
VALLIS GRATIAE – yhdistys ry 

 

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2021. 

Vallis Gratiae -yhdistys ry on Naantalin kotiseutuyhdistys. Yhdistys toimii Naantalin viihtyisyyden 
lisäämiseksi kaupunkimiljöönä, kulttuurikeskuksena ja matkailukohteena. 

Hallinto 

Johtokunta: Vuoden 2021 johtokuntaan kuuluivat puheenjohtaja Henri Nevari, varapuheenjohtaja 
Mirja Kujala, sihteeri Leena Horsma- Alho, Juha Aanila, Päivi Albertsson, Leena Laaksonen, Kari 
Lineri, Tarja Mäkinen ja Auli Urponen. Johtokunta kokoontui vuoden aikana viisi kertaa. 25.1., 
21.5., 10.6., 9.9., 4.11. 

Rahastonhoitaja ja toiminnantarkastajat: Vuonna 2021 yhdistyksen rahastonhoitajana toimi Lea 
Mannerlehto ja toiminnantarkastajina  Jarmo Suominen ja Ritva Koskinen. 

Jäsenet 

Yhdistyksen jäsenmaksu oli v. 2021 15 € henkilö tai kannatusjäsen. Yhdistyksessä oli 190 jäsentä 
(jäsenmaksu maksettu v. 2018-2021) 
 
Kokoukset 

Koronaviruksesta johtuen yhdistys järjesti jäsenille vain yhden sääntömääräisen kokouksen 
(yhdistetty kevät- ja syyskokous), joka pidettiin Naantalin Kylpylän Ballroomissa 22.9.2021. 
Kokoukseen osallistui 24 yhdistyksen jäsentä. Tässä kokouksessa päätettiin tehdä 
sääntömuutosesitys patentti- ja rekisterihallitukselle, että kevät- ja syyskokoukset muutetaan 
yhdeksi vuosikokoukseksi. 

Toiminta 

Koronaviruksen vuoksi yhdistys pystyi toteuttamaan vain osan suunnitelluista toiminnoista. 

Naantali –päivä 23.8.2021 

Naantalin kaupungin perustamisesta oli kulunut 578 vuotta. Yhdistys osallistui kaupungin 
perustamispäivän vieton järjestämiseen yhdessä Naantalin kaupungin kanssa. 

Pääjuhlaa vietettiin Kirkkopuistossa ja juhlan avasi uusi kaupunginjohtajamme Laura Leppänen. 
Tilaisuuden juonsi Lassi Lähteenmäki ja kaupungin Pihatoimikunta palkitsi kotipihakilpailun 
parhaat pihat ja musiikista vastasi Leeni Mäkilä. Vallis Gratiae -mitalin sai tänä vuonna 
monitoimiosaaja Keijo ”Kepa” Sipponen. 

Suomen Kotiseutuliitto 

Yhdistys on Suomen Kotiseutuliiton jäsen. Valtakunnalliset Kotiseutupäivät pidettiin Oulussa ja 
sinne osallistui yhdistyksemme edustaja Leena Laaksonen. 

 



 

Matkat, retket ja tapahtumat 

Yhdistys joutui perumaan koronan vuoksi suunniteltuja tapahtumia ja retkiä.  

Koululaisten taidenäyttely KUVIS 2021 Taidehuoneella jouduttiin koronan vuoksi perumaan.  

Rantajooga voitiin toteuttaa, kun se tapahtui ulkona. Joogaa oli tarjolla lauantaisin 3.7. – 14.8. klo 
10 –11 Nunnalahden uimarannalla. Jooga oli suosittua, osallistujia parista kymmenestä jopa 
viiteenkymmeneen. 

Wanhanajan Piknik 15.7. Kirkkopuistossa onnistui hyvin ja sai mukavan osanottajamäärän n. sata 
henkilöä. Musiikista vastasi luottobandimme Semitec ja Tiina Uutela. 

Naantalin koulujen 4. luokkien Kultaranta kierrokset 9.9. onnistuivat hyvin, n. 150 oppilasta 
tutustui opettajiensa kanssa Kultarannan puistoon. Naantalin Matkailu Oy kustansi oppaat ja Vallis 
Gratiae -yhdistys koululaisten bussikuljetukset. 

Lux Gratiae -tapahtuma täytti 10 v. ja siksi kirkon valaistus kesti kymmenen vuorokautta 22.9. – 
31.10. Valaistuksen toteutti naantalilainen Teknoaitta ja sen kustannuksiin osallistuivat kaupunki, 
Naantalin kulttuuritaloyhdistys ja Vallis Gratiae -yhdistys. Valaistus totutettiin Auringonlaskun 
värein. Oli upea. 

Jouluseimi itsenäisyyden puistossa avattiin jälleen 1. adventtina eli 28.11. Tilaisuuden avasi Vallis 
Gratiae -yhdistyksen varapuheenjohtaja Mirja Kujala, Naantalin seurakunnan tervehdyksen toi 
kirkkoherra Jani Kairavuo ja musiikista vastasi Chorus Gratiae kanttori Miikka Hartikaisen johdolla. 
Tilaisuudessa oli noin 70 osallistujaa. Seimen purku Nuutin päivänä 13. tammikuuta, sen 
toteuttavat Naantali Vanhusten tuen miestyöryhmä. 

Vallis Gratiae -yhdistyksen pikkujoulut vietettiin ravintola Trapissa, tarjolla oli joulupuuroa ja 
glögiä. Yhdistyksen uudeksi sihteeriksi oli kysytty Helena Honkaa ja hän lupautui aloittamaan 
toiminnassa. 

Muu toiminta 

Naantalin Musiikkiopiston kannatusyhdistys 

Vallis Gratiae yhdistys toimii Naantalin Musiikkiopiston kannatusyhdistyksenä. Vuoden 2021 
aikana musiikkiopiston rehtorin ehdotuksesta myönnettiin ansioituneille opiskelijoille stipendejä 
yhteensä 160 euroa ja muita huomionosoituksia 120 euroa. 

Lahjoitus Naantalin museolle, osa paikallishistoriaa 

Naantalin Kilta -ravintolasta on löytynyt kaksi aitoa Lotta Svärd -järjestön Lotta Kahvilan  
nimikylttiä. Yhdistys hankki ne ja lahjoitti ne Naantalin museolle. 

Huomionosoitukset 

Vallis Gratiae -mitali 

Yhdistys on vuodesta 1975 alkaen jakanut vuosittain nimeään kantavan mitalin tunnustuksena 
henkilöille tai yhteisöille, jotka ovat edesauttaneet Naantalin kulttuurikuvan kehittämistä tai 



Naantalin tunnetuksi tekemistä. Vuoden 2021 Vallis Gratiae -mitali myönnettiin Naantali-päivän 
pääjuhlassa Keijo ”Kepa” Sipposelle tunnustuksena pitkäaikaisesta toiminnasta naantalilaisten 
liikunnallisen viihtyisyyden lisäämiseksi. 

Toivo Lyy – stipendi 

Toivo Lyy-stipendillä huomioidaan Naantalin yläkoulujen ansiokkaita kotiseutu- tai 
kirjallisuusaiheisen aineen kirjoittajia. Stipendi oli suuruudeltaan 50 euroa /oppilas. Koulujen 
äidinkielenopettajat yhdessä rehtorin kanssa nimeävät stipendien saajat Maijamäen, Suopellon ja 
Velkuan kouluista. Stipendejä sai 3 oppilasta. 

Leena Mattila – stipendi 

Leena Mattila – stipendin tarkoituksena on kannustaa Naantalin yläkoulujen ja lukion oppilaiden 
kiinnostusta historiaan. Stipendit jaetaan koulujen aineopettajien ehdotusten mukaisesti. 
Stipendin suuruus on 100 euroa (lukio) ja 50 euroa (yläkoulu). Stipendejä sai 4 oppilasta. 

 

Talous 

Vuonna 2021 Naantalin kaupunginhallituksen yleisjaosto myönsi yhdistykselle toiminta-avustusta 
2.000 euroa. Tappiollisesta tuloksesta huolimatta yhdistyksen taloudellinen tilanne on vakaa. 
Tarkemmin se ilmenee yhdistyksen tuloslaskelmasta 1.1.–31.12.2021 ja taseesta 31.12.2021. 
 

 

Naantalissa 19.9.2022 

Johtokunta 

 


