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Pihtipudas–Seura ry:n toimintakertomus vuodelta 2010
Päättynyt vuosi oli Pihtipudas–Seura ry:n 53. toimintavuosi. Seuran tärkeimpiä tehtäviä ovat kotiseutuaatteen esille tuominen sekä Pihtiputaan ja Kinnulan paikallislehden
Kotiseudun Sanomien julkaisu.
Seuran hallitukseen kuuluivat puheenjohtaja Jorma Luomala, varapuheenjohtaja Raili
Urpi, Juhani Krook, Jukka Kananen, Veikko Kurki, Virpi Pihlaja, Kirsti Pulkkinen ja
Simo Puranen. Hallitus kokoontui vuoden aikana yksitoista kertaa ja kävi läpi 108 §
vuoden aikana. Kevätkokous pidettiin 28.4.2010 Kotiseudun Sanomien kokoushuoneessa ja syyskokous pidettiin 10.12.2010 samassa paikassa. Hallituksen edustajina
Kotiseudun Sanomien julkaisutoimikunnassa toimivat puheenjohtaja Jorma Luomala
sekä Juhani Krook. Seuran sihteerinä ja rahastonhoitajana toimi Sari Virkkala–
Turpeinen 8.7.2010 asti ja Pia Urpi aloitti seuran uutena sihteerinä sekä rahastonhoitajana 1.9.2010 alkaen.
Kaksi seuran hallituksen pitkäaikaista jäsentä täyttivät pyöreitä vuosia syksyn aikana.
Virpi Pihlaja täytti 50 vuotta 4.9.2010 ja Veikko Kurki täytti 80 vuotta 1.11.2010.
Onnittelukahvit juotiin 17.11.2010 pidetyssä hallituksen kokouksessa.

Veikko, Kirsti ja Jorma

Juhani, Jorma, Pia, Simo ja Veikko

Seuran kirjanpito ja palkkahallinto hoidettiin vuoden aikana Sydän-Suomen Taloushallinta Oy:ssä Terttu Paanasen toimesta. Tilintarkastajina toimivat Salme Korhonen
ja Vesa Kumpulainen sekä varatilintarkastajina olivat Lea Jämsén ja Ritva Kinnunen.
Vuonna 2010 seuralla oli 75 varsinaista jäsentä, 72 ainaisjäsentä ja 11 kunniajäsentä.
Jäsenmaksua seura peri toimintansa tukemiseksi 5 €/vuosi ja ainaisjäsenmaksua 50 €.
Seura sai lokakuussa lahjoituksen asianajaja Elvi Varikselta, joka lahjoitti 60vuotissyntymäpäivänsä onnittelurahat seuran käyttöön. Elvi toivoi, että varat käytettäisiin arkeologisiin kaivauksiin tai luontokirkon järjestämiseen sekä koululaisten stipendeihin. Hallitus päätti käyttää varat Elvin toiveiden mukaisesti.
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Kotiseutulehti Pihtiputaan Joulu 2010
Seura julkaisi erillisen Kotiseutulehti Pihtiputaan Joulu 2010 –lehden ja se ilmestyi
painosta marraskuun puolivälissä. Lehteä painettiin 1000 kappaletta ja vuoden vaihteeseen mennessä sitä oli myyty 832 kappaletta. Joululehtitoimikuntaan kuuluivat
Jorma Luomala, Juhani Krook, Kirsti Pulkkinen, Arja Pasanen, Simo Puranen, Pirkko
Vartiainen, Sari Virkkala-Turpeinen sekä loppuvuodesta Pia Urpi. Lehden taittoi Anne Viander Kotiseudun Sanomien toimituksessa ja lehti painettiin IP-Offsetissa.
Kotiseutumuseo
Kotiseutumuseo oli avoinna yleisölle 15.6.-8.8.2010 välisen ajan. Museotyöntekijöinä
toimivat Satu Järveläinen ja Klaus Aho. Lisäksi museolle palkattiin kesän ajaksi Arja
Pasanen tekemään esineiden luettelointi- ja järjestelytöitä. Vieraskirjan mukaan museolla oli kesän aikana 302 kävijää. Museotoiminnasta vastasi seuran puheenjohtaja
Jorma Luomala.
Wanha Pappila
Wanhan Pappilan talonmiehinä toimivat Eija ja Reijo Mikkonen. Pappilassa pidettiin
vuoden aikana 34 tilaisuutta, mikä oli enemmän kuin edellisenä vuonna. Seurakuntakeskus Sallilan valmistuminen vuoden 2008 lopulla on vähentänyt tilaisuuksia Pappilassa, mutta tilanteeseen pyritään vastaamaan parantamalla markkinointia sekä pitämällä tilavuokrat edullisena. Pappilan yksiöön muutti helmikuun alussa uusi vuokralainen Matti Partanen.
Wanhan Pappilan pihan istutukset uusittiin kesällä Kuljun Taimitarhan tekemään pihasuunnitelmaan tukeutuen. Osa hallituksen jäsenistä uusi istutukset talkootyönä. Talon takapiha oli aikaisemmin tehdyn viemärikaivannon jäljiltä epätasainen, minkä
takia sinne ajettiin täytemaata. Täytemaa tasoitettiin ja siihen kylvettiin nurmikon
siemen. Rakennuksen molempien kuistien maalaus uusittiin ja työn teki talon vuokralainen Matti Partanen.

Pappilan etupiha

Veikko, Jorma, Raili ja Niilo
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Männikkö
Männikön päädyn liiketilan sisäkatto korjattiin alkuvuodesta sekä wc:n istuin ja lattia
remontoitiin samalla. Remontin valmistuttua 16.3.2010 tila vuokrattiin saman tien
Putaanvirran koulun käyttöön. Koululaiset olivat vuokralla tilassa 15.3.-15.6.2010
välisen ajan. Koulun homeongelmien jatkuessa syksyllä koululaiset olivat tilassa
vuokralla myös loka-marraskuun ajan. Männikön asunnon nro 2 vuokralainen Timo
Pasanen muutti pois asunnosta toukokuun lopulla ja asuntoon saatiin uudet vuokralaiset Pauli Partanen sekä Mirva Pasanen syyskuun alusta alkaen.
Tapahtumia
Seura jakoi edellisten vuosien tapaan koulujen kevätjuhlassa 40 euron stipendin ja
Pihtiputaan Kirja II:n yhdelle koulunsa päättävälle peruskoululaiselle sekä yhdelle
ylioppilaalle. Stipendit saivat Henni Pollari ja ylioppilas Katja Matikainen.
Suolahdessa toimiva Keitele-museo järjesti yhdessä lehden päätoimittaja Heikki
Jämsénin kanssa museojunamatkan lättähatulla Jyväskylästä Pihtiputaan kautta Nivalaan lauantaina 12.6.2010. Lippuja matkalle myytiin lehden toimituksesta ja matka oli
yleisömenestys. Matkalla oli mukana yli kaksisataa ihmistä. Muurasjärven maa- ja
kotitalousseuran naiset hoitivat matkan tarjoilun.
Pohjoismaista luonnonkukkien päivää vietettiin Pihtiputaalla 13.6.2010 eli jo viikkoa
ennen varsinaista päivää. Seuran ja seniorityöryhmän järjestämään tapahtumaan osallistui kymmenen henkilöä ja retki tehtiin Kivimäen kierrokseksi ristityllä luontopolulla Korppisen kylän läheisyydessä. Retken oppaana toimi Juhani Krook.
Arkeologiset kaivaukset järjestettiin viikolla 26 Muurasjärvellä Pyydysjärven ympäristössä. Kohteena oli tarinan perusteella mahdolliseksi muinaisjäännökseksi arveltu
uhrikiviröykkiö. Kaivaukset järjestettiin yhteistyössä seuran ja Keski-Suomen museon
kanssa. Kaivauksia johtivat Juhani Krook sekä Keski-Suomen museon amanuenssi
Miikka Kumpulainen ja vapaaehtoisia kaivajia oli mukana kymmenkunta.
Perinteinen luontokirkko järjestettiin 22. kerran yhdessä Pihtiputaan seurakunnan
kanssa. Tilaisuus pidettiin 11.7.2010 Wanhan Pappilan pihamaalla helteisessä kesäsäässä ja paikalla oli yleisöä noin sata ihmistä. Pappina tilaisuudessa toimi kirkkoherra Matti Vuohtoniemi ja kirkkokahvit tarjoili Tmi Tervosen Koti- ja Pitopalvelu.
Kesäinen yhteislauluilta järjestettiin Wanhan Pappilan väentuvassa 22.7.2010 nyt neljännen kerran. Laulattajana toimi Reijo Paanasen yhtye, johon kuuluivat Reijo Paananen, Mikko Oinonen ja Erkki Hyvönen.
Keski-Suomen museon amanuenssi Pirjo Sojakka sekä Jyväskylän maakunta-arkiston
johtaja Päivi Hirvonen tekivät 24.8.2010 vierailun Pihtiputaalle seuran arkiston tiloihin. Katselmuksen tarkoituksena oli tutustua kotiseutuarkistotoimintaan, arkistotiloihin ja aineistoihin sekä ohjeistaa seuraa kotiseutuarkistotoiminnan vakiinnuttamisessa.
Vierailussa olivat mukana lisäksi Jorma Luomala, Raili Urpi, Ella Paananen, Heikki
Jämsén ja Arja Pasanen.
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Kotiseudun Sanomien lukijamatka järjestettiin tänä vuonna ruskaretkenä Lappiin Pallastunturin maisemiin 11.-14.9.2010. Matkanjohtajina toimivat Jorma Luomala ja
Juhani Krook sekä oppaina Lapissa toimivat Sointu ja Reijo Tirkkonen. Matkalla oli
mukana 47 henkilöä eli täysi linja-autollinen. Matkasta pidettiin kovasti ja matkanjohtajat, oppaat sekä matkakohde saivat hyvää palautetta. Lukijamatkan valokuvailta
matkalla mukana olleille pidettiin Wanhassa Pappilassa 19.10.2010.

Seuran julkaisema Kotiseudun Sanomat täytti vuoden aikana 50 vuotta. Toimituksessa
vietettiin juhlan kunniaksi avoimien ovien päivää perjantaina 12.11.2010 ja varsinaisia 50-vuotisjuhlia juhlittiin myöhemmin illalla Wanhassa Pappilassa. Päätoimittaja
Heikki Jämsénille luovutettiin iltajuhlassa Sanomalehtien Liiton kultainen ansiomerkki tunnustukseksi 30 vuoden ansiokkaasta työstä lehden hyväksi. Lehden juhlavuoden
kunniaksi Pihtiputaan Kirja II:sta myytiin alennettuun hintaan 12.11.-31.12.2010 välisen ajan.
Pihtipudas osallistui Pete Parkkosen johdolla televisiossa näytettyyn Kuorosotaohjelmaan. Pihtipudas sai ohjelman myötä paljon myönteistä julkisuutta ja Peten kuoron selvittyä finaaliin kahden parhaan joukkoon seura tuki kannustajien matkaa Helsinkiin.
Seura ei järjestänyt tänä vuonna varsinaisia pikkujouluja, koska juuri oli juhlittu lehden 50-vuotisjuhlia. Puurotilaisuus hallituksen jäsenille, henkilökunnalle, julkaisutoimikunnan jäsenille ja tilintarkastajille järjestettiin Kunnantalolla Eväsrepussa
15.12.2010.
Pihtiputaalla 16.2.2011
Jorma Luomala
Puheenjohtaja

