Pihtipudas-Seura ry
Pihtipudas

Pihtipudas-Seura ry:n toimintakertomus vuodelta 2012
Yleistä
Päättynyt vuosi oli Pihtipudas-Seura ry:n 55. toimintavuosi. Seuran tärkeimpiä tehtäviä on
kotiseutuaatteen esille tuominen ja Pihtiputaan ja Kinnulan paikallislehden Kotiseudun Sanomien
julkaisu.
Pihtipudas-Seura on perustettu 5. huhtikuuta 1958.
Jäseniä seuralla on 162.
2012
2011
2010

jäseniä
70
68
75

ainaisjäseniä
83
79
72

kunniajäseniä
9
10
11

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, Juhani Krook, Jorma Luomala, Kirsti Pulkkinen, Simo Puranen ja Raili Urpi.
Pirkko Vartiainen oli ensimmäistä kautta seuran hallituksessa. Hänet valittiin Veikko Kurjen tilalle
syksyn 2011 yleisessä kokouksessa.
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. Museotoimikuntaan ei valittu jäseniä, vaan 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.
Tilintarkastaja on HTM Päivi Karhala ja varalla tilintarkastusyhteisö Deloitte. Toiminnantarkastajana
on Vesa Kumpulainen ja varalla Salme Korhonen.

Toiminta
Seuran toiminta oli vilkasta ja omien toimintojen lisäksi seura osallistui moniin erilaisiin tapahtumiin
kuluneen vuoden aikana.
Pihtiputaan Naislaulajat ry lopetti toimintansa ja lahjoitti käyttämättä jääneet varansa 51,95 euroa
Pihtipudas-Seuralle.
Viestinnästä voimaa -tiedotushanke järjesti yhdistystoimijoiden viestintäillan Pihtiputaalla Wanhassa
Pappilassa ke 14.3.2012. Tilaisuuteen osallistuivat seuran sihteeri ja puheenjohtaja. Ohjelmatiedottaja
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Hanna Luoma Viestinnästä voimaa -tiedotushankkeesta kertoi viestinnän mahdollisuuksista ja yhtenä
luennoitsijana Heikki Jämsén kertoi mikä ylittää uutiskynnyksen.
Puheenjohtaja ja sihteeri osallistuivat Viitasaarella järjestettyyn yhdistyskoulutukseen 27.9.2012.
Koulutuksen järjesti Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ja Viitaseudun Opisto. Yhdistyksen kokoukset
toimivaksi -koulutus oli ilmaista eri yhdistysten toimijoille.
Eija Marttisen siivouspalvelu siivosi keväällä museon. Normaalisti nuoret museotyöntekijät ovat
ennen töiden alkua siivonneet museon käyttökuntoon.
Pihtipudas-Seuran sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 19. huhtikuuta Kotiseudun Sanomien
toimituksen kokoustiloissa. Pihtipudas-Seuran sääntömääräinen syyskokous pidettiin 13.11.2012
Männikössä, Kotiseudun Sanomien ja Pihtipudas-Seuran toimitalossa.
Männikön kiinteistön päädyn liikehuoneisto
Kokkosen Tuula lisäsi 2011 Witaksen listaan tyhjistä liikehuoneistoista tiedon Männikön kiinteistön
päädyssä olevasta liikehuoneistosta, jossa on nyt perhekahvila. Liikehuoneistoa on käyty katsomassa
useaan kertaan. Kesällä 2012 Nordea-pankki vuokrasi alakerran kellaritiloista varastotilaa pankin
remontin ajaksi.
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 asunto nro 1
Lentopalloseura Ploki oli vuokralla asunnossa ajalla 15.8.2011-15.4.2012. Kesäkauden asunto olisi
ollut ilman maksavaa vuokralaista. Jatkossa Ploki olisi ollut kiinnostunut asunnon vuokraamisesta, jos
vain liigalentopalloa Pihtiputaalla pelataan. Takuuvuokraksi oli sovittu asunnon tarvittavat korjaukset
vuokra-ajan jälkeen Pihtipudas-Seuran maksaessa tarvikkeet. Plokista Ihalaisen Arto oli pettynyt kun
asuntoon oli tulossa uudet vuokralaiset ympärivuotisesti. Plokilaiset tyhjensivät asunnon
vuokrasopimuksessa päättymispäiväksi merkittyyn 15.4.2012 mennessä.
Marja-Liisa ja Timo Kinnunen vuokrasivat ison asunnon 1.5.2012 alkaen. He ovat paluumuuttajia ja
muuttivat asuntoon kahdestaan.
Männikön kiinteistön kaksio / asunto nro 2
Asunnossa asuvat edelleen Pia Urpi ja Tomi Jämsén.
Männikön kiinteistön yksiö / asunto nro 4
Asunto vuokrattiin 1.5.2012 alkaen opiskelija Noora-Maria Pajariselle. Asunto oli tarkoitus vuokrata
1.1.2012 alkaen Antero Varikselle, mutta hän siirsi vuokrasopimuksen alkua kuukausi kerrallaan ja
lopulta perui tulemisensa kokonaan.
Männikön kiinteistön käyttömaksuja korotettiin 1.5.2012 alkaen seuraavasti:
vesimaksu 4,20€/hlö/kk nousi 5,00 euroa/hlö/kk
saunamaksu 8,40€/kk nousi 10,00 euroa/asunto/kk
pesukonemaksu 4,20€/kk nousi 5,00 euroa/asunto/kk
ja autopaikkamaksuksi päätettiin 33 euroa/talvikausi. Henkilökunnan talvikausimaksu on 25 euroa
talvikaudelta. Sähkötolpan avaimet saa maksua vastaan.
Männikön parvekkeen kunnostussuunnitelmat alkoivat lokakuulla. Parvekkeen katoksen rakentaminen
vaati toimenpideluvan. Piirustuksen teki Aijaskaaresta Arto Varis. Parvekkeen rungon teki Jaires Steel
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Oy ja he myös asensivat parvekkeen rungon paikalleen. Parvekkeen maalaaminen tehdään keväällä
2013. Parvekkeen rakentaminen katetaan seuran rakennusrahastosta. Männikön ja Kurrekorvan
jätekatoksen valaistustyön maksoi Kurrekorva ja sähkön kulutuksen maksaa Pihtipudas-Seura.
Männikön kiinteistön pihasuunnitelman tekemiseen kysyttiin paikallisia tekijöitä ja ennen lumen tuloa
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.

Pihtiputaan kotiseutumuseo
Arja Pasanen oli kuuden viikon ajan tekemässä museoesineiden inventointia saadun avustuksen turvin
Pihtiputaan kotiseutumuseolla ajalla 27.6.-07.08.2011. Arjalta jäi työ kesken, joten seura haki oikeutta
siirtää käyttämättömät varat kesälle 2012. Tämä käyttöoikeuden siirto seuralle myönnettiin. KeskiSuomen museosta Pirjo Sojakka kävi torstaina 7.6.2012 Pihtiputaan kotiseutumuseolla katsastamassa
tilanteen ja antoi ohjeet jatkoa varten. Inventointityötä jatkoi kesällä 2012 Ulla-Satu Kakriainen,
maalaustaiteen konservoinnin opiskelija.
Kotiseutumuseon esineiden inventointityö saatiin päätökseen kuluneena vuonna ja työhön oltiin
tyytyväisiä. Pirjo Sojakka Keski-Suomen museosta tutustui työn tulokseen ja jatkotoimenpiteinä hän
ehdotti, että hallitus käsittelee poistettavat, kadonneet ja konservoitavat esineet. Listat näistä esineistä
ovat hallituksen pöytäkirjan liitteenä. Luetteloimattomien esineiden kohtaloon palataan vuoden 2013
aikana, jolloin puheenjohtaja ja sihteeri käyvät läpi esineet ja sihteeri numeroi museon esineluetteloon
otettavat esineet. Hallituksen päätöksellä poistettavien ja kadonneiden esineiden listat hyväksyttiin
sellaisenaan. Konservoitavien esineiden korjaus pyritään saamaan alkuun vuoden 2013 aikana.
Museo oli avoinna 12.6.-4.8.2012 välisen ajan sekä tarpeen mukaan muutoinkin. Kesällä 2012
museotyöntekijöinä olivat Olli Salminen ja Tiia-Maria Pasanen. Tänä vuonna museon tiedot
ilmoitettiin myös Pihtiputaan Palveluhakemistoon.
Kotiseutumuseon kävijämäärä oli vieraskirjan mukaan jakautunut seuraavasti:
v. 2012
295 hlöä
v. 2011
183 hlöä
v. 2010
302 hlöä
Museoon ei peritä pääsymaksua. Kesän museotyöntekijöiden palkkaukseen on saatu Pihtiputaan
kunnalta nuorten kesätyöllistämistukea.
Myllyahon Wanha Pappila
Tenhusen Tapanilta on tiedusteltu jo useampana vuonna, että voisiko Lape-porukka tehdä vanhan
pappilan roska-astioiden ympärille katoksen, joka suojaisi sateilta. Katos on ollut jo pitemmän aikaa
työn alla. Mikäli Lape-porukka tekee katoksen, niin seuralle ei tule kuluja kuin tarvikkeista.
Loppukesästä kävi ilmi, ettei jätekatosta saada tehtyä kesän 2012 aikana. Tavoitteena on saada työ
tehtyä kuluvana vuonna 2013.
Pappilassa pidettiin pihatalkoot ti 29.5.2012. Pappilan talonmiehen asunnon ikkunoista pyydettiin
tarjoukset. Tarjouksista hyväksyttiin Tiivi-ikkuna, joka vaihtoi ikkunat talonmiehen asuntoon
elokuussa 2012.
Pappilan pesukonetta ei korjauksista huolimatta saatu kuntoon. Uusi pesukone tilattiin vanhan tilalle.
Tiskikone asennetaan paikalleen vuoden 2013 alkuvuodesta ja samalla joudutaan tekemään
muutostöitä myös tiskipöydän kohdalle, koska uusi kone on korkeampi kuin edellinen.
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Wanhan Pappilan käyttö vuosina
2012
22
2011
27
2010
34
Muu toiminta
Pihtipudas-Seuralle ostettiin 2011 loppuvuodesta palkkaohjelma. Tämän kaupan myötä palkkojen
maksu siirrettiin tilitoimistosta seuran omaksi työksi, jonka jälkeen Pia Urpi tekee palkat sekä
kokouspalkkiot. Kirjanpito hoidetaan edelleen Sydän-Suomen Taloushallinta Oy:ssä Terttu Paanasen
toimesta.
Tilintarkastaja suositteli seuralle jäsenrekisterin muuttamista sähköiseen muotoon. Hän suositteli
ohjelmaa nimeltä Klaani, joka hankittiin seuran käyttöön. Ohjelmalla laskutettiin seuran jäsenmaksut
ensimmäisen kerran 2012. Ohjelmasta sai tulostettua jäsenlaskut suoraan, jolloin käsinlaskutus jäi
pois. Ohjelman hankkimisesta tuli seuralle 139 euron kertakustannus.
Yläkoulun / Tahkonpolun koulun stipendit (Pihtipudas-kirja II ja 40 euroa) annettiin Vili Körkölle.
Elvi Variksen rahastosta jaettiin stipendit seuraaville: Matti Kahilainen, Matias Laakkonen, Miisa
Luomala ja Heidi Pirttimäki. Lukion stipendin sai Kati Koivunen ja Elvi Variksen rahastosta stipendin
saivat Jouni Pasanen ja Mikko Saviranta.
Oulaisten kaupungista kävi seitsemän henkinen ryhmä tutustumassa museoon ja pappilaan 14.5.12
matkalla Lapinlahdelle. Heillä on Oulaisissa oma talo, jonka he haluavat kunnostaa kulttuurikäyttöön
ja halusivat tutustua Pihtipudas-Seuran ylläpitämiin rakennuksiin ja niiden toimintaan.
Luonnonkukkapäivä pidettiin lauantaina 16.6. Rillankivellä, jonne järjestettiin linja-autokuljetus.
Rillanahossa oppaina toimivat Juhani Krook sekä Jyväskylän yliopistolta Veli Saari. Retken hinta oli
5 euroa/hlö sisältäen kyydityksen ja kahvit. Linja-autokuljetus oli tilattu Ajomatka Ky:ltä ja
kahvituksesta huolehti Korppisen Seudun Kyläseura ry.
Kivijärven kotiseutuyhdistys teki kesäretken la 7.7. Pihtiputaalle. Kotiseutuväki tutustui ensin
Pihtiputaan kirkkoon seurakunnan suntion ja Virpi Pihlajan opastuksella. Kirkkomaalta he kävelivät
Pihtipudas-Seuran ylläpitämään kotiseutumuseoon, jossa museota esitteli kesän museotyöntekijä Olli
Salminen sekä Virpi Pihlaja, joka kierrätti matkalaisia heidän omalla linja-autolla muuallakin
Pihtiputaalla. Muistoksi tutustumiskäynnistä matkalaiset saivat Kotiseudun Sanomien kesälehden.
Yhteislaulutilaisuus pidettiin Wanhan Pappilan väentuvassa perjantaina 27.7. Raimo Urpilaisen
johdolla.
Luontokirkko oli sunnuntaina 29.7.2012 Hommalassa Korppisella klo 13. Rovasti Matti Vuohtoniemi
toimitti viimeisen luontokirkon ennen eläkkeelle siirtymistä. Sateisen kesän johdosta penkit kannettiin
valmiiksi Hommalan latoon, jossa oli varjoisa istua tuulen puhaltaessa molemmista päistä läpi
runsaslukuisen kirkkokansan. Hommalaan oli saapunut ennätysmäärä sanankuulijoita. Kahvituksesta
vastasi Korppisen kyläseura. Penkit luontokirkkoon kuljetettiin pappilan väentuvasta edellisenä
päivänä.
Pihtipudas-Seura ja Kotiseudun Sanomat järjesti teatterimatkan Kartano Kievarin kesäteatteriin
Hietamalle torstaina 2.8. katsomaan esitystä ”Tulitikkuja lainaamassa”.
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Pihtiputaan kunta on myöntänyt kesätyöllistämistukea Tiia-Maria Pasaselle, Olli Salmiselle ja InkaMaria Jämsénille yhteensä 250€/nuori. Tiia-Maria ja Olli olivat töissä kotiseutumuseolla ja InkaMaria Kotiseudun Sanomien toimituksessa.
Männikön ruohonleikkuri todettiin korjauskelvottomaksi ja seuralle ostettiin Männikköön uusi
silppuava ruohonleikkuri.
Juhani Krook piti elokuussa kahdeksasluokkalaisille esitelmän Pihtiputaan asutushistoriasta
koulunaloituspäivän yhteydessä raviradalla.
Lomaseutu matkailuesitteessä oli Pihtiputaan Wanhan Pappilan ja Museon pieni ilmoitus.
Pihtipudas täyttää 150 vuotta vuonna 2013. Juhlavuoden kunniaksi Pihtipudas-Seura suunnittelee eri
tapahtumia tai osallistuu 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 on
edustajia myös Pihtiputaan kunnasta ja Pihtiputaan seurakunnasta.
Toivakan maakunnallinen museo- ja kotiseutupäivä pidettiin keskiviikkona 28.11.2012. Päiville
osallistuivat seuran sihteeri Pia Urpi ja hallituksen jäsen Jorma Luomala.
Pihtipudas-Seuran julkaisema Kotiseutulehti Pihtiputaan Joulu -lehti ilmestyi loppuvuodesta.
Painosmäärä oli 1000 kappaletta. Lehti saatiin myyntiin marraskuun puolivälissä kauppaliikkeisiin.
Pihtipudas-Seuralle perustettiin omat Facebook-sivut marraskuussa 2012.
Pikkujoulun järjestäminen kuului tänä vuonna vuorossa olevalle julkaisutoimikunnalle.
Pikkujoulumatka tehtiin 1.-2. joulukuuta Peurunkaan. Ennen Peurunkaan siirtymistä tutustuttiin
Pykälistön kulttuurikohteeseen Jyväskylässä, isä ja poika Alosen taiteeseen Design Alosen Ateljeehen
heidän pajassaan sekä kolmessa junavaunussa järjestettyyn näyttelyyn. Ruokailu oli järjestetty
Varjolan tilalle Kuusaan maatilamatkailutilalle. Majoittuminen oli Kylpylähotelli Peurungassa.
Lehden ja seuran yhteiset joulukahvit juotiin lehden toimituksessa joulun alla. Samassa tilaisuudessa
muistettiin Jorma Luomalaa, joka jäi pois hallituksesta. Jorman tilalle hallitukseen Pihtipudas-Seuran
syyskokous valitsi Juha Siekkisen Korppiselta.

Tulevaa
Tuleva vuosi 2013 on koko Pihtiputaan juhlavuosi. 1.10.1863 Pihtipudas erosi Viitasaaren
seurakunnasta. Yhteiset asiat hoidettiin pitäjän kokouksissa jumalanpalveluksen jälkeen pitäjän
kirkossa. Kuntien hallinto erosi seurakunnan hallinnosta vuoden 1865 alusta alkaen. PihtipudasSeuran kustantamat juhlavuoden tapahtumat katetaan seuran kulttuurirahastosta. Yleinen kokous
päätti sääntömääräisessä syyskokouksessaan myös, että vuoden 2013 rakennusten korjaukset katetaan
rakennusrahastosta. Wanha Pappila, Männikön kiinteistö ja museo tarvitsevat pienimuotoisia
korjauksia ja uusimisia, joiden kustannuksista ei vielä ole tarkkaa tietoa.
Vuodelle 2013 varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin seuran syyskokouksessa HTM Päivi Karhala ja
varalle tilintarkastusyhteisö Deloitte. Toiminnantarkastajaksi valittiin Hanna-Leena Pennala ja varalle
Minna Salminen.
Seuran julkaiseman lehden Kotiseudun Sanomien toivotaan jatkavan menestystä ja sen myötä tuovan
seuralle sen tarvitsemia varoja kotiseututyön tekemiseen. Tulevana juhlavuotena myös seura saa
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osakseen paljon myönteistä huomiota, jonka toivotaan näkyvän jäsenmäärän kasvuna. Itse jäsenmaksu
on niin pieni, lähinnä nimellinen, ettei sillä voi toimintaa pyörittää. Seuran uudet kotisivut valmistuvat
vuoden 2013 aikana.
Museo on avoinna jälleen kesäkautena 2013 ja työntekijöiksi palkataan paikkakuntalaisia nuoria.
Heidän palkkakustannuksia varten haetaan kunnan kesätyöllistämistukea, jos kunta tekee asiasta
päätöksen.
Pappilan käyttöä pyritään lisäämään mainostamalla ja järjestämällä seuran puolesta tapahtumia
pappilassa. Pappilan päätyjen asuntojen vuokratuloilla pyritään kattamaan kiinteistön kustannukset
jatkossakin.
Pihtiputaalla 5.3.2013
Virpi Pihlaja
puheenjohtaja
Pihtipudas-Seura ry
Pihtipudas täyttää 150 vuotta vuonna 2013 ja tarkoituksena on tehdä
juhlavuoden kunniaksi paikkakunnasta dokumenttielokuva.
Valitettavasti Teille ei ole myönnetty apurahaa Keski-Suomen rahastoon
10.1.-10.2.2012 jättämänne hakemuksen perusteella. Keski-Suomen rahasto ei
perustele päätöksiä.
Hakijoita oli tänä vuonna 473, joista 40 sai myönteisen päätöksen. Seuraava
hakuaika on 10.1.-10.2.2013.
Kunnioittaen
KESKI-SUOMEN RAHASTO

Rillankivellä 16.6.2012. (Kuva Virpi Pihlaja)
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