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Hyvä Harmonikkamuseon ystävä/jäsen 

 
Sivun yläkulmassa oleva 25-vuotislogo muistuttaa meitä kaikkia siitä pitkästä, yhteistä matkasta, 
jonka olemme saaneet yhdessä tehdä. Kiitämme teitä mukanaolostanne vuosien, jopa vuosikym-
menien aikana. Teidän avullanne olemme voineet ylläpitää ja kehittää valtakunnallisesti ainutlaa-
tuista museotoimintaa Sysmässä. 

Kuluva vuosi on Museoyhdistyksen 27. ja museon historian 26. toimintavuosi. Näin vuosiko-
kouksen kynnyksellä haluamme kertoa museon viime vuodesta Toimintakertomuksessa 2018 ja 
uusista suunnitelmista tänä vuonna, Toimintasuunnitelmassa 2019. Lisäsimme näkyvyyttämme ne-
tissä; kotisivut uudistettiin ja sivujen kävijämäärät ovat nousseet jyrkästi. Sivuilla oli käynyt v. 2016: 
18 246 ja v. 2017: 17 520 ja v. 2018: 14 930 kävijää vuodessa! Olemme myös Facebook:ssä. 
Käykääpä tutustumassa 

http://www.haitarigalleria.com/ 
https://www.facebook.com/groups/391379921006953/ 

Teemanäyttely 2019 avataan keskiviikkona kesäkuun 5. päivänä. Näyttely on auki elokuun lop-
puun. Aiheena on ’Toivo Manninen – mestarisoittaja ja säveltäjä’. Tämä taiteilija tuli Suomes-
sa tunnetuksi levytystensä ja radioesiintymisiensä ansiosta sekä 1940-luvun harmonikkakilpailuis-
sa sekä esim. Dallape’n solistina. Käy museossa tutustumassa Mannisen tuotantoon ja vaiheisiin. 

Aukioloajat ovat ke-pe: klo 10-17 ja la 10-14. Muutakin ohjelmaa on suunniteltu loppukesäksi ja/tai 
alkusyksyyn. 

Tulkaapa tänä vuonna oikein joukolla mukaan vuosikokoukseen 

torstaina 16.5.2019 klo 13, Museolla, Uotintie 4 

 
ideoimaan ja kannustamaan satojen henkilöiden talkootyötä. Normaalien vuosikokousasioiden li-
säksi silloin on tilaisuus tavata yhdistyksen aktiiveja ja osallistua suunnitelmien jalostamiseen, ja 
tietenkin tutustua museon kokoelmiin! 
 
Vuosikokoukseen voivat osallistua kaikki entiset ja nykyiset jäsenet sekä uudet, tänä vuonna jäse-
niksi aikovat maksamalla oheinen jäsenmaksu. Jäsenillä on aina ilmainen pääsy museoon ja 
alennus konsertteihin. Henkilöjäsenyys on 15,-, yhteisöjäsenyys 30,- ja ainaisjäsenyys 100,-. 

 
Tule mukaan museon 25-vuotis juhlavuoden jatkoille! 
 
HALLITUS 

 
Liitteet: Jäsenmaksulasku 2019 
 Toimintakertomus 2018 
 Toimintasuunnitelma 2019 

Jäsenrekisteriasiat (osoite- ja nimenmuutokset): Riitta Hietanen, puh. 03 717 3073, aureelia@aureelia.fi. 
Muut jäsenasiat (jäsenyysasiat, ainaisjäsenyys yms): Timo Hepojärvi, puh. 0400 176 182, timohepojarvi@gmail.com 
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