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Töysä-Seura ry:n kevätkokous pidettiin 14.5.2003 ja syyskokous 2.12.2003. Johtokunta kokoontui
kahdeksan 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-työntekijä Risto
Hakola, tai sitten opastus järjestettiin Marja-Liisa Rannikon toimesta Sepänniemen Lomakylästä.
Kävijöitä oli n. 500 (edellisenä vuonna 503) henkeä.
Museovirastolta saatiin 2 000 €:n avustus Töysän museon museorakennusten kunnostamiseen.
Saaduilla varoilla uusittiin museon kahden aitan, myllyn ja pajan katot uusiksi pärekatoiksi. Saunan
kattaminen jäi kesään 2004.
Pärekattotalokoot järjestettiin perjantaina 6.6.2003 Töysä-päivien yhteydessä. Sade esti työn, sen
vuoksi järjestettiin kahdet uudet talkoot, jolloin saatiin kaksi aittaa katettua. Talkoisiin osallistui
kerrallaan 10 - 14 henkilöä. Huvilaveistämö Kimmo Lehtomäki teki tuntityönä myllyn ja pajan
katot.
Museon esittelijänä ja työntekijänä oli Risto Hakola ajalla 27.5.-31.8.2003. Hakolan työsuhdetta
(yhdistelmätuki) jatkettiin 31.12.2003 saakka, jolloin hän oli auttamassa Tuurin vanhalle asemalle
sijoittuvan apteekkimuseon järjestelyissä.
Museoesineiden luettelointia ei tehty. Luetteloituja esineitä oli vuoden 2003 lopussa 3 586
kappaletta.
Makasiini on kunnostettu näyttelytilaksi kesällä 2001. Tiloissa pidettiin kirkkokahvilaa
kesäsunnuntaisin jumalanpalveluksen jälkeen ja lisäksi keskiviikkoiltaisin klo 17-19. Kahvila oli
toiminnassa 29.5.-31.8.2003. Keväällä 2003 kahvilan käyttöön järjestettiin tarvittavaa lisätilaa
alakerrasta. Kävijöitä oli 529.
Pohjanpalon perikunnan huutokaupasta hankittiin seuralle Markku Pohjanpalon keräämä apteekkiirtaimisto. Kokonaishinta oli 1 150 €. Esineet sijoitettiin Tuurin asemalle päärakennuksen yhteen
huoneeseen. Yrittäjät Marjo ja Tapio Isoaho luovuttivat tilan veloituk-setta apteekkimuseon
käyttöön. Kesällä aloitettiin museotilan kunnostus, ja esineet siirrettiin sinne syksyllä.
Apteekkimuseon avajaiset on tarkoitus pitää kesällä 2004.
Töysä-Seura oli mukana Töysän Eläkeliiton järjestämässä toukosiunaustapahtumassa ke-väällä ja
sadonkorjuujuhlaa syksyllä. Tilaisuuksissa oli esillä seuran museoesineitä.
Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseon ryijynäyttelyyn lainattiin rouva Ester Sinkkoselta lahjoituksena
saatu rekiryijy. Näyttely oli Törnävän kivinavetassa kesällä 2003.
Seura sai lahjoituksena Juho Inhan raivaajamuistomerkin, jonka näytteille asettamista on
valmisteltu.
Kuntatiedotteessa ilmoitettiin museon aukioloajoista seuran toiminnasta. Laadittiin Töysän museon
ja seuran esite jaettavaksi matkailijoille. Internet-sivut päivitettiin.

Töysä-Seura täytti 50 vuotta vuonna 2002. Pidettiin 50-vuotisjuhlat palmusunnuntaina 13.4.2003.
Juhlapuhujana oli töysäläissyntyinen filosofian tohtori Kaisu Juusela.
Juhla sai myönteisen vastaanoton, yleisöä oli n. 90 henkeä. Töysä-Seura sai lahjoituksia,
huomionosoituksia sekä palon julkisuutta tiedotusvälineissä.
Johtokuntaa kuuluivat puheenjohtaja Seppo Harju, varapuheenjohtaja Aimo Pärnänen, sihteeri
Tuulikki Hautala ja jäsenet Arvo Uusimäki, Pentti Hautala, Kauko Välimäki, Laila Heikkola, Juha
Jokiaho ja Tapio Isoaho.
Yhdistyksen tilikauden voitto oli 427,74 € ja taseen loppusumma 17 663,49 €.
Vuosijäsenmaksu oli 3 € ja ainaisjäsenmaksu 15 €. Jäseniä vuoden 2003 päättyessä oli 40.
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 10. päivänä toukokuuta
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