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Toimintakertomus 2019  Liite nro 1 12.3. ja 15.6.20	

Saarijärven museon ystävät ry perustettiin ystävänpäivänä14.2.2018. Yhdistyksen   
tarkoituksena on tehdä Saarijärven museokokonaisuutta tunnetuksi, tukea sen toimintaa ja 
vaalia kansalaisten kulttuuriyhteistyötä ja kanssakäymistä. Vuosi 2019 oli yhdistyksen 
ensimmäinen kokonainen toimintavuosi.  

 

Hallinto 

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 28.3.2019.  

Hallitus 

Yhdistyksen hallitus kokoontui vuonna 2019 8 kertaa ja käsitteli 101 asiaa. 

Hallitus vuosikokoukseen 28.3.2019 saakka 

Eeva Kuusela, puheenjohtaja  
Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen 
Maire Hyvönen, varapuheenjohtaja Pasi Pyykkinen 
Kaisa Ilola Jaana Bombin 
Kirsti Ratinen Marja Rämänen 
Pekka Rämänen Hannu Jakoaho 
Arja-Leena Peiponen, sihteeri Sari Perhonen-Pirttiniemi 
 

Hallitus vuosikokouksesta 28.3.2019 alkaen: 

Eeva Kuusela, puheenjohtaja  
Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen 
Maire Hyvönen, varapuheenjohtaja Pasi Pyykkinen 
Kaisa Ilola Jaana Bombin 
Sari Perhonen-Pirttiniemi Arja-Leena Peiponen 
Pekka Rämänen Hannu Jakoaho 
Aino Rajapolvi, sihteeri Kirsti Ratinen 
 

Muut toimijat  

Yhdistyksen kirjanpidon hoiti Tilikivi Oy. Toiminnantarkastaja oli Risto Oksanen ja 
varatoiminnantarkastajana Ilkka Keskinen. 



Jäsenet ja jäsenhankinta 

Vuoden 2019 lopussa yhdistyksen jäsenmäärä oli 106 kpl. Yhdistyksen otti käyttöön 
sähköisen jäsenrekisteripalvelun.  Jäsenyyttä markkinoitiin messuilla sekä erilaisissa 
tapahtumissa. Lisäksi yhdistyksen esitettä oli jaossa eri tilaisuuksissa.  Yhdistyksen 
kotisivujen valmistelu käynnistyi loppuvuodesta. 

Yhdistyksen jäsenmaksun oli 15 €/vuosi ja kannattajajäsenen jäsenmaksu 50 €/vuosi.  

 

Toimintasuunnitelman toteutuminen 

Tapahtumat 

1. Saarijärven museon ystävät ry:n 1-vuotispäivät järjestettiin 13.2.2019 Saarijärvi-
salissa. Juhalaan osallistui noin 70 vierasta. Puhujina olivat museologian professori 
Janne Vilkuna sekä kuvataiteilija Samuli Heimonen. Lisäksi museon johtaja Kari 
Kotilainen esitteli Saarijärven museon tarjontaa ja puheenjohtaja Eeva Kuusela 
museonystävien toimintaa.  
 

2. Osallistuttiin Yhdessä enemmän messuille 9.3.2019. Tapahtumassa esiteltiin 
yhdistyksen toimintaa ja markkinoitiin yhdistyksen jäsenyyttä. Lisäksi myytiin 
Saarijärvi-visan kysymyksiä sekä esiteltiin museon nimikkoveistoskampanjaa. 
Messuilla kävi noin 1.500 vierasta.  
 

3. Museoviikkoa vietettiin Saarijärven museon kanssa 13.-18.5.2019 hyväksytyn 
ohjelman mukaisesti. Maanantaina ja tiistaina maalattiin museon pihapiirissä oleva 
Koskelinin talo maa- ja kotitalousnaisten keittämällä punamultamaalilla. 
Keskiviikkona yhtenäiskoulun kuvisluokkalaiset maalasivat graffitiseiniä, jotka 
ripustettiin kesän ajaksi museotyömaan suoja-aitoihin. Torstaina järjestettiin 
Kunnantuvalla koulutusta museon aineistojen käyttöön, kouluttajana museonjohtaja 
Kari Kotilainen. Perjantaina vietettiin ötökkäpäivää eskarilaisten ja alakoululaisten 
kanssa museon pihapiirissä, tehtiin hyönteishotelleja ja maalattiin ötökkäaiheisia 
kuvia.  Sunnuntain hulinapäivä vietettin Kunnantuvalla ja sen pihapiirissä. 
Ohjelmassa oli taidearpajaiset, taidebasaari, alueen historian esittely, ryijypalojen 
valmistusta, vanhain tavarain kauppaa, musiikkia ja lettutarjoilu. 
Yhteistyökumppaneita olivat Saarijärven maa- ja kotitalousnaiset, Saarijärven 
luonnonystävät, Saarijärven Martat, Saarijärven Taitokeskus, Saarijärven teatteri, 
SPR:n miesten kaverikerho, Taiteilijaseura Talangi, Saarijärven yhtenäiskoulu ja 
Pikku-Mäntylän päiväkoti. Eri päivinä tilaisuuksissa kävi n. 300 ihmistä.	
 

4. Kulttuurikeskiviikot järjestettiin suunnitelman mukaisesti 8 keskiviikkona. Teemoina 
olivat meteoriittitietoa Kivikauden kylässä kaksi kertaa, Saarijärvi-visa kaksi kertaa, 
patsas-kierros keskustassa, Saarijärven ryijy -hankkeen esittely ja ryijynukkien 



solmimista Saarijärven taitokeskuksessa, yhteislaulua Runebergin puiston 
laululavalla ja säätyläiskotimuseossa, puutarhajuhla museon pihassa.  
Kulttuurikeskiviikot keräsivät yleisöä yhteensä reilut 200 henkeä. 
 

Opintomatkat 
Yhdistys sai osana Leader Viisarin visiitti 2 -hanketta Keski-Suomen ely-keskukselta 
tuen kahdelle opintomatkalle. Ely-keskuksen tuki on 80 % hyväksytyistä 
kustannuksista. Ensimmäinen matka tehtiin syyskuussa 2019 Varkauteen 
museonystäväyhdistysten tapaamiseen.  Toinen opintomatka toteutetaan suunnitelman 
mukaisesti vuonna 2020 Kotkaan. Koska ensimmäisestä opintomatkasta jäi rahaa 
käyttämättä, yhdistys päätti hakea rahoituspäätökseen muutosta kolmanteen 
opintomatkaan museon ystävien valtakunnalliseen tapaamiseen Loimaalle.  
 
Museotoiminnan taloudellinen tukeminen 
Toimintasuunnitelman mukaisesti yhdistys etsi keinoja museon taloudelliseen 
tukemiseen. Yhdistys käynnisti neuvottelut mahdollisten lahjoittajatahojen kanssa 
Saarijärven museon ja kulttuurin tukemisesta Saarijärven museon ystävät ry:n kautta.   
Neuvottelujen tuloksena syntyi viisivuotinen ohjelma SAARIJÄRVEN MUSEON JA 
KULTTUURIN TUKI - HYVÄ SYNTYY MEISTÄ. Ohjelma perustuu Saarijärven museon 
kanssa yhdessä suunniteltuun viisivuotiseen näyttelyohjelmaan ja rahoituskohteisiin, 
joilla museo saa mahdollisuuden nostaa museotekniikan ja näyttelyiden tasoa ja 
markkinointia siten, että sekä Saarijärven museo, että Saarijärven kulttuuri saavat 
ansaitsemaansa valtakunnallista julkisuutta. Ohjelmassa on käytetty hyväksi myös 
Saarijärven kaupungin uutta markkinointistrategiaa. Myös Saarijärven kaupungin 
kanssa on neuvoteltu ja edellytetty, että se säilyttää museon perustoiminnan ja sen 
rahoituksen nykyisellä tasolla.  
 
Ohjelmaan on suunniteltu myös uutta Saarijärven kesä -kokoontumista, jossa esim. 
museon päänäyttelyn avajaisten yhteydessä museon tukijat voivat verkottua 
keskenään sekä taiteilijoiden, kaupungin, yritysten ja yhdistysten kanssa 
 
Muu tukitoiminta 

• Suunniteltiin ja toteutettiin Saarijärvi aiheinen visailu Saarijärvi-visa.  
• Osallistuttiin museonjohtaja Kari Kotilaisen muotokuvan rahoittamiseen 
• Ostettiin Kirsi Tapperilta veistos Tammanov lahjoitettavaksi Saarijärven 

museolle 
• Hankittiin Pohjoismaisen designin nettikirpputorilla seitsemän Pentti Hakalan 

Visa-tuolia yhdistyksen nimikkotuoleiksi Saarijärven museolle 
• Toteutettiin kirpputorimyynti museon hyväksi 

 



Talousyhteenveto 

Varsinaisen toiminnan tuotto/kulujäämä oli 49.428,56 euroa. 

Varainhankinnan tuotto/kulujäämä oli 4.174,85 euroa.  

Tilikauden tulos oli 53.603,41 euroa ja tilikauden ylijäämä 53.603,41 

Taseen loppusumma oli 53.603,41 euroa.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



		 	

		 	

			 	

	


