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                P Ö Y T Ä K I R J A

SUOJELUSKUNTA- JA LOTTA SVÄRD -MUSEON TUKI RY:N KEVÄTKOKOUS

Aika: Keskiviikko 26.5.2021 klo 18.00 - 18.35
Paikka: Suojeluskunta- ja Lotta Svärd-museo, Kauppakatu 17, 60100 Seinäjoki.
Läsnä: 8 henkilöä osallistujaluettelon mukaisesti (liite 1.)

1. KOKOUKSEN AVAUS 

Suojeluskunta-ja Lotta Svärd-museon Tuki ry:n puheenjohtaja Timo Sysilampi avasi kokouksen
klo 18.00 ja piti seuraavan avauspuheen:

Seinäjoen museoiden,  Etelä-Pohjanmaan Lottaperinteen sekä Suojeluskunta-  ja Lotta  Svärd
-museon  Tuki  ry:n  edustajat  kokoontuivat  yhteiseen  palaveriin  11.3.2021  Tiklaksella.
Tilaisuuden aikana käytiin läpi  sekä yhdistysten perusteita  aiemman nimen palauttamiselle
että museon perusteita tehdylle nimenmuutokselle. Yhdistykset toivoivat edelleen, että nimi
palautettaisiin Suojeluskunta- ja Lotta Svärd -museoksi. Se olisi merkittävä teko Lotta Svärdin
100-vuotismerkkivuonna ja yhdistysten mukaan se palauttaisi luottamuksen ja kunnioituksen
museota  ja  Seinäjoen  kaupunkia  kohtaan.  Yhteenvetona  todetaan,  että  museo  ymmärtää
yhdistysten  tavoitteet  aiemman  nimen  palauttamiselle  ja  kunnioittaa  tätä  toivetta.  Etelä-
Pohjanmaan lottaperinne ry:n ja Suojeluskunta- ja Lotta Svärd -museon Tuki ry:n perusteluista
nimiparin epäsuhta on relevantti peruste nimen palauttamiselle. Asiaa on pohdittu museossa
uudestaan tästä näkökulmasta. Niinpä Seinäjoen hyvinvointilautakunta päätti kokouksessaan
22.4.2021 muuttaa Suojeluskunta- ja lottamuseon nimi muotoon Suojeluskunta- ja Lotta Svärd
-museo. Nimi palautetaan kaikkiin asiakirjoihin oikaisuvaatimusajan jälkeen.

Tänä  vuonna  juhlistetaan  satavuotiasta  Lotta  Svärd  -järjestöä.  Juhlavuotta  vietetään  myös
Seinäjoella Suojeluskunta- ja Lotta Svärd -museossa näyttelyiden muodossa.  Helmikuun 24.
päivänä  avattiin  verkossa  Etelä-Pohjanmaan  lotat  100  vuotta  -näyttely. Valokuvat  kertovat
eteläpohjalaisista lotista, jotka ovat huolehtineet esimerkiksi muonituksesta, postinhoidosta,
lääkinnästä tai ilmavalvonnasta. Lotta Svärd -järjestön paikallistoimintaan sekä lottien työhön
on  mahdollisuus  syventyä  kotisohvalta  käsin,  sillä  kokonaisuus  on  nähtävillä  museon
verkkosivujen kautta.



2(3)

Kun  museo  jälleen  avattiin  10.3  verkkonäyttelyn  lisäksi  avattiin  Lotta  Svärd  100  vuotta
-näyttely  (10.3.2021-31.1.2022),  jossa  voi  tutustua  tarkemmin  järjestön  historiaan  sekä
eteläpohjalaisten lottien tärkeään työhön. Valokuvat johdattavat vierailijan lottien maailmaan,
jossa  tulevasta  ei  ole  tietoa.  Työtä  tehdään  oman  maan  puolesta,  vaikka  ilmahälytykset,
ankarat pakkaset ja yöt pommisuojassa ovat arkipäivää ja työt eivät tekemällä lopu.

Seinäjoen kahden museon pihassa on yhteensä neljä museotykkiä ja Suojeluskunta- ja Lotta
Svärd  -museon  Tuki  ry  on  suunnitellut  kunnostavansa ja  maalaavansa ne  keväällä.  Tykit
sijaitsevat Suojeluskunta- ja Lotta Svärd -museon pihassa ja Törnävän museoalueella eli Etelä-
Pohjanmaan museolla. Molemmissa kaksi deaktivoitua museotykkiä. Niiden kunnostuksella ei
sinänsä  ole  vielä  kiire  mutta  kun  on  ajoissa  asialla,  pääsee  yleensä  helpommalla  eli
pienemmällä työllä. Nyt ne voi vielä puhdistaa ja maalata niiden omilla paikoillaan eikä niitä
tarvitse  siirtää.  Puupyörien  kunnostusta  lukuunottamatta.  Työ  on  tarkoitus  toteuttaa
Seinäjoen  reserviupseerien  ja  reserviläisten  toimesta  kökkätyönä  Tuki  ry:n  maksaessa
tarvikkeet.  Lupa  tykkien  kunnostamiseen  on  saatu  Sotamuseolta  (museonjohtaja  Harri
Huusko) 22.3.2021.

2. KOKOUKSEN  PUHEENJOHTAJAN,  SIHTEERIN,  KAHDEN  PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN  JA
ÄÄNTENLASKIJAN VALINTA 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tuki ry:n puheenjohtaja Timo Sysilampi, sihteeriksi Tuki
ry:n sihteeri Martti Hallasuo sekä pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Seppo Peltola ja
Raimo Latvala.

3. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Sääntöjemme mukaan kokous on pidettävä tammi-toukokuun aikana. Hallituksen on kutsuttava
yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla
kirjeillä (lähetetty 23.4.2021) tai sähköpostitse (lähetetty 25.4.2021 ja 10.5.2021). (liite 2.)
Paikalla oli 8 kokousedustajaa.
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin liitteen 3. mukainen työjärjestys.

5. ESITETÄÄN TILINPÄÄTÖS, VUOSIKERTOMUS JA TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO

Vuosikertomus vuodelta 2020
Tuki  ry:n  puheenjohtaja  Timo  Sysilampi  esitteli  vuosikertomuksen,  joka  hyväksyttiin
muutoksitta.  (liite 4.)

Tilinpäätös vuodelta 2020
Tuki ry:n sihteeri Martti Hallasuo esitteli yhdistyksen tilinpäätöksen.
Tilikauden ylijäämä on 623,48 €. (liite 5.)

Tilintarkastajien lausunto
Kuultiin tilintarkastajien lausunto. (liite 6.)
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6. PÄÄTETÄÄN TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMISESTA JA VASTUUVAPAUDEN 
MYÖNTÄMISESTÄ HALLITUKSELLE JA MUILLE VASTUUVELVOLLISILLE

Vahvistettiin yksimielisesti vuoden 2020 tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle
ja muille tilivelvollisille. 

7. KÄSITELLÄÄN MUUT KOKOUSKUTSUSSA MAINITUT ASIAT

Muita esille tulevia asioita ei ollut.

8. KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Kokouksen puheenjohtaja Timo Sysilampi päätti kokouksen klo 18.35.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

____________________ ______________________
Timo Sysilampi Martti Hallasuo
puheenjohtaja sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajien hyväksyntä:

_____________________ ______________________
Seppo Peltola Raimo Latvala

LIITTEET:
1. Osallistujaluettelo
2. Kokousilmoitukset
3. Työjärjestys
4. Vuosikertomus vuodelta 2020
5. Tilinpäätös vuodelta 2020
6. Tilintarkastajien lausunto vuodelta 2020
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