
Helsingin Eteläpohjalaiset ry 

 

                                  VUODEN 2021 TOMINTASUUNNITELMA    
 

Helsingin Eteläpohjalaiset ry toimii pääkaupunkiseudulla asuvien eteläpohjalaisten yhdyssiteenä, syventää 
heidän kiintymystään kotiseutuunsa, vaalii ja edistää eteläpohjalaisen kulttuuriperinteen säilymistä 
jäsenistönsä keskuudessa sekä tekee sitä tunnetuksi yhdistyksen toimialueella ja kotimaakunnassa. 

Tehtäviensä toteuttamiseksi yhdistys pitää kokouksia, järjestää juhla-, musiikki-, kirkko- ja 
esitelmätilaisuuksia, teemakeskusteluja sekä kotiseutuiltoja ja -retkiä.  

Yhdistys tarjoaa eteläpohjalaisille kunnille tilaisuuden esitellä kulttuuriaan Helsingissä. Yhteydenpito 
jäsenkuntaan hoidetaan vähintään neljä kertaa vuodessa ilmestyvän jäsenlehti Plarin ja nettisivujen 
välityksellä. 

Yhdistys tekee yhteistyötä muiden eteläpohjalaisia/pohjalaisia edustavien yhteisöjen kanssa kuten Etelä-
Pohjalaisen Osakunnan EPO, Etelä-Pohjalaisen Osakunnan Seniorit, Pohojalaasten Lupi ry:n, Helsingin 
Keskipohjalaiset ry:n ja Eteläpohjalaiset Juuret sekä eri alueilla toimivien Pohjalaisyhdistysten kanssa.  

 
1. Jäsenistö 

Jatketaan tehokasta jäsenhankintaa ja suunnataan se erityisesti nuorempiin henkilöryhmiin, esimerkiksi 
osakuntalaisiin ja nykyisten jäsenten jälkipolviin sekä yhdistyksen facebook-ryhmään. Jäsenhankinnassa 
käytetään hyväksi Plari-lehteä, yhdistyksen nettisivuja, sosiaalista mediaa, kampanjoita ja yleisötapahtumia. 
 
Syksyllä 2021 mahdollisesti toteutettavien tapahtumien yhteydessä pyritään markkinoimaan yhdistyksen 
jäsenyyttä.   
 
Ylläpidetään ja päivitetään jäsenrekisterin uudistamistyötä Yhdistysavain – sovelluksen yhteydessä.  
Yhdistyksen toiminnasta on tietoa nettisivuilla osoitteessa www.helsinginetelapohjalaiset.fi ja facebookissa 
www.facebook.com/groups/helsinginetelapohjalaiset/. Sivujen sisältöä ja niiden käyttöä 
ilmoitusten/mainosten levittämisessä kehitetään edelleen. 
 
2. Hallitus 
 
Hallitus kantaa vastuun yhdistyksen jäsentilaisuuksien järjestämisestä ja toiminnan toteuttamisesta 
sääntöjen mukaisella tavalla. Tarvittaessa hallitus asettaa asioiden hoitamista varten vastuuhenkilöitä ja 
erillisiä työryhmiä tai toimikuntia. Hallitus kokoontuu toimintavuoden aikana tarpeen mukaan.  
Hallituksen valitsema pienryhmä jatkaa hallituksen apuna toiminnan sisällön suunnittelussa mm. tulevan 
vuoden 2021 juhlavuoden (80v) ja seuraavien vuosien osalta. 
 
3. Toiminta 
3.1. Varsinainen jäsentoiminta  
Yhdistys järjestää toimintavuotenaan mm., juhla-, huvi-, esitelmä- ja tutustumistilaisuuksia sekä 
kotiseutuiltoja. 

Tammisunnuntain kirkkopyhä on 30.1.2022 Helsingin Tuomiokirkossa jatkona yhdistyksen 80-
vuotis juhlavuoden tapahtumiin.    
 
Ilmajoen kunnan kuntavierailu, mikä on siirtynyt koronapandemian vuoksi, pyritään 
järjestämään heti, kun se on koronarajoitusten vuoksi mahdollista Balderin Salissa, 
Aleksanterinkatu 12, Helsinki. Todennäköinen ajankohta on alkusyksy 2021. 
 
Vuosikokoukset 2020 ja 2021 pyritään pitämään ennen kesää siten, kun se on mahdollista 
koronaviruspandemian ja viranomaisohjeiden mahdollistamalla tavalla ja aikataululla. 
Kokouksen yhteydessä keskustellaan sukututkimuksesta ja järjestetään myös muuta 
ohjelmaa, mm. musiikkia. 
 
Muutenkin loppuvuoden toiminnassa otetaan huomioon se, miten koronaviruspandemia 
poistuu ja miten voidaan siirtyä poikkeusoloista normaaliin aikaan. 
 

http://www.helsinginetelapohjalaiset.fi/
http://www.facebook.com/groups/helsinginetelapohjalaiset/
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Yhdistyksen 80-vuotijuhla pyritään järjestämään syksyllä 2021. Ohjelma rakentuu 
musiikkiesitysten varaan, mm. Henrik Lambergin johtaman Suomalaisen Klubin kuoron 
konsertin ollessa keskeinen osa ohjelmaa.   
 
Syksyllä loka/marraskuussa mahdollisuuksien mukaan järjestetään jokin keskustelu- ja/tai 
teematilaisuus, jonka aiheena voi olla sukututkimus, talous- ja sijoittaminen, Euroopan Unioni 
ja Etelä- Pohjanmaa, siirtolaisuus, hyvinvointi ja terveys, kirjoittaminen sekä eläkeläiset. Kun 
teema on päätetty, niin tilaisuuden paikka voi olla Kampin Palvelukeskus, Oma Säästöpankin 
konttori, Eurooppa tiedotuksen tilat tai Eduskunnan Pikkuparlamentti.  
 
Itsenäisyyspäivän juhla 6.12.2021 pyritään järjestämään perinteisin menoin. 
 
Suunnitellaan erityisesti vuodelle 2022 muita keskustelu- ja teematilaisuuksia mm. maan eri 
alueilla toimivien eteläpohjalais-/pohjalaisyhdistysten, Etelä-Pohjalaisen Osakunnan 
opiskelijoiden ja EPO Senioreiden kanssa sekä pyritään osallistumaan messu- tai 
toritapahtumiin, maakuntien kokoontumis- tms. tilaisuuksiin markkinoimalla yhdistyksemme 
toimintaa ja jäsenlehteämme. 
 

3.2. Muu kulttuuritoiminta 
 

Suunnitellaan eteläpohjalaisen/pohjalaisen kulttuurin vaalimiseksi musiikin alaan kuuluvaa   
sävellys- ja/tai valokuvauskilpailua tulevaisuutta ajatellen.   
 

3.3. Varsinainen yhteistoiminta 
 

Olemme mukana Suomen Kotiseutuliiton toiminnassa, Artturi Leinosen Seuran toiminnassa,  
Pohjalaisen Taitelijaliiton toiminnassa, pidämme yhteyttä Helsingin yliopiston Etelä- 
Pohjalaiseen Osakuntaan, Etelä-Pohjanmaan liittoon, Keskipohjanmaan liittoon ja 
Pohjanmaan liittoon. 

4. Tiedotustoiminta 
 

Plari -lehti ilmestyy 4 kertaa vuodessa.  

Plarin käyttöä pohjalaisten yritysten ja kulttuurin toimijoiden mainosvälineenä pääkaupunkiseudun 
pohjalaisille kehitetään edelleen. Lähestytään erityisesti pienyrittäjiä. Lehden sisältö pyritään pitämään 
monipuolisena mm. kulttuuri- ja yrittäjyysteemojen osalta. 

80-vuotisjuhlavuoden johdosta valmistellaan Plarin numerosta 3/2021 ns. juhlanumero. 

Yhdistyksen järjestämistä tilaisuuksista tiedotetaan jäsenlehti Plarin lisäksi Helsingin Sanomissa,  
EteläPohjanmaan paikallislehdissä menopalstoilla, Järviradiossa ja muissa paikallisradioissa. 

Pyritään saamaan jäsenistön sähköpostiosoitteita kattavammin jäsenrekisteriin tiedoksi, jotta voidaan 
tehokkaasti ottaa yhteyksiä jäsenistöön. 

Pidetään yllä ja ajan tasalla omaa nettisivustoa www.helsinginetelapohjalaiset.fi   ja  

www.fasebook.com/groups/helsinginetelapohjalaiset/ 

5. Talous 

Yhdistyksen talous pyritään pitämään tasapainossa ja saamaan jäsenmaksuilla, eri tilaisuuksien ja Plari 

lehden mainosten avulla tuloja vakavaraisuuden ylläpitämiseksi. 

Yhdistyksen jäsenmaksu on 23 euroa vuonna 2021 ja ehdotetaan 27 € vuonna 2022.  
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