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Haapajärvi-Seura
Haapajärvi-Seuran johtokunnan jäseninä olivat toimintavuonna 2015:
puheenjohtaja Veijo Tikanmäki, varapuheenjohtaja Ilkka Heinonen, jäsenet Juha
Eronen, Jaakko Haarala, Marja Kantola, Erkki Leppälä, Maritta Niska, Kyösti
Niinikoski, Alpo Saarela ja kutsuttuna sihteerinä Juha Heikkilä. Johtokunta on
kokoontunut toimintavuoden aikana viisi kertaa ja kirjannut yhteensä 53 pykälää.
Haapajärvi-päivät pidettiin heinäkuun toisella viikolla. Lauantaina 12.7. pidetyssä
pääjuhlassa kuin myös koko viikolla oli teemana ”Kultturissa voimavara”. Viikon
ohjelman järjestelyissä seuran perinnekulttuuritoimikuntaa olivat avustamassa
Haapajärven kaupunki, Haapajärven seurakunta, seuran ympäristötoimikunta sekä
paikallisia yhdistyksiä, järjestöjä, kylätoimikuntia ja yrityksiä.
Toimintavuoden aikana on seuralle kotiseutuarkistoon arkistoitavaksi luovutettu
Kalakankaan Nuorisoseuran kirjallinen aineisto. Luovutuksen suoritti Juhani
Povelainen.
Sukututkimusta aktiivisesti harrastava Terttu Suorsa on talkootyönä digitoinut
Haapajärvi-Seuralle kotiseutuarkistoon lahjoituksena saadun Sorolan suvun
sukututkimusaineiston.
Museoalueella korjattu varastomakasiinin lahonut hirsi. Paavo Laajalahti veljensä ja
apulaisensa kanssa suorittivat korjauksen.
Kotiseutumuseoalueella pidettiin siivoustalkoot 26.5. Ennen talkoita johtokunta
kokoontui ja kävi läpi viisi asiakohtaa.
Linja-autoaseman kiinteistössä sijainneesta varastosta jouduttiin luopumaan
kiinteistön purkamisen vuoksi. Uudeksi varastoksi seura vuokrasi Rantakadun nk.
televarikon kiinteistöstä yhden huoneen. Tavaroiden siirtämiseksi järjestettiin
kahdet talkoot.
Tuomas Paanasen kanssa tehtiin sopimus kotiseutumuseoalueen ruohon
leikkaamisesta ja museorakennusten perussiivouksesta ennen kesäkauden alkua.
Vuosittain seura on tarjonnut Martinmäen koulun 5. luokkalaisille tai vaihtoehtoisesti
yhden kyläkoulun oppilaille Kotikaupunki tutuksi -kotiseuturetken. Toimintavuonna
Martinmäki teki retken. Oppaana retkellä oli kotiseutuneuvos Juha Eronen.
Seura järjesti 21.-22. toukokuuta Pohjois-Suomen suurimmat Puutarha, Piha €
Mökki -messut toistamiseen. Edellinen kerta vuonna 2013. Edellisistä messuista oli
otettu opiksi ja messujen sisältöä kehitettiin. Messuista on muodostunut merkittävä

kaupunkiin väkeä kokoava tapahtuma. Yleisöä vapaaliput huomioiden oli
kaksipäiväisillä messuilla noin 6 000. Messuilla oli lähes 100 näytteilleasettajaa.
Esintymässä olivat mm. juontaja, kukka-asiantuntija Sonja Lumme, kokki Janne
Pekkala, suunnittelija Heidi Hannus, markkinointipäällikkö Rauno Vihtari. Messujen
yhteydessä järjestettiin jäätelönsyönnin SM-kisat sarjoina miehet ja naiset.
Yhtesityökumppanina kisassa oli Liisankankaan Kotijäätelö.
Messutoimikuntaan ovat kuuluneet puheenjohtajana Veijo Tikanmäki, jäseninä Ilkka
Heinonen, Alpo Saarela, Erkki Leppälä, Maritta Niska, Jaakko Haarala, Taina
Ruhala, Pertti Kuosmanen, Marketta Kotiniemi ja sihteerinä Juha Heikkilä.
Vuoden 2014 syysykokouksen päätöksen mukaisesti hallinnolle ei makseta
kokouspalkkiota vuonna 2015. Puheenjohtajan vuosikorvaus maksetaan
alennettuna kuten edellisenä vuonna.
Seuran edustajana Kalajokilaakson Kotiseutuliiton hallituksessa toimi
toimintavuonna kotiseutuneuvos Kyösti Niinikoski.
Seuraa edusti valtakunnallisilla kotiseutupäivillä kotiseutuneuvos Juha Eronen.
Seuran edustus teki vierailun Ruotsin Eskilstunaan Mälerdalenin HaapajärviSeuran 45-vuotisjuhlaan. Vierailulla olivat mukana seuran puheenjohtaja Veijo
Tikanmäki, perinnekulttuuritoimikunnan puheenjohtaja Eeva Pohjola, johtokunnan
jäsenet Alpo Saarela ja Jaakko Haarala sekä seuran sihteeri Juha Heikkilä.
Emäseura muisti juhlivaa seuraa.
Haapajärvi-Seura kävi vastavieraillulla myös omaa kotiseutulehteä kustantavan
Juuka-Seuran luona Juuassa. Matkalla olivat mukana kotiseutuneuvos Kyösti
Niinikoski, Veijo TIkanmäki, Alpo Saarela, Jaakko Haarala ja Juha Heikkilä.
Ajankohta 22.5. Lehteen tutustumisen lisäksi vierailtiin alueen nähtävyyksissä, mm.
kotisetuyhdistyksen kunnostamassa vesimyllyssä, Paalasmaan saaristossa ja
näkötornissa, puukaupungissa, paikallisessa Vuolukivi yrityksessä. Mukaan saatiin
myllyssä päivän aikana jauhettuja uutisjauhoja.
Haapajärvi-Seuran edustajia kävi vierailulla kotiseutulehden painavassa
Suomalainen Lehtipaino Oy:ssä Kajaanissa 20.4. Matkalla olivat mukana
kotiseutuneuvos Kyösti Niinikoski, Ilkka Heinonen, Erkki Leppälä ja Juha Heikkilä.
Seura ja lehti järjestivät yhdessä lukijamatkan syksyllä Välimerelle. Costa Cruisesin
risteily kesti 10 vuorokautta ja Haapajärvi-Seuran/Maaselän edustajana oli matkalla
mukana matkaisäntänä Alpo Saarela.
Juha Erosta ja Kyösti Niinikoskea muistettu heidän merkkipäivinään. Juha täytti 85
vuotta ja Kyösti 80 vuotta.
Seura muisti Keski-Pohjanmaan Sotilapoikien Perinnekiltaa sen juhliessa 20.
vuottaan. Seuran edustajina kävivät kiltaa onnittelemassa juhlassa
varapuheenjohtaja Ilkka Heinonen ja kotiseutuneuvos Kyösti Niinikoski.

Haapajärven Vanhainkotiyhdistystä on muistettu yhdistyksen juhlapäivänä.
Onnittelemassa Vanhainkotiyhdistystä kävivät kotiseutuneuvokset Juha Eronen ja
Kyösti Niinikoski.
Toimintavuoden aikana valittiin ensimmäisen kerran ”Vuoden haapajärvinen”.
Valintaraadissa oli mukana sekä Haapajärvi-Seuran että kotiseutulehti Maaselän
edustajat. Kokoonkutsujana toimi Maaselkä-lehti.
Seuran tunnustuspalkinto (rahapalkinto ja kunniakirja) vuonna 2015 päätettiin antaa
Haapajärven Vanhainkotiyhdistykselle. Tunnustuspalkinto luovutettiin
Vanhainkotiyhdistyksen edustajille johtokunnan jouluruokailun yhteydessä.
Seuran jäseniksi ovat toimintavuoden aikana liittyneet Sinikka Kaari ja Liisa
Tuohinto.

