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Yleistä
Töysä-Seura ry on perustettu 18.9.1952, yhdistyksen rekisterinumero on 62332 ja ly-tunnus 0893956-5.
Töysä-Seura ry:n kevätkokous pidettiin 12.5.2015 ja syyskokous 9.12.2015. Johtokunta kokoontui
kahdeksan kertaa toimintaa suunnitellen ja valmistellen yleisiä kokouksia.
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Toimintakertomus 2015

Johtokunta
Johtokuntaan kuuluivat puheenjohtaja Seppo Harju, varapuheenjohtaja Tarja Ylimäki, sihteeri Janne
Vuorela ja jäsenet Tuulikki Hautala, Pentti Hautala, Kauko Välimäki, Tapani Ala-Mutka, Tapio Isoaho ja
Leila Herrala. Syyskokouksessa 2015 kaudelle 2016 puheenjohtajaksi valittiin Tapani Ala-Mutka ja hänen
paikalleen johtokunnassa valittiin Sirpa Hankaniemi.

Julkaisutoiminta
Seuran julkaisema Kotiseudun kasvot -kotiseutujulkaisu nro 9 ilmestyi kesäkuussa. Lehden sivumäärä oli
64. Lehti on vakiinnuttanut paikkansa laadukkaana kotiseutujulkaisuna ja saavuttanut laajan lukijakunnan.
Lehden painos oli edelleen 1 000 kappaletta, ja sitä jäi varastoon jonkin verran tulevia vuosia varten.
Vanhoja numeroita myydään jatkuvasti. Taloudellisesti yhdistys on päässyt lehden teossa suunnilleen
omilleen. Lehteä on jaettu maksutta kouluille, terveyskeskukseen, vanhainkotiin ja palveluasuntoihin.
Parhaimmat kiitokset kaikille julkaisutyössä eri muodoin mukana olleille henkilöille ja yhteistyötahoille
sekä lukijoille. Keväällä 2016 ilmestyy Kotiseudun kasvot nro 10. Pyrimme tekemään sellaisen julkaisun,
jota luetaan mielenkiinnolla ja jota voi esitellä kotiseutuasioista kiinnostuneille henkilöille ja Töysän
ystäville.
Numeroita 1–5 on sidottu kirjoiksi. Myyntihinta on ollut 50 euroa. Kirja on herättänyt mielenkiintoa, ja
menekkiä on ollut etenkin joulun aikaan. Sidottuja vuosikertoja tullaan toimittamaan edelleen myyntiin
kysynnän mukaan.
Töysä-Seuran johtokunta on toiminut perinnelehden toimituskuntana.
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Museot
Töysä-museo Sepänniemessä oli auki kesä–elokuussa maanantaista perjantaihin klo 12–15 ja muina
aikoina sopimuksen mukaan. Kävijöille esineitä ja tiloja esitteli museon kesätyöntekijä ja lomakylän pitäjä
Marja-Liisa Pienimäki ja lomakylän työntekijät. Kävijöitä oli 550 henkeä.
Kirkon vieressä sijaitseva lainaviljamakasiini, nyk. Makasiinimuseo, on kunnostettu näyttelytilaksi kesällä
2001. Tiloissa on pidetty kirkkokahvilaa kesäsunnuntaisin jumalanpalveluksen jälkeen. Makasiinista on
tullut mielenkiintoinen kahvi- ja kokoontumispaikka kesäsunnuntaisin. Kesällä 2015 kävijöitä oli 400.
Makasiinin tiloihin rakennettiin vuosina 2012–2013 Töysän kirkkohistoriaa käsittelevää pysyvä näyttely,
jolle annettiin nimeksi KIHINÄ. Hankkeeseen saatiin Museoviraston avustusta. Näyttelyn suunnitteluun
saatiin ulkopuolista asiantuntija-apua. Näitä henkilöitä olivat maakunta-amanuenssi Risto Känsälä EteläPohjanmaan maakuntamuseosta ja Kuusiokuntien Museohankkeen koordinaattori Marika Viinikka.
Näyttelyn käytännön toteuttajaksi palkattiin muotoilija Janne Vuorela. Hänen asiantuntemuksellaan
näyttelyyn saatiin tuoretta graafista ilmettä. Näyttelyn valmistelu saatiin loppuun kevään 2013 aikana, ja
näyttelyn avajaiset pidettiin kesäkuun 2. päivänä 2013. Kahvilankävijät ja muu yleisö on ollut kiinnostunut
näyttelystä.
Anne Hiipakka valmistui kotiseutuohjaajaksi v. 2013. Hänen opinnäytetyönsä ”Opas kävelykierrokselle
Töysän kirkonseudulla”, on 44 sivuinen, monipuolinen tietopaketti kirkonseudun alueen historiasta ja
nykyisyydestä. Opas oli myynnissä makasiinilla 5 €:n hintaan. Opastuksia kirkonseudulla on järjestetty
myös vuonna 2015, mm. Töysä-viikolla.
Apteekkimuseo Tuurin vanhalla asemalla oli yleisölle avoinna kesäaikana. Kyseessä on töysäläissyntyisen
Markku Pohjanpalon keräämä apteekkiesineistö. Opastus järjestettiin yrittäjä Tapio Isoahon toimesta.
Kävijöitä oli 200. Apteekkimuseo on erikoinen ja varsin harvinainen tutustumiskohde, sillä vastaavia
museoita on Suomessa alle 20.
Luetteloituja esineitä oli vuoden 2015 lopulla Töysä-museolla ja makasiinilla 3 586 sekä apteekkimuseolla
1 083, eli yhteensä 4 669 kappaletta.
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Opetusneuvos Ritva Sorila ja suutariperinteen tuntija Pauli Virtanen ovat suunnitelleet päärakennuksen
erstupakamariin sijoitettavaa suutariverstasta. Tarkoituksena on tuoda esille töysäläistä suutariperinnettä.
Kesän 2014 aikana esineitä siirrettiin erstupaan museolta, Töysän Kenkätehtaalta ja Pauli Virtasen
kokoelmista.
Suutariverstasmuseon avajaisia vietettiin Töysä-päivillä 2015. Avajaiset kiinnitti huomiota keräten
runsaasti yleisöä (~50-60 henkeä).

Avustukset
Töysä-Seura sai Museoviraston avustusta vuodelle 2016 yhteensä
4 000 € Tarja Ylimäen kirjan “Töysän rataosa ja kehityksen pyörät”
painovalmiiksi toteuttamiseen ja kustantamiseen. Töysä-Seuran
sihteeri Janne Vuorela suunnitteli kirjan ulkoasun ja taiton sekä
saattoi kirjan painovalmiiksi syksyllä–alkutalvesta puheenjohtaja
Seppo Harjun ja kirjoittaja/johtokunnanjäsen Tarja Ylimäen
tarkastusten avustuksella. Kirja saatiin painosta ennen joulua ja
sen julkistus ajoitettiin seuraavan vuoden alkuun – tammikuun
4. päivälle 2016.
Kaupungilta saatiin toiminta-avustusta 1 600€; avustuksella on
vuosittain pääsääntöisesti katettu osa Kotiseudun kasvot -lehden
painokuluista.
Elli Pihlaja muistomerkin työstämis- ja perustamiskuluihin
kaudelle 2016 ovat avustusta myöntäneet loppuvuonna 2015
Töysän Säästöpankkisäätiö 900€ ja
Alavuden seudun Osuuspankki 900€.
Muuta avustuksista:
Museovirastolta haettiin museorakennusten kunnostamiseen
7 000€ vuodelle 2016, työt toteutetaan jos avustus saadaan.
Avustusta edellämainittuun on haettu jo kaudelle 2015, mutta
silloin sitä ei myönnetty.
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Töysä-Seuran
toimintaa
Pitäjätiedotteessa ilmoitettiin museon aukioloajoista sekä seuran toiminnasta. Vuoden aikana päivitettiin
Töysä-museon ja seuran esite ja nettisivut.
VANHOJEN VALOKUVIEN TUNNISTUSPIIRI
Yhteistyössä kaupungin kirjasto- ja kulttuuritoimen kanssa on pidetty yllä vanhojen valokuvien
tunnistuspiiriä Turina Tuvalla. Piiri on kokoontunut viikoittain maanantaisin tunnistamaan
lasinegatiiveista skannattuja valokuvia. Valokuvapiirin osallistujamäärä on ollut keskimäärin 12,
kesäajan ryhmä on ollut tauolla.
MUUTA
Töysä-Seura on tehnyt talkootyötä hankkeiden parissa ja omien toimintojen osalta. Yhdistys on
lisäksi ollut mukana ylläpitämässä paikallisia muistomerkkejä: Tohnin ristirauniota ja Juho Inhan
raivaajamuistomerkin aluetta Tuurissa valtatie 18:n varrella.
Töysä-Seura oli mukana Töysä-viikon järjestelyssä yhteistoiminnassa muiden yhdistysten kanssa.
Pääjuhlana järjestettiin Tohnin ristiraunion 10-vuotis -tapahtuma Tohnin kylällä 6.6.2015. Töysä-Seura ja
Tohnin kyläseura toimivat tapahtuman pääjärjestäjinä ja ohjelmassa oli mukana Ritulit-kuoro sekä
Tohnin Touhuteatterin väkeä. Pitkäaikainen Töysä-Seuran johtokunnanjäsen ja varapuheenjohtaja Tarja
Ylimäki valittiin Tohnisen Äijäksi, huomionosoituksena mm. pitkästä kotiseututyöstä ja historioinnista;
hän on kirjoittanut ja koonnut myös Töysän rataosa ja kehityksen pyörät -kirjan .
Töysä-Seura on mukana työryhmässä, joka haki SKR:n E-P:n rahastolta helmikuussa 2014 apurahaa
aikamatkojen toteuttamiseen Alavuden, Kuortaneen ja Ähtärin museoissa kesällä 2015. Apurahaa saatiin
15 000 euroa, mutta hankkeen toteutus siirtyy vuodella eteenpäin kesään 2016 hankevetäjä Marika
Puntalan (o.s. Viinikan) äitiysloman vuoksi.
Makasiinin kirkkokahvilaa pidettiin auki kesällä pääsääntöisesti kirkonmenojen yhteydessä.
Museokauden päättäjäisiä vietettiin Sepänniemen museolla 31.8.2015. Tilaisuuteen oli kutsuttu myös
kaikki Tohnisen Äijä -tunnustuksen saaneet.
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Kokousedustukset
Keväällä 2015 seuran sihteeri Janne Vuorela valittiin Etelä-Pohjanmaan Kotiseutu- ja Museoyhdistyksen
hallituksen varajäseneksi ja oli paikalla yhdistyksen kevätkokouksessa.

Talous
Yhdistyksen tilikauden ylijäämä oli 1 273,78 € (edellisvuonna alijäämä 1 086,40 €) ja
taseen loppusumma oli 19 785,78 € (18 482,75 €).
Vuosijäsenmaksu oli 5 € ja ainaisjäsenmaksu 15 €. Jäseniä oli vuoden 2015 päättyessä 65.

Tämä kertomus toiminnasta on hyväksytty Töysä-Seura ry:n kevätkokouksessa 2016.
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