Töysä-Seura ry:n toimintakertomus vuodelta 2005
Töysä-Seura ry:n kevätkokous pidettiin 26.4.2005 ja syyskokous 1.12.2005. Johtokunta kokoontui
viisi 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 Eija
Korkeamäki, tai sitten opastus järjestettiin Marja-Liisa Rannikon toimesta Sepänniemen
Lomakylästä. Kävijöitä oli 482 (edellisenä vuonna n 250) henkeä.
Museovirastolta saatiin 1 500 €:n avustus apteekkimuseon esineiden luettelointiin. Teh-tävään
palkattiin yo Hanna-Maija Ahokas. Hän luetteloi 593, ja yhteensä luetteloitujen esineiden määrä on
1 083. Tulevan museon tiloja kunnostettiin kevään aikana. Avajaiset pidettiin 7.6.2005 Töysä 140vuotta -juhlaviikolla. Avajaispuheen piti apteekkineuvos Marcus Olli, tilaisuus sai paljon julkisuutta
ja kiinnostunutta yleisöä oli n. 50 henkeä. Apteekkimuseolla kävi kesän aikana 280 henkeä.
Luetteloituja esineitä oli vuoden 2005 lopulla museolla 3 586 ja apteekkimuseolla 1 083 eli
yhteensä 4 669 kappaletta.
Yhdistys oli aktiivisesti toteuttamassa Tohnin ristiraunion kunnostamista. Asiassa toimit-tiin
yhteistyössä alueen maanomistajan, Tohnin kyläseura ry:n, museoviraston, maakun-tamuseon,
Töysän historian keruu -projektin ja muiden osallistujatahojen kanssa. Aluetta kunnostettiin vielä
keväällä, jolloin se sai lopullisen muotonsa.
Ristiraunion avajaistilaisuus pidettiin 11.6.2005 Tohnin Kyläseuran ja Töysän kunnan järjestämänä.
Juhla oli osa Töysän kunta 140 vuotta -juhlaviikon ohjelmaa, ja juhlaan osallistui noin 150 henkeä.
Kirkon vieressä sijaitseva makasiini on kunnostettu näyttelytilaksi kesällä 2001. Tiloissa pidettiin
kirkkokahvilaa kesäsunnuntaisin jumalanpalveluksen jälkeen. Kävijöitä oli 350 (438). Valtuuston
vanhoihin tuoleihin kiinnitettiin v. 1977-1980 valtuuston jäsenten nimilaatat. Kyseessä oli
viimeinen valtuusto, joka kokoontui vanhalla kunnantalolla ja nämä tuolit olivat silloin käytössä.
Seura on saanut lahjoituksena Juho Inhan raivaajamuistomerkin, joka sijaitsee Inhan maalla entisen
kivinavetan tontilla valtatie ja Holkonkyläntien risteysalueen läheisyydes-sä. Muistomerkillä oli
varsin runsaasti kävijöitä vuoden aikana.
Töysä-Seura oli mukana hallinnoivana yhdistyksenä ALMA-rahoitteisessa ja 31.1.2006
päättyneessä Töysän historian keruu -projektissa. Hankevetäjänä toimi sosiaaliohjaaja Maija
Hietaniemi. Projektin tavoitteena on ollut: luodaan toimiva kotiseutuarkisto. Sa-malla koulutetaan
yhdistyksiä tallentamaan toimintaansa. Pyritään nostamaan arvostusta ja tietoisuutta paikallista
kulttuuria ja historiaa kohtaan. Luodaan vahva pohja kulttuuri-toiminalle aktivoimalla paikallisia
toimijoita sekä elävöittämällä ja nostamalla Töysän kunnassa jo olemassa olevien
kulttuuritapahtumien profiilia.
Projekti on edelleen aktivoinut töysäläisiä osallistumaan kotiseututyöhön sen eri muo-doissa.
Kuntatiedotteessa ilmoitettiin museon aukioloajoista seuran toiminnasta. Päivitettiin Töysän
museon ja seuran esite ja internet-sivut.

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 alijäänä oli 13 253,11 € ja taseen loppusumma 30 110,70 €.
Vuosijäsenmaksu oli 3 € ja ainaisjäsenmaksu 15 €. Jäseniä vuoden 2005 päättyessä oli 52.
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 16. päivänä maaliskuuta
2006 § 4.

