SAKKOLA-SÄÄTIÖ

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2022
Toiminnan tarkoitus
Säätiön tarkoituksena on vaalia entisen Sakkolan kunnan asukkaiden ja heidän jälkeläistensä
keskuudessa karjalaista yhteishenkeä ja kulttuuria sekä tukea heidän taloudellisia ja henkisiä
pyrkimyksiään.

Vuoden 2022 näkymät
Vuosi 2022 on säätiön 75:s toimintavuosi. Vuosien 2020 ja 2021 toimintaa sotki koronaepidemia
pahemman kerran. Esimerkiksi Sakkola-juhlat, kotiseutumatkat ja Muistopuiston kunnostustalkoot
peruuntuivat. Vuosi 2021 oli vuotta 2020 valoisampi, koska pystyttiin järjestämään Sakkola-päivät
ja pitämään Sakkola-Museo avoinna, eli tunnelin päässä pilkottaa valoa. Katsaus vuoteen 2022
onkin kirjoitettu sillä mielellä, ettei koronaepidemia tulisi pahemmin vaikeuttamaan toimintaan,
tosin lähtökohta voi joiltain osin olla liian optimistinen.
Lempäälän Museoraitilla sijaitseva kiinteistö, jossa Sakkola-Museo toimii, on osa kunnan
kehittämissuunnitelmaa. Säätiön varasto Lempäälän keskustassa kunnan entisessä väestösuojassa
saa näillä näkymin jatkaa toimintaansa nykyisissä tiloissa. Tulevaisuudessa voidaan harkita
museorakennuksen yläkerran käyttöönottoa, jos ei varsinaiseksi näyttelytilaksi, niin ainakin
kylmävarastoksi. Museovirastolta on anottu jatkorahoitusta museoesineiden digitointiin ja
luettelointiin, joka tullaan loppuunsaattamaan vuoden 2022 aikana, saadaan sitten lisärahoitusta tai
ei.
Sakkolan kirkon Muistopuiston lauta-aidan pystytys tehtiin 2019, ja seuraavana vuonna oli
tarkoitus järjestää talkoomatka porttien ja infotaulun pystyttämiseksi ja alueen siistimiseksi mutta
vuosina 2020 ja 2021 kotiseutu- ja talkoomatkailu ei ollut mahdollista. Keväällä 2022 on
suunnitelmissa järjestää talkoomatka, ja samassa yhteydessä neuvottelu paikallisviranomaisten
kanssa kesän 2022 Sakkola-juhlista Sakkolassa. Tosin itärajan avautumisen aikataulu on täysin
hämärän peitossa, ja joka tapauksessa aikataulu Sakkola-juhlien järjestämisestä Sakkolassa käy
väkisinkin hyvin tiukaksi. Juhlien suhteen takaporttina on kuitenkin juhlien järjestäminen
Huittisissa. Vuoden päätapahtuma tulee joka tapauksessa olemaan sakkolalaiset, heidän
jälkeläisensä ja ystävänsä yhteen kokoava Sakkolan pitäjäjuhla.
Kesällä 2021 hyvin onnistuneiden Sakkola-päivien järjestämistä ja yhteensovittamista
pitäjäjuhlien kanssa mietitään, evakkotarinoiden keruuta jatketaan, Suvannon Seutu –lehden,
Sakkola.fi -verkkosivujen sekä Museon toimintaa jatketaan ja kehitetään. Sakkolan kirkon
Muistopuiston sekä muiden entisen Sakkolan kunnan alueella sijaitsevien muistomerkkien
kunnossapidosta huolehditaan edelleen. Yhteistyö ystävyyskuntien, Suvannon seudun
pitäjäyhteisöjen ja muiden karjalaisten tahojen kanssa jatkuu, samoin Säätiön edustus Er.P 6:n
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Perinneyhdistyksen hallinnossa. Lempäälässä sijaitsevan Evakkopuiston kehittämistä jatketaan
yhteistyössä Lempäälän kunnan kanssa. Kyykkäkentän rakentaminen on päässyt vauhtiin kuluvana
vuonna ja kenttä valmistuukin ensi vuoden aikana. Säätiön hallitus vastaa siitä, että säätiön
varainhoito on suunnitelmallista ja talous pysyy vakaana. Osaan edellä mainituista toiminnoista
pitää suhtautua varauksellisesti Venäjän vaikeasti ennustettavissa olevan koronatilanteen vuoksi.

Sakkolan Pitäjäjuhla
Sakkolan Pitäjäjuhla pidetään Sakkolassa, ja jos se ei ole mahdollista, juhlan järjestää Huittisten
Karjalaseura ry.

Sakkola-Museo
Sakkola-Museolla on edessään 22. toimintakausi. Museotyöryhmän puheenjohtajana tulee
toimimaan Heli Rintala. Teemanäyttelyn aiheena on Sakkolan koululaitos. Näyttely koostuu muun
muassa koulujen historiatiedoista ja erilaisista koulu- ja luokkakuvista. Näyttelyyn laitetaan esille
koulukirjoja, vihkoja ja todistuksia.
Sakkola-Museo liittyi vuonna 2020 Museoraitti-verkostoon. Yhteistyötä tehdään Lempäälä-Seuran
sekä muiden museoiden ja tahojen kanssa tarpeen mukaan. Sakkola-Säätiö anoo museovirastolta
paikallismuseoiden avustusmäärärahalle jatkoa museon aineiston luettelointiin, digitointiin ja
valokuvaukseen vuodelle 2022. Luettelointia varten on käytössä Sarka-museon Memorontietokanta. Samassa yhteydessä esineistö merkitään museo-ohjeistusten mukaisesti. Näihin
tehtäviin palkataan työntekijät apurahan turvin, mutta myös talkootunteja kertyy. Lisäksi
kartoitetaan muitakin avustusmahdollisuuksia.
Museo vastaanottaa esineistö-, kirja-, valokuva- ja dokumenttilahjoituksia jatkuvasti. Pyritään
huolehtimaan siitä, että museotyöryhmä on tietoinen museolle lahjoitetuista tavaroista ja niiden
tarinoista, ja kirjataan niitä, jotta tieto siirtyisi jatkossakin. Tässä tehdään myös yhteistyötä
Suvannon Seudun toimituksen kanssa. Aiemmin arkistoitujen ja numeroitujen esineiden
luettelointia tarkistetaan ja päivitetään edelleen. Myös valokuvien ja dokumenttien skannausta
jatketaan ja niitä liitetään verkkosivujen aineistotietokantaan.
Lempäälän kunnan kanssa käydään neuvottelut liittyen museotilaan ja sen tonttiin. Kunta tulee
panostamaan voimavaroja kiinteistön remontointiin. Mikäli museorakennuksen yläkertakin
halutaan saada museokäyttöön, se vaatii varsin perusteellista remonttia. Tonttia ei suunnitella
jaettavaksi, joten tontin takaosan avoimeen tilaan voidaan suunnitella tilaa vievää
näyttelytoimintaa. Tämä tosin vaatii kunnan rahoitusta ja rakentamista, koska säätiöllä ei ole siihen
mahdollisuutta. Näihin rahoituskuvioihin tullaan tulevaisuudessa kartoittamaan erilaisten
säätiöiden ja yhteisöjen avustusmahdollisuuksia. Huomiota kiinnitetään museon turvallisuuteen,
toimivuuteen ja esteettömyyteen. Yleisilmettä ja esineiden esillelaittoa siistitään mm. uusimalla
nimilaput yhdenmukaisiksi.
Vuonna 2015 aloitettua Sakkolasta kertovien A0-kokoisten esitetaulujen konstruointia jatketaan.
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Julkaisutoiminta
Sakkola.fi -verkkosivut
Nyt jo varsin monipuolista www-sivustoa pidetään edelleen ajan tasalla. Sivujen uudenaikaistamista
mietitään, mutta todennäköisesti edes periaateratkaisua asiasta ei voida tehdä vielä vuoden 2022
aikana, koska taloudelliset resurssit menevät museon esineistön tallentamiseen ja luettelointiin.
Digitaalisen aineiston (valokuvat, dokumentit, äänitallenteet, videotallenteet) siirtämistä jatketaan
verkkosivuilla sijaitsevaan aineistotietokantaan. Siirrettyihin kuviin pyritään saamaan lisätietoja
evakoilta ja heidän jälkeläisiltään. Pidetään yllä mahdollisuutta laittaa Sakkolan topografikarttoja
verkkosivuille ja linkittää niihin Sakkolan taloja vuoden 1939 tilanteen mukaisesti. Verkkosivujen
vastuuhenkilönä jatkaa Heikki Karjalainen.
Suvannon Seutu
Sakkola-Säätiön julkaisema kotiseutulehti Suvannon Seutu jatkaa ilmestymistään yhteistyössä
Metsäpirtin ja Vuokselan kanssa. Sakkolalaisten toimittamana lehteä on julkaistu jo vuodesta 1957
alkaen eli edessä on 65. ilmestymisvuosi. Metsäpirtti on mukana lehdenteossa vuodesta 2001 ja
Vuoksela vuodesta 2002. Lehden tehtävänä on toimia yhdyssiteenä karjalaisuuteen kertomalla niin
historiaa, muisteluksia kuin nykypäivän tapahtumia. Vanhat vuosikerrat 1957-2009 ovat Sakkolakotisivujen aineistotietokannassa. Lähitulevaisuudessa todennäköisesti laitetaan nettiin myös
uudempia vuosikertoja.
Lehden tilauskanta on vuoden 2020 aikana laskenut lähinnä luonnollisen poistuman kautta.
Päättyneitä tilauksia oli 58, uusia tilauksia 30 + 7 kpl puolen vuoden tarjoustilausta. Lokakuussa
2021 tilauskanta oli 1144 kappaletta, josta vapaakappaleitten osuus 47 kappaletta. Jokaisen
toiminnassa mukana olevan toivotaan aktivoituvan uusien tilausten hankintaan – kuin myös
aineiston hankintaan ja toimittamiseen lehteen. Tavoite on pitää tilauskantaa yllä, vaikka
luonnollisen poistuman kautta peruutuksia tulee. Tilausmarkkinointia tehdään eri tilaisuuksissa ja
kotiseutumatkoilla. Halukkaat saavat ilmaisia näytenumeroita, myös tapahtumiinsa.
Lehti ilmestyy kahdeksan kertaa vuodessa, todennäköisesti yksi numero kaksoisnumerona ja yksi
Karjala-lehden kainalojakeluna, kuten vuonna 2021. Lehti tulee olemaan 36-44-sivuinen ja
värillinen. Lehden koko määräytyy talouden ja käytettävissä olevan aineiston pohjalta. Painosmäärä
on noin 1230 kappaletta. Lehti postitetaan painotalon sopimuksella asiakassuorapalveluna postin
hinnoittelun mukaisesti viiden arkipäivän jakeluluokassa.
Lehden sisällöstä osa kertyy lukijoiden lähettämistä kuvista ja kirjoituksista. Huomioidaan Karjalan
Liiton toimintateema 2021-23 Huomisen karjalaisuus sekä vuoden 2022 erityinen teema.
Kirjoituksia tulee säätiön hallinnon henkilöiltä sekä toimitusvastaavien eli päätoimittajan sekä
Metsäpirtin ja Vuokselan yhdyshenkilöiden kautta. Kirjoituksia voidaan myös ammentaa mm.
vanhemmista vuosikerroista ja alueen kyläkirjoista. Erityisenä teemana vuodelle 2022 on Sakkolan
kansakoulut, jatkosodan aika Suvannon seudulla ja nuorisoseuratoiminta alueellamme.
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Lehden päätoimittaja on Tea Itkonen ja yhdyshenkilöt Helka Korpela/Metsäpirtti ja Tuula
Nieminen/Vuoksela. Toimituskunta kokoontuu kerran vuodessa suunnittelemaan lehden sisältöjä ja
kehittämistä. Toimituskunnassa on edustettuna säätiön ja yhdyshenkilöitten lisäksi Sakkolan,
Metsäpirtin ja Vuokselan seurojen edustajia. Lehteä taittaa Artea tmi ja lehti painetaan PrintHaus
Oy:ssä Porissa. Lehden laskutuksen ja tilausmaksujen seurannan hoitaa Tampereen Laserma Oy.
Lehden postittamista varten tilaajarekisterin pitää ajan tasalla päätoimittaja, joka ilmoittaa
tilausasioissa tapahtuvat muutokset Lasermalle. Ilmoitus- ja irtonumerolaskutuksen hoitaa Itkonen.
Vuosikirjoja varten on niputettu Suvannon Seudun uudempia vuosikertoja kutakin neljä kappaletta.
Kesällä 2022 järjestetään lukijamatka Sakkolaan ja sen lähialueille.

Ystävyyskunta- ja yhteistoiminta
Ystävyyskunta- ja yhteistoimintaa jatketaan mahdollisuuksien mukaan venäläisten viranomaisten ja
kouluhenkilöstön tapaamisina Venäjän puolella erilaisten projektien tiimoilta. Koronapandemian
vuoksi kontakteja Venäläisten viranomaisten kanssa pidetään yllä Internetin välityksellä.
Osallistutaan edelleen aktiivisesti Suvannon seudun pitäjäyhteisöjen (Käkisalmi, Metsäpirtti, Rautu,
Vpl. Pyhäjärvi, Räisälä, Sakkola ja Vuoksela) yhteistoimintaan. Pitäjäyhteisöjen edustajat
kokoontuvat 1-2 kertaa vuodessa tapaamaan toisiaan ja keskustelemaan yhteistyöstä ja yhteisistä
asioista. Säätiön edustajat osallistuvat järjestettyihin kokouksiin ja Sakkola-Säätiö toimii vuorollaan
kokouksen järjestäjänä. Pitäjäyhteisöjen yhteinen matka Tverin Karjalaan on edelleen agendalla ja
toteutetaan, kun se on pandemian uhan väistyttyä mahdollista.
Säätiö jatkaa yhteistyötä Lempäälän, Vesilahden ja Punkalaitumen sekä Priozerskin (Käkisalmen)
alueen kuntien kanssa. Priozerskin alueen edustajien vierailua yhteistyöalueelle Suomeen pidetään
edelleen vireillä, vaikka sen toteutuminen nykyisessä kansainvälisessä poliittisessa tilanteessa ja
koronapandemian aiheuttamien liikkumisrajoitusten vallitessa, on epätodennäköistä.
Tervehdyskäyntejä tehdään entisen Sakkolan alueen kuntien (Gromovo, Petrovskoje, Romaski) sekä
Priozerskin (Käkisalmi) viranhaltijain luona mahdollisuuksien mukaan.
Sakkolan kirkon Muistopuiston kunnostustyötä jatketaan yhteistyössä Gromovon (Sakkola) kunnan
kanssa. Muistopuistoon on venäläisten nuorten toimesta toimitettu kaksi vanhaa sakkolalaista
hautakiveä, joille on tarkoitus löytää sopiva paikka Muistopuiston alueelta. Säätö pyrkii
järjestämään keväällä 2022 matkan Sakkolaan Muistopuiston ja Lahjoitusmaatalonpoikien
muistomerkin alueiden kunnossapitotalkoisiin.
Kirkon alueen rekisteröintiä sotilashautausmaa- ja merkittäväksi kulttuurikohteeksi ei toistaiseksi
pyritä tekemään mittavan byrokratian vuoksi. Ajatusta alueen rekisteröinnistä ei kuitenkaan hylätä,
vaan siihen palataan myöhemmin sopivana ajankohtana.
Sakkolan-Raudun Lahjoitusmaatalonpoikien muistomerkin aluetta kunnostetaan ja siivotaan
yhteistyössä rautulaisten kanssa. Selvitetään vuoden 2022 aikana, minkälaisilla ehdoilla on
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mahdollista kunnostaa pysyvä kulkutie Lahjoitusmaatalonpoikien muistomerkille Markku Paksun ja
kumppanien Hovinmäeltä kesällä 2018 ostaman rakentamattoman tontin kautta. Madollisuuksien
mukaan tie pyritään rakentamaan kesän 2022 aikana.

Evakkopuisto
Evakkopuiston kaavoitusprosessi on saanut lainvoiman ja Lempäälän kunta on varannut 20.000
euron määrärahan vuodelle 2021. Sen turvin on aloitettu syksyn mittaan puiston tiestön ja
pelikentän muotoilu. Tulevan vuoden kohdalle on esitetty myös rahoitusta, josta ei ole täyttä
varmuutta ennen valtuuston päätöstä. Evakkopuiston naapuriin on syntymässä kunnan toteuttamana
isohko asuntoalue Saikka nimiselle siirtokarjalaistilalle, joten Evakkopuisto toimii hyvin isomman
alueen virkistyskäytössä. Sakkola-säätiön puistotyöryhmä jatkaa omalta osaltaan puuston ja
pensaston hoitoa. Kun kenttä valmistuu, järjestetään kyykän ja mölkyn esittelynäytös sekä
haasteotteluita avajaistapahtumana. Kunnan edustajat kutsutaan kunniavieraiksi heidän
mahdollistettuaan projektin onnistumisen. Lempäälän kunnan myönteinen suhtautuminen Karjalasta
muuttaneisiin evakkoihin saa näin ansaitsemansa kiitoksen. Jatkuvaan pelitoimintaan etsitään asiaan
vihkiytyneitä vetäjiä.

Nuorison huomioiminen
Järjestetään säätiön osittain sponsoroima nuorisomatka Sakkolaan ja Sakkolan lähialueille kesällä
2022 tai myöhemmin.
Sakkola-Säätiö on omalta osaltaan mukana tukemassa ja edistämässä ystävyyskuntien
kouluyhteistyötä. Yhteistyötä jatketaan Sakkolan Kasarmilan (Sapernoje) alueella sijaitsevan
Shumilovon koulun kanssa. Yhteistyötä on tarkoitus jatkaa Punkalaitumen lukion ja Yhteiskoulun
sekä Lempäälän opetuspalvelun ja Tampereen yliopiston kanssa siten, että Kasarmilan koulun
rehtori ja opettajat tekevät tutustumismatkan näihin oppilaitoksiin.
Edistetään nuorisolle suunnatun toiminnan huomioimista Sakkolan Pitäjäjuhlissa.

Talous
Tavoitteena on edelleen turvata säätiön sijoitusvarallisuus. Säätiön omaisuutta realisoidaan vain
poikkeustapauksissa. Toiminta katetaan Suvannon Seutu -lehden tilausmaksuilla, kirja- ja
tuotemyynnillä sekä sijoitusten tuotoilla. Tuotemyyntiä pyritään kehittämään ja hankitaan uusia,
ostajia kiinnostavia myyntiartikkeleita. Kirja- ja muuta myyntiä pyritään lisäämään, koska se on
säätiön päätulonlähde lehden tilausmaksujen ohella korkotason ollessa nykyisellä alhaisella tasolla.
Säätiö on anonut Museovirastolta uutta 5 000 €:n avustusta jatkoksi vuonna 2021 saatuun ja
käytettyyn 11 200 €:n avustukseen, jolla aloitettiin museoesineistön valokuvaus ja luettelointi.
Hankkeiden omavastuuosuus on n. 35 %, jonka kattaminen on merkittävä panostus säätiölle v. 2022.
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OKM myönsi säätiölle v. 2021 korona-avustusta Sakkola-Museon kustannuksiin 2 000 €. Mikäli
koronatukea tulee hakuun v. 2022, haetaan sitä uudelleen.
Lisäksi rahallista panostusta vaatii Sakkolan kirkonmäen Muistopuiston infotaulun valmistus ja
pystyttäminen ja aidan porttien paikoilleen asentaminen sekä talkoomatka alueen kunnostamiseksi,
mikäli koronatilanne Venäjällä helpottaa ja raja aukeaa.
Edelleen merkittävä panostus tulee olemaan Sakkolassa kesällä 2022 pidettävät Sakkola-juhlat,
mikäli koronatilanne mahdollistaa niiden järjestämisen Venäjällä.
Tämän vuoksi säätiön nettisivujen uudistaminen ja siirtäminen uudelle palvelimelle ja uudelle
alustalle siirtyy seuraaville vuosille.
Säätiöllä on myös edelleen mahdollisuus ottaa vastaan rahalahjoituksia muiden mm. museolle
tulevien tavara- yms. lahjoitusten lisäksi.
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