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Pihtipudas-Seura ry 
Pihtipudas 

 

 

Pihtipudas-Seura ry:n toimintakertomus vuodelta 2019 

 

Yleistä 

 

Päättynyt vuosi oli Pihtipudas-Seura ry:n 61 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: 

 
 vuosijäseniä ainaisjäseniä kunniajäseniä yhteensä 

2019 81 79 10 170 
2018 70 81 10 161 
2017 65 83 11 159 
2016 67 83 11 161 
 

Hallituksen puheenjohtajana toimi Juha Siekkinen ja varapuheenjohtajana Juhani Krook. Seuran sihteerin ja 
rahastonhoitajan tehtäviä kuluneena vuonna hoiti Terttu Paananen. Hallituksen muut jäsenet olivat Riitta 
Höykinpuro, Seija Järnfors, Jukka Kananen, Juhani Krook, Salla Kumpulainen, Kirsti Pulkkinen, ja Raili Urpi. 
Hallitus kokoontui vuoden 2019 aikana 9 kertaa. 

 

Kotiseudun Sanomien julkaisutoimikunnan jäseninä hallituksesta olivat istuva puheenjohtaja ja Juhani Krook. 
Kinnula-Seuran edustajana julkaisutoimikunnassa jatkoi Hellin Urpilainen (varapuheenjohtaja). 
Joululehtitoimikunnassa olivat Riitta Höykinpuro, Kirsti Pulkkinen, Juha Siekkinen, Salla Kumpulainen ja 
sihteeri Terttu Paananen. Joululehtitoimikunta kokoontui vuoden 2019 aikana 3 kertaa. Museotoimikuntaan 
ei valittu jäseniä. Asioiden hoidosta vastasi hallitus puheenjohtajan johdolla. Rakennustoimikuntaa ei valittu 
vaan seuran hallitus hoiti kyseisiä tehtäviä. 

 
Sihteeri postitti edellisen vuoden tapaan Pihtipudas-Seuran jäsenkirjeen jäsenistölle keväällä 2019. 

 
Tilintarkastaja on HTM Päivi Karhala ja varalla tilintarkastusyhteisö DHS Oy Audit Partners. 
Toiminnantarkastajana Martti Pasanen ja varalla Minna Salminen. 

 
 

Toiminta 

 

Seuran toiminta oli vilkasta ja omien toimintojen lisäksi seura osallistui moniin erilaisiin tapahtumiin 
kuluneen vuoden aikana. 

 
Pihtipudas-Seuran sääntömääräinen kevätkokous pidettiin keskiviikkona 26. huhtikuuta Kotiseudun 
Sanomien toimituksessa. Sääntömääräinen syyskokous pidettiin maanantaina 12. joulukuuta Kotiseudun 
Sanomien toimituksen kokoushuoneessa. 
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Pihtipudas-Seura jakaa vuosittain stipendin peruskoulun ja lukion päättäneelle oppilaalle. Tänä vuonna 
yläkoulun stipendin sai Otto Ruuska ja lukion stipendin sai Ari Saastamoinen. Stipendinä jaetaan Pihtiputaan 
Kirja II ja 50 euron lahjashekki. Stipendien perustana on muu kuin koulu- tai urheilumenestys. 

 
 

Männikön kiinteistö 

 

Kotiseudun Sanomien toimitus on kiinteistön katutasossa ja kellaritiloissa on seuran kotiseutuarkisto ja 
varastotilaa. 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 kaikissa asunnoissa on ollut vuokralaiset vuonna 2019. Kiinteistönhoitotöistä vastasi 
Jari Rauhala ja siivouksesta Anne Pasanen. 

 
 

Pihtiputaan kotiseutumuseo 

 

Museo oli avoinna ensimmäisen kerran kesämarkkinoiden aikaan lauantaina 11.6.2019 muutoin museo oli 
avoinna 14.6-3.8.2019 välisenä aikana viitenä päivänä viikossa ja tarvittaessa muulloinkin. 
Museotyöntekijöinä olivat kesällä 2019 Silja Nikkilä ja Alina Toivonen. Museotyöntekijöiden palkkaukseen 
saatiin Pihtiputaan kunnalta nuorten kesätyöllistämistukea. Museoon ei peritä pääsymaksua. 

 
Kotiseutumuseon kävijämäärä oli vieraskirjan mukaan jakautunut seuraavasti. 

v.2019 398 hlöä 
v.2018 285 hlöä 
v.2017 382 hlöä 
v. 2016 267 hlöä 

 
 

Myllyahon Wanha Pappila 

 

Kuluneen vuoden aikana Wanhassa Pappilassa pidettiin talkoita ulkoalueen siistimiseksi 2 kertaa. 
Pappilan pihasta poistettiin lahoja koivuja turvallisuuden parantamiseksi. Maalämpö ja valokuituverkko ovat 
toimineet odotusten mukaan. Lämmityskustannukset ovat pudonneet verrattuna öljylämmityksen 
kustannuksiin. Pappilan kevätsiivouksen tekivät LC Pihtipudas Emmit. Pappilan toiseen päätyasuntoon 
saatiin uusi vuokralainen, joka otti myös hoitaakseen talonmiehen tehtävät. Tämä on ollut seuralle hyvä asia 
ja vähentänyt hallituksen huolta kiinteistön hoidosta 

 
 

Wanhan Pappilan käyttö vuosina 

 

2019 30 
2018 25 
2017 31 
2016 27 
2015 25 
2014 42 
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Muu toiminta 

 

Luonnonkukkapäivää vietettiin sunnuntaina Elämäjärvellä 16.6.2019 Mäntypirtillä ja uimarannalla. Retken 
veti Juhani Krook. Vuoden kukka oli lumme. Luonnonkukkapäivän tapahtuma keräsi kiitettävästi osallistujia. 

 

 

Luontokirkko oli sunnuntaina 14 heinäkuuta Rajalan Riihessä. Jumalanpalvelus pidettiin ulkona, missä oli 
myös kirkkokahvit. Osallistujia oli runsaasti. 

 
Heinäkuun 20. päivä Pihtipudas-Seura osallistui kesäkonsertin järjestämiseen Sallilassa. Konsertin teema oli 
italialainen ilta ja solisteina olivat sopraano Hanna-Kaisa Nyrönen ja tenori Giuseppe Varano. Tapahtuma oli 
erittäin onnistunut kulttuuririento ja Sallila täyttyi ääriään myöten konserttimusiikin ystävistä. 

 
Valtakunnallisille Kotiseutupäiville ei osallistuttu vuonna 2019. 

 
Sukututkimus-/sukuseurapäivä pidettiin Wanhassa Pappilassa lauantaina 21. syyskuuta. Järjestelyistä 
vastasivat Virpi Pihlaja ja seuran sihteeri Terttu Paananen. Paikalla oli sukututkijoita, sukuseurojen edustajia 
ja muita asiasta kiinnostuneita 30 henkilöä. Tilaisuus kesti koko päivän. Päivän luennoitsijana oli Sukutukija 
Ari Kolehmainen/Suku- ja historiapalvelu Menneen jäljet. Sukuseuroista esittelyvuoroon pääsivät Savo-
Karjalan ja Keski-Suomen Waristen sukuseura, Kemppaisten sukuseura ja Keisarin sukuseura. 
Sukututkimuspäivä oli nyt seitsemäs ja tilaisuudet ovat herättäneet paljon kiinnostusta. Päivän aikana 
toivottiin vastaavaa päivää myös vuodelle 2020. 

 
 

Pihtipudas koru 

 

Vuoden 2019 suurin projekti oli oman Pihtipudas korun syntyminen ja julkaisu sekä myynti. 
Koru syntyi monien ajatusten ja neuvonpitojen jälkeen yhteistyössä. Työryhmänä olivat Elina Mäkinen 
Pihtiputaan Mummo hankkeesta, kunnanjohtaja Ari Kinnunen, Pihtipudas seurasta Juhani Krook, Salla 
Kumpulainen ja allekirjoittanut seuran puheenjohtaja. Korun malli saatiin 7000 vuotta vanhasta 
kampakeraamisen ajan ruukkulöydöstä, joka on kaivettu esiin Pihtiputaalla Madenevan kankaalla. Kalevala 
Koru saatiin innostumaan asiasta ja korvaamattomana koruasiantuntijaksi saatiin Paula Tyyskä Viitasaaren 
Kello- ja kulta Wiisarista. Hänellä on vankka kokemus Viitasaari korun julkaisusta ja siihen liittyvästä työstä. 
Paulan kanssa saatiinkin sopimus Pihtipudas korun markkinointivastaavan tehtävistä ja toimimisesta 
yhteyshenkilönä Kalevala Korun kanssa. 

 
Korun julkaisu tapahtui 30.3.2019 Mummo festivaaleilla. Korun valmistajana toimi Kalevala Koru. Ensin 
tehtiin kaulakoru ja solmioneula, mitkä saapuivat heti juhannuksen jälkeen. Syksylle saatiin uutena 
tuotteena korvakorut. Korun markkinointia tehtiin Paulan kanssa laaditun suunnitelman pohjalta. Koru oli 
esillä kesäputtaalaisten kahvitilaisuudessa ja kesätorilla 29.6.2019. 
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Heinäkuussa luovutettiin kaulakoru Pete Parkkoselle. Elokuussa Maaseudun tulevaisuuteen saatiin juttu 
Pihtipudas korusta. Syksyllä korua markkinoitiin Parasta Putaalta tapahtumassa. Liigaplokin kanssa tehtiin 
markkinointiyhteistyötä, minkä tuloksena saatiin kaksi mallia pelaajista korun kuvauksiin. Malleiksi saatiin 
Sini Koljonen ja Pilvi Kettunen. Kuvaukset tehtiin joulukuussa ja niistä saatiin hyvät kuvat käytettäväksi 
markkinointiin. Kaulakoruja tilattiin 200 kpl solmioneuloja 100 kpl ja korvakoruja 100kpl. Kunta otti tuosta 
määrästä kaulakoruja 30, solmioneuloja 20 kpl ja korvakoruja 10kpl, mikä auttoi seuraa saamaan 
minimitilausmäärät täyteen. Viitasaaren Kello ja Kulta Wiisari otti myös koruja myyntiin omiin valikoimiinsa. 
Korun myynti sujui hyvin. Riipus oli koruista eniten myyty tuote. 

 

 

Näkyvyys 

 

Pihtipudas-Seuralla on oma ryhmä Facebookissa. Sivuille on laitettu kuvia mm. Pihtipudas-seuran 
julkaisemista Pihtiputaan Joulu -lehdistä sekä muuta Pihtiputaaseen ja kotiseututyöhön liittyviä julkaisuja. 
Sivulla on ollut myös ilmoituksia seuran tapahtumista. Kertomusvuonna Pihtipudas-Seuran ja Kotiseudun 
Sanominen kotisivut uudistettiin. Seuran kotisivut ovat osoitteessa http://www.pihtipudas-seura.fi/. 

 

Pihtipudas - Seuran julkaisema Kotiseutulehti Pihtiputaan Joulu -lehti ilmestyi loppuvuodesta. Lehti oli 60- 
vuotis juhlapainos ja painettiin ensi kertaa kokonaan värillisenä. Lehden ulkoasu ja sisältö oli hyvin 
onnistunut. Painosmäärä oli 1000 kappaletta. Lehti saatiin myyntiin marraskuun aikana ja sitä myytiin 560 
kappaletta. Vanhoja joululehtiä myydään halvemmalla. 

 
Pikkujoulun järjestäminen kuului tänä vuonna vuorossa olevalle julkaisutoimikunnalle. Pikkujoulumatka 
suuntautui Kalajoelle kylpylään, missä oli jouluruokailu sekä muuta ohjelmaa. Reissu onnistui hyvin. 

 

Kotiseudun Sanomilla on kaksi kausikorttia LiigaPlokin kotipeleihin aikaisempien vuosien tapaan kaudelle 
2018-2019. Nämä kausikortit olivat myös seuran käytössä. 

 
 
 

Tulevaa 

 

Seuran julkaisema Pihtiputaan ja Kinnulan paikallislehti Kotiseudun Sanomat tuo kotiseutuyhdistykselle sen 
tarvitsemat tulot kotiseututyötä varten. Toivottavaa on, että lehdellä on jatkossakin lukijoita ja ilmoittajia. 
Pihtipudas koru ja sen myynti tuo lisää näkyvyyttä seuralle ja lehdelle. 

http://www.pihtipudas-seura.fi/
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Pappilan käyttöä pyritään lisäämään mainostamalla ja järjestämällä seuran puolesta tapahtumia pappilassa. 
Pihtipudas Korun markkinointia jatketaan Paula Tyyskän kanssa. Markkinoinnissa hyödynnetään korusta 
otettuja mallikuvia. 

 

Seuralla on arkistossa paljon vanhoja valokuvia ja äänitteitä. Aineiston digitoiminen on tärkeä työ. 
Asia ei kuitenkaan ole vielä edennyt. Vaikeutena on selvittää seuralle kuuluvat arkistoitavat asiat. 

 
Paikallislehtien voimakas keskittyminen isojen lehtitalojen omistukseen ja vähenevät mainostulot asettavat 
pienen kotiseutulehden puristukseen. Miten kotiseutuyhdistyksen julkaisema paikallislehti pärjää pienillä 
resursseilla? 

 
 

Pihtiputaalla 1.3.2020 
 
 

Juha Siekkinen 
Puheenjohtaja 
 


