Vanhan Äänekosken Kotiseutuyhdistys ry
Toimintasuunnitelma vuodelle 2019
1. Yleistä
Tulevan vuoden päätehtäväksi nousee museon siirto uusiin tiloihin, joiksi on kaavailtu
Suolahden vanhaa kaupungintaloa näyttelytilaksi ja joitakin varastotiloja Suojarinteeltä.
Toinen paljon työtä vaativa tehtävä on Pässinradan toimittaminen.
Yhteistyötä julkisen hallinnon ja kyläyhdistysten kanssa jatketaan.
Nimistötoimikuntaa tuetaan kuten tähänkin asti.
Yhdistyksen kotisivuja ylläpidetään ja kehitetään aktiivisesti. Facebook sivut olisi saatava
toimiviksi.
Wanhan aseman kehittämistyöryhmän kanssa ollaan tiiviissä yhteydessä, puheenjohtaja
Ahti Ojanen kuuluu työryhmään.
Luonnonkukkapäivä pidetään kesällä Hannu Kumpulaisen opastamana.
Kaupungin ja muiden yhteisöjen yleisötilaisuuksiin osallistutaan mahdollisuuksien mukaan.
Osallistumme Koivisto- viikon tapahtumiin 26.8-1.9 2019
2. Henkilöstö ja toimisto
Tulevana vuonna varaudutaan 1-2 työntekijän määräaikaisiin työsuhteisiin, työkohteina
Aarne Vuorisen arkiston saattamien digitaaliseen muotoon ja AV-materiaalin digitointi.
Palkkakustannuksiin haetaan avustuksia ja palkkatukia.

3. Jäsenpalvelut ja tiedotus
Jäsenhankintaa toteuttaa hallitus. Jäseniksi halukkaat saavat liittymisohjeet yhdistyksen
kotisivuilta www.vaksy.com. Hallituksen jäsenille jaetaan valmiita jäsenlomakkeita
viitenumeroilla, joita voidaan jakaa eri tilaisuuksissa.
Jäsenkirjeitä laaditaan tarpeen mukaan.
4. Kokoukset ja tilaisuudet
Yhdistys järjestää sääntömääräisen vuosikokouksen ja tarpeen vaatiessa ylimääräiset
kokoukset. Hallitus osallistuu harkintansa mukaan kotiseudun ja hallinnon yleisiin
kokouksiin.
Museo- ja arkistotyössä yhdistys pitää yhteyttä muiden yhdistysten lisäksi Äänekosken
kaupunkiin, Keski-Suomen museoon ja Jyväskylän maakunta-arkistoon.
Yhdistyksen kotisivut ovat Kotiseutuliiton alaisena.
Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan Kotiseutuliiton, museoviranomaisten ja muiden
organisaatioiden järjestämiin kokouksiin, neuvotteluihin ja koulutukseen.
5. Toiminta
5.1 Asiantuntijatehtävät
Yhdistys ja sen hallitus antav pyydettäessä asiantuntijalausuntoja kotiseutua koskevissa

asioissa.

5.2 Museo ja näyttelyt

Kaupungin ehdottaman museopaikan, Suolahden vanhan kaupungintalon käytöstä
neuvotellaan ja tehdään kirjallinen sopimus käyttöehdoista, jos tila soveltuu museon
näyttelytilaksi, samoin Suojarinteen tiloista, joita käytetään esineiden varastointiin.
Museon muuttoa voidaan suunnitella kun sopimukset on saatu ja uusien tilojen
sisäilman laatu todettua. Tarkoituksena on avata näyttely 2020.
Museon esineiden kokoelmaluettelointi tutkitaan, ja mikä osuus on siitä Keski-Suomen
museon Polydoc-kantaan yhteensopivaa. Muiden osalle haetaan Museoviraston avustusta
niiden saattamiseksi digitaaliseen muotoon sekä mahdollisesti niiden valokuvaamisen.

5.3. Arkistot
Yhydistyksen asiakirja-arkistot, av-arkistot ja kirjasto ovat yhdistyksen museon
toimitiloissa.
Vuorisen arkisto on Äänekosken kirjaston tutkijanhuoneen viereisissä tiloissa,
jossa ovat myös arkiston luettelot sisältävä tietokone ja tulostin. Vuorisen arkiston
hoitajana jatkaa Timo Enäkoski. Vuorisen arkistoon palkataaan työntekijä, joka
järjestää ja luetteloi kansioita.
Yhdistyksen valokuva-arkistosta voidaan suorittaa skannausta eri tilaisuuksia
varten. Kuitenkin niin, että kuvat eivät ole lainattavissa muualle.
AV-aineiston digitointi aloitetaan. Ensimmäisinä kohteina VHS-nauhat.
5.4 Julkaisutoiminta
Pässinrata- lehti julkaistaan vanhaan tapaan marraskuun alussa puurojuhlassa.
5.5 Kotisivut
Yhdistyksen kotisivuja ylläpidetään ja kehitetään edelleen kattavammaksi
tietopaketiksi. Timo Enäkoski ylläpitää kotisivuja.
Facebook sivut pyritään saamaan ajantasaiseksi keskustelufoorumiksi.
5.6 Nimistötoimikunta
Nimistötoimikunta jatkaa tehtäväänsä. Kaupungin nimistötoimikuntaan
perustetaan nimistöpankki. Kaupungin karttaan liitetään kuvia ja Url- linkin kautta
lisätään kohteiden perustietoa. Paikannimiarkistoon liitämme erikseen
muistomerkkien paikat. GoogleMapsiin lisäämme kuvia ja lisätietoja.
5.7 Sukututkimus
Pidetään sukututkimusiltoja.

6. Rahastohoito
Vuoden 2019 talousarvio perustuu jäsentuloihin 110 jäseneltä (1870 €),
julkaisutoimintatuloihin yhteensä 7000 € ja henkilöiden palkkatukiin15000 €.
Pässinrata-lehden hinta on 10 € mikä sisältyy 17 euron jäsenmaksuun.
Kannattajajäsenmaksu on 40 €.
Tulot yhteensä 23870 €
Menoissa julkaisutoimintaan menee 4500 €, henkilöstökuluihin 15600 €,
rahastonhoitoon ja kirjanpitoon 200 €, kokous- ja edustuskuluihin 150 €,
pankin palvelumaksuihin 120 €, postikuluihin 700 €, lehti-ilmoituksiin 200 €,
kotiseutuliiton jäsenmaksuun 70 €, kotisivujen ylläpitoon 350 €, puurojuhlaan 350 €,
opastetauluihin 400 € ja näyttelytoimintaan 230 €. Hiljalan riihen kattoon on varattu
1000 €.
Menot yhteensä 23870 €.

