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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2022 

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

Suomen Kotiseutuliitto 

 

Yhdistys on Suomen Kotiseutuliiton jäsen. Suomen Kotiseutuliiton 
vuosikokoukseen lähetään edustaja. 74. valtakunnalliset kotiseutupäivät 
järjestetään vuonna 2022 Rovaniemellä 9-11.9. Rovaniemen 
kotiseutupäivien teemana on juuret ja kotiseutuidentiteetti. 
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 

 
Naantali-päivä 23.8.22  

 
Vuonna 2022 Naantalin kaupungin perustamisesta on kulunut 579 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 2022 
Vallis Gratiae –mitalin. 
 
Järjestelyjen yksityiskohdat päätetään myöhemmin. 
 
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. Tutustumisretki järjestetään syksyllä 
2022, jos Kultaranta on silloin jo avoinna yleisökierroksille. 
 
Jäsenillat 

 

Yhdistys järjestää vapaamuotoisen jäsenillan.  
Johtokunta toivoo ehdotuksia jäsenistöltä.  

  

Kulttuuritilaisuudet 

 

Vuonna 2022 järjestetään mahdollisuuksien mukaan kulttuuritilaisuuksia 
yhteistyössä Naantalin kaupungin, muiden yhteisöjen ja yhdistysten 
kanssa. Edelleenkin toteutukset riippuvat siitä, aiheuttaako 
koronaviruspandemia rajoitteita tilaisuuksien järjestämiseen. 
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- koululaisten taidenäyttely toukokuun 2022 alussa, kesto noin viikko 
- Wanhanajan piknik heinäkuisena lauantaina Kirkkopuistossa; on 

samalla osa heinäkuista Kirkkopuisto soi -sarjaa; säävaraus 
- rantajooga 
- tutustumista paikallishistoriaan; opastettu kierros; vanhan kaupungin 

rakennusten esittely?  Dikseli Rymättylän Röölässä? Brinkhallin kartano 
Turussa? 

-  
 
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 ja 2021 ei järjestetty 
retkeä. 

 
Jäsenistöltä pyydetään toivomuksia ja palautetta retkien järjestämisestä.  
 
Ehdotettu:  
retki Tuusulanjärvelle, yöpyminen Krapi-hotellissa  
(järjestelyt yhteistyössä jonkin matkanjärjestäjän kanssa) 
 

Julkaisutoiminta 

 
Yhdistys ei julkaise uusia kirjoja vuonna 2022.  
 

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 yläkoulujen 
ansiokkaan kotiseutu- (Naantali-) tai kirjallisuusaiheisen 
aineen kirjoittajalle.  
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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. 

   

Talous  

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

   

Tiedotus  

 

Yhdistyksen tiedotuksessa käytetään apuna mahdollisimman paljon 
jäsenistön sähköpostiosoitteita ja yhdistyksen nettisivuja 
(www.vallisgratiaeyhdistys.fi). 
 
Yhdistyksen nettisivujen ja sen sisällön päivittäminen tarvitsee lisäapua; 
johtokunta valitsee sisällöntuottaja-apulaisen. 
 
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. 
 
 
TALOUSARVIO 2022 

 
Varainhankinta: 
- kaupungin yleisavustus   2.000e 
- jäsenmaksut    2.000e 
- sijoitusten tuotot    1.000e 

yhteensä   5.000e 
 

Toiminnan kulut: 
- Kotiseututoiminta  -3.500e 
- Hallinto ja tiedotus  -1.500e 

yhteensä  -5.000e 
 
Toiminta, kulttuurimatkat:   
osallistumismaksujen on katettava matkan kulut 
 

 


