SÄÄMINKI-SEURA RY

TOIMINTASUUNNITELMA 2021
Yleistä
Sääminki- seura ry tehostaa Säämingin kulttuurihistorian keräämistä jälkipolville.
Sääminkiläisten tarinoita kootaan kirjaseen sekä nauhoitetaan elävää tarinaa eri
puolilta vanhaa Sääminkiä eläviltä henkilöiltä. Haastatteluista tehdään
hankeavustuksella 20 – osainen podcastsarja ( kuunnelma)
Tuodaan tapahtumissa 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 kirjanen sekä
elävää kuvaa asiasta.
- Haetaan edelleen paikkaa, jossa voidaan säilyttää esillä Sääminki- Seuralle
luovutettuja esineitä, kirjallisuutta, valokuvia yms.
- Kerätään aktiivisesti valokuvia, tarinoita ja historiikkeja Säämingistä.
Vesj’kansa hankkeen jatkotoimet
Syksyllä 2020 loppunut Vesj’kansa hankkeelle etsitään kumppaneita
hankerahoitukseen. Hankkeen puitteissa laaditaan palvelumuotoillut toimintasektorit
veden hyvinvointia edistävään sisältöön.
Sääminki- seura ry tutkii tykönään, mitä konkreettista yhdistys alkaa tuottamaan
Vesj’kansa- tuotemerkin tiimoilta.
Jäsenet
Jäsentiedottaminen säännöllistä tapahtumien ja asioiden mukaan.
Jäsenille etuja yhdistyksen järjestämiin tapahtumiin.
Jäsenhankintaa sosiaalisessa mediassa ja eri tapahtumissa ympäri vuoden.
Markkinoidaan perhejäsenyyttä.

Tuotteet ja palvelut
Vesj’kansa – tuotemerkin alle ideoidaan tuotteita myyntiin
Sääminki- seura ry markkinoi ja myy Säämingin isännänviirejä. Hallitus tekee
päätöksen hankinnan määrästä ja myyntihinnasta kevättalvella 2021.
Kaupunkivenetoimintaa jatketaan. Yhteistyökumppaneiden tuella haetaan 1-2
lisävenettä. Mikäli lisäveneet ei onnistu soutuaikaa lyhennetään kesällä 2021 3
tuntiin/ kerta.
Tuotetaan Vesj’kansa T-paidat myyntiin. Järjestetään suunnittelukilpailu.
Siäminkiläisiä sanontoja tuotetaan huoneentauluiksi myyntiin.
Tapahtumat
Minun Sääminkini- ilta-/iltapäiväkahvit Säämingin seurakuntatalossa, joka toinen
kuukausi.
25.1. klo 12 / 22.3. klo 18 / 24.5. klo 12/ 20.9. klo 18 / 22.11. 2021 klo 12.
Säämingin saariston nostalgiaristeily 19.6.2021. Rantautuminen ja ruokailu joko
Kokon- tai Laukansaaressa
Ilmastonmuutos ja Suomi- tapahtuma sunnuntaina 25.7. 2021. Petteri Taalas
esitelmöi Savonlinnasalissa. Haetaan avustusta eri tahoilta järjestelyihin.
Lauantaina 7.8. 2021 yhdistys järjestää yhteisöllisen tapahtuman vedenäärellä, jossa
syödään yhdessä pitoruokaa sekä nautitaan ohjelmasta.
Yhdistys järjestää puurojuhlan maanantaina 13.12. 2021.
Kevätkokous järjestetään 19.4. 2021 ja syyskokous 18.10. 2021.
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

