
 TOIMINTA-JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2022

TOIMINTA-AJATUS JA 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 2022 TOIMINTA

Yhdistyksemme  täyttää   8  vuotta  vuonna  2022.  Perustamiskokous  järjestettiin
19.3.2014. Perustamiskokouksen puheenjohtajana toimi Paavo Koskenranta.

Tuki  ry  jatkaa  toimintansa  jo  vakiintuneessa  muodossa  ja  pitää  yllä  saavutetut
yhteistoimintasuhteet mutta valmistaudutaan tarvittaessa luopumaan niistä, jotka
eivät tue toimintamme tuloksellisuutta.

Tuki ry painottaa tarkistettujen sääntöjensä pohjalta toimintansa yleishyödyllisyyden
kehittämistä ja yhteistoiminnan laajentamista perustajayhdistysten kanssa.

Tuki ry toiminnassa museorakennuksen kunnostamisen tukemisessa ei vuonna 2022
ole  nähtävissä  sopivaa  selkeää  kohdetta.  Valmisteilla  oleva  kaavamuutos  tulee
vaikuttamaan merkittävästi museonkin ympäristöön.



Tätäkin  suurempi  merkitys  yhdistyksen  toimintaan  on  sillä  tosiasialla,  että
yhdistyksellä  ei  ole  taloudellisia  edellytyksiä  nykyisellä  kassatilanteella  toteuttaa
mitään erityistä. Näin ollen näyttää siltä, että ainoa toiminta, joka on itse asiassa
välttämätön, on löytää ratkaisu varainhankintaan. Se puolestaan edellyttää uusien
sääntöjen mukaisen tukiryhmän perustamista.

1.1 Yhdistyksen tapahtumat 

 Vuonna 2022 järjestetään tarinailta,  koskien Suomen Tasavallan  Vartioston
perustamisesta ja toiminnasta Etelä-Pohjanmaalla.

 Museon pihassa olevien tykkien pyörien kunnostus toteutetaan ostopalveluna
talvella ja maalin uusiminen tehdään keväällä.

1.2 Yhdistys osallistuu 

 30.1 Tammisunnuntain muistojuhlaan Kauhavalla. Vapaussotiemme Lakeuden
perinneyhdistys  järjestää  juhlan  jälkeen  Kahden  tulen  välissä  -kirjan
julkistamistilaisuuden.

 Kesäkuun  4.  päivänä  Marsalkka  Mannerheimin  patsaalla  Seinäjoella.
Vapaussotiemme  Lakeuden  perinneyhdistys  järjestää  seminaarin  80  vuotta
puolustusvoimien lippujuhlaperinnettä ja Mannerheimin 75-vuotispäivästä.

 Reserviläis- ym. järjestöjen pitämiin tarinailtoihin.

1.3. Yhdistyksen jäsenistön toivotaan osallistuvan myös seuraaviin tapahtumiin 

 30.1 Tammisunnuntain maakunnalliseen muistojuhlaan Kauhavalla.

 5.3 Äyräpään muistojuhlaan Nurmon kirkossa.

 9.3 Vuosalmen taistelun muistojuhlaan Peräseinäjoen kirkossa.

 13.3 Talvisodan päättymisen muistotilaisuuteen Pirstotut puut -patsaalla.

 11.4 Hiljaisen viikon kirkkoiltaan Lakeuden Ristissä.

 27.4 Kansallisen veteraanipäivän seppeleenlaskuun Veteraanikivellä.

 19.5 Kaatuneitten muistopäivän tilaisuuksiin Seinäjoella.

 19.7 Särkisyrjän taistelun muistopäivään Ylistarossa.



 4.9. Jatkosodan päättymisen muistopäivään.

 5.12. Itsenäisyyspäivän aaton sävelhartauteen Lakeuden Ristissä. Sävelhartaus
toteutetaan 50. kerran. 

 6.12.  Itsenäisyyspäivämme  juhlatilaisuuksiin  Seinäjoella  ja  muuallakin
maakunnassamme. 

 24.12. Jouluaaton kunniavartioihin ja tilaisuuksiin sankarihaudoilla.

3. YHDISTYKSEN VIESTINTÄ

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.  Kotisivuilla
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.

Sähköistä  viestintää  täydennetään  tavanomaisin  keinoin  ml.  henkilökohtainen
lähestyminen  jäsenyyksien  kasvattamiseksi  ja  lahjoittajien  tavoittamiseksi.
Tärkeimmät printtimediakohteet ovat käytännön osoittamana Ilkka-Pohjalainen ja
Seinäjokinen. 

Puheenjohtaja  vastaa  viestinnästä  apunaan  kotisivujen  ylläpitäjä  ja  facebook-
tiedottaja. 

4. SIDOSRYHMÄTOIMINTA

Yhdistys toimii avoimesti ja aktiivisesti useiden eri organisaatioiden kanssa erilaisilla
foorumeilla sitoutumatta johonkin erityiseen toimijaan. Yhteistoiminnasta sovitaan
tapauskohtaisesti.  Avoimuus  ja  läpinäkyvyys  ovat  sidosryhmäyhteistyön  perusta.
Avoimuudelle hyvä lähtökohta on kysyä sidosryhmien toiveita ja odotuksia.

http://www.slmuseontuki.fi/


Yhdistyksellä  on jäsentensä lisäksi  ulkoisia  yhteistyökumppaneita  eli  sidosryhmiä,
joille  viestiminen  on  tärkeää.  Ensiksi  täytyy  tunnistaa  toiminnan  kannalta
tärkeimmät  avainsidosryhmät,  joiden  kanssa  tehtävä  yhteistyö  on  yhdistyksen
toiminnan  kannalta  välttämätöntä.  Sen  jälkeen  suunnitelmissa  on  otettava
huomioon nämä avainsidosryhmät ja se, miten heidät huomioidaan, miten ja mitä
heille viestitään.

Yhdistys  käy  suunnitelmallista,  avointa  ja  aktiivista  vuoropuhelua  sidosryhmiensä
kanssa useiden vuorovaikutuskanavien kautta. Jatkuvan vuoropuhelun käyminen on
tärkeää  toiminnan  kehittämiseksi  ja  ongelma-alueiden  kartoittamiseksi.
Vuoropuhelu luo osaltaan edellytykset sille, että sidosryhmät kykenevät täyttämään
omia tavoitteitaan. 

On  myös  löydettävä  uusia  ja  erilaisia  keinoja  ja  tapoja  kommunikoida  eri
sidosryhmien kanssa. Samalla on myös muistettava, että yhdistyksen on ulkoisten
sidosryhmien  ohella  otettava  huomioon  jatkossa  entistä  paremmin  myös  oma
jäsenistö. Myös sisäistä viestintää on tulevaisuudessa kehitettävä.

Yhdistys  kehittää  toimintavuoden  2022  aikana  yhteistyötään  eri  sidosryhmiinsä.
Yhdistys toimii avoimesti ja aktiivisesti useiden eri organisaatioiden kanssa erilaisilla
foorumeilla.

Tärkein sidosryhmä on yhdistyksen perustajajärjestöt,  joita ovat  Vapaussotiemme
Lakeuden  Perinneyhdistys  ry,  Etelä-Pohjanmaan  Lottaperinne  ry,  Seinäjoen
Sotilaspiirin Kilta ry ja Suojeluskuntajärjestön perinteet ry – Skyddskårstraditioner rf
sekä Etelä-Pohjanmaan Sotilaspoikien Perinnekilta ry. 

Toiminnan kannalta keskeisen sidosryhmän muodostavat Seinäjoen museot, Etelä-
Pohjanmaan  Maakuntasäätiö  ja  Seinäjoen  kaupunki.  Näiden  kanssa  pidetään
jatkuvaa  yhteyttä  toimintamme  edistymisestä  ja  yhdistyksemme  toimintaan
vaikuttavista  suunnitelmista.  Toimintasuunnitelmat  koordinoidaan
vuosisuunnitteluvaiheiden  mukaisesti.  Lotta  Svärd  100  vuotta  -näyttely  on  esillä
tammikuun  loppuun  2022.  Maaliskuussa  vaihtuvaksi  näyttelyksi  tulee
Suojeluskuntatalo, kotini.  Näyttely on avoinna 2.3.2022 – 31.1.2024. Näyttely tuo
Alvar  Aallon  suunnittelemaan  suojeluskuntataloon  yksityisemmän  näkökulman.
Oliko  elämä  suojeluskuntatalossa  sotilaallisen  kurinalaista?  Miten  Laurilan  perhe
pääsi rentoutumaan töiden ja elämän keskellä? Muun muassa näihin kysymyksiin voi
löytää vastaukset Suojeluskunta- ja Lotta Svärd -museon uudesta näyttelystä.



Muita  sidosryhmiä  ovat  muun  muassa  Alvar  Aalto  -säätiö  koskien  koko
museomiljöötä  ja  sen  arkkitehtuuriperinnettä,  sekä  erilaiset  sivistys-  ja
kulttuurirahastot  ja  säätiöt,  joiden kautta  pyritään saamaan erillisiin  projekteihin
tukea.

Etelä-Pohjanmaan  Liitto  on  tärkeä  erityisesti  maakunnan  tuen  ja  EU-
rahoitusmahdollisuuksien saamiseksi.  Museovirasto ja rakennussuojelulaki antavat
määrätyt  rajat  museorakennuksen  korjaustoimintaan,  josta  ensi  sijassa  vastaa
Maakuntasäätiö mutta joista yhdistyksen tulee olla selvillä.

5. HALLINTO JA TALOUS

Yhdistyksen  toiminnan  tarkoituksena  ei  ole  voiton  tavoittelu  vaan  yhdistyksen
aatteellisen  tarkoituksen  toteutuminen.  Toiminnan  tarkoituksen  turvaaminen  ja
toiminnan kehittäminen jatkossa edellyttää kuitenkin riittävää vakavaraisuutta, jota
yhdistyksessä ei saavuteta muuta kuin tulorahoituksella. 

Yhdistyksen  hallitus  on  vastuussa  siitä,  että  yhdistyksen  kirjanpito,  tilinpäätös  ja
toimintakertomus on laadittu lain ja hyvän kirjanpitotavan mukaan. 

Yhdistys  järjestää  kevätkokouksen  23.3.2022  ja  syyskokouksen  23.11.2022
Yhdistyksen  hallitus  kokoontuu  kevätkaudella  tavoitteen  mukaisesti  vähintään
kolme  kertaa  ja  syyskaudella  samoin  vähintään  kolme  kertaa.  Työvaliokunta
valmistelee kevät - ja syyskokouksen sekä päätapahtumat.

Yhdistyksellä ei ole vakituisia toimihenkilöitä.

Yhdistyksen  taloushallinto  toimii  sopimusperusteisesti  siten,  että  pääosa
toiminnoista hoidetaan yhdistyksessä. Tilinpäätös laaditaan tilitoimistossa.

Yhdistyksen  taloudellinen  tulos  2022  muodostuu  lahjoituksista,  avustuksista,
myyntituotoista ja jäsenmaksuista. Tavoitteena on saada Tuki ry:lle uusia jäseniä.
Tulo- ja menoarvioesitys on erillisenä liitteenä. 

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. 

Museon  perustamisesta  kuuluu  kiitos  erityisesti  Etelä-Pohjanmaan
Maakuntasäätiölle  ja  Maakuntamuseolle  ja  sitä  ovat  tukeneet  Vapaussodan
Invalidien  Muistosäätiö  Matti  Laurilan  rahastostaan  sekä  Suomen
Maanpuolustushistoriallinen  Yhdistys.  Museon  avajaiset  pidettiin  17.9.1990  ja
vuonna  2019  museolla  vietettiin  Veteraanien  perintö  -näyttelyä  koronatilanteen
mahdollistamissa  puitteissa.  Varsinainen  juhla  siirtyi  virtuaaliseksi  loppuvuodelle
2020.

Juuri  nyt  yhdistyksen  toimintaedellytykset  rahoituksen  osalta  ovat  rajalliset.
Luotamme siihen, että toiminnassamme ”Perinne kantaa”.


