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Pihtipudas-Seura ry  
Pihtipudas  
  
  
Pihtipudas-Seura ry:n toimintakertomus vuodelta 2021  
  
  
  
  
Yleistä  
  
Päättynyt vuosi oli Pihtipudas-Seura ry:n 63. 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  
2021  68  86  9  163  
2020  81  81  9  171  
2019  81  79  10  170  
2018  70  81  10  161  
2017  65  83  11  161  
  
Hallituksen puheenjohtajana toimi Juhani Krook ja varapuheenjohtajana Raimo Pärnänen. Seuran 
sihteerin ja rahastonhoitajan tehtäviä kuluneena vuonna hoiti Pia Painokallio huhtikuun loppuun 
asti ja siitä eteenpäin Reija Kärkkäinen. Hallituksen muut jäsenet olivat Riitta Höykinpuro, Jouni 
Hämäläinen, Salla Kumpulainen, Jukka Tavaststjerna, Juha Siekkinen ja Raili Urpi. Hallitus 
kokoontui vuoden 2021 aikana 10 kertaa.  
  
Kotiseudun Sanomien julkaisutoimikunnan jäseninä hallituksesta olivat istuva puheenjohtaja 
Juhani Krook ja Juha Siekkinen. Kinnula-Seuran edustajana julkaisutoimikunnassa aloitti Lassi 
Niinijärvi. Joululehtitoimikunnassa olivat Riitta Höykinpuro, Salla Kumpulainen, Jouni Hämäläinen, 
Juhani Krook, Raimo Pärnänen, Juha Siekkinen ja seuran sihteeri. Joululehtitoimikunta kokoontui 
vuoden 2021 aikana 4 kertaa. Pihtipudas-korun asioista vastasi korutoimikunta, johon kuului 
Juhani Krook, Salla Kumpulainen, Juha Siekkinen, Hanna Kankaanpää ja markkinointivastaava 
Paula Tyyskä.  
  
Sihteeri postitti edellisen vuoden tapaan Pihtipudas-Seuran jäsenkirjeen jäsenistölle kesällä 2021.  
  
Tilintarkastaja on HTM Päivi Karhala ja varalla Matti Oksanen Tilintarkastus Karhala Oy:sta. 
Toiminnantarkastajana on Martti Pasanen ja varalla Erkki Nikkilä.  
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Toiminta  
  
Vuosi 2021 oli vielä koronarajoituksia täynnä. Covid-19-pandemia jatkoi leviämistään uusineen 
variantteenein. Kokoontumisrajoituksista johtuen Pihtipudas-Seuran toiminta oli rajoitettua. 
Kesällä rajoitukset kevenivät, joten vuotuisista tapahtumista järjestettiin luonnonkukkien päivän 
retki Rantaraitilla ja luontokirkko Alvajärven maamiesseurantalolla. Kirkkoherrana toimi Jukka 
Kemppainen. Jumalanpalvelus pidettiin ulkona, auringon paisteessa. Osallistujia oli runsaasti.  
  
  

     
Luontokirkko Alvajärvellä        Luonnonkukkien päivän retki Rantaraitilla  
  
Pihtipudas-Seuran sääntömääräinen kevätkokous pidettiin keskiviikkona 14. huhtikuuta ja 
sääntömääräinen syyskokous pidettiin tiistaina 14. joulukuuta, molemmat Wanhassa Pappilassa. 
Pihtipudas-Seura jakaa vuosittain stipendin peruskoulun ja lukion päättäneelle oppilaalle. Tänä 
vuonna yläkoulun stipendin (lahjashekki) sai Essi Auhtola ja lukion stipendin (Pihtipudas-koru) sai 
Heidi Rinne. Stipendien myöntämisen perustana on muu kuin koulu- tai urheilumenestys. Lisäksi 
jaettiin historiaa ja kotiseututyötä harrastaville oppilaille Pihtiputaan Kirja II. Kirjan sai yläkoululta 
Ossian Inkeroinen ja lukiolta Saara Turpeinen.  
  
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 2021. Kiinteistönhoitotöistä 
vastasi Jari Rauhala ja siivouksesta Saara Jetsonen.  
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Pihtiputaan kotiseutumuseo  
  
Museo oli avoinna 8.6.-7.8.2021 välisenä aikana viitenä päivänä viikossa ja tarvittaessa 
muulloinkin. Museotyöntekijöinä olivat Anni Luomala ja Henri Huikari. Museotyöntekijöiden 
palkkaukseen saatiin Pihtiputaan kunnalta nuorten kesätyöllistämistukea. Museoon ei peritä 
pääsymaksua.  
  
Kotiseutumuseon kävijämäärä oli vieraskirjan mukaan jakautunut seuraavasti.  
v. 2021  265 hlöä  
v. 2020  170 hlöä  
v. 2019  398 hlöä  
v. 2018  285 hlöä  
v. 2017  382 hlöä  
  
  
Myllyahon Wanha Pappila  
  
Wanhan Pappilan talonmiehen tehtävistä on vastannut Raija Luomala lokakuun loppuun asti. 
Molempien asuntojen vuokralaiset vaihtuivat vuoden lopulla ja tästä aiheutui yhden kuukauden 
vuokrienmenetys.   
  
Wanhan Pappilan käyttö vuosina:    
2021           20  
2020  16  
2019  30  
2018  25  
2017  31  
  
  
  
  
Muu toiminta  
  
Pihtipudas-Seura osti tammikuussa Liitonmäeltä metsätilan ja möi loppuvuodesta Wanhan 
Pappilan metsää.  
  
Pihtipudas-Seura osallistui kesällä pidettävään kesäputtaalaisten tapahtumaan Kaakkurin lavalla 
esittelemällä Pihtipudas-korua.   
  
Valtakunnalliset Kotiseutupäivät järjestettiin elokuussa Oulussa ja niille osallistui seuran puolesta 
Raimo Pärnänen.   
  
Syksyllä puheenjohtajat esittelivät Pihtipudas-Seuran toimintaa Putaanvirran koululla, osana 
koululaisten monialaista oppimiskokonaisuutta.  
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Pihtipudas-koru  
  
Pihtipudas-korua markkinoitiin mm. kesän juhliin ja syksyllä järjestettiin kampanja, jossa kerättiin 
tarinoita Pihtiputaasta. Tarinan lähettäneiden kesken arvottiin Pihtipudas-koru. Ensimmäistä 
kertaa Pihtipudas-Seura lahjoitti myös stipendinä uudelle ylioppilaalle Pihtipudas-korun. 
Kokonaisuutena korun myyntiin toisesta koronavuodesta huolimatta oltiin edelleen tyytyväisiä.  
          

        
Näkyvyys  
  
Pihtipudas-Seuralla on oma ryhmä Facebookissa www.facebook.com/pihtipudasseura. Sivuille on 
laitettu kuvia mm. Pihtipudas-seuran julkaisemista Pihtiputaan Joulu -lehdistä sekä muita 
Pihtiputaaseen ja kotiseututyöhön liittyviä julkaisuja. Sivulla on ollut myös ilmoituksia seuran 
tapahtumista. Seuran kotisivut ovat osoitteessa www.pihtipudas-seura.fi.  
  
Pihtipudas-Seuran julkaisema Kotiseutulehti Pihtiputaan Joulu -lehti ilmestyi loppuvuodesta ja 
painosmäärä oli 1 000 kappaletta. Lehti saatiin myyntiin marraskuun aikana ja sitä myytiin 650 
kappaletta. Vanhoja joululehtiä myydään halvemmalla.  
  
  
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. Kotiseudun Sanomia kehitetään mm. tulevalla 
digiuudituksella. 
  
Pihtipudas koru ja sen myynti tuo lisää näkyvyyttä seuralle ja lehdelle.   
  
Pappilan käyttöä pyritään lisäämään mainostamalla ja järjestämällä seuran puolesta tapahtumia 
pappilassa.  
  
Pihtipudas-Seura on panostanut varallisuuden hoitoon sijoittamalla kiinteistöihin ja hoitamalla 
ostamiaan metsäkiinteistöjä.  
  
 
 
   
Pihtiputaalla 10.3.2022  
   
Juhani Krook  
Pihtipudas-Seuran puheenjohtaja           
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