TÖYSÄ-SEURA RY:N KERTOMUS TOIMINNASTA VUODELTA 2012

YLEISTÄ
Töysä-Seura ry on perustettu 18.9.1952, yhdistyksen rekisterinumero on 62332 ja lytunnus 0893956-5.
Töysä-Seura ry:n kevätkokous pidettiin 10.5.2012 ja syyskokous 11.12.2012. Johtokunta
kokoontui 12 kertaa toimintaa suunnitellen ja valmistellen yleisiä kokouksia.

JOHTOKUNTA
Johtokuntaan 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.

JULKAISUTOIMINTA
Seuran julkaisema Kotiseudun kasvot -kotiseutujulkaisu nro 6 ilmestyi toukokuussa.
Lehden sivumäärä oli 52. Lehti on vakiinnuttanut paikkansa laadukkaana kotiseutujulkaisuna ja 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. Lehteä on jaettu
maksutta kouluille, terveyskeskukseen, vanhainkotiin ja palveluasuntoihin.
Parhaimmat kiitokset kaikille julkaisutyössä eri muodoin mukana olleille henkilöille ja
yhteistyötahoille sekä lukijoille. Keväällä 2013 ilmestyy Kotiseudun kasvot nro 7. Pyrimme tekemään sellaisen julkaisun, jota luetaan mielenkiinnolla ja jota voi esitellä kotiseutuasioista kiinnostuneille henkilöille ja Töysän ystäville.
Ilmestyneitä numeroita 1–5 on sidottu kirjoiksi. Myyntihinta on ollut 50 euroa. Kirja on
herättänyt mielenkiintoa, ja menekki on ollut varsin hyvä etenkin joulun aikaan. Sidottuja
vuosikertoja tullaan toimittamaan edelleen myyntiin kysynnän mukaan.
Perinnelehden toimituskuntaan kuuluivat: Seppo Harju, Pentti Hautala, Tarja Ylimäki ja
Tapani Ala-Mutka.

MUSEOT
Töysä-museo Sepänniemessä oli kesä–elokuussa auki keskiviikosta sunnuntaihin klo 13–
16 ja muina aikoina sopimuksen mukaan. Kävijöille esineitä ja tiloja esittelivät Sepänniemen lomakylän pitäjä Marja-Liisa Rannikko ja lomakylän työntekijät. Kävijöitä oli
400 henkeä eli sama määrä kuin edellisenä vuonna.
Kirkon vieressä sijaitseva lainaviljamakasiini on kunnostettu näyttelytilaksi kesällä 2001.
Tiloissa pidettiin kirkkokahvilaa kesäsunnuntaisin jumalanpalveluksen jälkeen. Kävijöitä
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oli 450. Makasiinista on tullut mielenkiintoinen kahvi- ja kokoontumispaikka kesäsunnuntaisin.
Makasiinin tiloihin suunniteltiin Töysän kirkkohistoriaa käsittelevää pysyvää näyttelyä
Museoviraston myöntämän 4200 € suuruisen avustuksen turvin. Näyttelyn suunnitteluun
on saatu ulkopuolista asiantuntija-apua. Näitä henkilöitä olivat maakunta-amanuenssi
Risto Känsälä Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseosta ja keväällä käynnistyneen Kuusiokuntien Museohankkeen koordinaattori Marika Viinikka. Näyttelyn käytännön toteuttajaksi palkattiin Janne Vuorela. Hänen asiantuntemuksellaan näyttelyyn tullaan saamaan
tuoretta graafista ilmettä. Näyttelyn suunnitelmaluonnos ja käytännön hankintoja saatiin
toteutettua vuoden 2012 aikana. Valmistelutyö jatkuu kevään 2013 aikana. Näyttelyn
avajaiset pidetään kesäkuun 2013 alkupuolella.
Apteekkimuseo Tuurin vanhalla asemalla oli yleisölle avoinna kesäaikana. Kyseessä on
töysäläissyntyisen Markku Pohjanpalon keräämä apteekkiesineistö. Opastus järjestettiin
yrittäjä Tapio Isoahon toimesta. Kävijöitä oli 250. Apteekkimuseon on erikoinen ja varsin harvinainen tutustumiskohde, sillä vastaavia museoita on Suomessa alle 20.
Luetteloituja esineitä oli vuoden 2011 lopulla Töysä-museolla ja makasiinilla 3 586 sekä
apteekkimuseolla 1 083, eli yhteensä 4 669 kappaletta.
Syksyllä haettiin Museovirastolta harkinnanvaraista avustusta Töysä-museon kuntokartoituksen ja korjaussuunnitelman laadintaan sekä museoesineiden kunnostukseen yhteensä 7 000 €. Samanaikaisesti haettiin ns. perinneavustusta ”Kehityksen pyörät – Töysän
rataosan historiaa” -kirjan julkaisemiselle 4000 €. Avustuspäätökset julkistetaan maalishuhtikuussa 2013.

TÖYSÄ-SEURAN TOIMINTAA
Kuntatiedotteessa ilmoitettiin museon aukioloajoista sekä seuran toiminnasta. Vuoden
aikana päivitettiin Töysä-museon ja seuran esite.
Museohanke
Kuusiokuntien Museohanke käynnistyi keväällä 2012. Töysä-Seura on ollut tiiviisti mukana hankkeessa. Kesän aikana hankkeen ideoimalla museopassilla pääsi käymään seuran ylläpitämissä museoissa Sepänniemessä, makasiinilla ja apteekkimuseolla. Syksyllä
hanke toteutti yhdessä Töysä-Seuran kanssa Kaalipäivälliset Palvelukeskus Elviirassa.
Tapahtuma herätti hyvin mielenkiitoa ja tavoitti yleisöä. Kävijöitä oli 50. Museohankkeen ensimmäinen vaihe päättyy keväällä 2013. Museohanke 2 on saanut rahoituksen, ja
Töysä-Seura on myös tässä hankkeessa mukana aktiivisena toimijana.
Voimistuvat Töysän kylät -hanke
Töysä-Seura teki yhteistyötä Voimistuvat Töysän kylät -projektin kanssa. Projektipäällikkö Mia Lahtinen ja hänen seuraajansa Hanna Taskinen ovat olleet mukana yhdistyksen
kokouksissa, ja vastaavasti yhdistyksestä on osallistuttu projektin tilaisuuksiin. Lisäksi
seura alkoi joulukuussa 2012 suunnitella Voimistuvat Töysän kylät -projektin ja Museohankkeen kanssa perinteistä laskiaisriehaa, joka toteutetaan yhteistyössä Palvelukeskus
Elviirassa Töysässä 10.2.2013. Ohjelmaan kuului perinneruokaa, -leikkejä ja -pelejä sekä
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opastettu kyläkävely.
Vanhojen valokuvien tunnistuspiiri
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.
Muuta
Töysä-Seura on tehnyt runsaasti talkootyötä hankkeiden parissa ja omien toimintojen
osalta. Yhdistys on lisäksi ollut mukana ylläpitämässä paikallisia muistomerkkejä. Tohnin ristirauniota ja Juho Inhan raivaajamuistomerkin aluetta Tuurissa valtatie 18:n varrella on hoidettu ja kunnostettu.
Töysä-Seura oli mukana Töysä-viikon järjestelyssä yhteistoiminnassa kulttuuritoimen
kanssa. Seuran julkaisuja myytiin Pikkuusen häjymmät pirot -maakuntatapahtumassa
Helsingin senaatintorilla kesäkuussa.

KOKOUSEDUSTUKSET
Pentti Hautala ja Tuulikki Hautala ovat edustaneet Töysä-Seuraa Etelä-Pohjanmaan Kotiseutu- ja museoyhdistyksen jäsenkokouksessa. Seppo Harju on toiminut Töysä-Seuran
edustajana Museohankkeen ohjausryhmässä.

TALOUS
Yhdistyksen tilikauden ylijäämä oli 909,85 € ja taseen loppusumma 20 427,59 €.
Vuosijäsenmaksu oli 5 € ja ainaisjäsenmaksu 15 €. Jäseniä oli vuoden 2012 päättyessä
65.

Tämä kertomus toiminnasta on hyväksytty Töysä-Seura ry:n kevätkokouksessa
14.5.2013.
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