Töysä-Seura ry:n kertomus toiminnasta vuodelta 2008
Töysä-Seura ry:n kevätkokous pidettiin 28.5.2008 ja syyskokous 19.11.2008. Johtokunta kokoontui
viisi kertaa toimintaa suunnitellen ja valmistellen yleisiä kokouksia.
Seuran julkaisema Kotiseudun kasvot -kotiseutujulkaisu nro 2 ilmestyi toukokuussa. Lehden
sivumäärä oli 56. Artikkeli- ja kuvakokoelma oli varsin mittava ja yleisön kiinnostus julkaisua
kohtaan aitoa. Lehteä oli helppo myydä, ja huolimatta suuresta 1 000 kappaleen painoksesta ja
isoista painokuluista yhdistys pääsi omilleen.
Parhaimmat kiitokset kaikille julkaisutyössä eri muodoin mukana olleille henkilöille ja
yhteistyötahoille. Keväällä 2009 ilmestyy Kotiseudun kasvot nro 3.
Töysän museo Sepänniemessä oli kesä-elokuussa auki keskiviikosta sunnuntaihin klo 13-16 ja
muuna aikana sopimuksen mukaan. Kävijöille esineitä ja tiloja esitteli museotyöntekijät Jyrki
Pieniluoma tai sitten opastus järjestettiin Marja-Liisa Rannikon toimesta Sepänniemen
Lomakylästä. Kävijöitä oli 200 (edellisenä vuonna 283) henkeä.
Kirkon vieressä sijaitseva lainaviljamakasiini on kunnostettu näyttelytilaksi kesällä 2001. Tiloissa
pidettiin kirkkokahvilaa kesäsunnuntaisin jumalanpalveluksen jälkeen. Kävijöitä oli 500 (379).
Makasiinista on tullut mielenkiintoinen kahvi- ja kokoontumispaikka kesäsunnuntaisin.
Makasiinin ulkomaalaukseen saatiin Museoviraston avustusta 3000 €. Ulkomaalaus suoritettiin
Etelä-Pohjanmaan Maakuntamuseon valvonnassa. Maakunta-amanuenssi Risto Känsälä opasti
perinteisten maalausmenetelmien käyttöön. Museotyötekijät Jyrki Pieniluoma ja Terho Kanervisto
tekivät seinien pohjustustyöt, ja maalaus- sekä korjaustyöt tehtiin Huvilaveistämö K. Lehtomäen
toimesta. Tapio Isoaho ja Jussi Suni valmistivat keittämällä perinteisen punamultamaalin.
Maalaustyön lopputulos oli kaikin puolin onnistunut.
Apteekkimuseo Tuurin vanhalla asemalla oli yleisölle avoinna kesäaikana. Kyseessä on
töysäläissyntyisen Markku Pohjanpalon keräämä apteekkiesineistö. Opastus järjestyi yrittäjä Tapio
Isoahon toimesta. Kävijöitä oli 150 (150). Apteekkimuseon on erikoinen ja varsin harvinainen
tutustumiskohde, sillä vastaavia museoita on Suomessa alle 20.
Luetteloituja esineitä oli vuoden 2008 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.
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, Tarja
Ylimäki ja Tapio Isoaho.

Yhdistyksen tilikauden alijäämä oli 275,90 € ja taseen loppusumma 19 745,18 €. Vuosijäsenmaksu
oli 3 € ja ainaisjäsenmaksu 15 €. Jäseniä vuoden 2008 päättyessä oli 65. 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 12. päivänä toukokuuta
2009.

