TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2015
1. Yleistä
Salo-Uskelan Seura on Kotiseutuliiton jäsen. Vuosi 2015 oli yhdistyksen 60. toimintavuosi.
Merkkivuotta juhlistettiin yhdistyksen 60-vuotisjuhlanäyttelyllä, johon teetettiin runsaat 60
valokuvasuurennosta seuran kuva-arkiston kuvia hyödyntäen sekä tuottamalla näyttelykuvien
pohjalta seinäkalenteri 2016. Myös valokuvien digitointia jatkettiin kesän aikana.
2. Varsinaiset kokoukset
Kevätkokous pidettiin 19.3.2015 Salon elektroniikkamuseolla. Tutkija Leena Järvelä kertoi ennen
kokousta museosta ja kokoelmista.
Syyskokous pidettiin 24.11.2015 taidemuseo Veturitallilla, jolloin osallistujien oli mahdollisuus
tutustua taidemuseossa olleeseen nykytaidenäyttelyyn ”Taiteen uudet tarinat”.
3. Hallinto
Jokinen Mirja
Juusela-Sarasmo Pirjo
Kara Lasse
Kujanpää Eeva
Lehmussaari Janne
Niemelä Anne-Maarit
Marianne Nurmi
Nurminen Anna-Liisa
Saarinen Liisa

sihteeri
taloudenhoitaja
puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

4. Kokoukset
Johtokunta kokoontui vuoden 2015 aikana yhteensä 7 kertaa (15.1., 12.2., 16.4., 25.5., 21.9., 6.10.
ja 24.11.). Lisäksi työvaliokunta kokoontui useampaan kertaan mm. valmistelemaan 60vuotisvalokuvanäyttelyä.
5. Toimikunnat
Työvaliokunta: puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri sekä taloudenhoitaja
Hakastarolaisen toimikunta: työvaliokunta sekä Liisa Saarinen
Salon kotiseutuyhdistysten alueellinen yhteistyöelin: puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri
Nakolinnan kunnostus- ja huoltohenkilöt: työvaliokunta ja Lasse Kara
Hakastaron koulun kummitoiminta: Mirja Jokinen
Kirjasto- ja arkistovastaava: Kotiseutukokoelmista kirjastossa vastaa kirjastonjohtaja.
6. Toiminnantarkastajat ja tilit
Toiminnantarkastajina ovat toimineen Jaakko Halkilahti ja Jouni Saarinen.
Tilinpäätös vuodelta 2015 on 1544,63 euroa ylijäämäinen.

7. Jäsenistö ja jäsenmaksut 2015
Yhdistyksen jäsenmäärä 136. Näistä ainaisjäseniä on 62, vuosijäseniä 67 ja perhejäseniä 7.
Jäsenmaksun suuruus oli vuosijäseneltä 10 euroa ja perhejäseneltä 5 euroa.
8. 60-vuotisjuhlanäyttely
Salo-Uskelan Seura valmisteli kevään ajan yhdistyksen 60-vuotisjuhlanäyttelyä ”Uskelasta Saloon”.
Työ käsitti esim. näyttelykuvien valinnan, kuvasuurennosten teettämisen, kuvatietojen
kirjoittamisen, näyttelyn ripustamisen sekä tiedottamista. Näyttely tehtiin yhteistyössä Salon
kaupungin museopalveluiden kanssa ja se oli avoinna Meritalon museossa 24.6.-16.8.2015 sekä
tilauksesta syksyn marraskuun loppupuolelle asti. Lisäksi kuvat olivat esillä kauppakeskus Plazassa
24.11.-4.12. ”Uskelasta Saloon” –näyttelyn näki Meritalon museossa 1210 kävijää ja Plazassa 1040
kävijää. Näyttelyn avajaisia ja yhdistyksen 60-vuotisjuhlaa vietettiin 23.6. Meritalon museossa.
Läsnä oli kutsuttuna noin 50 henkeä, mm. muista seudun kotiseutuyhdistyksistä.
Valokuvanäyttelyyn saatiin 2015 tukea Uskelan Opintorahastosäätiöltä (1000e) ja jo aiemmin
kohdeavustus (500e) Salon kaupungin vapaa-ajan lautakunnalta 25.5.2014.
Talvella 2014-2015 Salo-Uskelan Seuran kuvia oli lisäksi esillä runsaasti taidemuseo Veturitallissa
järjestetyssä ”Salo vanhoissa valokuvissa”-näyttelyssä, joka päättyi 18.1.2015. Näyttelyn näki noin
9300 kävijää.
9. Seinäkalenteri 2016 teettäminen
60-vuotisjuhlanäyttelykuvien pohjalta teetettiin syksyllä 500 kappaletta Salo-aiheista
kuvakalenteria 2016, joka oli myynnissä Veturitallissa sekä Plazan näyttelyn yhteydessä. Myös
johtokunnan jäsenet myivät kalenteria. Seinäkalenteri lähetettiin yhdistyksen jäsenille joulun alla
Hakastarolaisen sijaan. Hakastarolaista ei ehditty toimittaa muiden kiireiden johdosta vuoden 2015
aikana.
10. Vihtatalkoot
Vihtatalkoot järjestettiin Nakolinnassa Eino Leinon päivänä ma 6.7. klo 17 alkaen. Samalla
järjestettiin tiloihin avoimet ovet, jolloin myös valokuvakokoelmaan pääsi tutustumaan. Vihtojen
teon oheen järjestettiin tarjoilua ja arvontaa. Johtokunnan jäsen Mirja Jokinen esitti Eino Leinon
runoja. Vihtatalkoisiin osallistui noin 30 henkeä.
11. Nakolinnan kotiseutukeskus
Nakolinnan kotiseutukeskuksessa oli kesätyöntekijöitä 13.6.-3.7. Työntekijät pitivät Nakolinnassa
avoimia ovia pe 26.6. klo 10-12, to 2.7. klo 15-18 sekä vihtatalkoiden aikana 6.7. klo 17-19.
Johtokunta piti Nakolinnan siivoustalkoot 25.5.
12. Muu toiminta
Salo-Uskelan Seura oli osajärjestäjä vuonna 2015 seudun kotiseutuyhdistysten kotiseutuaiheisessa
valokuvakilpailussa "Kotiseutuni kasvot". Vuoden 2015 kilpailun aiheena oli puu. Kilpailun
käytännön järjestelyt hoiti Muurlan kotiseutuyhdistys. Edellisvuoden valokuvauskilpailun
parhaimmistosta koottu näyttely kiersi vuoden 2015 aikana useassa paikassa, esim. kirjastoissa.
Salon pääkirjastossa näyttely oli esillä heinäkuussa.
Astrum-keskuksessa 13.-15.3. järjestettiin sukututkimuspäivät, joihin kotiseutuyhdistykset
osallistuvat yhteisellä pöydällä. Kukin yhdistys otti hoitaakseen valvontavuoron. Salo-Uskelan

Seuran valvontavoron suorittavat Mirja Jokinen ja Marianne Nurmi la 14.3. klo 13-15.
Osuuspankki myönsi Salo-Uskelan Seuralle kesätyöllistämistuen yhden nuoren palkkaukseen kesällä
2015. Tuki oli 360 euroa/nuori. Tehtävään valittiin Teemu Mellin 22.6.-3.7.
Salon kaupungin nuorten kesätyöllistämistukea 200 e/nuori hyödynnettiin kahden nuoren kolmen
viikon pituiseen työskentelyjaksoon: Taimi Vesterinen palkattiin Nakolinnaan kuvien
digitointityöhön 15.6.-3.7. Valokuva-alan opiskelija Laura Salomaa käsitteli 60-vuotisjuhlanäyttelyn
kuvat painokuntoon 18.5.-7.6.2015.
Seuran kotisivujen www.salo-uskelanseura.fi päivityksestä on vastannut Olli-Pekka Puranen.
Yhdistyksen facebook-sivuille tietoja ja kuvia on vienyt sihteeri.
Kuvakokoelmien käyttö: Salo-Uskelan Seura on avustanut useita yksityishenkilöitä
kuvatiedustelujen kanssa. Myös mm. tv-ohjelmaan Puoli seitsemän on luovutettu kuvia.
Yhdistyksen johtokunnan jäseniä, Mirja Jokista sekä Janne Lehmussaarta, muistettiin heidän
täyttäessään täysiä vuosia.
Salo-Uskelan Seura toimii Hakastaron koulun kummikouluna.
Yhdistys on ilmoittanut toiminnastaan Salon kaupunkitiedotteessa, kotisivuillaan ja facebookissa.
Lisäksi tapahtumista on lähetetty tiedot paikallislehtien tapahtumakalentereihin. Vihtatalkoista
sekä Plazan näyttelystä ilmoitettiin myös maksullisilla lehti-ilmoituksilla Salon Seudun Sanomissa.

__________________________________ _________________________________
Janne Lehmussaari, puheenjohtaja

Pirjo Juusela-Sarasmo, sihteeri

