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Pernajan Agricola-seuran toimintakertomus 2020

Vuonna 2020 Pernajan Agricola-seuran toimintaan vaikuttivat merkittävästi koronapandemiasta 
johtuvat määräykset ja rajoitukset. Emme voineet järjestää Agricolanpäivän juhlaa, emme 
sääntömääräistä kevätkokousta, emme syksylle suunnittelemaamme Mikkelinpäivän tilaisuutta 
emmekä yhdistyksen 15-vuotisjuhlaa. Kesällä tilanne onneksi helpotti sen verran, että saatoimme 
avata Agricola-museon Koskenkylässa 3.7. ja järjestää kesäjuhlan Rönnäsin Saaristomuseossa 19.7. 
Molempia tilaisuuksia sää suosi ja yleisöä – jäseniä ja kiinnostuneita katsojia – kertyi kummallakin 
kertaa yli 50 henkeä. 

Vuoden merkittävin saavutus oli 10 vuoden tauon jälkeen elvytetty ja laajennettu Agricola-museo, 
jonka uuden näyttelyn suunnitteli ja rakensi Tuovi Putkonen ja hänen ohjaamansa talkootyöryhmä.
Museon perustamiseen, suunnittelemiseen ja rakentamiseen osallistui alusta alkaen työryhmä, 
johon kuuluivat Marjo Vuokko, Nina Björkman-Nysten, Elina Mieskolainen, Jorma Ojaharju ja 
Tuovi Putkonen. Tuovi Putkonen vastasi arkeologisten esineiden esille panosta. 

Loviisan kaupungin tuella saimme museon valvojaksi työllistetyn Michael Hellmanin, 
omalla budjetillamme emme olisi voineet pitää museota auki viitenä päivänä viikossa. 

Museossa kävi vuoden loppuun mennessä yli 1000 kiinnostunutta vierailijaa. Paikalliset 
asukkaat ja kauempaakin tulleet matkailijat olivat hyvin kiinnostuneita Mikael Agricolasta ja 
Pernajan historiasta. Alueen koulut ilahtuivat kotiseudun historiaa esittelevästä näyttelystä, opettajat
toivat lukuisia sekä suomen- että ruotsikielisiä koululuokkia tutustumaan sekä perusnäyttelyyn että 
myöhemmin syksyllä avattuun aapiskirjanäyttelyyn. 

Rönnäsissä vietettiin kesäjuhlaa, jossa Ensemble Glint soitti tunnin mittaisen konsertin, jonka 
musiikkinumeroiden lomassa Erja Noroviita ja Nina Fogelberg lausuivat Kai Niemisen runoja; 
ohjelma oli tarkoitettu yllätyslahjaksi yhdistyksen puheenjohtajan Kai Niemisen 70-vuotispäivän 
kunniaksi. Virallisen ohjelman jälkeen oli kahvi- ja virvoketarjoilua, jonka aikana Trio Bin soitti 
viihdemusiikkia.

Monet syyskaudelle suunnitellut tilaisuudet oli pandemian tähden peruutettava, mutta yksi 
merkittävä saavutus onnistuttiin saamaan aikaan:  Tuovi Putkosen kokoama ja laatima historiallisten
aapiskirjojen näyttely ABC kissa kävelee Agricola-museossa. Näyttely avattiin 1. marraskuuta ja se 
jatkui vuoden vaihteeseen. Näyttely herätti hyvin suurta kiinnostusta ei ainoastaan opettajien 
tuomien koululaisten keskuudessa vaan jopa eläkeikäisten kävijöiden parissa: näytteillä olevat 
vuosikymmenen takaiset aapiskirjat herättivät heissä nostalgisia muistoja.

Vuosikokous, jossa käsiteltiin sekä kevät- että syyskokouksen sääntömääräiset asiat, järjestettiin 
Agricola-museossa 20.11. Kokoukseen osallistui 11 henkeä. Kokouksessa vahvistettiin vuoden 
2019 tilinpäätös ja toimintakertomus ja hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 
2021 pandemiavarauksin. Vuoden 2021 hallituksen jäseniksi valittiin seuraavat:

varsinaiset jäsenet:
puheenjohtaja Kai Nieminen
Tuovi Putkonen (jonka hallitus järjestäytymiskokouksessa valitsi varapuheenjohtajaksi)
Emilia Näri (jonka hallitus valitsi sihteeriksi)
Marjo Vuokko (jonka hallitus valitsi rahastonhoitajaksi)
Mikko Idlax

varajäsenet:
Iiris Kalliola
Mikael Böök
Nina Fogelberg
Elina Mieskolainen
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toiminnantarkastajaksi valittiin Anne Hovi, varalle Helvi Hovi.

Turussa toimiva valtakunnallinen Mikael Agricola -seura valitsi ja kutsui varapuheenjohtajamme 
Tuovi Putkosen hallituksensa jäseneksi. Yhdistyksemme hallitus päätti tarpeen vaatiessa korvata 
hänen kokousmatkakulunsa. 

Vuoden 2020 aikana saimme rahallista tukea Svenska kulturfondenilta, Konstsamfundenilta, 
Aktiasäätiöltä ja Loviisan kaupungilta. Kiitos kaikille tukijoillemme. Pernajan Agricola-seuran 
hallitus haluaa kiittää myös kaikkia vapaaehtoistyössä uurastaneita jäseniään ja ystäviään, joita 
ilman toimintamme ei olisi mahdollista. 


