
 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2018 

 

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 kans-

sa toimien edistää nuorempien sukupolvien kiinnostusta maamme itsenäisyyshistoriaan ja kulttuu-

riin. 

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

vaksi aikaisemmille sukupolville tärkeitä asioita. Nämä asiat ovat oleellinen osa suomalaista itse-

näisyystaistelua ja sinänsä arvokasta aatehistoriaa. 

Toinen osa yhdistyksen toiminnassa on myötävaikuttaa arkkitehti Alvar Aallon maineikkaan ja mo-

nipuolisen kulttuuriperinnön säilymiseen kokonaisuutena ja saumattomana osan arvokasta arkki-

tehtuuria. 

Kolmas osa yhdistyksen toiminnasta muodostuu kulttuuritapahtumien järjestämisestä muiden 

toimijoiden kanssa. 

 

1. VUODEN 2018 TOIMINNAN PÄÄPIIRTEITÄ 

Aikaisemmista toimintavuosista poiketen toimintasuunnitelmaan ei kuulunut kult-

tuuritapahtumia. Toteutumatta jäi kahden museon ja Tuki ry:n yhteishanke, jonka 

tarkoituksena oli lisätä yhteistoimintaa ja ohjata yleisöä tutustumaan museoihimme. 

Projekti, jonka aloitteen tekijän oli Kauhavan Jääkärimuseo, ei saanut tarvittavaa 

rahoitusta, jota haimme yhdistyksemme nimissä. Hanke, joka tuli ajankohtaiseksi 

vasta keväällä 2018, ei kuulunut toimintasuunnitelmaamme mutta toteutuessaan 

olisi ollut hyödyllinen. 

 

 



 

Tuki ry:n hallituksen osuus yhdistyksen toiminnan edistämisessä 

- Hallituksen puheenjohtaja johti Tammisunnuntain 100-vuotismuistojuhlan 

suunnittelun, valmistelusta ja toteutuksen 27.-28.1.2018. Tuki ry osallistui hal-

lituksen päätöksellä 3.000 €:lla tapahtuman kustannuksiin. 

 

- Hallituksen puheenjohtaja, sihteeri Hannu Ilolakso, hallituksen jäsenet Timo 

Fors, Mika Hakanpää ja Raimo Latvala olivat mukana suunnittelemassa Man-

nerheimin esikunnan muistolaattaa.  

 

- Muistolaatan kokonaiskustannukset olivat 1 699,04 €. 

 

Olemme säilyttäneet saavutetun jäsenyyden tavoitteeksi asetun tason 

Syyskokouksessa valittiin hallituksesta eronneen Aliisa Pikkarainen tilalle Seppo Pel-

tolan Seinäjoelta. 

2. HALLITUS VUONNA 2018 

Jorma Jokisalo puheenjohtaja 

Hannu Ilolakso sihteeri 

Timo Sysilampi varapuheenjohtaja 

Aliisa Pikkarainen rahastonhoitaja 

Timo Fors  

Mika Hakanpää 

Risto Känsälä 

Raimo Latvala 

Kaisu Norrbacka 

Risto Lauhanen tiedottaja (hallituksen ulkopuolelta) 

 

3. JÄSENMÄÄRÄ  

Jäsenmäärä vuoden 2018 lopussa oli seuraava. 

Yhdistys ja perustayhdistyksiä oli vuoden lopussa 8 jäsenyhdistystä. 



Henkilöjäseniä oli vuoden lopussa 96 henkilöä (maksaneita jäseniä). 

4. YHDISTYKSEN TUKIRYHMÄ 

Ponnisteluista huolimatta valtuuskunnan tilalle perustettavaksi päätetyn Tukiryh-

män perustaminen jäi toteutumatta ja odottaa jatkotoimenpiteitä.   

5. YHDISTYKSEN VIESTINTÄ  

Yhdistyksen viestinnän tavoitteena on avoin ja oikea-aikainen viestintä, jossa koros-

tetaan museon toimintaedellytysten kehittämisen merkitystä maamme vapaaehtoi-

sen maanpuolustusperinteen historian säilyttämiseksi uusien sukupolvien tietoisuu-

dessa ja rakennuskulttuuriltaan arvokkaan kiinteistön säilyttämiseksi Seinäjoen kau-

pungissa. 

Yhdistyksen pääasiallinen viestintä on perustunut sähköiseen viestintään. Sitä on 

tukenut Risto Lauhasen artikkelit. Yhdistyksen verkkopalvelu on osoitteessa 

www.slmuseontuki.fi.  

6. SIDOSRYHMÄTOIMINTA 

Yhdistys oli mukana Vapaussodan ja Itsenäisyyden E-P:n perinneyhdistys ry:n johta-

neessa Tammisunnuntain 100 - vuotismuistojuhlan suunnittelussa ja sitten toteut-

tamisessa 27.-28.1.2018.   

Puheenjohtajan johdolla toiminut työryhmä toteutti yhteistoiminnassa Seinäjoen 

kaupungin, Vapaussodan ja Itsenäisyyden E-P:n perinneyhdistys ry:n ja Hotelli Alman 

kanssa Vapaussodan alkuvaiheen Mannerheimin esikunnan olosta Seinäjoella kerto-

van muistotaulun hankkeen 2.8.2018. Muistotaulu on Hotelli Alman tiloissa nähtä-

vissä. 

Etelä-Pohjanmaan kulttuuriperintötapahtuma pidettiin Seinäjoella 25.10.2018 Fra-

milla. Yhdistyksemme toimintaa esiteltiin kyseisessä tilaisuudessa esittelypöydällä. 

Esittelijöinä toimivat Kaisu Norrbacka ja Timo Sysilampi. Tilaisuudessa oli noin 60 

henkilöä.  

Suojeluskunta- ja Lotta Svärd -museon kanssa sovittiin asiat vuosisuunnittelussa. 

 

 

http://www.slmuseontuki.fi./
http://www.slmuseontuki.fi./


 

7. HALLINTO JA TALOUS 

Yhdistyksen kevätkokous oli 28.3.2018. Läsnä oli 18 henkilöä. Syyskokous oli 29. 

11.2018. Läsnä oli 13 henkilöä. Yhdistyksen hallitus kokoontui kuusi (6) kertaa vuo-

den aikana.  

Tilintarkastajamme on tarkastanut poliisihallinnon myöntämän rahankeräysluvan 

(POL-20015-17067) tuloksen lopputilityksemme ajalta 11.5.2016-31.3.2018 ja to-

dennut sen tapahtuneen rahankeräysluvan mukaisesti. 

Yhdistyksen taloudellinen tilanne on vuosien 2017 ja 2018 merkittävien ponnistelu-

jen myötä muuttunut niin, että se rajoittaa yhdistyksen mahdollisuuksia aloittaa uu-

sia isompia projekteja. 

Yhdistyksen taloushallinto toimi sopimusperusteisesti siten, että pääosa toiminnois-

ta hoidettiin yhdistyksessä. Tilinpäätös laadittiin Tilipalvelu Rantalainen Oy:ssä. Tilin-

tarkastajana toimivat KHT Turo Jaakkola ja HT Simo Viitaniemi. Uudeksi tilitoimistok-

si valittiin syyskokouksessa Tili-Liisa Oy Ilmajoelta. 

LOPUKSI 

Museorakennus ja koko miljöö ovat kulttuuriperinteen näkökulmasta erittäin arvok-

kaita. Onhan se Alvar Aallon nuoruudentyö: todellinen helmi.  Siellä kohtaa merkit-

tävän museaalisen esityksen eteläpohjalaisten osallistumisesta Suomen itsenäisyys-

taisteluihin. Se kertoo nykypolville vapaaehtoisten maanpuolustusjärjestöjen merki-

tyksestä ja monipuolisesta toiminnasta vuosina 1917 - 1944. Suojeluskunnat, suoje-

luskuntalaiset ja lotat siinä pääosassa. Ehkä juuri siksi sitä jotkut vieroksuvat.  Luo-

tamme kuitenkin siihen, että toiminnassamme ”Perinne kantaa”.   

Kuluneen vuoden 2018 aikana edellä mainittua perinteitä noudattaen yhdistys jatkoi 

toimintaansa. Taloudellisesti emme saavuttaneet järisyttävää tulosta mutta histori-

allisesti kyllä viitaten vuoden 2018 kahteen tapahtumaan. Toiminnassamme on otet-

tava huomioon myös se, että yleishyödyllisyys edellyttää monipuolista yhteistä eri 

toimijoiden kanssa. 

Lähivuosien toimintaan heijastuvat meneillään oleva kaupungin asemakaavan muu-

tokset ja sen mukaiset suunnitelmat museokiinteistön lähiympäristössä. Niistä vas-

tuun kantavat tietenkin Seinäjoen kaupunki ja kiinteistön omistaja.  Ne vaikuttavat 



suoraan niihin tukitoimiin, joihin yhdistys on valmis resurssiensa mahdollisuuksien 

mukaan valmis osallistumaan. 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 

 

 

 


