Töysä-Seura ry:n kertomus toiminnasta vuodelta 2011
Töysä-Seura ry:n kevätkokous pidettiin 28.4.2011 ja syyskokous 23.11.2011. Johtokunta kokoontui
kuusi kertaa toimintaa suunnitellen ja valmistellen yleisiä kokouksia.
Seuran julkaisema Kotiseudun kasvot –kotiseutujulkaisu nro 5 ilmestyi toukokuussa. Lehden
sivumäärä oli 56. 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 2012 ilmestyy Kotiseudun kasvot nro 6. Pyrimme
tekemään sellaisen julkaisun, jota luetaan mielenkiinnolla ja jota voi esitellä kotiseutuasioista
kiinnostuneille henkilöille ja Töysän ystäville.
Ilmestyneitä numeroita 1–5 sidottiin kirjaksi ensi vaiheessa 20 kappaletta. Myyntihinta oli 50 euroa.
Kirja herätti mielenkiintoa, ja menekki oli varsin hyvä etenkin joulun aikaan. Sidottuja vuosikertoja
tullaan toimittamaan edelleen myyntiin kysynnän mukaan.
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 400 (edellisenä vuonna 420) henkeä.
Kirkon vieressä sijaitseva lainaviljamakasiini on kunnostettu näyttelytilaksi kesällä 2001. Tiloissa
pidettiin kirkkokahvilaa kesäsunnuntaisin jumalanpalveluksen jälkeen. Kävijöitä oli 500 (480).
Makasiinista on tullut mielenkiintoinen kahvi- ja kokoontumispaikka kesäsunnuntaisin.
Makasiinin kunnostusta jatkettiin. Museovirastolta saatiin avustusta tilojen valaistusta varten 3 500
€. Insinööritoimisto Hannu Pienimäki teki sähkötyöt, mitkä maksoivat kaikkiaan 4 211.10 €. Nyt
makasiinin valaistus on kunnossa, joten tiloissa on aikaisempaa paremmat mahdollisuudet järjestää
näyttelyjä ja tilaisuuksia. Kunnallisneuvos Eino Kuokkanen suunnitteli ja toteutti Makasiinimuseo –
kyltin oven yläpuolelle.
Apteekkimuseo Tuurin vanhalla asemalla oli yleisölle avoinna kesäaikana. Kyseessä on
töysäläissyntyisen Markku Pohjanpalon keräämä apteekkiesineistö. Opastus järjestyi yrittäjä Tapio
Isoahon toimesta. Kävijöitä oli 300 (200). Apteekkimuseon on erikoinen ja varsin harvinainen
tutustumiskohde, sillä vastaavia museoita on Suomessa alle 20.
Luetteloituja esineitä oli vuoden 2011 lopulla museolla 3 586 ja apteekkimuseolla 1 083 eli
yhteensä 4 669 kappaletta.
Yhdistys on mukana ylläpitämässä paikallisia muistomerkkejä Tohnin ristirauniota ja Juho Inhan
raivaajamuistomerkin aluetta Tuurissa valtatie 18 varrella.
Yhteistyössä kunnan kulttuuritoimen kanssa järjestettiin kotiseuturetki kunnan kaava-alueille
kirkolla ja Tuurissa. Lopuksi käytiin kahvilla ja tutustumassa Tohninmäen taloon.

Kuusiokuntien kulttuurivastaavat ovat valmistelleet yhteistä museohanketta, missä myös TöysäSeura on ollut mukana. Yhdistys on sitoutunut tiettyyn määrään talkootunteja, euromääräistä
maksua yhdistyksen ei tarvitse maksaa. Hanke sai rahoituksen keväällä 2012, mutta tosin kuitenkin
ajateltua suppeampana. Hanke käynnistyy kesällä–syksyllä 2012.
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 molemmin puolin,
kesäajan ryhmä on ollut tauolla.
Töysä-Seura teki yhteistyötä Voimistuvat Töysän kylät –projektin kanssa. Projektipäällikkö Mia
Lahtinen on ollut mukana yhdistyksen kokouksissa, ja vastaavasti yhdistyksestä on osallistuttu
projektin tilaisuuksiin.
Kuntatiedotteessa ilmoitettiin museon aukioloajoista seuran toiminnasta. Päivitettiin Töysän
museon ja seuran esite sekä nettisivut.
Johtokuntaa kuuluivat puheenjohtaja Seppo Harju, varapuheenjohtaja Tarja Ylimäki, sihteeri Maija
Hietaniemi ja jäsenet Tuulikki Hautala, Pentti Hautala, Kauko Välimäki, Tapani Ala-Mutka, Tapio
Isoaho ja Leila Herrala.
Yhdistyksen tilikauden ylijäämä oli 56,08 € ja taseen loppusumma 19 517,74 €.
Vuosijäsenmaksu oli 5 € ja ainaisjäsenmaksu 15 €. Jäseniä oli vuoden 2011 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.

