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 Johtokunnan kokous 4/2020 

 

AIKA Keskiviikko 23.5.2020 klo 10 (kokous pidetty koronavirusrajoitusten aikana) 

PAIKKA Yläneen kotiseutumuseo 

LÄSNÄ 
 Johtokunta 

 Erikoistehtävät 

 Vierailijat 

[x] Tiina Ekman, [x] Katri Heinonen, [x] Aulis Keihäs, [x] Elisa Niittymaa,  
[ ] Tiina Nuortimo, [x] Heimo Pohjanpalo, [x] Tapio Rastas, [x] Heikki Salmi,  
[x] Pekka Vuorela 

[ ] Soile Teinilä, [ ] Arimo Helmisaari, [ ] Päivi Erävesi, [ ] Timo Hämäläinen 

Hanna-Leena Kaihola 
 

 Pöytäkirja 

 

No Asia 

1.  Kokouksen avaus 
Yhdistyksen puheenjohtaja Tiina Ekman avasi kokouksen. 

2.  Kokouksen päätösvaltaisuus 
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3.  Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 
Kokous hyväksyi pöytäkirjan 3/2020. 

4.  Toimintasuunnitelma 
Ehdotus: Toimintasuunnitelman päivitys (liite) ja luovutus Viikkolehdelle ja Alasatakunnalle 

Päätös: Toimintasuunnitelma päivitettiin versioksi 23.5.2020. Valitut tapahtumat julkaistaan kesälehdissä 

”koronavaroituksella” varustettuna. 

5.  Saadut avustukset 
(1) Pöytyän kunta: Anottu yleisavustusta 5 000 euroa.  

Yhdistys sai 5000 euroa. 

(2) Säkylän opintorahayhdistys:  

Avustus jaetaan syksyllä 2020. Vastaava hanke siirtyy vuodelle 2021. 

(3) Yläneen OP: Anotaan yhden henkilön palkkaukseen kahdeksi viikoksi.  

Yhdistys sai 400 euroa. 

6.  Henkilöiden palkkaus 
(1) Museo-oppaan palkkaus  

Liisa Lonka on vielä vapaa ja halukas tulemaan oppaaksi. 

Tapio laatii erillisen dokumentin ”koronavuoden” tehtävistä. Dokumentti täydennetään WAssa. 

(2) OPn tuella palkattava ”kaksiviikkoinen” 

Vilma Reunanen palkataan heinäkuun alusta lähtien. 

7.  Myönnettävät vuosittaiset avustukset 
Musiikin harrastuksen ylläpitämiseksi 

(1) Yläneen yhtenäiskoulun alaluokille 50 euroa 

(2) Yläneen yhtenäiskoulun yläluokille 50 euroa 

8.  Tarjolla olevat museoesineet 
Kattotiilien tekolaite on tarjolla museoon.  

Kotiseutumuseo ei ole kiinnostunut laitteesta johtuen sen suuresta tilantarpeesta.  



 Yläneen kotiseutuyhdistys ry 

Johtokunnan kokous 4/2020 2 (2) 23.5.2020/TRs 

No Asia 

9.  Muut asiat 
(1) Myyntiartikkelit: Ostetaan 10 purkkia hunajaa Koivistolta á 4 euroa. 

(2) Päivystysvuorot museossa:  

7.6. Tapio,  

14.6. Pekka 

10.  Seuraava kokous 
Päätetään erikseen 

11.  Kokouksen päättäminen 
Kokous päättyi 11.28 

 

 

 
 

Tiina Ekman, puheenjohtaja     Tapio Rastas, sihteeri 
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Toimintasuunnitelma vuodelle 2020 

Museon toiminta 

Museo pidetään avoinna 2.6. – 16.8.2020 välisenä aikana. 

• Maanantaisin museo on suljettu. 
Myyntinäyttelyn ajan ”Teinilä” on auki myös maanantaina. 

• Tiistai, keskiviikko, torstai, perjantai klo 12.00 – 17.00 

• Lauantai, sunnuntai klo 12.00 – 15.00 

Museo on suljettu juhannuksena 19.6 – 22.6. 

Muina aikoina museo on auki tilauksesta. 

Museo-opas hoitaa kaikki muut edellä mainitut päivät paitsi sunnuntait, jolloin johtokunnan jäsenet ja 
muut vapaehtoiset päivystävät vuorollaan museossa. 

Opastus- ja tarjoiluhinnat 

Opastus museossa: 2 €/henkilö 

Opastus ryhmille: 2 €/henkilö 

Lisähinta museopuutarhan asiantuntijaopastuksesta: 20 €/ryhmä (enintään 20 henkilöä). 
Asiantuntijaopastuksesta sovittava hyvissä ajoin ennen opastustarvetta. 

Kahvitarjoilu ryhmille: 4 €/henkilö. 

Yleisötapahtumat 

Tapahtumapaikkana on Yläneen kotiseutumuseo, Liisantie 13, jos paikkaa ei ole erikseen määrätty. 

Pv Pvm klo Tapahtuma Huom. 

 
Touko-
kuussa 

 
Puutarhan kevätsiivous 
Tule kun ehdit, lähde kun haluat! 
Mukaan voit ottaa haravan ja roskaämpärin 

Korvakerho 

 
Touko- 
kuussa 

 

Puutarhan jakotaimitalkoot 
Nostetaan ja ruukutetaan perennakasvustot 
Jos kotinurkissa on tarpeettomia isoja ruukkuja, 
ne voi tuodaan Korvan tarhaan. 

Korvakerho 

 
Kesä-
kuussa 

 Museorakennusten ja pihan siivoustalkoot Johtokunta 

La 6.6. 10-13 
Jakotaimitori Korvan tarhassa klo 10-13, 
myynnissä museopuutarhan omia taimia. 
Kahvitarjoilu niin kauan kuin kahvia riittää. 

Korvakerho 
Johtokunta 

 
16.6. - 
16.8. 

*) 

Kesän näyttely museossa 
Avajaiset klo 13 

(1) Museopuutarhan 10-vuotisjuhlanäyttely 
(2) Korona-aiheinen näyttely 

Korvakerho  
Johtokunta 

 
23.6.- 
2.8. 

Joka 
päivä  
11-17 

Käsityöläisten myyntinäyttely ”Helyjä ja 
heinäseipäitä” 

Katri Virtanen 
Maija Peltonen 

Su 5.7. 12-17 
Avoimet puutarhat 
Kahvi 

Korvakerho 

Su 26.7. 10.00 

Olavinpäivän seurat 
Jumalanpalvelus museolla klo 10 
Kahvitarjoilu klo 11 
Seurat klo 12 

Johtokunta 
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Pv Pvm klo Tapahtuma Huom. 

 Elokuu  Elokuun ilta 

Esim. 
- Teatteri Rollo 
- Hanhijoen mummot 
- Haitarinsoittaja Säkylästä 

 Elokuu  Reissu-Veikon Sottiisi Veikko Lahtinen 

 Elokuu  
Kappelniitun risti 25 vuotta 
Kappelniitussa 

Arimo Helmisaari 

Su 30.8. *) 
Varsinais-Suomen museopäivä 
Kahvitarjoilu 

Johtokunta 

 Syyskuu  Tokaluokkalaisten tutustuminen puutarhaan Korvakerho 

 Syyskuu  Puutarhan syystalkoot Korvakerho 

*) Museon aukioloaikana 
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Lähivuosien hankkeet 

Kaikkia lueteltuja hankkeita ei toteuteta vuoden 2020 aikana vaan osa hankkeista siirtyy myöhemmille 
vuosille. 

Museomme kokoelman esittely 

Kokoelmaryhmän perustaminen 

Museoesinetietokannan perustaminen 

Remontit 

Riihen valmistelu yleisötilaksi 

Vanhojen valokuvien tallennus Yläneellä 

Hanketta jatketaan, jos sopivia kohteita ilmaantuu. 

Kuvien julkaisusuunnitelma 

Auki!! 

Anselmi Laakso 

Noin 3 800 kuvaa on tähän mennessä tallennettu tietokoneelle. Kokoelmasta puuttuu n 200 
”hajakuvaa”. Puutteet johtuvat osittain siitä, että kortteja on lainattu eivätkä ne ole palautuneet enää 
takaisin kortistoon. 

• Hajakuvia on vielä tallentamatta lasinegatiiveilta. 
Kuvien tallennusta jatketaan vuonna 2020. 

Muut arkistot 

• Anton Korva: 1 200 tallennettu mutta suurelta osin tunnistamatta. 
Tunnistamista jatketaan v 2020. 

• Elis Helttula: Noin 1000 kuvaa tallennettu, suuri osa tunnistamatta. 

• Veikko Lahtisen diakokoelma on skannattu. Kuvat kootaan 2020. 

Äänitallenteiden julkaisusuunnitelma 

Kotiseutuyhdistyksellä on useita 7” keloja, joille on tallennettu ihmisten haastatteluja. Purku vaatii stereo 
(4-raita) avokelanauhurin, johon mahtuu 7” kela. Tarkoitus on tallentaa osa haastatteluista 
kotisivullemme. 

• Turo Lento purkaa 7” nauhurikeloilla olevat haastattelut ja editoi digitaaliset tiedostot. Yksi kela 
on kokeeksi purettu ja tulos oli erittäin hyvä! 

• Haastattelunauhojen purku jatkuu vuonna 2020, kun Turo Lennolla on aikaa. 

Kotiseutuyhdistyksen kotisivu 

Kotisivua täydennetään rakennus kerrallaan. 
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Toimintaohje museo-oppaalle 

Esimies 

Kotiseutuyhdistyksen puheenjohtaja toimii oppaan esimiehenä. 

• Hän vastaa päätöksistä, jotka eivät voi odottaa johtokunnan kokousta. 

• Palkkaan liittyvät tiedot, kuten poikkeavuudet normaalista työajasta, välitetään sihteerille, joka 

hoitaa palkanmaksun. Opas pitää kirjanpitoa työtunneistaan, jos poikkeamia normaaliin työaikaan 

on tapahtunut. 

• Normaali työaika ja muut työehdot määritellään ”Työsopimuksella”. 

Työpaikka 

Oppaan normaali työpaikka on kotiseutumuseo.  

On mahdollista, että opas toimii lähiseudulla muuallakin esimerkiksi kotiseutuyhdistyksen järjestämän 

näyttelyn oppaana. 

Pukeutuminen 

Opas pukeutuu museoon ja ajankohtaan sopivaan asuun. 

Opas tunnistetaan opasliivistä. 

Museo-oppaan tehtävät 

Kotiseutumuseossa vierailevien vastaanotto ja opastaminen 

Ennen opastusta opas perehtyy kotiseutumuseon historiaan, rakennuksiin, esineistöön, puutarhaan ja 

sen kasveihin. 

1. Opas avaa ja sulkee museon, ellei joku muu avaimenhaltija ole luvannut sulkea museota. 

2. Museorakennuksissa ja -puutarhassa vierailevien vastaanotto ja opastus 

Aktiivinen ote! 

3. Museon siisteyden ylläpito 

Museossa kävijöiden jättämien jälkien siivous 

4. Osallistuminen kahvitarjoiluun vieraileville ryhmille 

5. Toiletin varustelun täydennys ja siisteyden ylläpito 

Vesi, paperit ja kuivike - tarvikepuutteista ilmoitus yhdistykseen sihteerille 

Muut tehtävät 

6. Museopuutarhan hoito puutarhan viikkovastaavan opastuksella. 

7. Museon kokoelmien huolto ja esille pano johtokunnan tai Sirkku Pihlmanin opastuksella. 

8. Näyttelyiden rakentamiseen osallistuminen. 

9. Museokauden alkaessa opas osallistuu rakennusten ja pihan siivoukseen. 

Vapaaehtoista 

10. Opas osallistuu kotiseutuyhdistyksen juhlien kahvitarjoiluun tai muuhun toimintaan museolla 

normaalin työajan ulkopuolella. Työstä maksetaan sopimuksen mukainen palkka. 




