Töysä-Seura ry:n kertomus toiminnasta vuodelta 2010
Töysä-Seura ry:n kevätkokous pidettiin 13.4.2010 ja syyskokous 15.12.2010. Johtokunta kokoontui
seitsemän kertaa toimintaa suunnitellen ja valmistellen yleisiä kokouksia.
Seuran julkaisema Kotiseudun kasvot –kotiseutujulkaisu nro 4 ilmestyi toukokuussa. Lehden
sivumäärä oli 60. Lehti on vakiinnuttanut paikkansa laadukkaana kotiseutujulkaisuna ja se on
saavuttanut laajan lukijakunnan. Lehden painos oli edelleen 1 000 kappaletta, ja sitä jäi varastoon
jonkin verran tulevia vuosia varten. Vanhoja numeroita myydään jatkuvasti. Taloudellisesti yhdistys
on päässyt lehden teossa omilleen.
Parhaimmat kiitokset kaikille julkaisutyössä eri muodoin mukana olleille henkilöille ja
yhteistyötahoille sekä lukijoille. Keväällä 2011 ilmestyy Kotiseudun kasvot nro 5. Pyrimme
tekemään sellaisen julkaisun, jota luetaan mielenkiinnolla ja jota voi esitellä kotiseutuasioista
kiinnostuneille henkilöille ja Töysän ystäville.
Töysän museo Sepänniemessä oli kesä–elokuussa auki keskiviikosta sunnuntaihin klo 13-16 ja
muuna aikana sopimuksen mukaan. Kävijöille esineitä ja tiloja esitteli museo-työntekijä Terho
Kanervisto, tai sitten opastus järjestettiin Marja-Liisa Rannikon toimesta Sepänniemen
Lomakylästä. Kävijöitä oli 420 (edellisenä vuonna 400) henkeä.
Kirkon vieressä sijaitseva lainaviljamakasiini on kunnostettu näyttelytilaksi kesällä 2001. Tiloissa
pidettiin kirkkokahvilaa kesäsunnuntaisin jumalanpalveluksen jälkeen. Kävijöitä oli 480 (440).
Makasiinista on tullut mielenkiintoinen kahvi- ja kokoontumispaikka kesäsunnuntaisin.
Seinäjokisen taiteilijan Seppo Ketolan tauluja oli nähtävillä kesäkaudella makasiinissa.
Saimme uuden matkailunähtävyyden makasiinin yhteyteen, kun Toivo Kärki -reliefi paljastettiin
juhlallisesti 6.6.2010 Töysäpäivien avauksena. Toivo kärki vietti lapsuusvuotensa (1917-1926) ja
sai ensimmäiset musiikilliset opintonsa Töysässä. Hänen isänsä, Frans Kärki, toimi tuolloin pappina
Töysässä. Kärjen reliefille löytyi luonteva sijoituspaikka kirkon mäellä sijaitsevan, Töysä-Seuran
omistaman lainaviljamakasiinin seinästä. Olihan Kärkien elämä osa sekä seurakunnan että kunnan
kulttuurihistoriaa. Reliefin on suunnitellut Johannes Lampimäki, ja se valmistettiin Lehtimäellä
Tommi Isoahon metalliyrityksessä TI Granjet Oy:ssä.
Töysä-Seura haluaa kiittää lämpimästi Helsingin Töysäläisiä ja Mikko Paavolaa Kärki –reliefin
ideoimisesta ja toteutuksesta sekä Toivo Kärjen suvun edustajia myönteisestä yhteistyöstä.
Kiitoksemme myös kaikille eri tavoin tässä hankkeessa mukana olleille henkilöille ja hankkeen
rajoittajille.
Apteekkimuseo Tuurin vanhalla asemalla oli yleisölle avoinna kesäaikana. Kyseessä on
töysäläissyntyisen Markku Pohjanpalon keräämä apteekkiesineistö. Opastus järjestyi yrittäjä Tapio
Isoahon toimesta. Kävijöitä oli 200 (100). Apteekkimuseon on erikoinen ja varsin harvinainen
tutustumiskohde, sillä vastaavia museoita on Suomessa alle 20.
Luetteloituja esineitä oli vuoden 2009 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 kyläseuran kanssa. Muistomerkin opaskyltti uusittiin. Töysä-Seuran toimesta
huolehditaan Juho Inhan raivaajamuistomerkin alueen ylläpidosta Tuurissa valtatie 18 varrella.

Kunnan kulttuuritoimen kanssa yhteistyössä on pidetty yllä vanhojen valokuvien tunnistuspiiriä
Turina Tuvalla. Piiri on kokoontunut viikoittain maanantaisin tunnistamaan lasinegatiiveista
skannattuja valokuvia. Valokuvapiirin kävijämäärä vaihtelee kymmenen hengen molemmin puolin,
kesäajan ryhmä on ollut tauolla.
Kuntatiedotteessa ilmoitettiin museon aukioloajoista seuran toiminnasta. Päivitettiin Töysän
museon ja seuran esite sekä nettisivut. Kesäkuussa lähetettiin jäsenkirje.
Töysäläisten ylpeydenaiheet olivat esillä Trissa TV:ssä. Harri Mäkelä esitteli töysäläistä
lapikasperinnettä ja Seppo Harju Tohnin ristirauniota.
Töysä-Seuran oma t-paita tuli myyntiin loppukesän aikana, paidan markkinointia jatketaan kesän
2011 aikana.
Johtokuntaa kuuluivat puheenjohtaja Seppo Harju, varapuheenjohtaja Aimo Pärnänen, sihteeri
Maija Hietaniemi ja jäsenet Tuulikki Hautala, Pentti Hautala, Kauko Välimäki, Tapani Ala-Mutka,
Tarja Ylimäki ja Tapio Isoaho.
Yhdistyksen tilikauden ylijäämä oli 999,37 € ja taseen loppusumma 19 461,66 €.
Vuosijäsenmaksu oli 5 € ja ainaisjäsenmaksu 15 €. Jäseniä oli vuoden 2010 päättyessä 65. TöysäSeura ry on perustettu 18.9.1952, yhdistyksen rekisterinumero on 62332 ja ly-tunnus 0893956-5.
Tämä kertomus toiminnasta on hyväksytty Töysä-Seura ry:n kevätkokouksessa.

