TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2021

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
järjestämisestä muiden toimijoiden kanssa.

1.

muodostuu

kulttuuritapahtumien

VUODEN 2021 TOIMINNAN PÄÄPIIRTEITÄ
Koronapandemia hankaloitti vielä koko vuoden yhdistyksemme toimintaa.
Järjestäytymiskokous pidettiin 26.1.2021 Etelä-Pohjanmaan reserviläispiirien
piiritoimistolla. Yhdistyksen uudeksi sihteeriksi valittiin Martti Hallasuo ja
aikaisemmin sihteerinä toiminut Hannu Ilolakso jatkaa hallituksen jäsenenä.
Muina hallituksen jäseninä jatkavat Mika Hakanpää, Risto Känsälä, Kaisu
Norrbacka ja Raimo Latvala. Timo Fors jatkaa varapuheenjohtajana ja Seppo
Peltola rahastonhoitajana. Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Timo
Sysilampi.

28.2.2021 vietettiin Uudenmaan Rakuunarykmentin ratsaille nousemisen
vuosipäivää. Rakuunakivellä oli pienimuotoinen seppeleenlasku. Harry Wallin
piti puheen. Tilaisuuden järjesteyistä vastasi Rakuunakillan EP:n eskadroona.
5.3.2021 oli Äyräpään muistopäivä, Nurmo. Aamupäivällä ei hiihtoloman
vuoksi ollut kuin pieni seppeleenlasku Taistelijain muistomerkillä, mutta illalla
oli hartaushetki Nurmon sankarihaudoilla.
9.3.2021 Vuosalmi-päivä, Peräseinäjoki. Peräseinäjoen perinnetoimikunta ja
Lionit sytyttivät kynttilät sankarihautausmaalle ja laskivat seppeleen
Vuosalmimuistomerkille.
13.3.2021 Talvisodan päättymisen muistopäivä, joka on maakunnallinen juhla.
Klo 10.30 oli muistohetki Heimotulet-patsaalla, järjestäjänä Seinäjoen Seudun
Karjalaseura. Klo 11 oli muistohetki Taipale-Vuosalmi -muistomerkillä,
järjestelyistä vastasivat Etelä-Pohjanmaan reserviläispiirit ja Seinäjoen
reserviläisjärjestöt. Puheen piti Tapani Tikkala. Juonto Heikki Koivisto.
Tapahtumaa ei järjestetty julkisena yleisötilaisuutena, mutta Lakeuden
Maanpuolustaja julkaisi siitä videotallenteen.
Seinäjoella oli tarkoitus järjestää 13.3.2021 seminaari aiheesta "Talvisota 105 taistelujen päivää" Vapaussotiemme Lakeuden Perinneyhdistys ry:n
toimesta Seinäjoen kaupungin valtuustosalissa. Koronaviruksen takia tämäkin
siirrettiin pidettäväksi myöhäisempänä ajankohtana vuonna 2022.
Kahdessa Seinäjoella sijaitsevien museoiden pihassa on yhteensä neljä
museotykkiä ja Suojeluskunta- ja Lotta Svärd -museon Tuki ry oli suunnitellut
toteuttavansa niiden kunnostamisen ja maalauksen keväällä 2021. 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. Puupyörien kunnostuksen toteuttaa
Lehmäjoen Puutyö Isokyröstä. Lupa tykkien kunnostamiseen on saatu
Sotamuseolta (museonjohtaja Harri Huusko) 22.3.2021.

Kateissa olevan yhden tykin puupyörän kehän kohtaloa pyrittiin selvittämään
keväästä lähtien ja viimein yhteydenotto museomestari Heidi Lappalaiseen
2.11.2021, toi tuloksen ja saatiin kuvat kadonneista puupyörän osista. Sen
vuoksi keväälle suunniteltua museon pihassa olevien tykkien maalausta ei
päästy toteuttamaan. Suunnitelmia sen eteen kumminkin jatkettiin.
Vapaussotiemme Lakeuden Perinneyhdistys ry:n järjestämä Maakuntamarssi
toteutettin Seinäjoen osalta Jouppilanvuoren kuntoradalla 25.4.2021 osaksi
räntäsateessa ja +2 asteen lämpötilassa. Lähtöpaikka oli Vuorenkolo ja matka
oli 2×5 km. Kahvitarjoilusta vastasi Seinäjoen seudun Sotilaskotiyhdistys.
Järjestelyissä olivat mukana myös Etelä-Pohjanmaan reserviläisjärjestöt,
Pohjanmaan Rauhanturvaajat ja Lakeuden Latu ja Polku. Tilaisuuden avaussanat
lausui Vapaussotiemme Lakeuden Perinneyhdistys ry:n puheenjohtaja Tapani
Tikkala ja marssin järjestelyistä ensiapuryhmää myöten Seinäjoen Reserviläisten
puolesta Jari Ojala.
Kansallisena veteraanipäivänä 27.4.2021 Taipale-Vuosalmi -muistomerkillä oli
koronasta huolimatta lähes 100 ihmistä, mukana myös koululaisia Seinäjoen
yhteiskoululta.
Veteraanijärjestöjen
varsinaiset
jäsenet
kutsuttiin
veteraanipäivän yhteydessä perinneyhdistyksen kunniajäseniksi. Useimmille
(hyväkuntoisimmille) annettiin myös Tuntematon sotilas -elokuvakirja.
16.5.2021 vietettiin Seinäjoella kaatuneitten muistopäivää kunniakäynnillä ja
seppeleiden laskulla Törnävän sankarihaudoilla. Seinäjoella kulttuuripalvelut
vastasi veteraanipäivän juhlallisuuksista. Seppeleenlaskut toteutettiin ja
reserviläisjärjestöt vastasivat veteraanijärjestöjen lippuvartioista.
Yhdistyksen kevätkokous pidettiin Suojeluskunta- ja Lotta Svärd -museolla
26.5.2021. Vuosikokouksessa puhetta johti Timo Sysilampi ja paikalla oli 8
jäsentä.
Suomen marsalkka Mannerheimin syntymäpäivän ja puolustusvoimien
lippujuhlan päivän 4.6.2021 tilaisuus pidettiin Mannerheimin patsaalla.
Tilaisuuden avasi sotilasmestari res Jari Ojala ja puheen piti Vapaussotiemme
Lakeuden Perinneyhdistys ry:n puheenjohtaja Tapani Tikkala. Toiminnallinen
vastuu oli Seinäjoen reserviläisjärjestöillä ja Pohjanmaan rauhanturvaajilla.
Patsaalle seppeleen laskivat: Puolustusvoimat, Seinäjoen kaupunki ja
seurakunta, paikalliset maanpuolustusjärjestöt, Rakuunakilta ry:n E-P:n

Eskadroona ja Etelä-Pohjanmaan Suomi-Unkari seura ry. Rautatieläisten
Soittokunta esiintyi. Osanottajia 150.
25.6.2021 Jatkosodan alkamisen muistohetki ja seppeleenlasku järjestettiin
Törnävän sankarihautausmaalla. Puheen piti Jaakko Antila, järjestelyistä
vastasivat Heikki Koivisto yhdessä Seinäjoen reserviläisjärjestöjen hengellisen
ja perinnetoimikunnan kanssa.
9.–11.7.2021 oli matka Aallon patteriston mukana Kiteelle ja 19 D:n tykistön
muistomerkin paljastaminen. Kolmen päivän aikana tutustuttiin eri
muistomerkkeihin rajan pinnassa ja laskettiin niille seppeleet, samoin käytiin
Tohmajärven kauniissa kirkossa ja Kiteen kirkkomaalla. Vaikuttava
maanpuolustusjuhla alkoi 19 D:n tykistön muistomerkin paljastustilaisuutena
”maastossa” ja jatkui juhlana Kiteen koulukeskuksessa.
19.7.2021 Särkisyrjän taistelun 80-vuotismuistopäivää vietettiin Ylistarossa
korona huomioiden. Seppeleenlasku sankarihautausmaalla, hartaushetki ja
puheet. Sotaveteraanien naisjaosto tarjosi pullakahvit.
Etelä-Pohjanmaan sotilaspoikien perinneyhdistyksen 30-vuotisjulaa vietettiin
29.7.2021. Huomioimme yhdistystä yhdistyksemme standaarilla ja
rahalahjoituksella.
Kesäillan kirkko 11.8.2021 maakunnallisena tapahtumana oli tällä kertaa
Kurikassa. Puhe emerituspiispa Jorma Laulaja. Musiikista vastasivat E-P:n
Evankelinen puhallinorkesteri ja Kurikan Lauluveteraanit. Juonto Heikki
Koivisto. Järjestelyistä vastasivat Etelä-Pohjanmaan reserviläispiirit ja
paikalliset resesviläisjärjestöt.
Maanpuolustusmessut ja Vahvin Reserviläinen -tapahtuma järjestettiin
Ylihärmässä Anssin Jussin Areenalla 21.8.2021. Maanpuolustusmessut järjesti
Lakeuden Maanpuolustuksen Tuki ry yhdessä paikallisten reserviläisjärjestöjen kanssa ja Vahvin Reserviläinen -kilpailun yhdessä Reserviläisurheiluliiton kanssa.
Laivaston soittokunta konsertoi Impivaarassa 22.8.2021 Kesäsoiton
merkeissä. Järjestelyistä vastasivat Seinäjoen seudun Sotilaskotiyhdistys.

Jatkosodan päättymisen muistohetki pidettiin Kurikan sankarihaudalla
4.9.2021. Avaussanat lausui Etelä-Pohjanmaan reserviläispiirien hengellisenja perinnetoimikunnan puheenjohtaja Heikki Koivisto. Järjestäjänä EteläPohjanmaan reserviläispiirit. Lakeuden Maanpuolustaja julkaisi tapahtumasta
videotallenteen.
30.9.2021 Rosvopaistitilaisuus Ylihärmässä. Järjestelyistä vastasivat
Pihkahovisäätiö, Pohjanmaan aluetoimiston ja Finnairin lentävä henkilökunta
apunaan paikalliset reserviläiset. Lakeuden Maanpuolustaja julkaisi
tapahtumasta videotallenteen.
12.10.2021 Sotiemme veteraanien alueellinen kirkkopäivä vietettiin
Jalasjärvellä. Viikkomessussa saarnasi pastori Tapani Virkkala, päiväjuhlan
juhlapuheen piti lehdistöneuvos Erkki Heikkinen.
31.10.2021 Lakeuden Ristissä oli messu ja Lotta Svärd -järjestö 100 vuotta
muistojuhla. Varsinainen messun päätteeksi Marja-Liisa Haveri-Nieminen
lähetti seppeleet ja kynttilät matkaan Narvan marssin saattelemana.
Seppelpartioissa toimivat paikalliset reserviläiset sekä partiolaiset. Seppeleet
lähetettiin: Suomen Marsalkka Mannerheimin patsaalle, Vapaussodan
muistomerkille Törnävän hautausmaalle, Talvi-, Jatko- ja Lapinsotien
muistomerkille Törnävän hautausmaalle, Vakaumuksensa puolesta
kaatuneiden haudalle Törnävän hautausmaalle, Suojeluskuntalainen patsaalle ja Lotta- ja sotilaspoikareliefille Suojeluskunta- ja Lotta Svärd museon sisäpihalle. Messuun ja juhlaan osallistui noin 220 henkilöä.
Lakeuden Maanpuolustaja julkaisi siitä videotallenteen.
Suomi-konepistooli 90 vuotta – asehistoriallinen luento oli 24.11.2021
Seinäjoen kaupungintalon valtuustosalissa. Luennon piti Asehistorian Liiton
varapuheenjohtaja sekä Helsingin Asehistoriallinen Seuran varapuheenjohtajana
toiminut luutnantti (evp) Jukka Sassi. Järjestelyistä vastasi Sotien 1939–1945

Etelä-Pohjanmaan perinneyhdistys.
Yhdistyksen syyskokous pidettiin Etelä-Pohjanmaan reserviläispiirien
piiritoimistolla 25.11.2021. Vuosikokouksessa puhetta johti Juha Levonen ja
paikalla oli 10 jäsentä.

5.12.2021 Itsenäisyyspäivän aaton Sävelhartaus Lakeuden Ristissä.
Järjestäjänä toimi Seinäjoen seudun Sotilaskotiyhdistys. Pohjanmaan
maanuolustussoittokunta ja Etelä-Pohjanmaan mieslaulajat Jussit esiintyivät.
Puolustusvoimien tervehdyksen toi Pohjanmaan aluetoimiston päällikkö
everstiluutnantti Mauri Etelämäki. Itsenäisyyspäivän ylennysten saajat
esiteltiin.
Seppeleenlasku Suomenhevonen-Sotahevonen -patsaalla oli myös
itsenäisyyspäivän
aattona.
Järjestelyistä
vastasivat
Pohjanmaan
Hevosenomistajat ja Rakuunakilta ry:n E-P:n eskadroona.
6.12.2021 Itsenäisyyspäivän aamulla oli seppeleenlasku Mannerheimin
patsaalla, josta vastasivet Seinäjoen rotaryt. Klo 11.30 oli vuorossa
seppeleenlasku
ja
muistohetki
sankarihaudoilla
(puhe,
kuoro,
seppeleenlasku). Kunniavartio, Suomen lippu vartioineen (partiolaiset) ja
järjestöjen liput ja airuet. Vastuutahona Seinäjoen kaupunki. Klo 12 oli
juhlajumalanpalvelus Törnävän kirkossa. Klo 16 Ekumeeninen kiitosjuhla
isänmaasta Lakeuden Ristissä.
18.12.2021 oli Joulutulet Jouppilanvuoren Korsuaukiolla. Järjestäjinä
Seinäjoen reserviläisjärjestöt, Seinäjoen seudun Sotilaskotiyhdistys ja
Seinäjoen seurakunta.
24.12.2021 hartaushetki ja kunniavartiot sankarihaudoilla. Järjestäjinä
seurakunta ja reserviläisjärjestöt.

2. HALLITUS VUONNA 2021
Timo Sysilampi puheenjohtaja
Martti Hallasuo sihteeri
Timo Fors varapuheenjohtaja
Seppo Peltola rahastonhoitaja
Mika Hakanpää
Hannu Ilolakso
Risto Känsälä
Raimo Latvala
Kaisu Norrbacka

3. JÄSENMÄÄRÄ
Jäsenmäärä vuoden 2021 lopussa: Yhteisö- ja perustajayhdistyksiä oli vuoden
lopussa 8 jäsenyhdistystä. Vuoden aikana Vastuun Naiset ry lopetti
toimintansa ja haki eroa yhdistyksen jäsenyydestä ja se myös myönnettiin.
Uutena yhteisöjäsenenä aloitti Nordic Icon Consulting Oy.
Henkilöjäseniä oli vuoden lopussa 66 henkilöä (maksaneita jäseniä). Yhdistys
joutui erottamaan useita jäseniä maksamattomien jäsenmaksujen takia.
4. YHDISTYKSEN TUKIRYHMÄ
Valtuuskunnan tilalle perustettavaksi päätetyn Tukiryhmän perustaminen jäi
toteutumatta ja odottaa jatkotoimenpiteitä.
Sääntöjemme mukaan
yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö ja
oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.
Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai
oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja
toimintaa taloudellisesti. Olisikin ehkä tarkoituksenmukaista miettiä josko
löytyisi yrityksiä, jotka haluaisivat suoran tukea yhdistyksemme toimintaa
kannattajajäseninä.
5. 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.
Jäsenkirje lähetettiin perinteiseen tapaan yhdistyksen varsinaisille ja
yhteisöjäsenille 1.2.2021. Jäsenkirje sisälsi toimintasuunnitelmassa olevat
tärkeimmät tapahtumat sillä oletuksella, että niitä yleensä voidaan
koronatilanteen takia järjestää sekä jäsenmaksun. Toinen kirje lähetettiin
23.4.2021 ja siinä kerrottiin museon nimen palauttamisesta alkuperäiseen
muotoonsa. Lokakuussa lähetettiin vielä tiedote jäsenille koskien Seinäjoen
museot järjestämistä verkkoluennoista lokakuussa: Suomen lotat kolmannen
valtakunnan vieraina ja Pikkulotista lottatytöiksi. Viralliset kutsut
vuosikokouksiin lähetettiin 10.5.2021 ja 13.11.2021.

Yhdistyksen pääasiallinen viestintä jäsenistön ulkopuolelle on perustunut
sähköiseen viestintään. Yhdistyksen verkkopalvelu on osoitteessa
www.slmuseontuki.fi
ja
yhdistyksen
facebook-sivut
osoitteessa
https://www.facebook.com/SLmuseontuki/ Molempia sähköisiä viestimiä
päivitettiin säännöllisesti, joista kiitos kuuluu webmaster Jari Asulle ja Timo
Forsille. Kotisivupäivityksiä oli vuoden aikana 20 ja fecebook-päivityksiä 28.
Viimeksi mainittuja myös kommentoitiin ja tykättiin ahkerasti. Facebooksivujen seuraajia oli vuodenvaihteessa 661.
6. SIDOSRYHMÄTOIMINTA
Vuonna 2021 juhlistettiin satavuotiasta Lotta Svärd -järjestöä. Juhlavuotta
vietettiin myös Seinäjoella Suojeluskunta- ja Lotta Svärd -museossa
näyttelyiden muodossa. Helmikuussa 24.2.2021 avattiin verkossa EteläPohjanmaan lotat 100 vuotta -näyttely https://tarinasoitin.fi/eplotat
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 avautuu museon verkkosivujen
kautta.
Kun museo jälleen avattiin 10.3.2021, 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.
Näyttelyssä voi tutustua miten eteläpohjalaiset naiset ovat selvinneet ja
auttaneet poikkeuksellisina aikoina. Lotta Svärd -järjestön myötä on
avustusjärjestöille syntynyt vankka pohja, joka näkyy myös tässä päivässä.
Haluammekin herättää näyttelyiden avulla ajatuksia siitä, mitä voimme oppia
voimanaisiltamme. Entä jos apuasi tarvitaan nyt?
Lotta Svärd 100 -juhlavuosi huipentui valtakunnallisesti sunnuntaina
10.10.2021 klo 10 Helsingin tuomiokirkossa pidettyyn ”Rakkautta yli
sukupolvien” -juhlamessuun, jossa saarnan piti juhlavuoden suojelija,

tasavallan presidentin puoliso Jenni Haukio. Myös tasavallan presidentti Sauli
Niinistö kunnioitti juhlamessua osallistumisellaan. Juhlamessun liturgina
toimii tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherra, tuomiorovasti Marja Heltelä. Yle
1 lähetti messun suorana klo 10.
Seinäjoen museoiden, Etelä-Pohjanmaan Lottaperinteen sekä Suojeluskuntaja 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 palaverista todetaan, että museo ymmärtää yhdistysten
tavoitteet aiemman nimen palauttamiselle ja kunnioittaa tätä toivetta. EteläPohjanmaan 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 Suojuskunta- ja lottamuseon nimi muotoon Suojeluskunta- ja Lotta
Svärd -museo.
Suojeluskuntajärjestön perinteet ry – Skyddskårstraditioner rf. Entiseltä
nimeltä Suojeluskuntien ja Lotta Svärdin Perinteiden liitto ry:n liittokokous
pidettiin 2.9.2021 etäkokouksena. Järjestö ei enää pyri toimimaan jäsentensä
keskusjärjestönä.
7. HALLINTO JA TALOUS
Tuki ry:n kevätkokous pidettiin koronapandemian takia poikkeuksellisesti
vasta 26.5.2021 mutta kuitenkin sääntöjen sallimissa rajoissa Suojeluskuntaja Lotta Svärd -museolla. Läsnä oli 8 henkilöä. Syyskokous oli 25.11.2021
Etelä-Pohjanmaan reserviläispiirien piiritoimistolla. Läsnä oli 10 henkilöä.
Yhdistyksen hallitus kokoontui neljä kertaa vuoden aikana. Maaliskuun
kokoukseen voi osallistua myös virtuaalisesti Teams-kokouksena. Lokakuun
kokous puolestaan vierailun yhteydessä Vaasan Sotaveteraanimuseolla.

Yhdistyksen taloushallinto toimi sopimusperusteisesti siten, että pääosa
toiminnoista hoidettiin yhdistyksessä. Tilinpäätös laadittiin Tili-Liisa Oy:ssä.
Toiminnantarkastajana toimivat Marko Pänkälä ja Kyösti Kaminen sekä
varalla Timo Paavola.
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. Suojeluskunnat, suojeluskuntalaiset ja lotat siinä
pääosassa. Ehkä juuri siksi sitä jotkut vieroksuvat. Luotamme kuitenkin siihen,
että toiminnassamme ”Perinne kantaa”.
Kuluneen vuoden 2021 aikana edellä mainittua perinteitä noudattaen
yhdistys jatkoi toimintaansa. Taloudellisesti emme saavuttaneet järisyttävää
tulosta. Toiminnassamme on otettava huomioon myös se, että
yleishyödyllisyys edellyttää monipuolista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.
Lähivuosien toimintaan heijastuvat meneillään oleva kaupungin asemakaavan
muutokset ja sen mukaiset suunnitelmat museokiinteistön lähiympäristössä.
Niistä vastuun 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!
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