PIHTIPUDAS-SEURA RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011
Päättynyt vuosi oli Pihtipudas-Seura ry:n 54. toimintavuosi. Seuran tärkeimpiä tehtäviä ovat
kotiseutuaatteen esille tuominen ja Pihtiputaan ja Kinnulan paikallislehden Kotiseudun Sanomien
julkaisu.
Seuran toiminta oli vilkasta ja omien toimintojen lisäksi seura osallistui moniin erilaisiin
tapahtumiin kuluneen vuoden aikana.
Pihtipudas-Seuran hallitukseen kuului vuonna 2011 Virpi Pihlaja (puheenjohtaja), Veikko Kurki
(varapuheenjohtaja), Jukka Kananen, Juhani Krook, Jorma Luomala, Kirsti Pulkkinen, Simo
Puranen, Raili Urpi ja Pia Urpi (sihteeri ja rahastonhoitaja). Kirjanpidon ja palkat teki SydänSuomen Taloushallinta Oy:stä Terttu Paananen.
Seuran hallitus kokoontui vuoden 2011 aikana 9 kertaa. Hallitus kävi kokouksissaan läpi 117
pykälää. Kevätkokous oli ke 6.4.2011 Kotiseudun Sanomien toimitiloissa ja syyskokous pidettiin
23. marraskuuta Wanhassa Pappilassa. Tenoriluutnantti Raimo Salo oli kertomassa työn alla
olevasta lotta-dokumentista, johon on haastateltu myös pihtiputaalaisia lottia mm. Kyllikki Varhaa
ja Liisa Kinnusta. Dokumentti valmistuu vuoden 2012 aikana. Pihtipudas-Seura haki
Kotiseutuliiton kultaisen ansiomerkin Veikko Kurjelle hänen pitkästä ja ansiokkaasta työstään
Pihtipudas-Seuran hyväksi. Kotiseutuliiton valtuuston jäsen Hannu Luotola luovutti merkin
Veikolle seuran syyskokouksessa.
Seuran tilintarkastaja on HTM Päivi Karhala, varalla tilintarkastusyhteisö Deloitte sekä
toiminnantarkastaja Vesa Kumpulainen, varalla Salme Korhonen. Seura muisti Vesa Kumpulaista
maaliskuussa hänen täyttäessään 70 vuotta.
Jäsenmaksua seura peri toimintansa tukemiseksi 5 euroa/henkilö ja ainaisjäsenmaksun
kymmenkertaisena. Vuonna 2011 seuralla oli 157 jäsentä, vuosijäseniä 68, ainaisjäseniä 79 ja
kunniajäseniä 10. Kotiseudun Sanomien julkaisutoimikunnassa hallituksen edustajina olivat
puheenjohtaja Virpi Pihlaja ja hallituksen jäsen Juhani Krook.
Männikön kiinteistö
Männikön kiinteistön liikehuoneisto oli edelleen Mannerheimin lastensuojeluliiton perhekahvilan
käytössä ilman vuokraa. Tilojen käyttäjät vastaavat itse muista kustannuksista ja siirtyvät muihin
tiloihin heti kun seura saa maksavan vuokralaisen. Tilat ilmoitettiin Witaksen listalle tyhjistä
liikehuoneistoista mistä johtuen tiloja on käyty katsomassa myös muuhun liiketoimintaan.
Kotiseudun Sanomien toimittaja Tytti Ollila asui yksiössä/asunto nro 4, siihen asti kunnes sanoutui
irti toimittajan työstä ja muutti Tampereelle uuteen työhön marraskuussa.
Männikön kiinteistön asunto nro 2/kaksion vuokrasopimus irtisanottiin syksyllä 2011.
Vuokratakuita ei maksettu takaisin asunnon huonon kunnon vuoksi. Remontin jälkeen asuntoon
muuttivat Pia Urpi ja Tomi Jämsen.
Geologinen tutkimuslaitos sanoi Männikön kiinteistön isoimman asunnon nro 1 irti kesäkuun alusta
alkaen. Lentopalloseura Ploki remontoi asunnon osin seuran talkootyönä kolmen kuukauden
vuokraa vastaan ja vuokrasi asunnon lentopalloilijoiden käyttöön ajalle 15.8.2011–15.4.2012.
Mikäli vuokrasopimusta jatketaan syksyllä Plokin kanssa, jäävät heidän huonekalut asuntoon ja
asuntoa voi vuokrata kesän ajaksi kalustettuna. Yhteistyöstä Plokin kanssa Kotiseudun Sanomat saa
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ison mainostaulun Pihtipudas-saliin ja muutenkin näkyvyyttä mm. pelipaitoihin. Jos liigalentopalloa
pelataan jatkossakin, on Ploki kiinnostunut jatkamaan vuokrasopimusta myös kesän jälkeen uudelle
kaudelle. Kesällä keihäskarnevaalien aikaan iso asunto oli viikon ajan keihäskarnevaalien käytössä
vuokraa vastaa. Kiinteistön vuokrahuoneistoihin tehtiin indeksikorotus 1.7.2011 alkaen ja vuokria
korotettiin indeksin verran.
Wanha Pappila
Pappilan talonmiehinä toimivat Eija ja Reijo Mikkonen ja Ilmin kammarissa asuu edelleen Matti
Partanen. Pappilan käyttöaste oli huonompi kuin edellisenä vuonna. Vuonna 2011 tilaisuuksia oli
27.
Pappilassa järjestettiin toukokuun lopulla talkoot pihapiirin siistimiseksi ja samalla yläkerrassa
oleva varastohuone siivottiin sekä järjesteltiin uudelleen. Seiniin kiinnitettiin Pihlajalta tuodut
hyllyt. Keittiössä järjesteltiin ja laskettiin pappilan astiat.
Museo
Museo oli auki 14.6.- 6.8.2011 välisen ajan tiistaista lauantaihin. Museonhoitajina toimivat kesällä
Roosa Siekkinen ja Liisa Nurmivaara. Museossa kävi vuoden 2011 aikana 183 kävijää vieraskirjan
mukaan. Istuva puheenjohtaja on museovastaava.
Pihtipudas-Seura ry:n ylläpitämä Pihtiputaan kotiseutumuseo sai Museovirastolta 3.000 euroa
museoesineiden inventointiin. Vuonna 2011 tuosta summasta käytettiin 1.947,04 euroa ja loput
käytetään kesällä 2012. Museoviraston jakaman harkinnanvaraisen avustuksen valvonnasta ja
työnohjauksesta huolehtii Pirjo Sojakka Keski-Suomen museosta. Pirjo Sojakka kävi kesäkuussa
Pihtiputaan kotiseutumuseossa tutustumassa museon tilanteeseen sekä opasti projektiin valittua
työntekijää Arja Pasasta inventoinnin tekemiseen. Pasasen työaika museolla oli 27.6.- 7.8.2011.
Avustuksen loppusummaan haettiin jatkoaikaa seuraavalle vuodelle työn loppuun saattamiseksi.
Perinteiset arkeologiset kaivaukset eivät tänä kesänä kuuluneet seuran ja museoviraston toimintaan
Pihtiputaalla.
Rakennustoimikunta
Rakennustoimikunta kokoontui virallisesti kolme kertaa. Toimikuntaan kuuluivat Virpi Pihlaja, Ari
Kahilainen, Juhani Krook ja Pia Urpi. Rakennustoimikunta tarkasti asunnot vuokralaisten jäljiltä
kuluneen vuoden aikana. Jokaisessa asunnossa piti tehdä lopputarkastus ja mahdollinen remontti
asukkaiden vaihtuessa kuluneen vuoden aikana.
Hämeenpohjatoimikunta
Hämeenpohjan toimikunta (ent. Pahka-ahon työryhmä) jatkoi hiljaista toimintaansa. Seura ylläpitää
perinneympäristöä Rillanahossa. Alueesta ei makseta vuokraa, mutta vuokralaiselta edellytetään
pihapiirin säilyttämistä entisellään.
Joululehtitoimikunta
Joululehtitoimikunta kokoontui Jorma Luomalan johdolla 7 kertaa. Toimikuntaan kuuluivat Jorman
lisäksi Kirsti Pulkkinen, Pia Urpi seurasta sekä hallituksen ulkopuolelta Pirkko Vartiainen, Heli
Hjelmeroos-Haapasalo ja Arja Pasanen. Lehti ilmestyi marraskuussa ja lehteä myytiin yli 800
kappaletta pääasiallisesti Kotiseudun Sanomien toimituksesta ja muutamissa kauppaliikkeissä.
Lehden painosmäärä oli 1000 kappaletta.
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Muu toiminta
Pihtiputaan Sydänyhdistys ry:n 30-vuotisjuhla pidettiin 10.4.2011 Seurakuntakeskus Sallilassa.
Pihtipudas-Seuran edustajina juhlaan osallistuivat Virpi Pihlaja ja Raili Urpi.
Pihtipudas-Seuran stipendit saivat tänä vuonna Tahkonpolun koulun oppilas Pinja Särkiniemi ja
lukiosta ylioppilas Teemu Tavaststjerna. Stipendin saajat saivat 40 €:n lahjashekin lisäksi
Pihtiputaan kirja II:n. Elvi Variksen stipendit 50 € (4 kpl) saivat yläasteelta Tiia-Maria Pasanen,
Markus Parkkonen, Minna Riitamo ja Vilma Pasanen sekä lukiosta 100 € (2 kpl) saivat Mirka
Ranto ja Markus Mattola.
Luonnonkukkapäivää vietettiin 19. kesäkuuta Rönnyllä Makkaran kedolla. Seura järjesti jo
perinteeksi muodostuneen kävelyretken luontoon. Kasveista kertoi tälläkin kertaa Juhani Krook.
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Pihtiputaan mieskuoro kiinnittää rautatieaseman vanhan kyltin näkyville ennen museojunan tuloa.
Saarijärvi-Seura järjesti yhdessä Keitele-museon kanssa museojunamatkan lauantaina 9. heinäkuuta
Saarijärveltä Haapajärvelle. Vanhat vaatteet ja rapisevat eväät loivat junaan tunnelmaa. Juna
pysähtyi Pihtiputaan asemalle, jossa Pihtiputaan mieskuoro ja Pihtipudas-Seuran edustajat ottivat
yleisön kanssa junamatkalaiset vastaan. Pihtiputaan mummo Paula Kivinen ja seuran puheenjohtaja
toivottivat matkalaiset tervetulleiksi. Mieskuoro esiintyi Juha Hämäläisen säestyksellä ja 4H:n tytöt
myivät valmistamiaan heppoja. Päivä oli kuuma ja aurinkoinen. Juna oli täynnä (noin 200
matkustajaa) ja muutama matkustaja lähti kyytiin myös Pihtiputaan asemalta.
Pihtipudas-Seuran ja seurakunnan yhteisesti järjestämä perinteinen luontokirkko järjestettiin
sunnuntaina 24. heinäkuuta Ilosjoella Tahkon majalla. Kahvituksesta vastasi Ilosjoen kyläseura.
Penkit vietiin paikalle Wanhasta Pappilasta. Luontokirkko jouduttiin siirtämään sisätiloihin.
Vesisade alkoi samalla hetkellä kuin luontokirkonkin olisi pitänyt alkaa.
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Vanhan ajan iltamat pidettiin Wanhan Pappilan Väentuvassa 29. heinäkuuta. Ohjelmallisen illan ja
Aulis Purasen soitannan jälkeen oli vuorossa väliaika ketjunheittokilpailulla ja lopuksi tanssit
esiintyvien taiteilijoiden johdolla. Kokoonpanossa soittivat Timo Hanell (kosketinsoittimet), Petri
Varis (basso), Vesa Ihalainen (kitara), Jouni Leino (rummut) ja solistinaan päätoimittaja Heikki
Jämsén. Tapahtuma saavutti suuren suosion.
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Toimittaja Heikki Jämsen hoiti saman illan aikana työtehtävät sekä toimi solistina illan kokoonpanossa.
Haastateltava on Aulis Puranen Koliman kylältä.
Taustalla Juhani Krook, Niilo Pulkkinen ja Veikko Kurki
Pihtipudas-Seura ja Kotiseudun Sanomat järjestivät teatterimatkan Saarijärvelle heinäkuussa 2011.
Linja-auton kyydissä matkasi 47 teatterin ystävää. Näytelmä oli klassikko Tukkijoella.
Valtakunnallista seurantalopäivää vietettiin lauantaina 10.9.2011. Pihtipudas-Seura järjesti avoimet
ovet ko. päivänä Wanhassa Pappilassa. Samalla järjesteltiin ja siivottiin pappilaa sekä ulkoa että
sisältä. Seurantalopäivää vietetään syksyisin Euroopan rakennusperintöpäivien yhteydessä.
Tilaisuuksia järjestettiin tällä kertaa Euroopan vapaaehtoistoiminnan vuoden hengessä: tarkoitus on
huomioida seurantalojen kunnostajia, jotka tekevät arvokasta kulttuuriperintötyötä.	
  
Kotiseutuliiton hallituksen varapuheenjohtaja, tuottaja, kuvaaja ja muusikko Raimo Salo sai
käyttöönsä Cuplan tilat Viimeiset Lotat –elokuvan haastattelua varten ilman korvausta. Salo
haastatteli pihtiputaalaisia lottia Kyllikki Varhaa ja Liisa Kinnusta. Ohjelma on suunniteltu
valmistuvaksi vuoden 2012 syksyllä. Nyt suunnitteilla on dvd-dokumentti kotirintamalla ja
sotatoimialueilla toimineista lotista. Heitä palveli 1939-1944 yhteensä noin 200 000 eri tehtävissä.
Dokumentti kertoo mm. millaista oli olla nainen rintamalla ja myös kantaa osavastuu kotirintaman
selviytymisestä. Ohjelmaa ovat tukemassa myös Lotta-museo ja Lotta Svärd Säätiö. Ohjelman
lopussa on myös kiitos Pihtipudas-Seuralle.
Pihtipudas-Seura myönsi ohjelman järjestelyjä varten pienen apurahan (400 euroa) Salon käyttöön.
Kyyjärveläinen kuvaaja/tuottaja on tuottanut useita tv-dokumentteja ja dvd-elokuvia. Viime vuosina
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Salo on ollut tuottamassa muun muassa kahdeksan Yle TV1-dokumenttia, joilla on ollut noin kaksi
miljoonaa katsojaa. Dokumentit ovat olleet aiheiltaan historiallisia aiheina sotalesket, sotaorvot,
rintamapapit, Blenheim pommilentäjät ja partisaanien toiminta Lapissa.
Kivijärven kotiseutuyhdistys ry täytti 10 vuotta ja kutsui muita kotiseutuyhdistyksiä juhlimaan
kanssaan sunnuntaina 20. marraskuuta. Juhlapuheen piti saarijärveläinen prikaatinkenraali Hannu
Luotola, joka edustaa Suomen Kotiseutuliittoa (valtuutettu). Pihtipudas-Seuraa edustivat Juhani
Krook ja Veikko Kurki. Yhdistystä muistettiin rahalahjoituksella ja Pihtiputaan Kirja II:lla.
Seura ylläpitää perinnearkistoa, kerää ja tallentaa aineistoa kotiseutuarkistoon sekä museoon.
Seuran sihteeri Pia Urpi osallistui arkistolaitoksen ja Suomen Kotiseutuliiton yhdessä
suunnittelemalle kotiseutuarkiston kurssille Oulussa kolmena päivänä marraskuun aikana 2011.
Kurssi tutustutti osanottajat niin arkistotyön keskeisiin käsitteisiin kuin myös käytännön
arkistorutiineihin: esim. aineiston vastaanottamiseen, seulontaan, järjestämiseen, luettelointiin ja
kiinnostuneiden käyttöön antamiseen. Kouluttajina ovat maakunta-arkistojen asiantuntijat.
Ohjaajana toimi Oulun maakunta-arkiston johtaja Vuokko Joki.
Seurakunnan adventtimyyjäiset pidettiin lauantaina 26. marraskuuta. Pihtipudas-Seuralla oli siellä
oma myyntipöytä. Myynnissä oli Pihtipudas kirja II ja Joululehti 2011 sekä myös vanhoja
vuosikertoja.
Pihtipudas-Seura ry:n, Kotiseudun Sanomien lehden henkilökunnan ja julkaisutoimikunnan
yhteinen pikkujoulu pidettiin tänä vuonna 26. marraskuuta Kokkolassa. Kokkolan
kaupunginteatterissa katsottiin esitys ”Vadelmavenepakolainen”. Ruokailun jälkeen alkoi
kotimatka.
Pihtipudas-Seura osti palkanlaskentaohjelman. Hallituksen tekemän päätöksen mukaan seuran
sihteeri Pia Urpi aloittaa palkanlaskennan seuran omana työnä vuoden 2012 alussa. Sihteeri kävi
loppuvuodesta Äänekoskella tutustumassa ohjelmatoimittajan muihinkin ohjelmiin.
Yhteenvetona voin todeta, että kulunut vuosi oli seuran kannalta tapahtumarikas ja siihen liittyi
paljon tapahtumia, niin pienempiä kuin suurempiakin. Seura sai paljon ansaittua huomiota ja
kiitosta.
Seuran tuleva kehitys
Jatkossa toivomme, että lehden tilaajamäärä pysyy ennallaan ja ilmoitustulot lehdessä lisääntyvät.
Lehden menestyminen takaa seuralle monipuolisemman toiminnan kotiseutuaatteen levittäjänä.
Wanhan Pappilan ylläpitäminen vie seuran varoja, joita katetaan pappilasta saatavilla
vuokratuloilla. Pappilan yleisten tilojen käyttöastetta pyritään kasvattamaan. Männikön kiinteistön
huoneistojen vuokraus jatkuvaan käyttöön takaa vuokratulot kaikilta kuukausilta ja näillä tuloilla
katetaan kiinteistöstä aiheutuvia kuluja. Kiinteistö on vanha ja tarvittaessa siihenkin joudutaan
tekemään korjausremonttia. Museotoiminnasta on ollut seuralle vain kuluja, mutta toiminta on
kuitenkin tärkeää kotiseutuaatteen pohjalta. Työllistämällä nuoria kesäisin museonhoitajina
toivomme tällä saavuttavamme myös nuorten kiinnostuksen omaan kotiseutuunsa.
Yleisesti katsoen tulojen kasvattaminen takaa seuralle paremmat toimintaedellytykset. Hallituksen
tärkeänä tehtävänä on valvoa ja päättää tärkeistä asioista koskien seuran taloutta ja toimintaa.
Pihtiputaalla 28.2.2012
Virpi Pihlaja, puheenjohtaja
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Lättähattu Pihtiputaan asemalla. Vastassa Pia Urpi ja Kotiseudun Sanomat.
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