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Pihtipudas-Seura ry 
Pihtipudas 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pihtipudas-Seura ry:n toimintakertomus vuodelta 2017 
 
Yleistä 
 
Päättynyt vuosi oli Pihtipudas-Seura ry:n 59. toimintavuosi. Seuran tärkeimpiä tehtäviä on 
kotiseutuaatteen esille tuominen sekä Pihtiputaan ja Kinnulan paikallislehden Kotiseudun Sanomien 
julkaisu.  
 
Pihtipudas-Seura on perustettu 5. huhtikuuta 1958. 
Jäseniä seuralla on seuraavasti: 
 
 vuosijäseniä  ainaisjäseniä  kunniajäseniä             yhteensä 
2017 65  83  11  159 
2016 67  83  11  161 
2015 68  83  11  162 
2014 68  84  9  161 
 
Hallituksen puheenjohtajana toimi Juha Siekkinen ja varapuheenjohtajana Juhani Krook. Seuran sihteerin ja 
rahastonhoitajan tehtäviä kuluneena vuonna hoiti Pia Urpi toukokuun alkuun asti. Hänen jäädessä 
äitiyslomalle sihteerin tehtäviä hoitamaan saatiin Terttu Paananen. Muut jäsenet hallituksessa olivat Riitta 
Höykinpuro, Jukka Kananen, Juhani Krook, Virpi Pihlaja, Kirsti Pulkkinen, Simo Puranen ja Raili Urpi. Hallitus 
kokoontui vuoden 2017 aikana 7 kertaa. 
 
Kotiseudun Sanomien julkaisutoimikunnan jäseninä hallituksesta olivat istuva puheenjohtaja ja Juhani 
Krook. Kinnula-Seuran edustajana julkaisutoimikunnassa jatkoi Hellin Urpilainen (varapuheenjohtaja). 
Joululehtitoimikunnassa olivat Riitta Höykinpuro, Kirsti Pulkkinen, Juha Siekkinen, Virpi Pihlaja ja sihteeri 
Terttu Paananen. Joululehtitoimikunta kokoontui vuoden 2017 aikana 4 kertaa. Museotoimikuntaan ei 
valittu jäseniä. Asioiden hoidosta vastasi hallitus puheenjohtajan ja varapuheenjohtaja Juhani Krookin 
johdolla. Rakennustoimikunnassa olivat Ari Kahilainen, Virpi Pihlaja, Simo Puranen, Juha Siekkinen, Salla 
Kumpulainen ja Terttu Paananen sihteerinä. Rakennustoimikunta kokoontui 6 kertaa, minkä lisäksi 
pidettiin ns. puhelinkokouksia asioiden hoitamiseksi. Suurin urakka rakennustoimikunnalla oli Vanhan 
Pappilan ulkomaalauksen kilpailuttaminen ja työn toteutuksen järjestäminen. Pappilan maalausurakan 
toteuttajaksi valittiin Rakennusliike Eetu Ihalainen. Maalaustyön valvontaan otettiin rakennustoimikunnan 
lisäksi Tm:i Rakennusurakointi Jorma Toikkanen. 
Maalaustyö toteutettiin kesäkuun alusta heinäkuun 19. päivään mennessä. Sateisesta kesästä huolimatta 
maalaus onnistui hyvin. 
 
Sihteeri postitti edellisen vuoden tapaan Pihtipudas-Seuran jäsenkirjeen jäsenistölle keväällä 2017. 
 
Tilintarkastaja on HT-tarkastaja Päivi Karhala ja varalla tilintarkastusyhteisö DHS Oy Audit Partners. 
Toiminnantarkastajina olivat Hanna-Leena Pennala ja varalla Minna Salminen. 
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Toiminta 
 
Seuran toiminta oli vilkasta ja omien toimintojen lisäksi seura osallistui moniin erilaisiin tapahtumiin 
kuluneen vuoden aikana.  
 
Keski-Suomen päivä järjestettiin tiistaina 18.4.2017 Wanhassa Pappilassa. Koolla oli hahmoja aina Jämsän 
Äijästä Pihtiputaan Mummoon. Tapahtuma sai paljon julkisuutta ja oli erittäin onnistunut. 
 
Pihtipudas-Seuran sääntömääräinen kevätkokous pidettiin keskiviikkona 26. huhtikuuta Kotiseudun 
Sanomien toimituksessa. Sääntömääräinen syyskokous pidettiin torstaina 28. joulukuuta Kotiseudun 
Sanomien toimituksen kokoushuoneessa. 
 
Pihtipudas-Seura jakaa vuosittain stipendin peruskoulun ja lukion päättäneille oppilaille. Tänä vuonna 
yläkoulun stipendin sai Joni Rekonen ja lukion stipendin sai Tiina Särkiniemi. Stipendinä jaetaan Pihtiputaan 
Kirja II ja 50 euron lahjashekki. Stipendien perustana on muu kuin koulu- tai urheilumenestys. 
 
 
Männikön kiinteistö 
 
Kotiseudun Sanomien toimitus on kiinteistön katutasossa ja kellaritiloissa on seuran kotiseutuarkisto ja 
varastotilaa. Päädyn liikehuoneistossa on kokoontunut Mannerheimin lastensuojeluliiton perhekahvila. He 
huolehtivat huoneiston siivouksesta. Muuten seura ei peri heiltä vuokraa. Mikäli liikehuoneistoon saadaan 
maksullinen vuokralainen, väistyy perhekahvila heidän tieltä pois.   
 
Männikön kiinteistön asunnoissa oli uusia vuokralaisia Pia Urpin sanoessa irti kaksion, joka vapautui 
uudelleen vuokrattavaksi kesäkuun alussa. Huoneisto vuokrattiin kesäksi Valtteri Heikkiselle ja Lily Treylle. 
Syksyllä asuntoon saatiin uusi vuokralainen Marika Kolehmainen, koska edelliset vuokralaiset muuttivat 
muualle opiskelemaan. Kiinteistönhoitotöistä vastasi Jari Rauhala ja siivouksesta Anne Pasanen 
  
Pihtiputaan kotiseutumuseo 
 
Museo oli avoinna ensimmäisen kerran kesämarkkinoiden aikaan lauantaina 10.6., muutoin museo oli 
avoinna 13.6.-5.8. välisenä aikana viitenä päivänä viikossa ja tarvittaessa muutoinkin. Koululaisia tutustui 
museoon toukokuussa ja elokuussa. Museotyöntekijöinä olivat kesällä 2017 Sampo Kokkonen ja Alma 
Saari. Työntekijöiden perehdytyksen hoiti Virpi Pihlaja. Työntekijöiden tehtäviin kuuluu myös Jukolan 
pihalla olevan sotaan lähtevien muistomerkin kukkien kastelu. Museotyöntekijöiden palkkaukseen saatiin 
Pihtiputaan kunnalta nuorten kesätyöllistämistukea. Museoon ei peritä pääsymaksua.  
 
Kotiseutumuseon kävijämäärä oli vieraskirjan mukaan jakautunut seuraavasti.  

v.2017 382 hlöä 
v. 2016  267 hlöä 
v. 2015 267 hlöä 
v. 2014  270 hlöä 

 
Myllyahon Wanha Pappila 
 
Kuluneen vuoden aikana Wanhassa Pappilassa tehtiin ulkomaalaus. Maalämpö ja valokuituverkko ovat 
toimineet odotusten mukaan. Valokuituliittymä on ollut toiminnassa vuodesta 2015. Langaton yhteys on 
juhlatiloissa kaikkien käytössä. Maalämpö on ollut toiminnassa kesästä 2015 alkaen. 
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Lämmityskustannukset ovat pudonneet verrattuna öljylämmityksen kustannuksiin. Wanhan Pappilan 
ilmoitus oli Lomaseutu-esitteessä. Pappilan kevätsiivouksen tekivät LC Pihtipudas Emmit. 
 
 
 
Wanhan Pappilan käyttö vuosina 
2017 31 
2016 27 
2015 25 
2014  42 
 
Wanhan Pappilan kummankin päädyn asunnoissa eivät kuluneen tarkastusvuoden aikana asukkaat 
vaihtuneet. 
 
Muu toiminta 
 
 
Pihtipudas-Seura oli mukana Suomi 100 vuotta juhlatapahtumissa. Hallitus istutti juhlavuoden 
kuusentaimen Pappilan pihapiiriin keväällä 2017. 
 
Luonnonkukkapäivää vietettiin lauantaina 17.6.2017 Pohjoisniemessä. Retken veti Juhani Krook. 
Luonnonkukkapäivän tapahtuma keräsi kiitettävästi osallistujia. 
 

        
 
Luontokirkko oli sunnuntaina 23. heinäkuuta Wanhassa Pappilassa. Jumalanpalvelus pidettiin lähes 
täydessä väentuvassa, missä oli myös kirkkokahvit.  
 
Yhteislaulutilaisuus pidettiin 26. heinäkuuta Wanhassa Pappilassa. Laulattajina olivat Heikki Jämsen, Kari 
Parkkonen ja Erkki Nikkilä.  
 
 Valtakunnallisille Kotiseutupäiville ei osallistuttu vuonna 2017. Museolla järjestettiin kuitenkin koululaisille 
tutustumispäivä 11.8.2017. Tilaisuuden veti Juhani Krook. 
 
Sukututkimus-/sukuseurapäivä pidettiin Wanhassa Pappilassa lauantaina 24. syyskuuta. Paikalla oli 
sukututkijoita, sukuseurojen edustajia ja muita asiasta kiinnostuneita. Tilaisuus kesti koko päivän. Päivän 
luennoitsijoina olivat mm. Vesa Walamies kertoen maanmittauksen historiasta ja Kari Tullila 
sukututkimuslähteistä. Sukuesittelyjä kuultiin Raution Typpöjen sukuseurasta ja Kanasten suvusta. 
 
Syyskuussa järjestettiin kyläkierros Muurasjärveltä Korppisen kautta Rillankivelle. Kaikki halukkaat eivät 
mahtuneet linja-autoon. Oppaina olivat Juhani Krook ja Riitta Höykinpuro. Tapahtumalle toivottiin jatkoa. 



 4 

 
Kotiseudun Sanomilla on kaksi kausikorttia LiigaPlokin kotipeleihin aikaisempien vuosien tapaan kaudelle 
2017-2018. Nämä kausikortit olivat myös seuran käytössä. 
 
Pihtipudas-Seuralla on oma ryhmä Facebookissa. Sivuille on laitettu kuvia mm. Pihtipudas-seuran 
julkaisemista Pihtiputaan Joulu -lehdistä sekä muuta Pihtiputaaseen ja kotiseututyöhön liittyviä julkaisuja. 
Sivulla on ollut myös ilmoituksia seuran tapahtumista. Pihtipudas-Seuran kotisivut ovat osoitteessa 
http://www.pihtipudas-seura.fi/.  
 
Pihtipudas-Seura ry on ollut jäsenenä vuodesta 2014 alkaen Suomen Vuokranantajat ry:ssä. Yhdistys antaa 
lakineuvontaa ainoastaan jäsenille ja jäsenmaksu on verovähennyskelpoinen. 
 
Pihtipudas-Seuran julkaisema Kotiseutulehti Pihtiputaan Joulu -lehti ilmestyi loppuvuodesta. Painosmäärä 
oli 1000 kappaletta. Lehti saatiin myyntiin marraskuun aikana ja lehtiä myytiin 660 kappaletta.  
 
Pikkujoulun järjestäminen kuului tänä vuonna vuorossa olevalle julkaisutoimikunnalle. Pikkujoulumatka 
suuntautui Kiuruvedelle Runnin kylpylään, missä oli jouluruokailu sekä muuta ohjelmaa. 
 
 
 
Tulevaa 
 
Seuran julkaisema Pihtiputaan ja Kinnulan paikallislehti Kotiseudun Sanomat tuo kotiseutuyhdistykselle sen 
tarvitsemat tulot kotiseututyötä varten. Toivottavaa on, että lehdellä on jatkossakin lukijoita ja ilmoittajia.  
Sosiaalinen media ja sen käyttö tuo lisää näkyvyyttä seuralle ja lehdelle. Lehden kestotilaajilla on maksuton 
verkkolehden lukuoikeus vuonna 2018. Vuosi 2018 on seuran 60-vuotis juhlavuosi. Juhlat pidetään 
lauantaina 26.5.2018. 
 
Pappilan käyttöä pyritään lisäämään mainostamalla ja järjestämällä seuran puolesta tapahtumia 
pappilassa. Pappilan päätyjen asuntojen vuokratuloilla pyritään kattamaan kiinteistön kustannuksia 
jatkossakin. Tulevaisuuden suunnitelmiin kuuluu tontin raivaustyöt ja mahdollisesti puukaupan tekeminen 
alueelta. 
 
Seuralla on arkistossa paljon vanhoja valokuvia ja äänitteitä. Aineiston digitoiminen on tärkeä työ, joka 
pyritään saamaan alulle mahdollisemman pian 
 
Tärkein tavoite on kuitenkin saada ihmiset kiinnostumaan kotiseututyöstä. Siinä on Pihtipudas-seuralla 
tärkeä rooli. 
 
 
Pihtiputaalla 19.3.2018  
 
 
Juha Siekkinen 
puheenjohtaja 


