SÄÄMINKI-SEURA RY

TOIMINTASUUNNITELMA 2020
Yleistä
Sääminki- seura ry tehostaa Säämingin kulttuurihistorian keräämistä jälkipolville.
Sääminkiläisten tarinoita kootaan kirjaseen sekä nauhoitetaan elävää tarinaa eri
puolilta vanhaa Sääminkiä eläviltä henkilöiltä.
Vesj’kansa- hankkeen tiimoilta kehitetään vanhaa sääminkiläistä vesj’kansan perintöä
nykyaikaan.
Yhdistys verkostoituu eri toimijoiden kanssa, joka vahvistaa yhdistyksen toiminnan
tavoitteiden saavuttamista.
Säämingin kulttuuriperinnön vaaliminen
Yhdistys vaalii Säämingin kulttuuriperintöä seuraavin toimenpitein:
- Kerää tarinoita ja kuvia Säämingistä ja sääminkiläisistä, julkaistaan kirja sekä
elävää kuvaa asiasta Vesj’kansa hankkeen myötä.
- Tarinallinen teatteri Säämingin vesj’kansan perinnöstä Vesj’kansa hankkeen myötä.
- Haetaan paikkaa, jossa voidaan säilyttää esillä Sääminki- Seuralle luovutettuja
esineitä, kirjallisuutta, valokuvia yms.
- Kerätään aktiivisesti valokuvia, tarinoita ja historiikkeja Säämingistä.
Vesj’kansa – hanke
Syksyllä 2019 aloitetun Vesj’kansa- hankkeen puitteissa laaditaan palvelumuotoilut
toimintasektorit veden hyvinvointia edistävään sisältöön.
Sääminki- seura ry tutkii tykönään, mitä konkreettista yhdistys alkaa tuottamaan
Vesj’kansa- hankkeen tiimoilta.
Tarinateatterin kautta tuodaan esiin sääminkiläisyyttä ja sääminkiäisten elin- ja
toimintatapoja.
Taloudellisesti yhdistys panostaa hankkeeseen korkeintaan 3000 €. Osaa
omarahoituksesta haetaan avustuksena ja loppuosa tuotemyynnillä ja
tapahtumatuotoilla. Omarahoitusosuus vuodelle 2020 on 1993 €.

Jäsenet
Jäsentiedottaminen säännöllistä tapahtumien ja asioiden mukaan.
Jäsenille etuja yhdistyksen järjestämiin tapahtumiin.

Jäsenhankintaa sosiaalisessa mediassa ja eri tapahtumissa ympäri vuoden.
Jäsenkategoriaan lisätään perhejäsenyys, josta päättää syyskokous.
Tuotteet ja palvelut
Sääminki- seura ry markkinoi ja myy Sääminkiviirejä. Hallitus tekee päätöksen
hankinnan määrästä ja myyntihinnasta kevättalvella 2020.
Hankitaan yhteistyökumppaneiden tuella kaksi kaupunkivenettä, joka on Säämingin
väreissä ja vaakuna keulalla. Nimetään veneet Vesj’kansa 1 ja 2. Kaupunkiveneitä
vuokrataan edullisesti kaupunkilaisille käyttöön.
Tuotetaan Vesj’kansa T-paidat myyntiin. Järjestetään suunnittelukilpailu.
Tutkitaan myös muita tuotteita myyntiin.
Tapahtumat
Minun Sääminkini- iltakahvit Säämingin seurakuntatalossa, joka toinen kuukausi.
27.1. / 23.3. / 25.5./ 21.9. / 23.11. 2020.
Yhteistyökumppanina Kuutin rotinat tapahtumassa helmikuussa.
Risteily Putkinotkoon kesäkuussa, tutustuminen Joel Lehtosen tiluksiin ja ruokailu
Putretissa, takaisin satamaan.
Elokuun toisena lauantaina 8.8. 2020 yhdistys järjestää yhteisöllisen tapahtuman
vedenäärellä, jossa syödään yhdessä pitoruokaa sekä nautitaan ohjelmasta.
Yhdistys järjestää pikkujoulut 7.12. 2020.
Lisäksi osallistutaan eri tapahtumiin, joissa tuodaan esiin sääminkiläisyyttä ja sen
kulttuuriperintöä.

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Yhdistys osallistuu aktiivisesti Savonlinnan kaupungin Säämingin kumppanuuspöytäkokouksiin.
Yhdistys kutsuu ihmisiä kotisivuillaan osallistumaan, valmistelemaan ja ideoimaan
tehtäviä esityksiä kumppanuuspöytäkokouksessa, liittyen Säämingin alueeseen.
Yhdistys ottaa kantaa toimialueensa asioiden käsittelyyn kunnallisessa
päätöksenteossa.
Yhdistys toimii toimialueensa "unilukkarina" ja kehittäjänä.
Yhteistyötä
Joel Lehtosen seuran kanssa mietitään yhteistyömuotoja.
Savonlinnan Kylät ry kanssa tehdään yhteistyötä kylien elinvoimaisuuden
lisäämiseksi sekä vaikuttamisen osa-alueilla.
Toimitaan aloitteellisesti yhteistyössä Savonlinnan muiden pitäjäseurojen kanssa.
Toimialueen kyläyhdistysten kanssa yhteisiä tapahtumia tai mukana niissä.
Järjestötalo Kolomosen kanssa yhteistyötä mm. yhdistyksen esittelytilan
hankkimisessa.

Hallitus

