
Saarijärven museon ystävät ry  

VUOSIKERTOMUS 2021 

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. Vuosi 2021 oli yhdistyksen kolmas kokonainen 
toimintavuosi. Korona-pandemian rajoitustoimenpiteet vaikuttivat toimintaan myös vuonna 2021.   

Hallinto 

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 15.6.2021.  

Hallitus 

Yhdistyksen hallitus kokoontui vuonna 2021 5 kertaa ja käsitteli 38 asiaa. 

Hallituksen kokoonpano: 

Muut toimijat  

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

Jäsenet ja jäsenhankinta 

Vuoden 2021 lopussa yhdistyksen jäsenmäärä oli 117 kpl. Yhdistyksellä on käytössä sähköinen 
jäsenrekisteripalvelu.  Jäsenyyttä markkinoitiin yhdistyksen esitteen ja kotisivujen avulla. 
Liittyminen tapahtuu sähköisesti kotisivujen välityksellä. Samun ystävät näkyy myös Saarijärven 
museon verkkosivuilla. 

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

Eeva Kuusela, puheenjohtaja

Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen

Maire Hyvönen, varapuheenjohtaja 
4.12.2021 saakka

Pasi Pyykkinen

Kaisa Ilola Airi Laitinen

Riikka Iso-Ahola Arja-Leena Peiponen

Pekka Rämänen Hannu Jakoaho

Aino Rajapolvi, sihteeri Kirsti Ratinen



Toimintasuunnitelman toteutuminen 

Tapahtumat 

Toukokuussa paljastettiin museon ystävien ja saarijärveläisten kulttuuritoimijoiden toteuttamalla 
kansalaiskeräyksellä hankittu lahjaveistos Poem, Runo, Saarijärven uuden koulu- ja 
kulttuurikeskuksen pihassa. Veistos tilattiin Saarijärven taiteilijaseura Sienan ja kansalaisopiston 
järjestämien kuvanveiston kesäkurssien pitkäaikaiselta opettajalta, kuvanveistäjä Radoslaw 
Grytalta. Paljastuspuheen piti emeritarehtori, professori Aino Sallinen. 

Kesäkuussa avattiin Saarijärven kaupungin, museon ja museon ystävien yhdessä toteuttama 
Saarijärven kulttuuriraitti Paavontielle.  

Kulttuuriraittiin liittyy myös museon ystävien perustama uusi taidegalleria Ahku, jonka ensimmäisen 
näyttelyn Kovalla Innolla avajaisia vietettiin 28.6.2021. Galleriaa pidettiin auki talkoovoimin tiistaista 
sunnuntaihin elokuun puoleen väliin saakka. Näyttely sai hyvän vastaanoton ja yli 1 000 kävijää.	

Kulttuurikeskiviikkojen tilaisuuksia järjestettiin kahdeksan: 
2.6.2021 kuvataiteilija Merja Nykänen kertoi ajatuksia eläinsuhteesta taiteessa ja esitteli museon 
näyttelyn teoksia 
9.6.2021 tutustuttiin Maire Hyvösen matkassa keskustan patsaisiin ja muistomerkkeihin. 
16.6.2021 laulettiin yhdessä Runebergin puistossa. Yhteislauluillan vetäjinä toimivat Elina 
Helkamäki ja Pauli Hetekivi. 
14.7.2021 apulaisprofessori Tarja Sironen kertoi viruksista museolla  
21.7.2021 muusikko Kirmo Lintisen konsertoi museolla ja kertoi samalla näkemyksiään musiikin 
voimasta 
28.7.2021 Unesco-professori Pekka Neittaanmäki esitelmöi Saarijärven vahvuuksista ja toi esille 
ajatuksiaan Saarijärven kehittämistarpeista 

4.8.2021 Toivi Järvisen puutarhajuhlat museon pihapiirissä: pop-up-taidemyyntiä, musiikkia ja 
Saarijärvi menun esittelyä  

18.8.2021 Veli-Pekka Hänninen kertoi käsikirjoittajan ja kirjailijan työstään 

Kulttuurikeskiviikkoihin osallistui noin 447 henkilöä. Saarijärven museolla pidettyjen tilaisuuksien 
yhteydessä oli mahdollisuus tutustua myös museon näyttelyyn.  

Elokuussa koottiin Saarijärven museon ja kulttuurin tukijoita Galleria Ahkuun kuulemaan museon 
ystävien toiminnasta, tutustumaan näyttelyyn sekä maistamaan Saarijärvi-menun herkkuja.  

Ahkun toiminta jatkui Radoslaw Grytan kuratoimalla kuvanveistonäyttelyllä lokakuussa. Saarijärven 
museon ystävien ja Saarijärven taiteilijaseura Sienan yhteistyössä järjestämä näyttely oli avoinna 
28.10.–12.12.202. Esillä oli kuvataidetta 27 taiteilijalta ammattilaisista harrastajiin. Näyttelyyn 
tutustui noin 300 kävijää. 

Ahkun vuosi huipentuu joulubasaariin pe–su 17.–19.12.2021 klo 12–17. Myynnissä oli lähitaidetta 
ym. lahjatavaroita. 

Saarijärven kaupungin sivistyslautakunta myönsi 4.6.2021 Saarijärven museon ystäville 350 euron 
stipendin hyvästä kulttuurityöstä. 



Sivistyslautakunta palkitsee harkintansa mukaan vuosittain jonkin järjestön tai toimijan aktiivisesta 
ja pitkäaikaisesta kulttuuri- ja kasvatustyöstä. Huomionosoitukseen kuuluu myös stipendi. 

Museotoiminnan taloudellinen tukeminen 

Toimintasuunnitelman mukaisesti vuonna 2021 jatkettiin hyvin alkanutta Saarijärven museon ja 
kulttuurin tukiohjelman toteuttamista yhdessä Saarijärven museon ja tukiryhmän kanssa.	Museon 
ja kulttuurin tukemiseen varattiin 29 000 euroa ja siihen käytettiin 29 004,60 euroa.	Tukiohjelmaan 
kuului Saarijärven kesä -markkinointiyhteistyö, Saarijärvi-menun edistäminen, Saarijärven 
kulttuuriraitti ja kesä -galleria sekä museon näyttelyiden tukeminen siten, että ystävät toimi 
näyttelyjen tukijana yhteistyössä museon kanssa.	

Talous 

Tilikauden tulos oli -13.688,16 euroa ja tilikauden alijäämä oli -13.688,16 euroa. Talousarvion 
mukainen tulostavoite oli -5.820 euroa.  

Taseen loppusumma oli 35.461,63 euroa.  


