Pihtipudas-Seura ry
Pihtipudas

Pihtipudas-Seura ry:n toimintakertomus vuodelta 2013
Yleistä
Päättynyt vuosi oli Pihtipudas-Seura ry:n 56. 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:
2013
2012
2011

vuosijäseniä
71
70
68

ainaisjäseniä
84
83
79

kunniajäseniä
9
9
10

yhteensä
164
162
157

Hallituksen puheenjohtajana toimi Virpi Pihlaja ja varapuheenjohtajana Juhani Krook. Seuran
sihteerin ja rahastonhoitajan tehtäviä kuluneena vuonna hoiti Pia Urpi. Muut jäsenet hallituksessa
olivat Jukka Kananen, Kirsti Pulkkinen, Simo Puranen, Juha Siekkinen, Raili Urpi ja Pirkko
Vartiainen. Hallitus kokoontui vuoden 2013 aikana 10 kertaa ja kokouksissa käsiteltiin 123 pykälää.
Kotiseudun Sanomien julkaisutoimikunnan jäseninä hallituksesta olivat istuva puheenjohtaja ja Juhani
Krook.
Kinnula-Seuran
edustajana
julkaisutoimikunnassa
jatkoi
Hellin
Urpilainen.
Joululehtitoimikunnassa olivat Kirsti Pulkkinen, Simo Puranen, Pirkko Vartiainen, Virpi Pihlaja ja Pia
Urpi. Joululehtitoimikunta kokoontui vuoden 2013 aikana neljä kertaa. Museotoimikuntaan ei valittu
jäseniä. Asioiden hoidosta vastasi hallitus puheenjohtajan johdolla. Hämeenpohjatoimikunta ei
toiminut kuluneena vuonna eikä siihen ollut valittu jäseniä. Rakennustoimikunnassa olivat Ari
Kahilainen, Juhani Krook, Virpi Pihlaja ja Pia Urpi. Rakennustoimikunta kokoontui kolme kertaa.
Sihteeri postitti edellisen vuoden tapaan Pihtipudas-Seuran jäsenkirjeen jäsenistölle keväällä 2013.
Tilintarkastaja on HTM Päivi Karhala ja varalla tilintarkastusyhteisö Deloitte. Toiminnantarkastajina
olivat Hanna-Leena Pennala ja varalla Minna Salminen.

Toiminta
Seuran toiminta oli vilkasta ja omien toimintojen lisäksi seura osallistui moniin erilaisiin tapahtumiin
kuluneen vuoden aikana. Tapahtumissa tuotiin esille Pihtipudas 150 vuotta teemaa.
Pihtipudas-Seuran sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 23. huhtikuuta Männikössä, Kotiseudun
Sanomien ja Pihtipudas-Seuran toimitiloissa. Pihtipudas-Seuran sääntömääräinen syyskokous pidettiin
3. joulukuuta Männikössä, Kotiseudun Sanomien ja Pihtipudas-Seuran toimitiloissa.
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Männikön kiinteistö
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. Liikehuoneisto on
Witaksen tyhjien liikehuoneistojen listalla.
Männikön kiinteistön asunto nro 1: isomassa asunnossa asuvat Marja-Liisa ja Timo Kinnunen.
Männikön kiinteistön kaksio / asunto nro 2: kaksiossa asuvat Pia Urpi ja Tomi Jämsén.
Männikön kiinteistön yksiö / asunto nro 4: yksiössä asuu Noora-Maria Pajarinen.
Männikön parvekkeen kunnostussuunnitelmat alkoivat lokakuulla 2012. Parvekkeen katoksen
rakentaminen vaati toimenpideluvan. Piirustuksen teki Suunnittelu Aijaskaaresta Arto Varis.
Parvekkeen rungon teki Jaires Steel Oy ja he myös asensivat parvekkeen rungon paikalleen.
Parvekkeen lasikatteen teki ja asensi Viita-Lasi Viitasaarelta. Parvekkeen maalaaminen piti tehdä
alkukesän aikana. Maalarin estyessä parvekkeelle tehtiin uusi kaide myös etupuolelle. Asennustyön
teki Seppo Rautiainen.
Männikön kiinteistön pihasuunnitelman tekemiseen kysyttiin tarjouksia paikallisilta tekijöitä
loppuvuoden 2012 aikana. Pihapiiriin kävi tutustumassa Enni Lahtinen Kiviteokselta ja tarjouksia
pyydettiin myös 4H:n Asta Paanaselta. Tarjoukset käytiin läpi hallituksen ensimmäisessä kokouksessa
tammikuussa 2013. Seuran tarkoituksena on saada Männikön pihapiiri siistiin kuntoon Pihtipudas
150-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Enni Lahtisen tarjous todettiin liian kalliiksi. Puheenjohtaja teki
katselmuksen Männikön tontilla Asta Paanasen kanssa toukokuussa. Samalla sovittiin niistä toimista,
jotka 4H tekee kesän 2013 aikana. Männikön kiinteistön päädyssä olevat pensaikot poistettiin ja tilalle
istutettiin uuden kasvit. Ylimääräisten puiden poistamiseksi järjestettiin talkoot Männikön kiinteistön
tontilla. Juha Siekkinen kaatoi ja karsi puita, puheenjohtaja yhdessä 4H:n työntekijän kanssa kantoivat
oksat jätelavalle. Männikön kiinteistölle hankittiin uusi lakaisukone. Rakennustoimikunta valmisteli
Männikön kiinteistön pelastussuunnitelman. Suunnitelma toimitettiin myös pelastuslaitokselle.

Talkoot Männikön pihapiirissä 12.6.2013 Juha Siekkinen ja Lauri Saastamoinen. (Kuva Virpi Pihlaja)
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Pihtiputaan kotiseutumuseo
Museo oli avoinna 11.6.-3.8.2013 välisenä aikana viitenä päivänä viikossa ja tarvittaessa muutoinkin.
Työntekijöiden tehtäviin kuuluu myös Jukolan pihalla olevan sotaan lähtevien muistomerkin kukkien
kastelu. Museotyöntekijöinä olivat kesällä 2013 Taavi Kokko ja Tiia-Maria Pasanen, joka oli myös
osa-aikaisesti töissä Kotiseudun Sanomien konttorissa. Kesän museotyöntekijöiden palkkaukseen on
saatu Pihtiputaan kunnalta nuorten kesätyöllistämistukea. Museoon ei peritä pääsymaksua. Kuluneena
vuonna museon tiedot ilmoitettiin myös Pihtiputaan Palveluhakemistoon.
Kotiseutumuseon kävijämäärä oli vieraskirjan mukaan jakautunut seuraavasti:
v. 2013
316 hlöä
v. 2012
295 hlöä
v. 2011
183 hlöä
Pirjo Sojakka Keski-Suomen museolta haastatteli Paikallismuseo työkirjaa varten 21.8.2013 seuran
puheenjohtajaa ja sihteeriä. Työkirjaan merkitään Pihtiputaan kotiseutumuseota koskevat tiedot.

Myllyahon Wanha Pappila
Pappilan uusi astianpesukone asennettiin paikalleen keväällä 2013. Samalla jouduttiin tekemään
muutostöitä myös tiskipöydän kohdalle, koska uusi kone on korkeampi kuin edellinen.
Pappilassa pidettiin pihatalkoot 28. toukokuuta, jolloin istutettiin kesäkukat ja raivattiin sekä
haravoitiin pappilan puutarhaa. Kesällä 2013 puutarhan siistimiseen käytettiin myös 4H:n apua.
Pappilan kevätsiivouksen tekivät Emmit.
Pappilan jätekatoksen piirustukset teki aluearkkitehti Helena Raatikainen ja työn toteutti Eino Pihlaja.
Uusi jätekatos valmistui väentuvan parkkipaikan lähelle juhannukseksi. Samalla pappilaan uusittiin
uudet jäteastiat.
Wanhan Pappilan käyttö vuosina
2013
37
2012
22
2011
27
Heinäkuun 7. päivä Gummeruksen suvun jälkeläisiä vietti päivän pappilassa suvun juurilla. Oppaana
toimi puheenjohtaja. Juhani Krook esitteli Oulaisista tulleelle Wanha Voima -ryhmälle Myllyahon
pappilaa syyskuun lopulla.
Pappilasta on hävinnyt aterimia, tarjoiluastioita ja mm. Pihtiputaan Kirja I. Uusia astioita ja aterimia
on jouduttu ostamaan kuluneen vuoden aikana useasti. Maija Tervonen on lahjoittanut pappilaan
astioita. Pappilan talonmiehen asunnon ikkunoihin laitettiin hyttysverkot. Pappilaan hankitaan valmius
laajakaistaan. Sopimus tehtiin Kuuskaistan kanssa.
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Muu toiminta
Kirjanpito hoidetaan Sydän-Suomen Taloushallinta Oy:ssä Terttu Paanasen toimesta ja Pia Urpi
laskee palkat ja kokouspalkkiot seuran omalla ohjelmalla. Pihtipudas-Seuran jäsenrekisteri hoidetaan
sähköisesti Klaani-ohjelmalla. Ohjelmalla laskutetaan seuran jäsenmaksut.
Pihtipudas täyttää 150 vuotta vuonna 2013. Juhlavuoden kunniaksi Pihtipudas-Seura järjesti eri
tapahtumia tai osallistui muiden tahojen kanssa tapahtumien järjestämiseen. Juhlavuoden tapahtumien
kustannukset katetaan Pihtipudas-Seuran kulttuurirahastosta. Juhani Krook nimettiin seuran
edustajaksi Pihtiputaan kunnan perustamaan Pihtipudas 150 vuotta –juhlatoimikuntaan, jossa oli
edustajia myös Pihtiputaan kunnasta ja Pihtiputaan seurakunnasta. Juhani Krook toimi
puheenjohtajana kyseisessä toimikunnassa.
Pihtipudas-Seura järjesti yhdessä seurakunnan kanssa kansanmusiikkimessun kirkossa ja Konsta
Jylhän hengellisen musiikin konsertin Sallilassa 10. helmikuuta. Esiintyjinä olivat Hiekkavirran
sisarukset ja Kuokkalan pelimannit. Tapahtuma oli yksi Pihtipudas 150 vuotta tapahtumista.
Elämäjärven Kyläseuralle myönnettiin 1000 euron avustus Elämäjärven kyläkirja –hankkeelle.
Seura järjesti yhdessä kunnan ja seurakunnan kanssa tilaisuuden 5. toukokuuta, jossa
Seurakuntakeskus Sallilassa esitettiin Raimo Salon tekemä Lotta-elokuva.
Riitta Höykinpuro järjesti Sopukassa vanhusväestölle Kirkkolauluyhtye Kaanonin konsertin.
Tapahtumalle myönnettiin pieni avustus.
Seuralle ostettiin iso rullattava Pihtipudas-kartta 1800-luvun aineistosta sekä Hiidenkylän historiasta
kertova teos.
Yläkoulun/Tahkonpolun koulun stipendi (Pihtiputaan Kirja II ja 40 euroa) annettiin Jasmiina
Kumpulaiselle. Lukion stipendin sai Elsi Ihalainen. Stipendien perustana on muu kuin koulu- tai
urheilumenestys.
Seura vaikutti siihen, että uusi tie keskustassa sai nimen Mustosentie Kauppayhtiön toisen perustajan
Julius Mustosen mukaan. Mustonen tunnettiin myös nahkurina, joka asui Siltasaaressa.
Seura järjesti Kotiseudun Sanomien toimitiloissa Esko Kanasen töistä näyttelyn ajalle 3.-28.6.
Näyttelyn kokosi oppilastyönä Kyllikki Paananen. Näyttelyyn kävi tutustumassa noin 60 kävijää.
Näyttely kuului osana Pihtipudas 150 vuotta tapahtumiin.
Luonnonkukkapäivää vietettiin sunnuntaina 16. kesäkuuta Muurasjärvellä. Lähtö oli Kaitalan pihasta.
Juhani Krook ja Veli Saari kierrättivät tapahtumaan osallistujia Muurasjärven kylällä.
Museon mainos oli Keihäskarnevaalien käsiohjelmassa. Tämän vuoden karnevaaleja kunnioitti
läsnäolollaan myös Suomen tasavallan presidentti Sauli Niinistö, joka myös jakoi pääkisan palkinnot.
Luontokirkko oli sunnuntaina 14. heinäkuuta Luomalanrannalla Päivi Luomalan ja Martti Ihalaisen
hevostilalla Luomalassa. Luomalan tila huolehti kirkkokahvituksesta.
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Luontokirkko Luomalan tilalla 14.7.2013. (Kuva Virpi Pihlaja)

Yhteislaulutilaisuus pidettiin 7. elokuuta Wanhan Pappilan väentuvassa. Laulattajana oli Pihtiputaan
Mummo Kaija Aikioniemi ja Kylärengit-yhtye.
Sukututkimus-/sukuseurapäivä pidettiin Wanhassa Pappilassa lauantaina 21. syyskuuta. Paikalla oli
sukututkijoita, sukuseurojen edustajia ja muita asiasta kiinnostuneita. Tilaisuus kesti koko päivän.
Päivän aloitti entinen Ilosjoen tyttö, FM kirjallisuuden tutkija Orvokki Vääriskoski Keuruun
Haapamäeltä luennolla tarinan keräämisestä ja tallentamisesta. Eine Kuismin Sukuseurojen
Keskusliiton pääsihteeri kertoi sukuseurojen kuulumisia. Saara Kotamäki Keski-Suomen
Argillandereista ja Terttu Paananen Pasasten sukuseurasta kertoivat sukuseuroista ja ko. suvuista.
Päivän aikana käytiin vilkasta keskustelua ja vaihdettiin tietoja. Tapahtuma oli yksi Pihtipudas 150
vuotta tapahtumista. Juha Kivinen kirjoitti tapahtumasta Kotiseudun Sanomien lisäksi myös
Sukuseurojen Keskusliiton julkaisemaan Sukuviesti-lehteen.
Pihtipudas-Seura osallistui myös kunnan nuorisotoimen järjestämän Stand Up -illan järjestelyihin ja
Kotiseudun Sanomat antoi palstatilaa. Tilaisuus oli nuorison toive Pihtipudas 150-vuotta
tapahtumaksi. Esiintyjinä olivat Mikko Vaismaa, Olli Siiki ja Miika Pettersson. Tilaisuus pidettiin
19.10.2013 Pihtipudas-salissa.
Pihtipudas-Seura ja Kotiseudun Sanomat järjestivät juhlavuoden kunniaksi valokuvakilpailun.
Kilpailuaikaa oli 30.9.2013 asti. Tuomareina toimivat Kotiseudun Sanomien päätoimittaja Heikki
Jämsen ja Jouni Leino Kuvasuunnasta sekä seuran edustajana Pia Urpi ja Virpi Pihlaja. Kuvia
kilpailuun tuli runsaasti. Voittajakuvan oli ottanut Mari Mielityinen.
Veikko Kurjen esityksestä Pihtipudas-Seura on juhlavuoden kunniaksi antanut Pihtiputaan Kirja II:n
kaikille juhlavuonna syntyneille pihtiputaalaisille lapsille. Juhlavuoden kunniaksi kirjaa on myös
myyty tarjoushinnalla. Kirjan kävi hakemassa 13 pihtiputaalaisen vauvan vanhempaa.
Peningin kyläkoulu lakkautettiin keväällä kouluvuoteen 2013. Koulunjohtaja Pekka Salminen luovutti
koulun museoesineet Pihtipudas-Seuralle. Pihtiputaan alakoulu lahjoitti Pihtipudas-Seuralla Suomen
tasavallan presidenttien kuvat kehyksissä.
Kotiseudun Sanomilla on kaksi kausikorttia LiigaPlokin kotipeleihin aikaisempien vuosien tapaan
kaudelle 2013-2014. Nämä kausikortit olivat myös seuran käytössä.
Seuran pitkäaikainen aktiivi ja hallituksen jäsen Kirsti Pulkkinen sekä seuran entinen työntekijä ja
hallituksen jäsen Raili Urpi täyttivät 70 vuotta toimintavuoden aikana. Heitä muistettiin hallituksen
kokouksessa.
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Hallituksen puheenjohtaja ja sihteeri osallistuivat Keski-Suomen maakunnalliseen museo- ja
kotiseutupäivään Palokan pelimannitalolla 9.11.2013 Jyväskylässä. Päivän järjestelyistä vastasivat
Keski-Suomen museo, Keski-Suomen Museoyhdistys ry, Jyväskylän Kansanmusiikkiyhdistys ry ja
Suomen kantelemuseo. Tilaisuutta tuki Keski-Suomen liitto. Pääosassa olivat kantele ja Suomen
kantelemuseo pelimannitalon yläkerrassa.
Pihtipudas-Seuralla on oma ryhmä Facebookissa. Sivuille on joka viikko laitettu kuva ja kuvateksti
”Tunnetko Pihtipudasta – missä kuva on otettu”. Sivulla on ollut myös ilmoituksia seuran
tapahtumista.
Pihtipudas-Seura ry liittyi loppuvuodesta 2013 Suomen Vuokranantajat ry:n jäseneksi. Yhdistys antaa
lakineuvontaa ainoastaan jäsenille ja jäsenmaksu on verovähennyskelpoinen.
Pihtipudas-Seuran julkaisema Kotiseutulehti Pihtiputaan Joulu 2013 -lehti ilmestyi loppuvuodesta.
Painosmäärä oli 1000 kappaletta. Lehti saatiin myyntiin marraskuun puolivälissä kauppaliikkeisiin.
Joululehtiä myytiin 648 kappaletta myyntihinnan ollessa 5 euroa. Vanhoja lehtiä myydään
halvemmalla. Joululehtitoimikuntaan kuuluvat puheenjohtajan lisäksi Pia Urpi, Kirsti Pulkkinen,
Simo Puranen ja Pirkko Vartiainen.
Pikkujoulun järjestäminen kuului tänä vuonna seuran hallitukselle. Pikkujoulu oli Viitasaaren
Vuorilahden kylän Tarvaalan maatilamatkailutilalla. Rantasaunan ja jouluruokailun jälkeen
kotimatkalle päästiin jo aikaisin illalla.

Tulevaa
Vuosi 2013 on ollut Pihtiputaan juhlavuosi. Teemalla Pihtipudas 150 vuotta on vuoden aikana ollut
lukemattomia tapahtumia, joihin myös seura on osallistunut tai on ollut tapahtumia järjestämässä.
Kuluvan vuoden 2014 aikana toiminta palautuu normaaliksi ja ylimääräiset menot jäävät pois.
Pappilan käyttöä pyritään lisäämään mainostamalla ja järjestämällä seuran puolesta tapahtumia
pappilassa. Pappilan päätyjen asuntojen vuokratuloilla pyritään kattamaan kiinteistön kustannukset
jatkossakin. Talonmiesten tehtävien toivotaan hoituvan paremmin jatkossa. Pappilan lämmitys toimii
polttoöljyllä. Jatkossa neuvotellaan halvemmista vaihtoehdoista esim. maalämmöstä. PihtipudasSeuran uudet kotisivut valmistetaan osoitteeseen www.pihtipudas-seura.fi. Seuran julkaisema
Pihtiputaan ja Kinnulan paikallislehti Kotiseudun Sanomat tuo kotiseutuyhdistykselle sen tarvitsemat
tulot kotiseututyötä varten. Lehtien levikit ovat monin paikoin lähteneet laskuun Suomessa.
Toivottavaa on, että lehdellä on jatkossakin lukijoita ja ilmoittajia. Sosiaalinen media ja sen käyttö tuo
lisää näkyvyyttä seuralle ja lehdelle.

Pihtiputaalla 28.2.2014
Virpi Pihlaja
puheenjohtaja
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