Töysä-Seura ry:n toimintakertomus vuodelta 2002
Töysä-Seura ry:n kevätkokous pidettiin 6.5.2002 ja syyskokous 19.11.2002. Johtokunta kokoontui
kolme kertaa toimintaa suunnitellen ja valmistellen yleisiä kokouksia.
Töysän museo Sepänniemessä oli kesä-elokuussa auki keskiviikosta sunnuntaihin klo 13-16 ja
muuna aikana sopimuksen mukaan. Kävijöille esineitä ja tiloja esitteli museo-opas, tai sitten
opastus järjestettiin Marja-Liisa Rannikon toimesta Sepänniemen Loma-kylästä. Kävijöitä oli 503
(edellisenä vuonna 335) henkeä.
Museoesineiden luettelointiin saatiin Museoviraston avustusta 2 000 €, ja tehtävään palkattiin yo
Taina Lehtomäki ajalle 14.5.-14.8.2002. Maakuntamuseon amanuenssi Risto Känsälä perehdytti
Lehtomäen tehtävään 23.5.2002 ja 12.6.2002. Esineitä luetteloitiin 275 (169). Vuoden 2002 lopussa
luetteloituja esineitä oli 3 586 (3 311).
Makasiini on kunnostettu näyttelytilaksi kesällä 2001. Tiloissa pidettiin myös lähetys-kahvilaa
kesäsunnuntaisin kirkonmenojen jälkeen ja lisäksi keskiviikkoiltaisin. Tästä yhteistoiminnasta
hyötyi sekä Töysä-Seura että Töysän seurakunnan lähetystoiminta. Makasiini tuli tunnetuksi
museo- ja näyttelytilana, ja lähetystoimikunta saattoi tehdä toimintaansa tunnetuksi sekä kerätä
varoja toimintaansa. Kävijöitä makasiinilla oli 500 (410). Makasiini rakennuksena ja siellä olevat
esineet herättivät aitoa mielenkiintoa.
Selvitettiin valojen asenamista makasiiniin. Rahapulan vuoksi hanketta siirrettiin.
Töysä-Seura oli mukana järjestämässä toukosiunaustapahtumaa keväällä ja sadonkorjuujuhlaa
syksyllä. Tilaisuuksissa oli esillä seuran museoesineitä.
Töysän Töpinöillä (Töysä-päivät) 8.-9.5.2002 yhdistys järjesti kotiseuturetken lauantaina 8.6.2002.
Matkalla oli mukana 35 henkeä, ja saatu palaute oli poikkeuksetta myönteinen.
Linja-autolle tehty matka suuntautui Iivarin koululta Koskimaan asuntoalueen ja Mäkiahon (ent.
kunnalliskoti) vuokratalon kautta Tohniin, Ritolaan ja Hirviperän kautta Suutalan koululle sekä
Suutalan tuulimyllylle, missä Johanna Suutala esitteli Harakka-tyyppiä olevan ja kunnostetun
tuulimyllyn.
Matka jatkui Kitulankosken teollisuusalueen ja Uudenmäen myllyn kautta Vannesluomankylälle ja
Tohniin, missä maantien varressa sijaitsee historiallinen Tohnin kivi.
Matka suuntautui edelleen Housunkylän kautta Tuurin asemalle, missä yrittäjäpariskunta Marjo ja
Tapio Isoaho esittelivät perinteistä rikkaan Tuurin aseman nykyistä toimintaa. Kahvila Nestorissa
nautittiin Töysän kunnan tarjoamat kahvit, ja tämän jälkeen palattiin Iivariin.
Osa retkiläisistä jatkoi matkaa vielä Töysän museolle Sepänniemen, missä Taina Lehtomäki esitteli
museoesineiden luettelointia ja museota. Tämän jälkeen palattiin Iivariin.
Elli Pihlajan esiintymispukuja lainattiin Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseon juhlapuku-näyttelyyn.
Puvut ja Elli Pihlajasta otetut valokuvat olivat varsin edustavasti esillä Törnävän kivinavetassa
järjestetyssä näyttelyssä.

Kuntatiedotteessa ilmoitettiin museon aukioloajoista ja siitä, että museoesineitä otetaan jatkuvasti
vastaan.
Töysä-Seura täytti 50 vuotta vuonna 2002. Päätettiin toteuttaa 50-vuotisjuhlat keväällä 13.4.2003.
Juhlapuhujaksi lupautui töysäläissyntyinen filosofian tohtori Kaisu Juusela.
Matkailuesitteissä on ollut Töysä-Seuran tiedotteita mm. museotoiminnasta.
Seuralle saatiin omat internet-sivut, linkki on Töysän kunnan kotisivujen kautta.
Johtokuntaa kuuluivat puheenjohtaja Seppo Harju, varapuheenjohtaja Aimo Pärnänen ja jäsenet
Arvo Uusimäki, Tuulikki Hautala, Pentti Hautala, Kauko Välimäki, Laila Heikkola, Juha Jokiaho ja
Tapio Isoaho.
Yhdistyksen tilikauden voitto oli 488,75 € (941,06 mk) ja taseen loppusumma 17 121,32 € (98
892,79 mk).
Vuosijäsenmaksu oli 3 € ja ainaisjäsenmaksu 15 €. Jäseniä vuoden 2002 päättyessä oli 36.
Töysä-Seura ry on perustettu 18.9.1952, yhdistyksen rekisterinumero on 62332 ja ly-tunnus
0893956-5.
Tämä toimintakertomus on hyväksytty Töysä-Seura ry:n kevätkokouksessa 14. päivänä toukokuuta
2003.

