SAKKOLA-SÄÄTIÖ

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018
Toiminnan tarkoitus
Säätiön tarkoituksena on vaalia entisen Sakkolan kunnan asukkaiden ja heidän jälkeläistensä
keskuudessa karjalaista yhteishenkeä ja kulttuuria sekä tukea heidän taloudellisia ja henkisiä
pyrkimyksiään.

Vuoden 2018 näkymät
Vuosi 2018 on säätiön 71:s toimintavuosi. Takanapäin on säätiön toimelias 70-vuotisjuhlavuosi
sekä säätiön järjestämät, paljon työtä aiheuttaneet Sakkolan pitäjäjuhlat Sakkolassa sekä säätiön
70-vuotishistoriikin julkaiseminen. Näillä näkymin vuosi 2018 tulee olemaan hieman
rauhallisempi. Tosin vuonna 2018 tullee olemaan kaksi aihetta ylitse muiden. Niistä ensimmäisenä
on Sakkolan kirkon Muistopuiston jatkosopimuksen tekeminen Gromovon kunnanjohdon kanssa.
Kirjallista sopimusta ei tulla saamaan, mutta viimeistellään suullinen sopimus niin hyväksi kuin
mahdollista. Lisäksi pyritään saamaan Muistopuiston ympärille rajapyykit yhteistyössä
paikallisviranomaisten kanssa, tosin niin suurta maa-alaa ei tarvita, mitä edellisessä kirjallisessa
sopimuksessa oli määritelty. Toisena pääaiheena tulee olemaan Sakkola-Museon kohtalo
Lempäälän Museoraitilla. Lempäälän kunta nimittäin pyrkii eroon kaikista vuokratiloistaan, myös
siis nykyisestä museorakennuksesta. Aikataulusta ei tällä hetkellä ole tarkempaa tietoa, mutta
tilannetta seurataan ja pyritään hyvässä yhteisymmärryksessä Lempäälän kunnan kanssa
ratkaisemaan asia Sakkola-Museon kannalta mahdollisimman hyvällä ja joustavalla tavalla.
Samassa yhteydessä voitaneen neuvotella myös nykyisten varastotilojen siirtämisestä Lempäälän
kunnan hallinnoimiin tiloihin.
Vuoden päätapahtuma on jälleen sakkolalaiset, heidän jälkeläisensä ja ystävänsä yhteen kokoava
Sakkolan Pitäjäjuhla, joka vuonna 2018 järjestetään Vesilahdessa. Evakkotarinoiden keruuta
jatketaan, Suvannon Seutu –lehden, Sakkola.fi -verkkosivujen sekä museon toimintaa jatketaan ja
kehitetään. Sakkolan kirkon muistopuiston- sekä muiden entisen Sakkolan kunnan alueella
sijaitsevien muistomerkkien kunnossapidosta huolehditaan edelleen. Yhteistyö ystävyyskuntien,
Suvannon seudun pitäjäyhteisöjen ja muiden karjalaisten tahojen kanssa jatkuu, samoin Säätiön
edustus ErP6:n Perinneyhdistyksen hallinnossa. Lempäälässä sijaitsevan Evakkopuiston
kehittämistä jatketaan yhteistyössä Lempäälän kunnan kanssa. Säätiön uudet, nykyistä säätiölakia
vastaavat säännöt rekisteröidään Patentti- ja rekisterihallituksesta ja ne tulevat voimaan 1.1.2018.
Säätiön hallitus vastaa siitä, että säätiön varainhoito on suunnitelmallista ja talous pysyy vakaana.

Sakkolan Pitäjäjuhla
Sakkolan Pitäjäjuhla pidetään 5.8.2018 Vesilahdessa. Juhlan järjestelyistä vastaa Vesilahden
Karjalaseura ry.
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Sakkola-Museo
Sakkola-Museon 18. toimintakausi on täynnä avoimia kysymyksiä. Lempäälän kunnan aloitteesta
käydään neuvotteluja mahdollisista tilamuutoksista. Nämä ratkaisut tulevat osaltaan vaikuttamaan
kesäkauteen. Myös varastolle kartoitetaan vaihtoehtoisia tiloja.
Mikäli kunta päättää luopua pikaisella aikataululla Pihlajan kiinteistöstä ja Sakkola-Museolla on
muutto edessään, pidetään vaihtuvan näyttelyn osalta täysin välivuosi. Museo on muutoin auki
mahdollisuuksien mukaan ja erillisestä sopimuksesta.
Mikäli muutto ei vielä ainakaan kesäkautena toteudu, museo on auki museoraitin aukioloaikoina,
siis lähes päivittäin. Muina aikoina sopimuksen mukaan. Säätiön hallituksen puheenjohtaja Antti
Hynnä toimii säätiön edustajana Lempäälän kunnan museoraitin työryhmässä.
Mahdollisen muuttuvan näyttelyn teema vuonna 2018 tulee olemaan sakkolalaisten
käsityökulttuuri (nimeä voidaan vielä hioa). Esille laitetaan Museon lahjotuksena saamia
kansallispukuja, liinoja, mattoja, seinävaatteita, puuesineitä, veistoksia jne. Näyttelyn osana on
Eero Pilviniemen muistonäyttely, jossa on esillä Eeron vuosien varrella tekemiä töitä.
Esineistö-, kirja-, valokuva- ja dokumenttikokoelman kartuttamista jatketaan. Aiemmin
arkistoitujen ja numeroitujen esineiden luettelointia tarkastetaan ja päivitetään. Huolehditaan
edelleen siitä, että museotyöryhmä on tietoinen museolle lahjoitetuista tavaroista ja niiden
tarinoista ja kirjataan niitä, jotta tieto siirtyisi jatkossakin.
Kokoelmiin luovutetut valokuvat ja muut dokumentit skannataan digitaaliseen muotoon. Myös
Museon perusnäyttelyn esineet digitoidaan. Lisäksi edelleen digitoidaan Museon arkistossa olevia
vielä skannaamattomia valokuvia ja dokumentteja. Vuonna 2015 aloitettua Sakkolasta kertovien
A0-kokoisten esitetaulujen konstruointia jatketaan, mikäli talous sallii.
Säätiön sääntömuutoksen myötä tulee mahdollisuus hakea mm. valtionavustuksia museolle, joka
mahdollistaisi apuhenkilöiden palkkauksen lyhytaikaisiin tehtäviin, kuten esimerkiksi kokoelmien
ja varaston järjestelyyn.
Yhteistyötä muiden museoiden ja tahojen kanssa tehdään yhteydenottojen ja tarpeidemme mukaan.

Julkaisutoiminta
Sakkola fi -verkkosivut
Nyt jo varsin korkeatasoista ja monipuolista sivustoa edelleen kehitetään ja pidetään ajan tasalla.
Evakkotarinoita aloitetaan tallentamaan Sakkola.fi -verkkosivuille. Digitaalisen aineiston
(valokuvat, dokumentit, äänitallenteet, videotallenteet) siirtämistä jatketaan verkkosivuilla
sijaitsevaan aineistotietokantaan. Siirrettyihin kuviin pyritään saamaan lisätietoja evakoilta ja
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heidän jälkeläisiltään. Pidetään yllä mahdollisuutta laittaa Sakkolan topografikarttoja
verkkosivuille ja linkittää niihin Sakkolan taloja vuoden 1939 tilanteen mukaisesti. Verkkosivujen
vastuuhenkilönä jatkaa Heikki Karjalainen.
Suvannon Seutu
Sakkola-Säätiön julkaisema kotiseutulehti Suvannon Seutu jatkaa ilmestymistään yhteistyössä
Metsäpirtin ja Vuokselan kanssa. Sakkolalaisten toimittamana lehteä on julkaistu jo vuodesta
1957 alkaen eli edessä on 61. ilmestymisvuosi. Metsäpirtti on mukana lehdenteossa vuodesta
2001 ja Vuoksela vuodesta 2002.
Lehden tehtävänä on toimia yhdyssiteenä karjalaisuuteen kertomalla niin historiaa, muisteluksia
kuin nykypäivän tapahtumia. Vanhat vuosikerrat 1957-2009 ovat internetissä Sakkola-sivujen
aineistotietokannassa. Lähitulevaisuudessa todennäköisesti laitetaan nettiin myös 2010 ja sen
jälkeen ilmestyneitä vuosikertoja.
Lehden tilauskanta on vuoden 2017 aikana hieman laskenut ja syyskuussa tilauskanta oli noin
1300 kpl. Uusiakin tilauksia on kuitenkin tullut poistoista huolimatta. Vuoden 2018 tavoite on
pitää tilauskantaa yllä, vaikka luonnollisen poistuman kautta peruutuksia tulee.
Tilausmarkkinointia on tarve tehdä eri tilaisuuksissa ja kotiseutumatkoilla. Halukkaat saavat
ilmaisia näytenumeroita tapahtumiinsa.
Lehti ilmestyy kahdeksan (8) kertaa vuodessa kooltaan 40-48-sivuisena. Lehden koko määräytyy
talouden ja käytettävissä olevan aineiston myötä. Painosmäärä on noin 1400 kappaletta. Lehden
postituskulut määräytyvät Postin hinnoittelun mukaan, lehti postitetaan edullisemmassa ns.
pidemmän jaon luokassa, mikä nykyisin tarkoittaa postin määrityksen mukaan kolmea arkipäivää.
Lehden sisällöstä osa kertyy lukijoiden lähettämistä kuvista ja kirjoituksista, lisäksi kirjoituksia
tulee säätiön hallinnon henkilöiltä sekä toimitusvastaavien eli päätoimittajan ja Metsäpirtin ja
Vuokselan yhdyshenkilöiden kautta. Kirjoituksia voidaan myös ammentaa vanhemmista
vuosikerroista, tehdyistä kyläkirjoista yms. lähteistä.
Toimituskuntaan kuuluvat Metsäpirtin edustajina Helka Korpela ja Raija Haapsaari, Vuokselasta
Taisto Virkki ja Ebba Penttilä, sekä Sakkolan edustajina Ritva Koski, Juha Kuisma, Sakari
Pärssinen, Hannu J. Paukku, Aila Alanen, Antti Hynnä, Mari Ikonen ja Marjo Ristilä-Toikka, joka
on lehden päätoimittaja. Kukin pitäjä voi halutessaan esittää uusia lehdenteosta kiinnostuneita
henkilöitä toimituskunnan jäseniksi.
Lehden laskutuksen ja tilausmaksujen seurannan hoitaa Tampereen Laserma Oy. Lehden
postittamista varten tilaajarekisterin pitää ajan tasalla päätoimittaja, joka ilmoittaa tilausasioissa
tapahtuvat muutokset Lasermalle.
Vuosikirjoja varten on niputettu Suvannon Seudun uudempia vuosikertoja kutakin viisi
kappaletta.
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Ystävyyskunta- ja yhteistoiminta
Ystävyyskunta- ja yhteistoiminnan alalla on ollut jatkuvasti runsaasti tapaamisia erilaisten
kokousten, matkojen ja juhlien yhteydessä. Toimintaa jatketaan samaan malliin vuonna 2018.
Osallistutaan edelleen aktiivisesti Suvannon seudun pitäjäyhteisöjen (Käkisalmi, Metsäpirtti,
Pyhäjärvi, Rautu, Räisälä, Sakkola ja Vuoksela) yhteistoimintaan.
Pitäjäyhteisöjen edustajat kokoontuvat kaksi kertaa vuodessa tapaamaan toisiaan ja
keskustelemaan yhteistyöstä ja yhteisistä asioista. Säätiön edustajat osallistuvat järjestettyihin
kokouksiin ja Sakkola-Säätiö toimii vuorollaan kokouksen isäntänä.
Säätiö jatkaa yhteistyötä Lempäälän, Vesilahden ja Punkalaitumen sekä Priozerskin (Käkisalmen)
alueen kuntien edustajien kanssa. Vesilahden kunta on lupautunut toimimaan isäntänä
suunniteltaessa Priozerskin alueen edustajien vierailua yhteistyöalueelle Suomeen. Suunniteltua
venäläisvierailua ei ole toteutettu kansainvälisen poliittisen tilanteen kireyden vuoksi, mutta
vierailun valmistelua jatketaan. Venäläisille on esitetty kutsu saapua vierailulle Pirkanmaalle
vuoden 2018 aikana.
Sakkolan kirkon muistolehdon kunnostustyötä jatketaan yhteistyössä Gromovon (Sakkola) kunnan
kanssa. Säätiön toimesta kirkon alueen puustoa on harvennettu ja alue siistittiin venäläisten
toimesta heinäkuussa 2017 pidettyjä Sakkolan Pitäjäjuhlia varten. Kirkon alueen muistopuiston
rajaamista ja aitaamista on suunniteltu ja toimet on määrä toteuttaa vuoden 2018 aikana.
Kirkon alueen rekisteröintiä sotilashautausmaa- ja merkittäväksi kulttuurikohteeksi ei toistaiseksi
pyritä tekemään mittavan byrokratian vuoksi. Ajatusta alueen rekisteröimiseksi ei kuitenkaan
hylätä, vaan siihen palataan myöhemmin sopivana ajankohtana.
Sakkolan-Raudun Lahjoitusmaatalonpoikien muistomerkin aluetta kunnostetaan ja siivotaan
yhteistyössä hovinkyllöisten ja muiden sakkolalaisten sekä rautulaisten kanssa.
Priozerskin aluehallinnon ja Petrovskojen (Petäjärvi) paikallishallinnon kanssa on neuvoteltu
Petäjärven Hovinkylän lahjoitusmaatalonpoikien muistomerkille johtavasta kulkuväylästä. Asia
on ratkaistu väliaikaisesti siten, että kulku muistomerkille on rakentamattoman tontin kautta.
Säätiön tavoitteena on saada kunnollinen ja pysyvä kulkutie patsaalle.

Evakkopuisto
Evakoiden, eritoten sakkolalaisten, kunniaksi on Lempäälään perustettu kaavoituksen yhteydessä
Evakkopuisto. 4.10.2014 paljastettu Sakkolan porsaspatsas on tehty kiitokseksi niille
sukupolville, jotka toisen maailmansodan jälkeen rakensivat Lempäälää ja Suomea.
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Puiston kehittämistä jatketaan yhteistyössä Lempäälän kunnan, puiston kummien ja työryhmän
kanssa. Tavoitteena on aikaansaada Sakkola-Säätiön vastuulla olevalle alueelle kartta sekä puiden
ja pensaiden infokyltit.
Lempäälän kunnan myötämielinen suhtautuminen puisto- ja patsashankkeeseen on tehnyt sen
toteuttamisen mahdolliseksi. Sakkola-Säätiö jatkaa yhteistyötä Lempäälän kunnan kanssa
Evakkopuiston edelleen kehittämiseksi. Puistoon pyritään istuttamaan Sakkolan jokaisesta kylästä
nimikkopuu. Yhdyshenkilönä puistohankkeessa toimii Hannu Turkkinen.

Nuorison huomioiminen
Edistetään nuorisolle suunnatun toiminnan huomioimista Sakkolan Pitäjäjuhlissa.
Muutamat Punkalaitumen koulutoimen opettajat tekivät keväällä 2017 tutustumismatkan
Sakkolan Kasarmilan (Sapernoje) alueella sijaitsevaan Shumilovon kouluun. Yhteistyötä on
tarkoitus jatkaa Punkalaitumen lukion ja Yhteiskoulun sekä Lempäälän koulutoimen ja
Tampereen teknillisen yliopiston kanssa siten, että Kasarmilan koulun rehtori ja opettajat tekevät
tutustumismatkan näihin oppilaitoksiin. Sakkola säätiö on omalta osaltaan mukana tukemassa ja
edistämässä ystävyyskuntien kouluyhteistyötä.

Talous
Pyritään siihen, että säätiön sijoitusvarallisuuteen ei edelleenkään kosketa vaan toiminta katetaan
Suvannon Seudun tilausmaksuilla, kirja- ja tuotemyynnillä sekä sijoitusten korkotuloilla.
Lahjoituksia on myös mahdollisuus ottaa vastaan.
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