
 
 

 

 

 

 

  SAARIJÄRVEN MUSEONYS-
TÄVÄT RY:N VUOSIKERTO-
MUS 2O2O 



Vuosikertomus 2020 
Saarijärven museon ystävät ry perustettiin ystävänpäivänä 14.2.2018. Yhdistyksen   tarkoi-

tuksena on tehdä Saarijärven museokokonaisuutta tunnetuksi, tukea sen toimintaa ja vaalia 

kansalaisten kulttuuriyhteistyötä ja kanssakäymistä. Vuosi 2020 oli yhdistyksen toinen koko-

nainen toimintavuosi. Korona-pandemian rajoitustoimenpiteet vaikuttivat toimintaan ja osa 

suunnitelluista tapahtumista ja tilaisuuksista jouduttiin perumaan.  

Hallinto 

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin koronarajoituksista johtuen vasta 15.6.2020. Vuosiko-

kouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat.  

Hallitus 

Yhdistyksen hallituksen kokouksia pidettiin 5 kpl, joista yksi kokous pidettiin sähköpostiko-

kouksena.  

Hallitus vuosikokoukseen 15.6.2020 saakka: 

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 

 

Hallitus 15.6.2020 alkaen 

Eeva Kuusela, puheenjohtaja  
Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen 
Maire Hyvönen, varapuheenjohtaja Pasi Pyykkinen 
Kaisa Ilola Airi Laitinen 
Riikka Iso-Ahola Arja-Leena Peiponen 
Pekka Rämänen Hannu Jakoaho 
Aino Rajapolvi, sihteeri Kirsti Ratinen 

 

 

Muut toimijat  

Yhdistyksen kirjanpidon hoiti Tilikivi Oy. Toiminnantarkastaja oli Risto Oksanen ja varatoi-

minnantarkastajana Ilkka Keskinen. 

 

Jäsenet ja jäsenhankinta 

Vuoden 2020 lopussa yhdistyksen jäsenmäärä oli 114 kpl. Yhdistyksellä on käytössä säh-

köinen 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.  

 

Viestintä 

Museon ystävien uudet kotisivut valmistuivat keväällä 2020. Kotisivujen sisältöä pidetään 

ajan tasalla ja sivuilla tiedotetaan yhdistyksen toiminnasta sekä kerrotaan ajankohtaisista 

asioista. Sivuilla tiedotetaan myös Saarijärven museon toiminnasta ja näyttelyistä. Toimin-

nasta tiedotetaan myös yhdistyksen facebook-sivuilla. Keskeisistä tapahtumista tiedotetaan 

lisäksi paikallislehdissä.  

Yhdistyksen esitettä jaetaan eri tilaisuuksissa. Lahjaveistoskeräyksestä laadittiin erillinen 

tiedote vuonna 2020. 

Yhdistyksen sisäiseen tiedottamiseen käytetään FloMembers-jäsenrekisteriä. Jäseneksi liit-

tymisen yhteydessä kysytään sähköpostiosoite ja tiedotus jäsenille hoidetaan sähköpos-

titse.   

 

Toimintasuunnitelman toteutuminen 

Tapahtumat 

1. Ystäväjuhlaa vietettiin 7.2.2020 juuri valmistuneessa uudistetussa Saarijärven 

museossa. Juhla toteutettiin yhteistyössä Saarijärven museon ja Saarijärven mu-

seotalokiinteistö Oy:n kanssa. Avajaispuheen piti kansanedustaja Petri Honko-

nen.  Muina puhujina olivat kuvataiteilija kriitikko Hannu Castrén, museotoimen-

johtaja Kirsi Hänninen ja museon ystävien puheenjohtaja Eeva Kuusela. Tilai-

suudessa julkistettiin myös ensimmäiset museon tukijat sekä vihittiin käyttöön 

uusi näyttelysali Autere-saliksi. Lisäksi julkaistiin kaikkien aikojen ensimmäinen 

Saarijärvi menu, jonka ideoinnista museon ystävät ovat vastanneet.  Musiikista 

huolehtivat Ville Ojanen, Kirsi Ojanen ja Sonja Lampinen.  

 

2. Kulttuurikeskiviikot pystyttiin koronarajoitusten höllentyessä järjestämään kesällä 

suunnitellusti 10 keskiviikkona: 

 10.6.2020 patsas-kierros keskustassa 

 24.6.2020 valokuvaaja Ilkka Keskinen kertoi vedenalaisvalokuvauksesta 

 1.7.2020 kuultiin emerituspiispa Eero Huovisen mietteitä Saarijärven muse-

olla 

 8.7.2020 yhteislauluilta Runebergin puistossa, laulattajana toimi Elina Helka-

mäki, säestäjänä Pauli Hetekivi. 

 15.7.2020 museoilta Säätyläiskotimuseossa, museon henkilökunta kertoi 

kapteeniperheen säätyläiselämästä ja J-L. Runebergin kotiopettaja-ajasta 

Saarijärvellä 



 22.7.2020 tietoa Saarijärven ryijystä ja ryijy-palojen valmistusta tämän päivän 

Saarijärvi-ryijyyn Taitokeskuksessa 

 29.7.2020 Taiteilija Samuli Heimonen kertoi teoksistaan museon näyttelyssä 

ja juuri valmistuneista Petäjäveden kirkon maalauksista.  

 5.8.2020 Toivi Järvisen puutarhajuhlat, musiikkia, taitelua, taidearpajaiset ja 

taidebasaari Saarijärven museolla ja pihapiirissä 

 12.8.2020 kanteleen ja runon lyyrisin kielin säätyläiskotimuseossa, Olga Ko-

lari kantele, J.L.Runebergin runoja Ritva Sneck-Ruotsalainen. 

 19.8.2020 Helsingin Sanomien toimittaja Teppo Sillantaus kertoi toimittajan 

työstä ja ajankohtaisista aiheista Saarijärven museolla 

 

Kulttuurikeskiviikkoihin osallistui noin 500 henkilöä. Saarijärven museolla pidettyjen 

tilaisuuksien yhteydessä oli mahdollisuus tutustua myös museon näyttelyyn.  

 

Korona-pandemian takia osa toimintasuunnitelmaan merkityistä tapahtumista joudut-

tiin perumaan; kuten museoviikko (18.-24.5.2020), kansallinen museoajoneuvojen 

ajokauden avaus museolla, saarijärvi-visat sekä suunnitellut opintomatkat.  

 

Lahjoitukset Saarijärven museolle 

 

 Tilinpäätökseen kirjatut lahjoitukset Saarijärven museolle ovat yhteensä 3.900 euroa. 

Lahjoitukset ovat osarahoitus Pentti Hakalan ja Kuutti Lavosen triptyykkin, Kirsi Tappe-

rin veistos Tammanov ja Pentti Hakalan tuolit.  

 

 

Saarijärven museon ja kulttuurin tukeminen 

 

Toimintasuunnitelman mukaisesti yhdistys etsi keinoja museon taloudelliseen tukemi-

seen. 

 

Yhdistys käynnisti neuvottelut mahdollisten lahjoittajatahojen kanssa Saarijärven mu-

seon ja kulttuurin tukemisesta Saarijärven museon ystävät ry:n kautta.   Neuvottelujen 

tuloksena syntyi viisivuotinen ohjelma SAARIJÄRVEN MUSEON JA KULTTUURIN 

TUKI.  Ohjelma perustuu Saarijärven museon kanssa yhdessä suunniteltuun viisivuoti-

seen näyttelyohjelmaan ja rahoituskohteisiin, joilla museo saa mahdollisuuden nostaa 

museotekniikan ja näyttelyiden tasoa ja markkinointia siten, että sekä Saarijärven mu-

seo, että Saarijärven kulttuuri saavat ansaitsemaansa valtakunnallista julkisuutta.  

 

Ohjelmaan on suunniteltu myös uutta Saarijärven kesä -kokoontumista, jossa esim. mu-

seon päänäyttelyn avajaisten yhteydessä museon tukijat voivat verkottua keskenään 

sekä taiteilijoiden, kaupungin, yritysten ja yhdistysten kanssa. 

 

Yhdistys sai syksyllä rahankeräysluvan Saarijärven museon ja kulttuurin tukemiseen si-

ten, että rahankeräys perustuu museon kanssa sovittaviin viisivuotis-näyttelyohjelmiin ja 



Saarijärven kesän viisivuotisohjelmaan. Hallitus hyväksyi kokouksessaan 16.12.2020 

päivitetyn Saarijärven museon ja kulttuurin tukiohjelman vuosille 2021-2023.  

 

Vuonna 2020 tukiohjelman lahjoitusvaroja käytettiin museon näyttelyiden järjestämiseen 

23.343,47 euroa ja kotisivujen teettämiseen 1.250 euroa.  

 

Lahjaveistoskeräys 

 

Museon ystävät sai rahankeräysluvan keräykselle, jolla on tarkoitus hankkia lahjaveistos 

Saarijärven uudelle koulu- ja kulttuurikeskukselle. Museon ystävät haluavat taiteen nä-

kyvän ja tuntuvan myös konkreettisesti uusissa tiloissa. Lahjaveistoksen halutaan ilah-

duttavan ja inspiroivan yhä uusia sukupolvia ja muistuttavan tahdosta pitää yllä saarijär-

veläisen kulttuurin elinvoimaa. Keräyshankkeessa on mukana myös Saarijärven taiteili-

jaseura Siena, Tapperien taideseura, Saarijärven Teatteri, Saarijärven Lossi ja Saarijär-

ven lukion kannatusyhdistys. Veistoksen tekijä on Saarijärven pitkäaikainen ystävä Ra-

doslaw Gryta. Keräys jatkuu vuoden 2021 puolelle.  

 

Muu toiminta 

 

 Toteutettiin yhteistyössä Saarijärven museon kanssa nettikyselynä Aikalaistodis-

tuksia korona-ajasta -dokumentointi koronaviruspandemian vaikutuksista ihmis-

ten arkeen.  

 Museon ystävät oli mukana paikallisten tapahtumajärjestäjien kanssa suunnitte-

lemassa uutta yhteistä Saarijärven kesä -ohjelmaa.  

 Museon ystävien ideasta käynnistyi Saarijärvi-menun suunnittelu. Ensimmäinen 

menu (näppi-menuksi ristitty cocktail-menu) esiteltiin ystäväjuhlassa helmikuussa 

2020.  

 Museon ystävät oli mukana rahoittamassa muotokuvaa museotoimenjohtaja Kari 

Kotilaisesta. Muotokuva julkistettin vuoden 2020 avajaisnäyttelyn yhteydessä.   

 Museon ystävät ovat mukana yhteishankkeessa, jossa kerätään tietoa Saarijär-

ven ryijystä ja elvytetään ja sovelletaan ryijyharrastusta nykypäivään.  

 Museon ystävät olivat mukana toteuttamassa taiteilija Väinö Rusaselle uutta 

työskentely- ja näyttelytilaa Saarijärvelle Sofianrantaan. 

 Museon ystävät osallistuivat marras-joulukuussa Kehräkumppaneiden jouluikku-

nakampanjaan ja joulupuotiin, joissa mainostettiin lahjaveistoskeräystä. 

 

 

 

Talous 

Tilikauden tulos oli -5.596,12 euroa (+42.385,31 euroa vuonna 2019). Talousarvion mukai-

nen arvio oli -32.950 euroa. Lahjoitustuotot olivat arvioitua suuremmat ja toisaalta tapahtu-

mien kulut jäivät suunniteltua pienemmiksi koronan aiheuttamien peruutusten takia.  



Varsinaisen toiminnan tuotto/kulujäämä oli -7.125,12 euroa. 

Varainhankinnan tuotto/kulujäämä oli -5.596,12 euroa.  

Tilikauden alijäämä oli -5.596,12. 

Taseen loppusumma oli 52.139,10 euroa.  

 

 

Avustukset (Kulttuuriosuuskunta Lapsuksen avustus (hallitus 9.7.2020) 
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Hallintokulut sis. iPadPro hankinnan (hallituksen päätös 12.3.2020) 

 

Lahjoitus- ja keräysvarojen käyttö 

Saarijärven museon ja kulttuurin tukiohjelman tuotot tilikaudella 1.1.-31.12.2020 olivat 

26.000 euroa. Tukiohjelman kulut olivat 24.617,67 euroa. Tukiohjelmasta on rahoitettu mu-

seon näyttelyitä Ilmoille haihtuvat polut ja Palatsi sekä teetetty museon ystävien kotisivut.  

Veistoskeräyksen kulut tilikaudella 1.1.-31.2020 olivat 988,66 euroa ja tuotot 4.064,57 eu-

roa. Veistoskeräyksen tuotot on kirjattu siirtovelkoihin veistoksen ostoa varten.  
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