
Pernajan Agricola-seura ry:n toimintakertomus 2014

Yhdistyksen hallitukseen vuonna 2014 kuuluivat syyskokouksessa 2013 valitut jäsenet:

Kai Nieminen, puheenjohtaja
Tuovi Putkonen, varapuheenjohtaja
Marjo Vuokko, sihteeri-rahastonhoitaja
Kalevi Lappalainen
Elina Mieskolainen

sekä varajäseninä

Mia Aitokari
Nina Björkman-Nystén
Anni Karlsson
Matti Tompuri

toiminnantarkastajaksi valittiin Anne Hovi

Yhdistyksen hallitus kokoontui vuoden 2014 aikana 4 kertaa:

9.2. Almintalossa toiminnan suunnittelukokous.
27.4. Almintalossa kevätkokouksen valmistelukokous.
24.10–25.10. sähköpostikokous.
14.–16.12. sähköpostikokous.

Jäsenkokouksia järjestettiin kolmesti:

9.2. ylimääräinen jäsenkokous Almintalossa. Esiteltiin Mikael Böökin yhdistykselle laatima 
kotisivusto www.pernaja.fi ja keskusteltiin vapaamuotoisesti toiminnasta. Yhdistys tarjosi 
virvokkeita. Kokouksen jälkeen oli mahdollisuus kuulla Brita Flanderin esitelmä lasitaiteesta.

27.4. sääntömääräinen kevätkokous Almintalossa. Käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Yhdistys tarjosi
virvokkeita.

17.12. sääntömääräinen syyskokous Almintalossa. Käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Kokouksen 
päätteeksi Mikael Böök esitelmöi e-kirjoista ja Marko Putkonen lauloi joululauluja.

Lisäksi järjestettiin kaksi ohjelmallista tilaisuutta:

6.4. Agricolan päivänä Agricola-juhla: trio Hildénin konsertti Pernajan kirkossa, sen jälkeen 
Pitäjäntuvassa kahvitilaisuus ja Kai Niemisen esitelmä Mikael-kuvaelman synnystä. Yhdistys 
tarjosi virvokkeita.

21.11. järjestettiin kirjallisuusiltamat Isnäsissä Mia Aitokarin luona. Kai Nieminen luki Isnäsin 
ympäristöön sijoittuvia runojaan. Leena Krohn luki otteita paikkakunnan inspiroimasta proosasta. 
Christer Alm kertoi kirjoittamastaan Isnäsin historiikista. Mikael Böök esitteli sähköistä 
kirjanjulkaisutoimintaa yleisesti ja Leena Krohnin kirjan e-kirjaversiota. Isnäsiläinen Alakylän 
pelimannit soitti ja lauloi. Yhdistys tarjosi virvokkeita.

http://www.pernaja.fi/


Muuta toimintaa:

Mikael Böök huomautti jo vuonna 2013, että Pernajan kunnan liityttyä Loviisan kaupunkiin kunnan
käyttämättömäksi jäänyt internet-osoite vapautuisi 3 vuoden määräajan umpeuduttua ja ehdotti, että 
yhdistys hankkisi sen käyttöönsä. www.pernaja.fi osoite tarjoaa hyvät mahdollisuudet 
yhdistyksemme sääntöjen mukaisten tarkoitusperien edistämiseen: paikallisen kulttuurin 
edistämiseen ja perinteen ylläpitämiseen. Yhdistys päätti hankkia osoitteen haltuunsa ja Mikael 
Böök lupasi toimia toistaiseksi kotisivujen ylläpitäjänä. Sivuilla tarjotaan tietoa yhdistyksemme 
toiminnasta suomeksi ja ruotsiksi.

Mikael Böök ja Nina Björkman-Nystén ovat oikeudenomistajien kanssa neuvoteltuaan hankkineet 
luvan Pernajan historian suomenkielisen tiivistetyn laitoksen julkaisemisesta sähköisessä muodossa.
Editointi sähkökirjaksi kustannettiin yhdistyksemme hankkiman apurahoituksen turvin. Alun perin 
Pernajan kunnan kustantama teos tulee yleisön saataville ilmaiseksi Loviisan kaupungin kirjaston 
keskustietokoneelta. Linkki siihen tulee yhdistyksemme kotisivulle.

Yhdistyksemme hallituksen varajäsen Mia Aitokari on toiminut monella tavoin paikallisen 
kulttuurin puolesta: muun muassa organisoinut tilaisuuksia, osallistunut aktiivisesti alueelliseen 
suunnittelu- ja toteuttamistoimintaan. Erityismaininnan arvoista on hänen aktivisminsa 
lakkautusuhan alla olleiden Isnäsin koulujen puolustamisessa ja lakkautuksen lykkäämisessä, ellei 
peräti peruuttamisessa.

Loviisan kaupunki järjesti 27.8. Suurmiesten jalanjäljillä -kiertoajelun, jonka oppaina olivat 
Pernajan Agricola-seurasta Tuovi Putkonen suomeksi ja Marjo Vuokko ruotsiksi. Pernajassa Tuovi 
ja Marjo ottivat keskiaikapuvussa vastaan ryhmänsä Agricolan patsaan luona, jonne myös yksi 
Agricola-polun opastauluista on sijoitettu. Ryhmälle kerrottiin Mikael Agricolasta ja hänen 
elämäntyöstään. Patsaan luota siirryttiin kirkkoon, jossa kirkon suntio kertoi kirkosta. Bussit olivat 
täpösen täynnä suurmiesretkestä kiinnostunutta yleisöä epävakaisesta säästä huolimatta. 
Suomenkielinen ryhmä kastui rankkasateesta poistuessaan kirkossa, ruotsinkielinen jo patsaan luona
sadepisaroiden ropistessa sateenvarjoihin.

http://www.pernaja.fi/

