
Pernajan Agricola-seuran toimintakertomus 2019

Vuonna 2019 Pernajan Agricola-seuran hallituksessa toimivat syyskokouksen 2018 valitsemina 
puheenjohtaja Kai Nieminen sekä varsinaisina jäseninä Tuovi Putkonen, Marjo Vuokko, Mikko 
Idlax ja Emilia Näri sekä varajäseninä Mia Aitokari, Nina Björkman-Nystén,Nina Fogelberg ja 
Elina Mieskolainen. Järjestäytyessään hallitus valitsi Tuovi Putkosen varapuheenjohtajaksi ja kutsui
Marjo Vuokon sihteeriksi ja rahastonhoitajaksi. Tilintarkastajaksi oli valittu Anne Hovi, 
varatilintarkastajaksi Helvi Hovi.

Tiistaina 9.4. Agricolan päivänä järjestettiin Pernajan kirkossa keskiaikaisten hymnien ilta: Nina 
Fogelberg esitelmöi, lauloi ja laulatti keskiaikaisia hymnejä virsikirjan keskiaikaisia virsiä 
Agricolan ja uusin suomennoksin. Ohjelman jälkeen siirryttiin Pitäjäntupaan yhdistyksen 
kevätkokoukseen, jossa käsiteltiin sääntömääräiset asiat: 
– esitettiin tuloslaskelma ja tilintarkastajan kertomus ja hyväksyttiin vuoden 2018 tilinpäätös sekä 
myönnettiin hallitukselle vastuuvapaus.
– käsiteltiin ja hyväksyttiin syyskokouksen jälkeen lisätty toimintasuunnitelma vuodelle 2019
– käsiteltiin ja hyväksyttiin syyskokouksen jälkeen uudistettu tulo- ja menoarvio vuodelle 2019

Sunnuntaina 21.7. järjestettiin Agricola-seuran kesäjuhla Saaristomuseossa Rönnäsissä. Päivä oli 
kaunis ja helteinen, yleisöä saapui paikalle runsain määrin. Glint-trion musiikkiesityksen ja Erja 
Noroviidan ja Nina Fogelbergin lausuntaesityksen jälkeen Mikko Idlax esitteli halukkaille Rönnäsin
historiallista ympäristöä. Sen jälkeen nautittiin Saaristomuseon valmistamista lohileivistä ja 
kahvista; Trio BIN soitti taustamusiikkia museon pihalla. 

Perjantaina 11.10. vietettiin kirjallisuusiltaa Emilia ja Juha Närin kotona Labbyn kartanossa. Riikka 
Kaihovaara esitteli kirjansa Villi ihminen ja luki siitä otteita, syntyi vilkasta keskustelua aiheesta. 
Nina Fogelberg esitteli isänsä kirjoittamaa kirjaa iso-isoisästään. Myös tämä kulttuurihistoriallisesti 
kiintoisa teos herätti runsaasti keskustelua.

Syyskokous järjestettiin hieman myöhästyneenä loppiaisaattona 5.1.2020 puheenjohtaja Kai 
Niemisen kotona Baggbölessä. Kokoukseen osallistui 22 henkeä. Kokouksessa käsiteltiin 
sääntömääräiset asiat:
– hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio vuodelle 2020. Jäsenmaksu päätettiin pitää
vielä vuoden 2020 ajan 5 eurona. Toimintasuunnitelmassa päätettiin edistää Agricola-
museohanketta. Jäsenmaksun korottamisesta 10 euroon tehtiin periaatepäätös.
– valittiin vuodeksi 2020 hallituksen puheenjohtajaksi Kai Nieminen. Varsinaisiksi jäseniksi 
valittiin Mikko Idlax, Emilia Näri, Tuovi Putkonen ja Marjo Vuokko ja varajäseniksi Nina 
Björkman-Nystén,  Mikael Böök, Nina Fogelberg ja Elina Mieskolainen.
– Kokouksen jälkeisessä illanvietossa nähtiin Jaakko Luoman video kesäjuhlasta. Jäsenet esittivät 
vapaasti ja monipuoliseti musiikkia
– Järjestäytymiskokouksessaan myöhemmin hallitus valitsi keskuudestaan varapuheenjohtajaksi 
Tuovi Putkosen ja kutsui sihteeriksi Emilia Närin, rahastonhoitajana jatkaa Marjo Vuokko. 
Tilintarkastajaksi valittiin Anne Hovi.

Vuoden mittaan hallitus kokoontui sääntömääräisten kevät- ja syyskokousten lisäksi fyysisesti kaksi
kertaa, lisäksi järjestettiin useampia virallisia ja epävirallisia sähköpostikokouksia, joissa pohdittiin 
muun muassa Agricola-museon elvyttämismahdollisuuksia ja apuraha-anomuksien muotoilua.

Apuraha-anomuksia lähetettiin Loviisan kaupungille, Porvoon Aktiasäätiölle, Svenska 
Kulturfondenille ja Suomen Kulttuurirahaston Uudenmaan rahastolle.


