TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2017

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 TOTEUTNUT TOIMINTA
Vuoden 2017 aikana olemassa olevat yhteistoimintasuhteet pidettiin voimassa mutta Seinäjoen
Tangomarkkinat Oy:n osalta perinteinen konserttitapahtuma Tangomarkkinoiden yhteydessä ja
syyskonsertti jäivät toteutumatta.
Tuki ry painotti tarkistettujen sääntöjensä pohjalta toimintansa yleishyödyllisyyden kehittämistä ja
yhteistoiminnan laajentamista.
Tuki ry saamien lahjoitusten ja Museoviraston tuen sekä kiinteistön omistajan rahoituksen turvin
saatiin tähän mennessä mittavin yhteistyöprojekti, museorakennuksen ikkunoiden restaurointi loppuun suoritetuksi. Kokonaiskustannukset olivat noin. 130.000 €.
Olemme säilyttäneet saavutetun jäsenyyden tavoitteeksi asetun tason.
2. Tuki ry:n hallituksen osuus yhdistyksen toiminnan edistämisessä
- Yhdistyksen ja museon edustajan kanssa suunniteltu näyttely suojeluskuntien vapaaehtoisesta maanpuolustustoiminnasta avattiin 25.1.2017. Näyttelyn käsikirjoitti yhdistyksen jäsen
Raimo Nissinen. Graafikko Janina Ojanperä viimeisteli hienosti näyttelyn esittelytaulut. Näyttely oli avoinna koko vuoden 2017

-

-

Hallituksen puheenjohtaja vastasi toisen yhdistyksen nimissä Tammisunnuntain 100-vuotismuistojuhlan suunnittelusta ja valmistelusta. Tuki ry päätti osallistua myös taloudellisesti
(3.000 €) tapahtuman tukemiseen
Yhdistyksen jäseniä osallistui edellä mainittuun juhlia edeltävään seminaarisarjan kahteen
seminaariin ja kuului myös juhlan tukihenkilöstöön.

Syyskokouksessa valittiin kahden eronneen jäsenen tilalle Timo Fors Seinäjoelta ja Aliisa Pikkarainen
Seinäjoelta.

2. VALTUUSKUNNAN TOIMINTA
Yhdistys päätti syyskokouksessaan, että valtuuskunnasta luovutaan ja tilalle perustetaan Tukiryhmä
toiminta-alueemme ytimestä. Asian valmistelu alkoi mutta lopulliset ratkaisut siirtyivät toimintavuodelle 2018.

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 pääasiallinen viestintä on perustunut sähköiseen viestintään. Sitä on tukenut Risto Lauhasen artikkelit. Kotisivujen uusinta saatiin loppuun suoritetuksi 2017. Yhdistyksen verkkopalvelu
on osoitteessa www.slmuseontuki.fi. .

4. SIDOSRYHMÄTOIMINTA
Yhdistys jatkoi toimintavuoden 2017 aikana aloitettua yhteistyötä aikaisemmin määritettyjen yhteistyötahojen kanssa. Toiminta keskittyi Suojeluskunta - ja Lotta-Svärd-museon, Vapaussodan ja
Itsenäisyyden E-P:n perinneyhdistys ry:n ja Seinäjoen kaupungin kanssa tapahtuneeseen yhteistoimintaan. Esimerkkeinä siitä mainittakoon, näyttelytoiminta sekä Marsalkka Mannerheimin perinteen ylläpito. Perinteisteinen syyskonsertin toteuttamisessa kumppanina oli Laulu ja Soittoyhtiö
Roikastajat. Suojeluskunta- ja Lotta Svärd -museon kanssa sovittiin asiat vuosisuunnittelussa.

5. HALLINTO JA TALOUS
Yhdistyksen kevätkokous oli 29.3.2017 ja syyskokous 29.11.2017. Yhdistyksen hallitus kokoontui
seitsemän (7) kertaa vuoden aikana.
Yhdistyksen taloushallinto toimi sopimusperusteisesti siten, että pääosa toiminnoista hoidettiin yhdistyksessä. Tilinpäätös laadittiin Tilipalvelu Rantalainen Oy:ssä. Tilintarkastajana toimi 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 2017 aikana edellä mainittua perinteitä noudattaen yhdistys jatkoi toimintaansa.
Taloudellisesti emme saavuttaneet järisyttävää tulosta. Lähivuosien toimintaan heijastuvat meneillään oleva kaupungin asemakaavan muutokset ja sen mukaiset suunnitelmat museokiinteistön lähiympäristössä. Ne vaikuttavat suoraan niihin tukitoimiin, joihin yhdistys on pitkällä aikavälillä varautunut.
Kaikkein mittavin kuluerä tulee olemaan kiinteistön LVI-järjestelmä saattaminen nykyvaatimuksia
vastaavaksi. Siinä projektissa päävastuu kuuluu kiinteistön omistajalle ja Seinäjoen kaupungille.
Perustettavalla tukiryhmällä tulee olemaan ratkaiseva merkitys yhdistyksemme varainkeruussa museon hyväksi. Tukiryhmän haaste yhdessä yhdistyksemme kanssa on edellä mainittu museokiinteistön vaativimman uudistuksen toteuttamisessa. Tavoite on asetettava vuoteen 2026, jolloin vietetään museorakennuksen valmistumisen 100-vuotisjuhlia.
Kun Seinäjoen kaupungin Alvar Aalto-imagon esillä pitämiseen panostetaan, ei saisi väheksyä museorakennuksen osuutta tässä kokonaisuudessa!

Hallitus

