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TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2018 
 
Saarijärven museon ystävät ry sai alkunsa kansalaisliikkeestä, jonka tarkoituksena oli 
turvata Saarijärven museon peruskorjauksen toteutuminen ja museotoiminnan säilyminen. 
 
Marraskuussa 2017 tuli tieto, että kaupunginhallitus ei esitä valtuustolle museon 
peruskorjauslainan takausta. Noin kahden tuhannen nimen adressi sai joulukuussa 
valtuuston kääntymään museon peruskorjauksen puolelle (äänin 17/14). Kesäkuussa 2018 
peruskorjauslainan takaus vahvistettiin (äänin 27/4). Heinäkuussa tuli ilmi, että  
Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen oli tehty valitus, joka olisi mitätöinyt 
peruskorjaushankkeen. Valitus peruttiin elokuussa ja peruutuksen taustalla olevassa 
kulttuuritoimen säästö- / kehittämisohjelmassa oli jo mukana myös Saarijärven museon 
ystävät ry. 
 
Saarijärven museon ystävät ry perustettiin ystävänpäivänä 14.2.2018. Yhdistyksen 
tarkoituksena on tehdä Saarijärven museokokonaisuutta tunnetuksi, tukea sen toimintaa ja 
vaalia kansalaisten kulttuuriyhteistyötä ja kanssakäymistä.  
 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys 
1.  järjestää kulttuuri-, näyttely-, keskustelu- ja koulutustilaisuuksia  
2. ylläpitää yhteyksiä muihin kulttuurialan toimijoihin ja muiden museoiden yhteydessä 
toimiviin ystävyysyhdistyksiin  
3.  harjoittaa markkinointi-, julkaisu- ja tiedotustoimintaa 
4.  tekee kulttuuritoimintaa edistäviä aloitteita 
5.  hankkii rahoitusta eri lähteistä toiminnan edistämiseksi 
7.  auttaa museota eri tehtävissä 
8. yhdistys voi toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa 
ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä toimeenpanna 
rahankeräyksiä ja arpajaisia. 
 
Kun yhdistys oli rekisteröity, alkoi jäsenhankinta. Tehtiin esite, oltiin mukana Yhdessä 
enemmän messuilla ja kesällä Hyvän mielen karnevaaleilla.  
 
Huhtikuussa järjestettiin museolla ensimmäinen vapaaehtoistoimijoiden koulutus, jonka 
seurauksena museo on jo saanut apua mm. valokuvakokoelmien käsittelyyn.  
Museoviikkoa vietettiin 15.-20. toukokuuta. Viikon aikana järjestettiin kolmena päivänä 
monipuolista toimintaa esikoululaisille, alakoululaisille ja toimintakeskuksen väelle. Yhtenä 
iltana suunniteltiin toimintaa yhteistyökumppaneiden kanssa ja sunnuntaina vietettiin koko 
kansan hulinapäivää. Sunnuntaina pidettiin myös arpajaiset, joissa arvottiin yhdistyksen 
saamat taidelahjoitukset paikallisilta taiteilijoita.  Arpajaiset kartuttivat kassaa noin 
tuhannella eurolla.  Museoviikolla vieraili kaikkiaan n. 500 ihmistä.  
 
Saarijärven museon ystävät lähtee toimintaperiaatteessaan yhteistyöstä paikallisten 
toimijoiden kanssa. Yhteistyötä onkin jo tehty mm. Saarijärven taiteilijaseura Sienan, 
Saarijärvi-seuran, Saarijärven kirjaston, Saarijärven Marttojen, Saarijärven seudun 
luonnonystävien, Lauluyhtye Pedaalin, Saarijärven mandoliiniorkesterin, Tapper-ryhmän  
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ja Mahlun mölkkääjien kanssa. Saarijärven teatteri järjesti hyväntekeväisyysnäytöksen 
Saarijärven museon ystävien hyväksi. Kesällä vietettiin kulttuurikeskiviikkoja eri 
yhteistyökumppaneiden kanssa. Ohjelmassa oli mm. taidemölkkyä, yhteislaulua, 
saarijärveläisten kirjailijoiden esittelyä ja hämyinen elokuvailta. Äijäsen Kotileipomo kehitti 
tilaisuuksia varten nimikkoleivonnaisen eli keskiviikkopullan. Kulttuurikeskiviikkoja 
järjestettiin 10 kertaa, niissä oli yhteensä 508 kävijää. 
 
Ennen museon peruskorjauksen alkamista museon tyhjiä saleja käytettiin vielä hyväksi 
kutsumalla koululaisryhmiä ja käsityökoululaisia maalaamaan seinille graffitteja. Teokset 
on kuvattu ja talletettu museon kokoelmiin. Yhtenä päivänä museon ovet avattiin vielä 
yleisölle, joka pääsi tutustumaan graffitiseiniin. Graffittiviikolle osallistui noin 500 henkilöä. 
 
Joulukuussa 2018 Saarijärven museon ystävät teki ensimmäisen taidehankinnan yhdessä 
Saarijärven museon kanssa. Hankinta on Pentti Hakalan ja Kuutti Lavosen varta vasten 
Saarijärven museon näyttelyä varten tekemä triptyykki. Teos tullaan sijoittamaan 
mahdollisesti Tarvaalan biotalouskampukselle.   
 
Saarijärven museon ystävillä oli vuoden 2018 lopussa 91 jäsentä. Hallitus kokoontui viisi 
kertaa. 
 
 
 
 
 
www.facebook.com/saarijarvebmuseonystavat 
 
e-mail: museonystavat.saarijarvi@gmail.com 
 
 

 
 
 


