei linjattu vielä 2016.

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 on perustunut sähköiseen viestintään. Sitä on tukenut Risto Lauhasen artikkelit. Kotisivujen uusinta tuli ajankohtaiseksi mutta työ siirtyi vuodelle 2017.Yhdistyksen verkkopalvelu on osoitteessa www.slmuseontuki.fi. Ainakaan vielä 2016 yhdistys ei laajentanut viestintäänsä nykypäivän some -verkkoon.

5. SIDOSRYHMÄTOIMINTA
Yhdistys jatkoi toimintavuoden 2016 aikana aloitettua yhteistyötä aikaisemmin määritettyjen yhteistyötahojen kanssa. Toiminta keskittyi Suojeluskunta - ja Lotta-Svärdmuseon, Vapaussodan ja Itsenäisyyden E-P:n perinneyhdistys ry:n ja Seinäjoen Sotilaspiirin Kilta ry:n ja Seinäjoen kaupungin kanssa tapahtuneeseen yhteistoimintaan.
Esimerkkeinä siitä mainittakoon historian matka, näyttelytoiminta ja konsertit sekä
Marsalkka Mannerheimin perinteen ylläpito.
Vuoden 2016 aikana luovuttiin pitkäaikaisten yhteistoimintasopimusten solmimisesta. Asiat hoidetaan vuosisuunnittelussa.
Yhdistys osallistui FT Lasse Lehtisen seminaarin järjestelyihin Reserviläisten perinnetoimikunnan kanssa 1.11.2016.

6. HALLINTO JA TALOUS
Yhdistyksen kevätkokous oli 30.3.2016 ja syyskokous 1.11.2016. Yhdistyksen hallitus
kokoontui yhdeksän (9) kertaa vuoden aikana.
Hallituksen toiminnan valmistelusta vastaava työvaliokunta kokoontui yhden kerran.
Muita valiokuntia ei perustettu.
Yhdistyksellä ei ollut vakituisia toimihenkilöitä. Suojeluskuntanäyttelyn valmisteluun
palkattiin graafinen suunnittelija Janina Ojanperä (ks. kohta 2)
Yhdistyksen taloushallinto toimi sopimusperusteisesti siten, että pääosa toiminnoista
hoidettiin yhdistyksessä. Tilinpäätös laadittiin Tilitoimisto Sari Poola Oy:ssä. Vuoden
2016 aikana valittiin tilintarkastajaksi Tilintarkastus Jaakkola Oy Kauhajoelta.

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”.
Kuluneen vuoden 2016 aikana edellä mainittua perinteitä noudattaen yhdistys jatkoi
toimintaansa. Taloudellisesti emme saavuttaneet järisyttävää tulosta. Tapahtumamme saama suosio ja toimintamme tulos kuitenkin osoittivat, että olemme vakiinnuttamassa paikkaamme. Lähivuosien toimintaan heijastuvat meneillään olevat kaupungin kaavamuutokset ja sen mukaiset suunnitelmat museokiinteistön lähiympäristössä. Ne vaikuttavat suoraan niihin tukitoimiin, joihin yhdistys on pitkällä aikavälillä
varautunut.
Hallitus

