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Toimintakertomus 2014

Haapajärvi-Seura
Haapajärvi-Seuran johtokunnan jäseninä olivat toimintavuonna 2014: puheenjohtaja Veijo
Tikanmäki, varapuheenjohtaja Ilkka Heinonen, jäsenet Aino Eronen, Juha Eronen, Marja
Kantola, Erkki Leppälä, Maritta Niska, Kyösti Niinikoski, Alpo Saarela, Timo Vesterinen ja
kutsuttuna sihteerinä Juha Heikkilä. Johtokunta on kokoontunut toimintavuoden aikana
seitsemän kertaa ja kirjannut yhteensä 83 pykälää.
Kotiseutumuseoalueella järjestettiin perinteisesti Haapajärvi-viikon pääjuhla. Lauantaina
13.7. pidetyssä juhlassa kuin myös koko viikolla oli teemana ”Maan ja metsän antimet”.
Viikon ohjelman järjestelyissä seuran perinnekulttuuritoimikuntaa olivat auttamassa
Haapajärven kaupunki, Haapajärven seurakunta, seuran ympäristötoimikunta sekä
paikallisia yhdistyksiä, järjestöjä, kylätoimikuntia ja yrityksiä.
Toimintavuoden aikana on seuralle museoitavaksi luovutettu Haapajärven postin käyttämiä
postisäkkien sulkemisvälineitä (blommisaksia, lankaa ja sinettejä). Tarpeiston luovutti
Maritta Niska. Lisäksi Kalakankaan nuorisoseuran jo kotiseutu-arkistossa olevan aineiston
täydennykseksi on vastaanotettu nuorisoseuran kirjallista aineistoa.
Haapajärvi-Seuran internet-sivut uudistettiin ja samalla päivitettiin. Uudet sivut suunnitteli
Pivosis Oy / Jussi Järvenpää.
Vuosittain seura on tarjonnut Martinmäen koulun 5. luokkalaisille tai vaihtoehtoisesti yhden
kyläkoulun oppilaille Kotikaupunki tutuksi -kotiseuturetken. Toimintavuonna Martinmäki teki
retken. Oppaana retkellä oli Juha Eronen.
Seuran johtokunta kokoontui museoalueella Ruuskan tuvassa toukokuun 21. päivä ja sen
jälkeen jatkoi iltaa talkoilla. Korjattiin vinttikaivo nostovarsineen, siivottiin aluetta ja pestiin
astiastot.
Seura yhdessä lehden kanssa järjesti heinäkuussa Haapajärvi-viikolla Suuren Autobingon
jäähallissa. Bingon käytännön järjestelyjä hoitamaan perustettiin bingotyöryhmä, jossa
olivat mukana Ilkka Heinonen, Juha Heikkilä, Jaakko Haarala, Alpo Saarela ja Timo
Vesterinen. Tapahtuman järjestelyissä ja markkinoinnissa nähtiin vaivaa. Palkinnot olivat
myös arvokkaita ja niitä oli paljon. Valitettavasti seurassa jouduttiin huomaamaan, että
autobingojen aika on ohi. Tätä uutta aktiviteettia ei kuitenkaan päätetty haudata, vaan sitä
kehitetään vuodelle 2016 pienempimuotoisena.
Messutoimikunta, joka koostuu taloustoimikunnasta täydennettynä Pertti Kuosmasella
(Jedu), Taina Ruhalalla ja Marketta Kotiniemellä, kävi keväällä tutustumassa Oulussa
monimessuihin, jossa oli mukana omana teemanaan puutarha. Pienemmällä joukolla
tutustuttiin Seinäjoen Pytinki-messuihin.
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Kotiseutumuseoalueella sijaitsevaan nk. ”museovahtimestarin” taloon rakennettiin kevään
aikana patio. Aiemmin taloon oli jo tehty lämpöremontti ja uusittu kiintokalusteita. Taloon
vuokralle muuttaneen Tuomas Paanasen kanssa tehtiin sopimus alueen ruohon
leikkaamisesta ja museorakennusten perussiivouksesta ennen kesäkauden alkua.
Seura myönsi vuoden 2014 Tunnustuspalkinnon yleisurheiluseura Haapajärven Kiilat ry:lle
seuran pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta nuorisotyöstä. Palkinto luovutettiin Kiilojen
edustajille Haapajärvi-Seuran johtokunnan jouluruokailun yhteydessä.
Vuoden 2013 syysykokouksen päätöksen mukaisesti hallinnolle ei makseta
kokouspalkkiota vuonna 2014. Puheenjohtajan vuosikorvaus maksetaan alennettuna
kuten edellisenä vuonna.
Johtokunta teki maaliskuussa taloustoimikunnan esityksen pohjalta päätöksen lehden
muuttamisesta yksipäiväiseksi syyskuun alusta lukien. Syksyllä päätettiin myös
henkilöstöön kohdistettavista säästötoimista, koska tilanteen lehtikentässä ei nähdä
lähivuosina helpottuvan. Säästö kohdistuu kahteen henkilöön. Säästöjen lopullisesta
suuruudesta päätetään vasta vuoden 2015 ensimmäisen kvartaalin jälkeen.
Seuran edustajana Kalajokilaakson Kotiseutuliiton hallituksessa toimi toimintavuonna
kotiseutuneuvos Kyösti Niinikoski.
Seuraa edusti valtakunnallisilla kotiseutupäivillä kotiseutuneuvos Juha Eronen.

Maaselkä
Lehden palveluksessa oli toimintavuonna vakituisesti seitsemän työntekijää.
Toimitussihteeri Vuokko Nyman siirtyi syksyllä osa-aikaeläkkeelle 50-prosenttisesti. Lisäksi
lehdellä oli yksi vakituinen urheiluavustaja sekä enemmän tai vähemmän säännöllisesti
lehteen kirjoittavia kolumnisteja ja pakinoitsijoita. Verkko-Maaselällä on omia blogistejaan.
Maaselälle vuosi 2014 oli rankka. Ilmoitusmyyntitulot tippuivat merkittävästi ja tällä kertaa
myös tilaustulot hinnan tarkistuksesta huolimatta hieman alenivat. Tilauspuolella
ongelmana ei ollut ainostaan alueellinen ilmaisjakelulehti vaan myös yleinen tilanne:
kauppojen lopetukset alueella, mainonnan yleinen väheneminen paperilehdissä ja
kilpailijan entisestään alentamat illmoitushinnat. Kilpailu alkaa olla epätervettä, josta
esimerkkinä kaupungin ilmoituksista tehdyt tarjoukset.
Maaselän verkkossivuja uudistettiin syksyllä 2014. Samaan aikaan käynnistettiin toimet
maksumuurin luomiseksi verkko-Maaselälle. Työtä maaselkäläisten ”leirinuotion”
kasvattamiseksi on tehty facebookin avulla ja verkkouutisointia lisäämällä. Verkossa
kävijämäärät ovat kasvaneet vahvasti, mutta vasta maksumuurin avulla kävijäaktiivisuus
voidaan kääntää edes jonkinlaiseksi maksuvirraksi.
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Maaselkä toteutti yhteistyössä Haapajärven kaupungin kanssa kaupungin ensimmäisen
tiedotuslehden nimeltä Haavikkaan toukokuussa. Kokemukset olivat molemmin puolin
hyviä.
Maaselkä-lehti toteutti pitkän tauon jälkeen lukijamatkan, joka suuntautui Välimerelle.
Viikon risteilyllä oli mukana yli 40 lukijamatkalaista päätoimittajan perheen seurassa. Tällä
kertaa all inclusive-lukijaristeily ei syönyt lehdeltä euroja, vaan matkan markkinoinnista
lehdelle maksoi korvauksen Loistoristeilyt, joka oli matkan varsinainen toteuttaja.
Lehden henkilökuntaa on koulutettu Vantaalla (YAP-koulutuksessa Marketta Kotiniemi, Eija
Paananen ja Juha Heikkilä), Oulussa (Digisilta-hankkeen koulutuspäivässä kaikki mukana)
ja Jyväskylässä myynnin osaamiskoulutuksessa toukokuussa (Marketta Kotiniemi ja Eija
Paananen). Lisäksi verkosivujen toteuttaja Mikko Anttila on pitänyt talon väen kanssa
yhteisen puhelinpalaverin verkkossivujen kehittämisestä.

Taloustoimikunta
Haapajärvi-Seuran taloustoimikunnan jäsenet olivat toimintavuonna 2014: puheenjohtaja
Veijo Tikanmäki, Ilkka Heinonen, Erkki Leppälä, Maritta Niska, Alpo Saarela ja Juha
Heikkilä (siht.). Taloustoimikunta on kokoontunut toimintavuoden aikana kuusi kertaa ja
pitänyt kerran talousseminaarin. Kirjattuja pykäliä kokouksista kertyi 73. Lisäksi
taloustoimikunta on pienemmässä koostumuksessa kokoontunut kaksi kertaa, joista on
laadittu muistiot.
Taloustoimikunta on valmistellut johtokuntaan tulevia asioita ja tehnyt museoalueen
kiinteistoihin liittyviä korjaus- ja saneerauspäätöksiä ja esityksiä johtokunnalle.
Kalajokilaakson Kotiseutuliiton joululehden ilmoitushankintaa Haapajärvi-Seurassa jatkoi
Alpo Saarela. Kyösti Niinikoski vastasi lehden jakelusta ja juttujen hankinnasta lehteen.

