Pihtipudas-Seura ry
Pihtipudas

Pihtipudas-Seura ry:n toimintakertomus vuodelta 2014

Yleistä
Päättynyt vuosi oli Pihtipudas-Seura ry:n 57. 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:
2014
2013
2012

vuosijäseniä
68
71
70

ainaisjäseniä
84
84
83

kunniajäseniä
9
9
9

yhteensä
161
164
162

Hallituksen puheenjohtajana toimi Virpi Pihlaja ja varapuheenjohtajana Juha Siekkinen. Seuran
sihteerin ja rahastonhoitajan tehtäviä kuluneena vuonna hoiti Pia Urpi. Muut jäsenet hallituksessa
olivat Jukka Kananen, Juhani Krook, Kirsti Pulkkinen, Simo Puranen, Raili Urpi ja Pirkko Vartiainen.
Hallitus kokoontui vuoden 2014 aikana yhdeksän kertaa ja kokouksissa käsiteltiin 112 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 2014 aikana viisi kertaa. Museotoimikuntaan ei valittu
jäseniä. Asioiden hoidosta vastasi hallitus puheenjohtajan johdolla. Rakennustoimikunnassa olivat Ari
Kahilainen, Virpi Pihlaja, Simo Puranen, Juha Siekkinen ja Pia Urpi. Rakennustoimikunta kokoontui
viisi kertaa, minkä lisäksi pidettiin ns. puhelinkokouksia asioiden hoitamiseksi.
Sihteeri postitti edellisen vuoden tapaan Pihtipudas-Seuran jäsenkirjeen jäsenistölle keväällä 2014.
Tilintarkastaja on HTM Päivi Karhala ja varalla tilintarkastusyhteisö DHS Oy Audit Partners.
Toiminnantarkastajina olivat Hanna-Leena Pennala ja varalla Minna Salminen.
1

Toiminta
Seuran toiminta oli vilkasta ja omien toimintojen lisäksi seura osallistui moniin erilaisiin tapahtumiin
kuluneen vuoden aikana.
Pihtipudas-Seuran sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 15. huhtikuuta Männikössä, Kotiseudun
Sanomien ja Pihtipudas-Seuran toimitiloissa. Pihtipudas-Seuran sääntömääräinen syyskokous pidettiin
19. marraskuuta Korppisella Hommalan talossa. Korppisen Seudun Kyläseura järjesti kahvituksen.

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: isommassa asunnossa asuvat Marja-Liisa ja Timo Kinnunen.
Männikön kiinteistön kaksio / asunto nro 2: kaksiossa asuu Pia Urpi.
Männikön kiinteistön yksiö / asunto nro 4: yksiössä asui Noora-Maria Pajarinen elokuulle asti. Uusi
vuokralainen on Anne Pasanen syyskuun alusta alkaen.
Männikön kiinteistön käyttömaksuja korotettiin viimeksi 1.5.2012. Uusiin korotuksiin ei katsottu nyt
olevan aihetta.
Rakennustoimikunta valmisteli Männikön kiinteistön pelastussuunnitelman. Suunnitelma toimitettiin
myös pelastuslaitokselle.

Pihtiputaan kotiseutumuseo
Kotiseutumuseon esineiden inventointityö saatiin päätökseen 2012 vuonna. Luetteloimattomien
esineiden kohtaloon palataan lähiaikoina, 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 2015 aikana.
Museo oli avoinna 10.6.-2.8.2014 välisenä aikana viitenä päivänä viikossa ja tarvittaessa muutoinkin.
Työntekijöiden tehtäviin olisi kuulunut myös Jukolan pihalla olevan sotaan lähtevien muistomerkin
kukkien kastelu, mutta kukaan ei ollut sinne kukkia istuttanut. Museotyöntekijöinä olivat kesällä 2014
Olli Salminen ja Tiia-Maria Pasanen. 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. 2014
270 hlöä
v. 2013
316 hlöä
v. 2012
295 hlöä
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Museon kävijämäärää lisäsi kylmän kesän jälkeen museossa järjestetty valokuvanäyttely vanhoista
valokuvista. Kuvien kehyksinä oli joen takaa puretun Mantan kahvilan ikkunapokat. Näyttely
järjestettiin lauantaina 13.9.2014 ja se kuului osana Euroopan kulttuuriympäristöpäivää. Näyttelyn
kokosi aluearkkitehti Helena Raatikainen Kimmo Sutisen vanhojen kuvien arkistosta. Sama näyttely
oli myös Sopukassa myöhemmin syksyllä.

Valokuvanäyttely museolla 13.9.2014. (Kuvat Virpi Pihlaja)

Museon mainos oli Keihäskarnevaalien käsiohjelmassa.

Myllyahon Wanha Pappila
Pappilassa pidettiin 25.3.2014 esittelyilta paikallisille pitopalveluyrittäjille. Heille esiteltiin Wanha
Pappila sekä kuunneltiin heidän toiveita ja parannusehdotuksia. Joitakin pienempiä asioita korjattiin
heti ja muutamiin palataan myöhemmin. Pappilaan hankittiin vuoden 2014 aikana mm. uusia valkoisia
kangasliinoja, astioita, kaksi syöttötuolia ja puinen parikeinu pihalle.
Pappilassa pidettiin pihatalkoot 22. toukokuuta, jolloin haravoitiin ja raivattiin pappilan puutarhaa.
Pappilan kevätsiivouksen tekivät Emmit.
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Wanhan Pappilan käyttö vuosina
2014
42
2013
37
2012
22
Pappilaan hankitaan valokuituliittymä. Sopimus tehtiin Keski-Suomen valokuituverkot Oy:n kanssa.
Wanhan Pappilan yksiön vuokralainen Matti Partanen muutti asunnosta pois tammikuussa. Asunnossa
tehdyn remontin jälkeen asuntoon muutti Tuomo Mäkelä 1.3.2014. Myös talonmiehenä toimivat
Mikkoset sanoivat vuokrasopimuksensa irti alkuvuodesta. Talonmiehen asuntoon muuttivat Kinnuset
1.4.2014 ja talonmiehenä toimii Aatos Kinnunen. Kumpaankin asuntoon uusittiin astianpesukoneet.
Essi Heimovaara-Kotonen Jyväskylän ammattikorkeakoulusta teki kesäkuun alussa esteettömyyden
arvioinnin Wanhassa Pappilassa. Esteettömyyden arviointiraportti esiteltiin hallitukselle syyskuussa.
Pääosin pappilassa oli ko. asiat huomioitu hyvin. Joitakin korjauspyyntöjä/ehdotuksia oli ja nämä
laitetaan mahdollisuuksien mukaan kuntoon.
Pappilassa uudistettiin asukkaiden käytössä oleva sauna. Talonmiehen asunnon porraskaiteet tehtiin
uudestaan. Pihasaunan ovi ja lahonneet alapuut vaihdettiin uusiin ja samalla purettiin vanhan
pihasaunan piippu sekä tukittiin syntynyt reikä katolla. Autotalliin tehtiin ajoliuskat talonmiehen
omalle päältä ajettavalle ruohonleikkurille. Väentuvan rakennuksen autotallin ilmankiertoa
parannettiin. Grillikatoksen/Tahkon Majan lattia valettiin ja samalla laitettiin oven alle kumi, joka
estää mm. lehtien pääsyn sisätiloihin. Pappilan pihapiiriin ostettiin vastakkain istuttava kiikku.
Pappilassa remonttia tehnyt Eino Pihlaja teki puutarhaan myös kolme penkkiä sekä korjasi varastosta
löytyneen rikkinäisen penkin. Myöhemmin kesällä pappilan parkkipaikat saivat uuden
murskekerroksen.

Muu toiminta
Seuran sihteeri Pia Urpi on tehnyt palkat ja kokouspalkkiot seuran omalla palkkaohjelmalla vuoden
2012 alusta alkaen. Kirjanpito hoidettiin vielä vuoden 2014 Sydän-Suomen Taloushallinta Oy:ssä
Terttu Paanasen toimesta. Vuoden 2015 alusta alkaen kirjanpito siirtyy uudelleen seuran omaksi
työksi, jolloin kirjanpidon hoitaa seuran sihteeri.
Pihtipudas-Seuran jäsenrekisteri hoidetaan sähköisesti Klaani-ohjelmalla. Ohjelmalla laskutetaan
seuran jäsenmaksut.
Pihtipudas-Seuran kunniajäsen Maija Tiainen nukkui pois kesän lopulla. Seura muisti hänen
poismenoaan adressilla.
Elämäjärven kyläseuralle myönnettiin 1000 euron avustus Elämäjärven kyläkirja –hankkeelle.
Kirja julkaistiin Elämäjärven kyläseuran juhlassa. Heinäjoen Luonto ry:lle annettiin kertaluontoinen
avustus Heinäjoen pitkospuiden rakentamiseen.
Yläkoulun/Tahkonpolun koulun stipendi (Pihtiputaan Kirja II ja 40 euroa) annettiin Altti Inkeroiselle.
Lukion stipendin sai Jonna Kivinen. Stipendien perustana on muu kuin koulu- tai urheilumenestys.
Luonnonkukkien päivää vietettiin sunnuntaina 15. kesäkuuta Elämäjärvellä. Ensin tutustuttiin
Hassilan vanhaan pihapiiriin Juhani Krook johdolla. Hassilan rannasta matka jatkui Elämäjärven
urheilukentälle ja sen ympäristöön.
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Luontokirkko oli sunnuntaina 20. heinäkuuta Harmaalanrannalla Hollin talon pihapiirissa Erkki
Pietiläisen ja Kaija Solismaan luona. Lämmin ja aurinkoinen sää lähestyvine ukkosineen mahdollisti
myös kirkkokahvit ulkoilmassa. Pihtipudas-Seura järjesti kuljetuksen Muurasjärveltä
Harmaalanrannalle. Matkan varrelta pääsi kyytiin ja linja-auto tuli täyteen sen lähtiessä kirkonkylältä
kohti Harmaalanrantaa. Osa joutui menemään omilla autoilla, kun linja-autoon ei mahtunut kaikki
halukkaat kyytiin.

Luontokirkko Hollin talon pihapiirissä 20.7.2014. (Kuva Virpi Pihlaja)
Yhteislaulutilaisuus pidettiin 31. heinäkuuta Wanhassa Pappilassa. Ennen tilaisuutta alkanut ukkonen
vei sähköt mukanaan, joten laulutilaisuus siirrettiin väentuvasta pappilan päärakennukseen.
Laulattajana oli Tiia Jämsen Muurasjärveltä ja isänsä Erkki Hyvönen Alvajärveltä.
Lomaseutu matkailuesitteessä oli
Pihtiputaan Wanhan Pappilan ja museon pieni ilmoitus.
Keihäskarvevaalien ohjelmalehtisessä oli museon ilmoitus.
Sukututkimus/sukuseurapäivä pidettiin Wanhassa Pappilassa lauantaina 20. syyskuuta. Paikalla oli
sukututkijoita, sukuseurojen edustajia ja muita asiasta kiinnostuneita. Tilaisuus kesti koko päivän.
Päivän aloitti Jyväskylän museolta indententti Virpi Mäkinen kertomalla vanhoista valokuvista ja
Suomen Sukuhistoriallisen seura ry:n toiminnanjohtaja ja sukututkija Kari-Matti Piilahti kertoi
sukututkimuksesta. Tilaisuudessa Kumpulaisen ja Tiaisen sukuseurat esittelivät omaa toimintaansa.
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 Simo Puranen täytti 60 vuotta kesäkuussa ja Juhani
Krook täytti 70 vuotta marraskuussa. Heitä muistettiin hallituksen kokouksessa.
Seura osti pitkäaikaiselle yhteistyökumppanille amanuenssi, arkeologi Miika Kumpulaiselle KeskiSuomen museolta metallinpaljastimen kiitoksena pitkäaikaisesta hyvästä yhteistyöstä.
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Hallituksen puheenjohtaja ja sihteeri osallistuivat Kotiseutupäiville Hämeenlinnassa elokuun alussa
edustaen Pihtipudas-seuraa valtakunnallisessa tapahtumassa. Hallituksen puheenjohtaja ja sihteeri
osallistuivat Keski-Suomen maakunnalliseen museo- ja kotiseutupäiville marraskuussa Keski-Suomen
museossa Jyväskylässä. Hallituksen jäsen Juhani Krook oli kutsuttu yhdeksi tapahtuman
luennoitsijaksi. Päivän teemana oli Pintaa syvemmältä.
Pihtipudas-Seuralla on oma ryhmä Facebookissa. Sivuille on laitettu kuvia ja kuvateksti ”Postikortti
Pihtiputaalta”. Sivulla on ollut myös ilmoituksia seuran tapahtumista.
Pihtipudas-Seuran uudet kotisivut ovat osoitteessa www.pihtipudas-seura.fi.
Pihtipudas-Seura ry on ollut jäsenenä vuodesta 2013 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 puolessa välissä. Vanhoja lehtiä
myydään halvemmalla. Joululehtitoimikuntaan kuuluvat puheenjohtajan lisäksi Pia Urpi, Kirsti
Pulkkinen, Simo Puranen ja Pirkko Vartiainen. Ensimmäistä kertaa joululehden pystyi ostamaan myös
netistä Lehtiluukun kautta näköislehtenä.
Seuran sihteeri osallistui kunnantalolla järjestettyyn koulutukseen 12.11.2014 Yhdistyksen tilinpäätös
tutuksi. Pihtipudas-Seuran uudet kotisivut valmistuivat vuoden 2014 aikana osoitteeseen
www.pihtipudas-seura.fi. Pihtiputaan Kirja II:sta myytiin alennuksena joulun aikaan.
Pikkujoulun järjestäminen kuului tänä vuonna lehden henkilökunnalle. Pikkujoulu pidettiin
Jyväskylässä käymällä teatterissa katsoen lasten ja nuorten esittämä tanssiesitys Liisan seikkailut
ihmemaassa. Esityksen päätteeksi tutustuttiin Toivolan vanhaan pihaan ja käytiin syömässä.
Kotimatkalle päästiin hyvissä ajoin.

Tulevaa
Pappilan käyttöä pyritään lisäämään mainostamalla ja järjestämällä seuran puolesta tapahtumia
pappilassa. Pappilan päätyjen asuntojen vuokratuloilla pyritään kattamaan kiinteistön kustannukset
jatkossakin. Pappilan lämmitys toimii polttoöljyllä. Syksyllä 2014 pyydettiin tarjouksia maalämmöstä
eri yrittäjiltä. Samalla valmisteltiin Pihtiputaan seurakunnan kanssa määräalan ostamista Myllyahon
tilasta. Seuran tarkoituksena on ostaa Pappilan ympärillä oleva määräala, jotta maalämpö voidaan
porata omalle maalle. Tulevaisuuden suunnitelmiin kuuluu myös määräalan kaupan myötä siistiä
pappilan ympäristöä. Pappila on ollut vuokratontilla ja vuokranantajana on ollut Pihtiputaan
seurakunta. Pappilan pihapiirin ja jätekatoksen valaistuksen lisääminen tehdään maalämpötyön
yhteydessä. Tällöin ei asukkaille aiheudu aiheettomasti ylimääräistä haittaa.
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 28.2.2015
Virpi Pihlaja
puheenjohtaja
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