Vanhan Äänekosken Kotiseutuyhdistys r.y.:n

toimintasuunnitelma
vuodelle 2018

1. Yleistä
Yhdistyksellä on kesken mittava muistomerkkien kartoitushanke, joka on tulevan vuoden päätehtävä.
Yhteistyö julkisen hallinnon ja kyläyhdistysten kanssa on keskeistä. Samoin työnsä jatkavaa
Nimistötoimikuntaa tuetaan voimakkaasti. Suolahden Wanhan Aseman työryhmän työskentely on
myös erityisen kiinnostuksen kohteena.
Yhdistyksen kotisivujen kehittäminen on suuri haaste yhdistyksen tulevaisuudenkin kannalta.
Yhdistyksen museo- ja arkistotoiminnan tilanne puhuttaa myös tulevana vuonna, ja ratkaisua
kaupungin ja muiden tekijöiden kanssa kiirehditään.

2. Henkilöstö ja toimisto
Toimintasuunnitelmassa varaudutaan 1-2 työntekijään, yhteensä 6-12 kk ajaksi. Työntekijät auttavat
digitaalisten tietokantojen työstämisessä AV-aineistosta, Vuorisen arkiston järjestämisestä ja
kotisivujen kehittämisessä. Avustusten ja palkkatukien saanti vaikuttaa henkilöstön palkkaukseen ja
hankkeiden tahtiin.
Yhdistyksen käsiarkisto on sihteerillä ja/tai puheenjohtajalla, vuoden taloudenpitoon liittyvät paperit
rahastonhoitajalla, jäsentiedot jäsenkirjurilla ja muu yhdistystä koskeva aineisto arkistossa/
toimistossa. Yhdistystä itseään koskevaa asiakirja-arkistoa kehitetään ja järjestetään vuoden aikana
hallituksen voimin.

3. Jäsenpalvelut ja tiedotus
Jäsenhankintaa toteuttaa hallitus. Yhdistyksen jäseneksi halukkaille suositetaan yhdistyksen
kotisivujen antamia ohjeita, internet -osoitteessa www.vaksy.com. Hallituksen jäsenille jaetaan
valmiita jäsenlomakkeita viitenumeroilla, jotta uuden jäsenen liittyminen eri tilaisuuksissa ja
kohtaamisissa olisi mutkatonta.
Sähköpostin käyttö jäsentiedottamiseen on ollut vähäistä. Sähköpostin käyttöä pyritään lisäämään
yhteistyössä jäsenten kanssa. Jäsenkirjeitä laaditaan yksi keväällä ja toinen syksyllä sekä mahdollisen
tarpeen mukaan esimerkiksi ylimääräisten yhdistyksen kokousten vuoksi.
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4. Kokoukset ja tilaisuudet
Yhdistys järjestää sääntömääräisen vuosikokouksen ja tarvittavat ylimääräiset yhdistyksen kokoukset.
Mahdolliset toimikunnat kokoontuvat hallituksen ohjeiden perusteella. Hallitus voi nimetä uusia
toimikuntia. Hallitus osallistuu harkintansa mukaan kotiseudun muihin yleisiin kokouksiin ja
toimittaa kannanottoja ja ehdotuksia kotiseutuasioissa toimiville viranomaisille ja muille tahoille, kun
tarvetta on.
Alueen museo- ja arkistoyhteistyössä yhdistys on yhteyksissä muiden yhdistysten lisäksi Äänekosken
kaupunkiin, Keski-Suomen museoon ja Jyväskylän maakunta-arkistoon. Kotiseutuarkistoasioissa ja
kotisivujen kehittämisessä yhteyttä pidetään Kotiseutuliittoon.
Yhdistys osallistuu mahdollisuuksien mukaan yhdistyksen toimintaan liittyviin, mm. Kotiseutuliiton,
museoviranomaisten ja muiden organisaatioiden järjestämiin kokouksiin, neuvotteluihin ja
koulutustilaisuuksiin.

5. Rahoitus
Yhdistys pyrkii talousarviossaan 23 920 euron loppusummaan. Vuoden 2018 talousarvio perustuu
jäsentuloihin 110 jäseneltä (1 870 euroa), 7 000 euron julkaisutoimintatuloihin ja 15 000 euron
avustuksiin/palkkatukiin. Muut tulot arvioidaan 50 euroksi. Pässinrata-lehden hinta on 10 euroa, mikä
sisältyy 17 euron jäsenmaksuun. Kannattajajäsenmaksu on 40 euroa.
Menojen loppusumma on 23 920 euroa, josta julkaisutoiminta vienee 5 000 euroa. Palkkoja ja
palkkioita maksetaan yhteensä 15 600 euroa, josta palkkoja 12 kuukaudelta lisäkuluineen.
Infotaulujen laatimiseen, näyttely- ja tutkimustoimintaan arvioidaan kuluvan 600 euroa. Hiljalan
riihen pärekaton uusimiseen varataan 1 000 euroa. Muut menot hajaantuvat toimisto-, posti-,
kotisivu-, pankki-, jäsenyys-, Puurojuhla- ja rahastonhoitokuluihin, yhteensä 1 720 euroa.
Museon mahdollisiin muuttojärjestelyihin tarvittaessa tehdään erillinen rahoitus- ja kustannussuunnitelma.
Yhdistys on hakenut Museovirastolta avustusta kaitafilmien digitointityön palkkoihin 6 600 euroa.
Yhdistys hakee palkkatukityöhön Vuorisen arkistossa avustusta TE-keskukselta ja Äänekosken
kaupungilta.
Kohdeapuraha 1 000 euroa Hiljalan riihen kunnostamiseen haettiin viime syksynä Keski-Suomen
ELY-keskukselta.

6. Toiminta
Asiantuntijatehtävät
Yhdistys ja sen hallitus antaa pyydettäessä asiantuntijalausuntoja kotiseutua koskevissa asioissa.
Samoin tehdään esityksiä eri tahoille kotiseudun säilyttämiseksi ja parantamiseksi. Tiiviisti seurataan
niin kuntien kaavoitusta, seudun luonnontilaa kuin kuunnellaan asukkaiden toiveita. Kylä- ja
kaupunginosayhteisöille annetaan ja heiltä pyydetään asiantuntijalausuntoja.
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Museo ja näyttelyt
Museokokoelmien siirrosta ja uuden näyttelyn rakentamisesta neuvotellaan kaupungin kanssa. Museo
ei ole auki eikä esineistön vastaanoteta nykytilanteessa. Piennäyttelyjä voidaan järjestää vuoden
mittaan ja näyttelykuva-suurennoksia voidaan esittää sopivissa tilaisuuksissa.
Hietaman kylämuseon Hiljalan riihen katto kunnostetaan, ja tätä varten on haettu Museovirastolta
avustusta. Selvitetään myös Leader-hankemahdollisuus.
Vaihtuvaa valokuvanäyttelyä pidetään Wille-ravintolassa omistajien kanssa yhteistyöllä koko vuoden
ajan.

Arkistot
Yhdistyksen asiakirja-arkisto, av-arkistot ja kirjasto ovat yhdistyksen museo-toimistotiloissa. Aarne
Vuorisen arkisto on Äänekosken kirjaston tutkijanhuoneen viereisessä huoneessa, jossa ovat myös
arkiston luettelot sisältävä tietokone sekä tulostin. Vuorisen arkiston arkistonhoitajana jatkaa Timo
Enäkoski. Vuorisen arkistoon palkataan työntekijä, joka järjestää ja luetteloi kansioita.
Yhdistyksen valokuva-arkistosta voidaan suorittaa skannausta eri tilaisuuksia varten – kuitenkin niin,
etteivät alkuperäiset kuvat ole lainattavissa tai liikuteltavissa vakaasta ympäristöstään muualle.
Mikäli avustus saadaan, aloitetaan
palkkatyövoimin ja osin talkoina.

AV-aineiston

osien

(filmit,videot,negatiivit)

digitointi

Julkaisutoiminta
Pässinrata-lehden julkaisemista varten vuonna 2018 pyydetään hyvissä ajoin jäsenistöä laatimaan
juttuja, piirroksia ja tutkimaan valokuvia. Pässinrata julkaistaan entiseen tapaan marraskuun alussa
Puurojuhlassa.
Mahdolliset muut julkaisut harkitaan vuoden mittaan. Pääpaino on kotisivujen laajentamisella ja
ylläpidolla, mutta myös painettavia julkaisuja voidaan harkita, jos ne ovat taloudellisesti kohtuullisia.

Kotisivut
Yhdistyksen internet-kotisivuille siirretään uusia osia. Tavoitteena on ainakin Vuorisen arkiston
osien, Äänekosken muistomerkkien ja Arvi Hirvisen paikannimistöluetteloiden siirto kotisivuille
luettaviksi. Nimistölle laaditaan erityinen tietokanta, jota voidaan jatkossa notkeasti täydentää.
Kotisivuilta voidaan lukea mm. toimintakertomuksia, vuosikokouspöytäkirjoja, kokouskalenteria,
yhdistyksen antamia lausuntoja, ajankohtaista kotiseututapahtumatietoa ja antaa palautetta yhdistyksen hallitukselle.
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Retket
Järjestetään toivottuja kotiseuturetkiä lähialueille, kustannussyistä ensisijaisesti kimppakyydein.
Lähikohteissa ollaan myös yhteydessä uusiin oppaisiin. Retkikohteet ”tuotteistetaan” eli suunnitellaan
sellaisia retkireittejä, joita voivat ketkä tahansa kiertää. Tiedot näistä pyritään saamaan yhteistyössä
myös kaupungin matkailupalvelusivuille – matkailuinfoihin.

Muistomerkit, opasteet, nimistö
Äänekosken muistomerkkien luettelointihanketta jatketaan. Perustietojen valmistumisen lisäksi
pyritään saamaan laajempia opastetekstejä ja myös opastekylttejä yhdessä kaupungin,
kylätoimikuntien- ja yhdistysten kanssa. Karttamerkintöjä tavoitellaan kaupungin teknisen viraston
kanssa.
Kaupungin nimistötoimikunnan toimintaa kannustetaan ja laaditaan nimistöluetteloita ja -karttoja
Yhdistyksen arkiston nimistöluetteloiden tietoja litteroidaan kotisivulle perustettavaan tietokantaan.

