
      
        Saarijärven museon ystävät ry 

Saarijärven museon ystävät ry sai alkunsa kansalaisliikkeestä, jonka 
tarkoituksena oli Saarijärven museon  peruskorjauksen toteutuminen ja 
museotoiminnan säilyminen. 
Keräämämme noin kahden tuhannen nimen adressi sai joulukuussa 2017 
kaupunginvaltuuston kääntymään peruskorjauksen puolelle. Myös 
kesäkuussa 2018 päätöksestä tehty valitus peruttiin elokuussa 2018 ja 
peruskorjaus pääsi alkamaan hieman aikataulusta myöhässä lokakuussa 
2018.



      Perustava kokous 14.2.2018

Ensimmäisen hallituksen jäsenet 
Maire Hyvönen, Kaisa Ilola, Eeva Kuusela, 
Arja-Leena Peiponen, Kirsti Ratinen, 
Pekka Rämänen 
Varajäsenet Jaana Bombin, Hannu Jakoaho, 
Satu Perhonen-Pirttiniemi, Pasi Pyykkinen ja 
Marja Rämänen

Saarijärven museon ystävät ry:n 
tarkoituksena on  tehdä Saarijärven 
museokokonaisuutta tunnetuksi, tukea sen 
toimintaa ja vaalia kansalaisten 
kulttuuriyhteistyötä ja kanssakäymistä. 



          Toimintansa toteuttamiseksi... 

• järjestää kulttuuri-, näyttely-, keskustelu- ja koulutustilaisuuksia 

• ylläpitää yhteyksiä muihin kulttuurialan toimijoihin ja muihin 
 ystäväyhdistyksiin 

• harjoittaa markkinointi-, julkaisu- ja tiedotustoimintaa 

• tekee kulttuuritoimintaa edistäviä aloitteita 

• hankkii rahoitusta eri lähteistä toiminnan edistämiseksi 

• auttaa museota eri tehtävissä 



   Toimintaa vuonna 2018
Maaliskuussa jäsenhankintaa Yhdessä enemmän -messuilla 

Huhtikuussa vapaaehtoistoimijoiden koulutus museolla 

Toukokussa museoviikko 

Kesä – elokuussa kulttuurikeskiviikot 

Elokuussa toiminnan esittelyä hyvän mielen karnevaaleilla 

Syyskuussa Pentti Hakalan ja Kuutti Lavosen näyttelyn lopettajaiset 

Lokakuussa graffitiviikko 

 



Yhteistyökumppaneita

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 
luionnonystävien,  Lauluyhtye Pedaalin, Saarijärven mandoliiniorkesterin, Tapper-ryhmän  
ja  Mahlun mölkkääjien kanssa.  Saarijärven teatteri järjesti hyväntekeväisyysnäytöksen 
Saarijärven museon ystävien hyväksi. Kesällä vietettiin kultturikeskiviikkoja eri  
yhteistylkumppaneiden kanssa. Ohjelmassa oli mm. taidemölkkyä, yhteislaulua, 
saarijärveläisten kirjailijoiden esittelyä ja hämyinen elokuvailta. Äijäsen Kotileipomo 
kehitti tilaisuuksia varten nimikkoleivonnaisen eli keskiviikkopullan.



Museoviikko



Kulttuurikeskiviikot



Graffitiviikko

VIESTEJÄ TULEVAISUUTEEN 

GRAFFITEJA JA 
SEINÄMAALAUKSIA 
SAARIJÄRVEN  MUSEOSSA 
5.10.2018 

Saarijärven lukion ja 
yhtenäiskoulun oppilaat 

Saarijärven käsityökoulun oppilaat 

MUSIIKKI TEOKSIIN 

Saarijärven lukion ja 
yhtenäiskoulun oppilaat



Taidehankinta

Joulukuussa 2018 Saarijärven museon ystävät teki ensimmäisen 
taidehankintansa 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.  


