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KUOLEMAJÄRVI-SÄÄTIÖ 
TOIMINTASUUNNITELMA  VUODELLE   2015. 
 
 

1. Kuolemajärvi-säätiön hallitus pyrkii toteuttamaan sääntöjen 2. §:ään kirjattua tarkoitusta 
nykypäivään sovellettuna taloudellisten edellytysten rajoissa. Hallitus huolehtii sääntöjen 
edellyttämällä tavalla juoksevien asioiden sekä omaisuuden ja rahavarojen hoidosta 
tavoitteena taloudellisten edellytysten turvaaminen säätiön jatkuvalle toiminnalle.   

 
2. Hallitus huolehtii myyntivarastossa olevien tavaroiden myynnistä ja hoidosta.  

 
3. Turun maakunta-arkiston kanssa on alustavasti sovittu, että  Kuolemajärvi-säätiön 

arkistoitava aineisto säilytetään jatkossa siellä. Säätiön hallitus on laatinut arkistointiohjeen 
ja arkistokaavion, jonka maakunta-arkisto on hyväksynyt. Säätiön toimesta aineisto 
inventoidaan ja luetteloidaan, jonka jälkeen alkaa varsinainen arkistointityö. 
 

4. Selvitetään kehittyvän tietotekniikan mahdollisuudet hoitaa taloudellisella tavalla 
manuaaliset toimistorutiinit. Rationaalinen tapa saattaisi löytyä tilitoimistosta, joka nyt tekee 
säätiön kirjanpidon ja tilinpäätöksen.  

 
5. Hallituksen päätöksen mukaisesti on tilattu kaksi Kuolemajärven perinnevaakunaa (T:mi P. 

Tiaskorpi, Halsua). Toinen tulee säätiön käyttöön ja toinen lahjoitetaan Helsinkiin 
Karjalatalon vaakunakokoelmaan. Valmistajan kanssa on sovittu, että vaakunat ovat 
valmiina huhtikuun puolessa välissä. Helsinkiin sijoitettava kappale lahjoitetaan Karjalan 
Liitolle 25.4.2015 Karjalan Liiton 75-vuotisjuhlassa.  
 

6. Huolehditaan siitä, että alkukesällä Kuolemajärven kirkon muistomerkit puhdistetaan, 
ympäristö siivotaan ja kukkaistutukset uusitaan sekä viedään uudet kukat Kyrönniemeen 
Agricolan patsaalle.  

 
7. Kuolemajärveläinen-lehti julkaistaan elokuussa. Viime vuoden numero on ilmoitettu 

mukaan Karjalan Liiton järjestämään laatukilpailuun. 
Lehden tilaajakunta ja yksittäismyynti on onnistuttu säilyttämään, nykyisin lehden 
ilmestymistä jopa odotetaan! Paitsi lehden tiedonvälitys- ja viihdearvoa on sillä jo monta 
vuotta ollut merkittävä rooli Säätiön tulonmuodostuksessa.  
  

8. Kuolemajärvijuhla järjestetään sunnuntaina 13.9.2015: Martinkirkko klo 10 ja Konserttitalo 
klo 13 tai Turun VPK:n talo. Tarkoituksena on jatkaa kokeilua, jossa kylänimikkeillä ja 
nimilapuilla ohjataan samasta kylästä lähtöisin olevia tapaamaan toisiaan.  

 
9. Pyritään käynnistämään kyläkirjojen kokoamisia sekä kylätoimikuntien ja sukuseurojen 

perustamista ja yhteistyötä.  
 

10. Jatketaan yhteistyötä Turussa ja lähialueilla vaikuttavien pitäjäyhteisöjen ja alueellisten 
seurojen kanssa. Selvitetään mahdollisuuksia osallistua yhteisosastolla Turun 
Kirjamessuille. 
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11. Tuetaan Helsingin Kuolemajärvi-kerhon toimintaa soveltuvilla tavoilla. Toimintansa 
24.3.2013 keskeyttäneen Turun Kuolemajärvi-kerhon uudelleen aktivoimisen sijaan 
panostetaan kuolemajärveläisten ja heidän jälkeläistensä aktivoimiseen ja verkottamiseen 
sosiaalisen median avulla. Tässä tarkoituksessa ylläpidetään Internet-tietoverkossa olevia 
kuolemajarvi.fi-sivuja ja kannustetaan Facebookin ”Kuolemajärveläiset”– ja ”Juuret 
Kuolemajärvellä”-sivujen käyttöön ja hyödyntämiseen sekä säätiön viestintään niiden 
avulla. 

 
 

12. Kansallispukuprojektin loppuun saattamiseksi on löydettävä sopiva yhteistyökumppani, joka 
sitoutuu myymään/ hankkimaan puvun materiaaleja, työohjeita ja kaavoja sekä mielellään 
myös valmiita pukuja ja puvun osia; tämä on myös Suomen kansallispukukeskuksen 
vaatimus. Taito Varsinais-Suomen kanssa on asiasta alustavasti neuvoteltu.  
AITO-kultasepänverstas (Timo Kansa), joka valmisti  mallipukujen hopeiset paljinsoljet, 
valmistaa myös jatkossa paljinsoljet sekä  tinanastat. Nastojen tekoa varten tarvitaan 
erityistyökalu.  
Turun suomenkielisen työväenopiston harrasteryhmässä jatkuu pukujen valmistus Anna-
Liisa Heinosen opastuksella.  
Sari Suuronen on lupautunut laatimaan kansallispuvusta tietopaketin ”Kuolemajarvi”-
sivustoon. Siitä ilmenevät paitsi perustiedot itse puvusta myös tiedot siitä, miten puvun 
hankkimista suunnitteleva pääsee asiassa alkuun.  
 

13. Osallistutaan Karjalan Liiton järjestämiin säätiöille tarkoitettuihin tilaisuuksiin. Hyvinkäällä 
13.-14.6.2015 pidettäville Karjalaisille kesäjuhlille pyritään saamaan edustus. 

 
 
 
 


