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Yrjö Kokko –seura ry.  TOIMINTASUUNNITELMA    Liite 1 
   2016 – 2017   Hallitus 27.9.2016 
      Ver 13.11.2016 
 
 

 
 
1. Toiminnan tarkoitus 

Yhdistyksen tarkoituksena on 

- Yrjö Kokon tuotantoon ja muuhun elämäntyöhön kohdistuvan mielenkiinnon ja harrastuksen herättäminen ja vireillä pitämi-
nen sekä hänen merkityksensä esille tuominen kirjailijana, biologina ja luonnonsuojelijana 

- Yrjö Kokosta ja hänen tuotannostaan aiheensa saavan tieteellisen tutkimustyön sekä luovan ja esittävän taiteen tunnetuksi 
tekeminen 

- Yrjö Kokon elämään ja teoksiin liittyvien muistojen ja muun aineiston kokoaminen, vaaliminen ja tunnetuksi tekeminen 
- Yrjö Kokon ja hänen kirjojensa ystävien yhteen saattaminen. 

 

2. Toimintakauden tavoitteet 

Toimintakauden 2016-2017 tavoitteena on 

- herättää seura aktiiviseksi toimijaksi  
- organisoida hallinto 
- toimeenpanna muutama aktiviteetti toimintakauden aikana 
- rekrytoida seuraan uusia jäseniä. 

 
3. Toiminta 

3.1 Hallinto 

- hallituksen toiminnan organisointi 
o jäsenten tehtävät; puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja, muut jäsenet 
o Yrjö Kokko seura ry:n tilinumero on FI35 5643 8840 0067 33. Tiliä hallinnoi rahastonhoitaja Kaija Kehus. 
o jäsenluettelo 
o jäsenmaksut ja niiden periminen 
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- seuran toiminnan näkyvyyden kehittäminen 
- hallituksen toiminnan organisointi 

§ rakennetaan yhteinen ajanmukainen alusta kaikille jäsenille ja seuran toiminnasta kiinnostuneille. Tarkoitus on, että 
verkkoalustalta voi lukea seuran toiminnasta ja osallistua toimintaan. 

- varojen hankkiminen toimintaan 
- jäsenhankinta 

3.2 Toiminta 2016-2017 

 
Painopisteet Tavoitteet Toimenpiteet 2016 - 2017 Aikataulu Vastuuhenkilöt 
Viestintä Yrjö Kokon ja seuran toi-

minnan näkyväksi teke-
minen, jäsenten tietoi-
suuden lisääminen toi-
minnasta ja potentiaalis-
ten jäsenten saaminen 
mukaan toimintaan. 
 
 
 
Yhdistyksen toiminnan 
saaminen sähköiseen 
muotoon kuntakonsernin 
uusille verkkosivuille. 

Tiedotteet tiedotusvälineille ja verk-
kosivuille. 
 
Yhdistyksen jäsenten sähköpostiosoittei-
den kerääminen ja tiedottaminen toi-
minnasta.   
 
Tehdään mainos seuraan liittymisestä 
(saatavilla eri paikoissa). 
 
Seuran toiminnan keskeinen sisältö lai-
tetaan kuntakonsernin uusille verk-
kosivuille. 

n. 4 krt/vuosi 
 
 
 
 
 
 
Marraskuu 2016 
 
Tammikuu 2017 
 

Jari Rantapelkonen 
Ilkka Vaura 
Leni Karisaari 
 

Jäsenhankinta Jäsenmäärän tuplaaminen 
2017 

Jokaista jäsentä kannustetaan hankki-
maan seuraan yksi uusi jäsen.  
 
Jäsenmainoksen laittaminen kunnan 
verkkosivuille ja sen toimittaminen eri 
paikkoihin. 
 
Tiedotetaan mökkiläiselle ja yhdistyksille 
seuran toiminnasta sähköisesti.  
 
Tapahtumissa/tilaisuuksissa toteutetaan 
jäsenhankintaa. 

Koko vuosi 
 
 

Jari Rantapelkonen  
+ hallitus 
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Tiedonkeruu Kerätään ja tallennetaan 
Yrjö Kokon aikakaudelta 
eläneiltä ihmisiltä ym. 
tietoa. 

Haastattelut ja kertomukset ja niiden 
tallentaminen.   
 
Selvitetään sähköinen alusta, johon ker-
tomukset voidaan tallentaa. 

2016-2017 Outi Kurkela  
Anneli Aro 
Leena Vuontisjärvi  
Kaija Kehus 
+ hallitus 

Tapahtumat 
 

Yrjö Kokon tuotannon ja 
elämäntyön tunnetuksi 
tekeminen ja aiheesta 
kiinnostuneiden ihmisten 
yhteen saattaminen. 
 

Luontokeskuksen Yrjö Kokko kirjaston ja 
näyttelyn esittely Musiikkipäivillä ja 
Väärtipäivillä 2017. 

la 15.4.2017 
 
la 26.8.2017  

Jari Rantapelkonen  
+ hallitus  

Lukupiirien järjestäminen 
-Täyen kuun taihthessa –tapahtumassa 
-Yrjö Kokko lintutornilla nuotiolla 
-Väärtipäivillä luontokeskuksessa  
-Täyen kuun taithessa –tapahtumassa 
 
Pyritään saamaan mukaan Kokon jälke-
läisiä, hänet tunteneita ihmisiä sekä ker-
tomuksia ja valokuvia. Kannustetaan 
jäsenistöä tuomaan esille luontovaloku-
via v. 2017 järjestettäviin näyttelyihin. 

 
pe 28.10.2016 
pe 9.6.2017 
la 26.8. 2017 
2017 
 

Jorma Sakko, Ilkka 
Vaura ja Jari Ranta-
pelkonen+ hallitus  

Vierailu Ungelon torppaan Väärtipäivillä 
2017 

pe 25.8.2017 Kaija Kehus 
+hallitus 

"Photo Walk"- kävelyt (2-6 kpl) eri tee-
moista 
 

su 22.1.2017 Hetta 
su 11.6.2017 Vuontis-
järvi 
su 27.8.2017 Kilpisjärvi 
su 15.10.2017 Hetta / 
Ylikyrö 

Jari Rantapelkonen  
+ hallitus 
 

Lasten ja lapsenmielisten luontoretki 
Yrjö Kokko lintutornille yhdessä MLL:n 
paikallisyhdistyksen kanssa. 

su 7.5.2017 Leena Vuontisjärvi, 
Leni Karisaari  
+ hallitus 

Valokuvausretki Yrjö Kokko lintutornille  su 21.5.2017 Jari Rantapelkonen  
+ hallitus 

Luontovalokuvauskilpailu nuorille 
Luontovalokuvauskilpailulla aktivoidaan 
nuoria katselemaan maailmaa uudella 
tavalla.  
Aihe-alueina esimerkiksi "luontokohteet 
(linnut, kasvit jne.) maisemassa".  
Valokuvista kootaan näyttely.   

22.5.-31.7.2017  
 
 
 
Näyttely verkkosivuilla 
ja koulun auditoriossa  
7.8.-30.9.2017 

Jari Rantapelkonen, 
Martti Rikkonen 
+hallitus 
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  ”Met tehemä yhessä revontultenmaassa”  

valokuvin ja runoin –tapahtuma. 
 
Enontekiöläisten, mökkiläisten ja Enon-
tekiön ystävien valokuvista ja runoista 
kootaan näyttely. 

1.2. – 30.9.2017 
(aineiston toimitus) 
 
Näyttelyn avajaiset 
esim. Itsenäisyyspäivä-
nä 6.12 (päiväjuhla) 
liikuntahallilla (Näyttely 
siirtyy sen jälkeen kun-
nanvirastolle ja verk-
kosivulle.)  

Jari Rantapelkonen 
Jorma Sakko 
Anneli Aro 
Leni Karisaari  
+hallitus 

Näytelmän kirjoittaminen Yrjö Kokon 
tuotannosta; kirjoitustyö yritetään to-
teuttaa kirjoittajapiirissä Revontuliopis-
ton kurssilla keväällä 2017. 
Esim. yhdistyksen hallituksen ihmiset 
ym. kiinnostuneet esittävät. 
 
 

2017 
 
Ensi-ilta 6.12.2017? 

Outi Kurkela  
+ hallitus 

Ideointi-illat luontovalokuvausharrasta-
jille 

su 27.11.2016 
su 5.2.2017 

Jari Rantapelkonen  
+ hallitus 

 
 
Jyrki Kallio-Kosken ”Raittijärvi - Kaijukan kylä” -näyttelyn avajaisissa Marianpäivänä Tunturi-Lapin luontokeskuksessa seura on aktiivisesti 
mukana. Seuran hallitus on paikalla ja mikäli mahdollista, puheenjohtaja käyttää lyhyen puheenvuoron ja kertoo Kokon väärteistä sekä 
Kokosta luontovalokuvauksen suomalaisena pioneerina. Yrjö Kokko -kirjastohuoneessa hallitus voi olla kertomassa seurasta ja tarjota 
seuran jäsenyyttä.  

 
3.3 Pitkän ajan tavoitteet 

Suunnitellaan Yrjö Kokko -tapahtuman järjestämistä tuleville vuosille. Tavoitteena on järjestää merkittävä tapahtuma vuonna 
2018, kun seura täyttää 30-vuotta. 

Ideoidaan Yrjö Kokko –taiteilijaresidenssi ja perustetaan sellainen lähivuosina. 
 


