
 
 
 

 
 

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2021 
 
Vallis Gratiae -yhdistyksen toiminta-ajatuksena on Naantalin viihtyvyyden lisääminen 
kaupunkimiljöönä, kulttuurikeskuksena ja matkailukohteena. 
 

 

Naantali-päivä 23.8.21  

Vuonna 2021 Naantalin kaupungin perustamisesta on kulunut 578 vuotta. 
Yhdistyksen aloitteesta kaupungin perustamispäivää, 23. elokuuta, on 1980-luvulta 
alkaen vietetty kotiseutupäivänä. Yhdistys on ollut Naantalin kaupungin 
kulttuuritoimen apuna Naantali-päivän ohjelman laatimisessa ja järjestelyissä. 
Päivän ohjelma laaditaan huomioiden paikalliset voimavarat. Osana Naantali-päivän 
juhlintaa yhdistys jakaa vuoden 2021 Vallis Gratiae –mitalin. 
 
Järjestelyjen yksityiskohdat päätetään myöhemmin. 

• Tutustuminen asuntomessualueeseen? Bussikuljetus. 
 
Koululaisten Kultaranta -vierailu 

Yhdistys on yhteistyössä Naantalin Matkailun ja Naantalin Oppaiden kanssa 
järjestänyt naantalilaisten 4. luokkalaisten tutustumisretken presidentin 
Kultarantaan syksyisin. Yhdistyksen Leena Mattila –rahastosta on tuettu vierailun 
kustannuksia. Syyskuussa 2020 vierailun osanottajamäärä oli poikkeuksellisen pieni 
(97 osallistujaa) johtuen varovaisuudesta koronaviruksen vuoksi. Yleensä osallistujia 
on reilut 250. Tutustumisretki järjestetään jälleen syksyllä 2021. 
 
Jäsenillat 

Yhdistys järjestää vapaamuotoisen jäsenillan; koronavirustilanne huomioiden. 
Johtokunta toivoo ehdotuksia jäsenistöltä.  

  

Kulttuuritilaisuudet 

Vuonna 2021 järjestetään mahdollisuuksien mukaan kulttuuritilaisuuksia 
yhteistyössä Naantalin kaupungin, muiden yhteisöjen ja yhdistysten kanssa. 
Koronaviruksen aiheuttama poikkeuksellinen tilanne jatkuu vielä vuoden 2021 
aikanakin, joten suunniteltuja tilaisuuksia jouduttaneen vuoden 2020 tapaan 
muuttamaan tai perumaan tilanteen mukaan. 
 
- koululaisten taidenäyttely toukokuun 2021 alussa, kesto noin viikko 
- Wanhanajan piknik heinäkuisena lauantaina Kirkkopuistossa; on samalla osa 

heinäkuista Kirkkopuisto soi -sarjaa; säävaraus 
- rantajooga kesälauantaisin Nunnalahden uimarannalla 
- osallistutaan heinäkuussa Birgitan yön tapahtumiin (oli peruttu v.20) 
- naamiaiset; yhteistyössä Naantalin teatterin kanssa 
- Lux Gratiae; valoteeman jatko / v.20 kirkon valaiseminen 
- sadonkorjuujuhlat syksyllä (kekri) / ehdotettu paikallisten tuottajien  

kutsumista  
- tutustumista paikallishistoriaan; opastettu kierros; vanhan kaupungin  

rakennusten esittely? 
 
Järjestetään Jouluseimi itsenäisyydenpuistoon useiden yhteistyötahojen kanssa; 

seimen avaus 1. adventtina.    

 
Osallistutaan erilaisten tapahtumien järjestämiseen yhteistyössä muiden 
naantalilaisten yhdistysten kanssa.  
 
Kulttuurimatkat 

Yhdistys on pyrkinyt järjestämään 1-3 matkaa museo-, kulttuuri-, teatteri- yms. 
kohteisiin. Kulttuurimatkoja tehdään yhteistyössä muiden naantalilaisten yhdistysten 
kanssa. Vuonna 2020 ei järjestetty retkeä. 

Jäsenistöltä pyydetään toivomuksia ja palautetta retkien järjestämisestä.  



 
 
 

 
 

Koronavirustilanne vaikuttaa voimakkaasti siihen, ryhdytäänkö mitään retkeä 
järjestämään. 

Esimerkiksi: 

• Näytelmä  
• Retki Helsinkiin tutustumaan uuteen Amos Rex taidemuseoon 
• Retki lähiseudun ympäristöön – lähiseudun saariston luontokohteita. 
• Retki johonkin rakennuskultt. / rakenn.historiall. kohteeseen 

 

Julkaisutoiminta 

Yhdistys ei julkaise uusia kirjoja vuonna 2021.  
 

Naantalin musiikkiopiston kannatusyhdistys 

Yhdistys toimii Naantalin musiikkiopiston kannatusyhdistyksenä. Tässä 
ominaisuudessa on tarkoitus kartuttaa opiston stipendirahastoa, josta jaetaan 
musiikkiopiston opiskelijoille opiston kevät- ja/tai joulujuhlassa yhdistyksen nimeä 
kantavia stipendejä. Kertyneitä varoja voidaan käyttää myös opiston 
soitinkokoelman täydentämiseksi. 
 

Huomionosoitukset 

Vallis Gratiae -mitali 

Kuvanveistäjä Raimo Äijälän suunnittelema Vallis Gratiae -mitali jaetaan 
Naantali -päivän pääjuhlassa.  

 
Toivo Lyy -stipendi 

Toivo Lyy -stipendi jaetaan koulujen kevätjuhlassa kummankin 
yläkoulun ansiokkaan kotiseutu- (Naantali-) tai kirjallisuusaiheisen 
aineen kirjoittajalle.  

 
 Leena Mattila -rahaston stipendi 

Rahastolla tuetaan historiasta kiinnostuneita yläkoulun ja lukion 
oppilaita jakamalla stipendejä. Rahasto tukee myös naantalilaisten 
koululaisten tutustumista paikallishistoriaan mm. osallistumalla 
koululaisten Kultaranta vierailun kustantamiseen. 

  

Suomen Kotiseutuliitto 

Yhdistys on Suomen Kotiseutuliiton jäsen. Suomen Kotiseutuliiton vuosikokoukseen 
lähetään edustaja, mahdollisesti yhdessä Naantalin Museoyhdistys ry:n kanssa. 73. 
valtakunnalliset kotiseutupäivät järjestetään vuonna 2021 Oulussa 12.–15.8.2021. 
Oulun kotiseutupäivien teemaksi on valittu kulttuuri-ilmastonmuutos. Myös muihin 
Suomen Kotiseutuliiton järjestämiin koulutus- ym. tilaisuuksiin osallistutaan 
mahdollisuuksien mukaan.  
 
Yhdistys jatkaa hakemuksen työstämistä aiheilla ”Trumputtaja” ja ”Vesper” 

aineettoman kulttuuriperinnön Elävän perinnön wikiluetteloon ja Elävän perinnön 

kansalliseen luetteloon. Lisää aiheesta: www.aineetonkulttuuriperinto.fi 

 

Talous  

Yhdistyksen talous on kohtuullinen. Siitä päätetään omassa kohdassaan 
syyskokouksen yhteydessä. 

  

 Tiedotus  

Yhdistyksen tiedotuksessa käytetään apuna mahdollisimman paljon jäsenistön 
sähköpostiosoitteita ja yhdistyksen nettisivuja (www.vallisgratiaeyhdistys.fi). 
 
Yhdistyksen nettisivujen ja sen sisällön päivittäminen tarvitsee lisäapua. 
(Mirja Kujala ilmoitti, että www-sivuja on uudistettu ja työ jatkuu edelleen.) 



 
 
 

 
 

 
Yhdistyksellä on avoin ryhmä facebook:ssa: VALLIS-GRATIAE ryhmä. 
 
Yhdistys pyrkii aktivoimaan Naantalin kaupungin asukkaita  
asuinympäristöasioissa sekä tekemään ehdotuksia kotikaupungin kehittämiseksi. 
Etsitään keinoja, joilla kaupunkia tehdään entistä tunnetummaksi maakunnassa ja 
sen ulkopuolella. 

 


