Töysä-Seura ry:n toimintakertomus vuodelta 2006
Töysä-Seura ry:n kevätkokous pidettiin 6.3.2006 ja syyskokous 14.12.2006. Johtokunta kokoontui
kaksi 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 353 (edellisenä vuonna 482) henkeä. Päärakennuksen kuistin katto
kunnostettiin syksyllä
Kirkon vieressä sijaitseva makasiini on kunnostettu näyttelytilaksi kesällä 2001. Tiloissa pidettiin
kirkkokahvilaa kesäsunnuntaisin jumalanpalveluksen jälkeen. Kävijöitä oli 378 (350). Makasiinista
on tullut mielenkiintoinen kahvi- ja kokoontumispaikka kesäsunnuntaisin.
Museovirastolta saatiin 3 000 €:n avustus makasiinin kunnostukseen. Kyseessä oli maata vasten
olevien lahonneiden hirsien ja rikkoontuneiden ulkovuorauslautojen uusiminen Työ tehtiin syksyllä
Huvilaveistömö K. Lehtomäen toimesta. Työ onnistui hyvin, nyt tarvitaan vielä ulkomaalaus, jotta
rakennus olisi edustavassa kunnossa. Maalaukseen ja jäl-jellä oleviin kunnostustöihin haettiin
Museoviraston avustusta lokakuussa.
Apteekkimuseo Tuurin vanhalla asemalla oli yleisölle avoinna kesäaikana. Kyseessä on
töysäläissyntyisen Markku Pohjanpalon keräämä apteekkiesineistö. Museon avajaiset pidettiin
edellisenä kesänä. Opastus on järjestynyt yrittäjä Tapio Isoahon toimesta. Kävijöitä oli 269 (280).
Apteekkimuseon on erikoinen ja varsin harvinainen tutustumiskohde, sillä vastaavia museoita on
Suomessa alle 20.
Luetteloituja esineitä oli vuoden 2005 lopulla museolla 3 586 ja apteekkimuseolla 1 083 eli
yhteensä 4 669 kappaletta.
Yhdistys on mukana ylläpitämässä paikallisia muistomerkkejä. Tohnin ristiraunion hoidosta on
sovittu Tohnin kyläyhdistyksen kanssa, ja Töysä-Seuran toimesta huolehditaan Juho Inhan
raivaajamuistomerkin alueen ylläpidosta Tuurissa valtatie 18 varrella.
Töysä-Seura oli mukana hallinnoivana yhdistyksenä ALMA-rahoitteisessa ja 31.1.2006
päättyneessä Töysän historian keruu -projektissa. Hankevetäjänä toimi sosiaaliohjaaja Maija
Hietaniemi. Projektin tavoitteet kotiseudun tunnetuksi tekemiseksi onnistuivat hyvin. Hankkeen
jälkeen on virinnyt kotiseutuaiheisia toimintoja mm. vanhojen valokuvien tunnistusta ja
kotiseutujulkaisun aikaansaaminen. Kotiseutuarkistoon on tullut lisää tallennettavaa aineistoa
varmaankin juuri hankkeen ansiosta.
Kotiseuturetkellä oli 83 osallistujaa. Matka suuntautui nyt Hakojärvelle, Holkonkylään ja Tuuriin.
Yhtenä tutustumiskohteena oli apteekkimuseo.
Töysän lapikasperinteestä kertova multimediatallenne valmistui JAMI:n oppilaiden oppilastyönä.
Heikki Heikkolan lasinegatiivien digitallennustyö sai varsin paljon julkisuutta keväällä 2006.
Kuntatiedotteessa ilmoitettiin museon aukioloajoista seuran toiminnasta. Päivitettiin Töysän
museon ja seuran esite.

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 ylijäämä oli 11 329,11 € ja taseen loppusumma 19 096,64 €.
Vuosijäsenmaksu oli 3 € ja ainaisjäsenmaksu 15 €. Jäseniä vuoden 2005 päättyessä oli 62.
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 25. päivänä huhtikuuta
2007.

