Haapajärvi-seura ry Toimintakertomus 2016
Haapajärvi-Seura ry
Haapajärvi-Seuran johtokunnan jäseninä olivat toimintavuonna 2016
puheenjohtaja Veijo Tikanmäki, varapuheenjohtaja Ilkka Heinonen,
jäsenet Juha Eronen, Jaakko Haarala, Erkki Leppälä, Maritta Niska,
Kyösti Niinikoski, Alpo Saarela ja kutsuttuna sihteerinä Juha Heikkilä.
Johtokunta on kokoontunut toimintavuoden aikana kymmenen kertaa
ja kirjannut yhteensä 110 pykälää.
Seurassa toimi vuoden 2016 aikana neljä toimikuntaa:
perinnekulttuuritoimikunta, ympäristötoimikunta, taloustoimikunta ja
messutoimikunta.
Perinnekulttuuritoimikuntaan ovat kuuluneet puheenjohtajana Eeva
Pohjola ja jäseninä Juha Eronen, Riitta Heittokangas, Jaana Honkala,
Maritta Niska ja Veijo Tikanmäki.
Ympäristötoimikuntaan ovat kuuluneet puheenjohtajana Taina Ruhala
ja jäseninä Aino Eronen, Piia Kaarela, Sirkka Kumpula, Sinikka
Laajala, Liisa Leppänen ja Hannes Tolonen.
Taloustoimikuntaan ovat kuuluneet puheenjohtajana Veijo Tikanmäki
ja jäseninä Juha Heikkilä, Ilkka Heinonen, Erkki Leppälä, Maritta
Niska ja Alpo Saarela.
Messutoimikuntaan ovat kuuluneet puheenjohtajana Veijo Tikanmäki,
jäseninä Jaakko Haarala, Juha Heikkilä, Ilkka Heinonen, Marketta
Kotiniemi, Pertti Kuosmanen, Erkki Leppälä, Maritta Niska, Taina
Ruhala ja Alpo Saarela.
Seuran edustajana Kalajokilaakson Kotiseutuliiton hallituksessa toimi
toimintavuonna kotiseutuneuvos Kyösti Niinikoski.
Seuran vuotuista päätapahtumaa Haapajärvi-päiviä vietettiin 9.-17.
heinäkuuta. Järjestelyissä oli myös mukana Haapajärven kaupunki ja

seurakunta sekä muita yhdistyksiä, järjestöjä, kylätoimikuntia, yrityksiä
ja yksityisiä henkilöitä. Viikon teemana oli ”Erilaisuus on rikkaus” ja
viikon antiin sisältyi kulttuurin kirjoa, perinteisiä ja poikkitaiteellisia
tapahtumia sekä yhdessä tekemisen riemua.
Haapajärvi-Seura osallistui Suomen kotiseutuyhdistyksen
kotiseutupäiville Kajaanissa 4.-7.8. Seura pystytti messutorille oman
pisteen, missä kävi arvion mukaan noin 400 vierasta. Mukana torilla
olivat Alpo Saarela, Jaakko Haarala, Juha Heikkilä ja kaupungin
puolesta Raija Malvivaara ja Aira Huovinen. Vuosikokouksessa
seuran edustajana oli Kyösti Niinikoski.
Kotiseutupäivillä Haapajärvi-Seura valittiin vuoden
kotiseutuyhdistykseksi 2016. Palkintoa olivat vastaanottamassa Veijo
Tikanmäki, Eeva Pohjola, Juha Eronen ja Kyösti Niinikoski.
Haapajärvi-Seura osallistui Kotiseutuliiton Suomi 100 vuotta hankkeeseen ”Yksi esine- Tuhat tarinaa”. Hankkeessa kukin
kotiseutumuseo etsi esineistöstään kotiseutuaan kuvaavan esineen.
Haapajärvi-Seuran esineeksi valittiin kätilö Josefiina Saarikosken
kätilön laukku.
Seuran tunnustuspalkinto 2016 päätettiin antaa Haapajärven
yläasteelle. Koulu on ollut Unesco AspNet koulu vuodesta 2003
lähtien ja kuuluu Pohjois-Suomen Polaris-kouluverkkoon. Lisäksi
koulu on saanut Kestävän Kehityksen -sertifikaatin. Koulu tekee
yhteystyötä Belomorskiin Venäjälle, yrittäjyyskasvatusyhteistyötä
Viroon Värska Gynmasiumin kanssa ja oma Tansania projekti.
Suurena ponnistuksena Haapajärvi-Seurassa toteutettiin
valomainostaulun hankinta Haapajärven keskustaan. Tämä ns. Ledtaulu otettiin käyttöön elo-/syyskuussa. Hankkeeseen on saatu tukea
Leader-hanketukea Pohjois-Pohjanmaa ELY-keskukselta.
Haapajärvi-Seuran pitkäaikainen sihteeri ja Maaselkä-lehden
päätoimittaja Juha Heikkilä valmistautui jäämään eläkkeelle vuoden
2017 alkupuolella. Seuran uudeksi sihteeriksi ja lehden

päätoimittajaksi valittiin Tapani Pentikäinen. Hän aloitti HaapajärviSeuran palveluksessa 15.11. ja vastaavana päätoimittajana
1.12.2016.
Seuran joka toinen vuosi järjestämissä Puutarha, Piha € Mökki messuissa pidettiin välivuotta. Seuraavat messut järjestetään keväällä
2017.
Saadut lahjoitukset:
Siiponkosken Maa- ja kotitalousnaisten astiastot, johon sisältyi ruokaastiastot 40 hengelle ja kahvi-astiastot 60 hengelle.
Suomenselän osuuskaupan palveluksessa olleen Toivo Kähkösen
valokuvien arkisto on otettu vastaan. Lahjoittaja oli Marja Rautaoja.

Taloustoimikunta
Haapajärvi-Seuran taloustoimikunnan jäsenet olivat toimintavuonna
2016: puheenjohtaja Veijo Tikanmäki, Ilkka Heinonen, Erkki Leppälä,
Maritta Niska, Alpo Saarela ja Juha Heikkilä (sihteeri).
Taloustoimikunta on kokoontunut toimintavuoden aikana neljä kertaa.
Kirjattuja pykäliä kokouksista kertyi 40.
Taloustoimikunta on valmistellut lehden tervehdyttämistoimia, ledtaulun hankintaa ja muita johtokuntaan tulevia asioita sekä tehnyt
museoalueen kiinteistöihin 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.

Messutoimikunta
Toimintavuoden aikana on kokoontunut johtokunnan alainen
Messutoimikunta: puheenjohtaja Veijo Tikanmäki, Ilkka Heinonen,

Pertti Kuosmanen, Taina Ruhala, Maritta Niska, Alpo Saarela ja Juha
Heikkilä (sihteeri). Kokouksia toimikunnalla on ollut kaksi ja pykäliä
kokouksissa kirjattu kaikkiaan 19. Kokouksista on laadittu pöytäkirjat.

Perinnekulttuuritoimikunta
Eeva Pohjola (pj.), Juha Eronen, Riitta Heittokangas, Jaana Honkala,
Maritta Niska ja Veijo Tikanmäki
Perinnekulttuuritoimikunta kokoontui kolme kertaa vuoden 2016
aikana.
Haapajärvi-päivät 9. – 17.7.2016
Haapajärvi-Seuran järjestämiä Haapajärvi-päiviä vietettiin
heinäkuussa 9. – 17.7.2016. Järjestelyissä oli myös mukana
Haapajärven kaupunki ja seurakunta sekä muita yhdistyksiä,
järjestöjä, kylätoimikuntia, yrityksiä ja yksityisiä henkilöitä. Viikon
teemana oli ”Erilaisuus on rikkaus” ja viikon antiin sisältyi kulttuurin
kirjoa, perinteisiä ja poikkitaiteellisia tapahtumia sekä yhdessä
tekemisen riemua vauvasta vaariin.
Viikko alkoi lauantaina HPJ Cruising 2016 tapahtumalla ja Muutosta
liikkeelle – liikuntakätköilyn päätöstilaisuudella Ronkaalassa.
Kirkastussunnuntai alkoi juhlamessulla ja 50 vuotta sitten ripille
päässeiden tapaamisella. Iltapäivällä Haapajärven Kolikonheittäjät
järjestivät Frisbeegolfin kaupunginmestaruuskilpailut. Maanantai-iltana
olivat perinteiset museoseurat ja Sauvin Polku Spurttitapahtuma.
Tiistaina vietettiin koko perheen perinnepäivää kotiseutumuseolla,
Kuonanjärvellä vetouisteltiin sekä pyöräiltiin järven ympäri ja
kulttuurisalissa esiintyi Elias Kahila Band. Keskiviikkona toteutettiin
Rantakadulla Rauhalan Rompepäivät ja kahvikuppinäyttely Rauhalan
talossa, Juha Eronen ja Kyösti Niinikoski kävelyä Puistokadulla /
Kermarannassa ja kirkossa oli Urkuyön konsertteja. Haapajärvi – yö
pyöräily järjestettiin toista kertaa.
Torstaina Ståhlbergin museon ja kotiseutumuseon avoimet ovet sekä

lasten teatteripiknik Siiponkoskella keräsivät runsaasti kävijöitä.
Kalajokilaakson harmonikkakerho vastasi Ernestin XXIIV soitosta
kulttuurisalissa, Olkkolan kirkossa oli perinteinen kesäillan hartaus ja
Kesäillan valssi – pihatanssit ja karaoke Eurolassa. Perjantaina
alkoivat Olkkosen Erämarkkinat viidettä kertaa ja toripäivän kauppa
kävi. Koko perheen luontoretki ja Peikkopolku Pitkäkankaalla sai
lapsiperheet liikkeelle.
Pääjuhla järjestettiin kulttuurisalissa lauantaina 16.7.2015.
Juhlapuhujana oli rehtori Jari Nahkanen. Kotiseututaikurit esiintyivät,
musiikista vastasi Miukeli ja Tansania – ryhmä 2016 kertoi Itä-Afrikan
kokemuksistaan. Päivän aikana järjestettiin avoimet portit puutarhaan
ja Tuulen suhinaa, kynän huminaa tapahtumat. Sunnuntaina oli
juhlamessun ohella Kotiseutu tutuksi – kiertoajelu Juha Erosen
opastamana sekä Kesäravit. Viikon ohjelmatarjonnasta löytyi
jokaiselle jotakin.
Haapajärven kotiseutumuseo
Kotiseutumuseo pidettiin auki 30.6. – 31.7.2016 torstaisin klo 11 – 17
ja sunnuntaisin klo 12 – 16. Muina aikoina museo oli auki sopimuksen
mukaan. Kotiseutuviikolla museoalueella järjestettiin erilaisia
tapahtumia ja tällöin museo oli avoinna.
Museon piha-aluetta kunnostettiin ja museorakennuksia siivottiin.
Koululaisten kotiseuturetket
Koululaisten kotiseuturetkien järjestämistä jatkettiin.

Ympäristötoimikunta
Haapajärvi-seuran ympäristötoimikunnan jäsenet olivat Taina Ruhala,
puheenjohtaja, Sinikka Laajala, sihteeri, Aino Eronen, Piia Kaarela,
Sirkka Kumpula, Liisa Leppänen ja Hannes Tolonen.
Ympäristötoimikunnalla on ollut 2 kokousta, 22.3.2016 ja 19.10.2016

Toimintaa:
Haastoimme kaupunkilaiset viettämään Earth Houria.
Lähetimme kannanoton viranomaiselle lähiympäristössä olevien
epäkohtien vuoksi.
Haastoimme kaupunkilaiset ympäristön siivoustalkoisiin.
Haastoimme kaupunkilaisia osallistumaan pyöräilyn kilometrikisaan.
Toimikunta oli mukana Pöhinää puutarhassa -tapahtumassa
21.5.2016 Veihtilahden puutarhalla.
Huomioimme puun teemavuoden aktivoimalla kaupunkilaisia ja
taloyhtiöitä istuttamaan puita ja istutimme syreenin kotiseutumuseon
pihapiiriin.
Järjestimme kotiseutuviikon luontoretken 8.7. 2016 Pitkänkankaan
Tynnyrikosken maastoon yhdessä Haapajärven kaupungin
kulttuuritoimen kanssa. Retki oli erityisesti suunnattu lapsiperheille,
teemana oli satumainen peikkometsä ja osallistujia oli 60. Eeva
Pohjola luki Veijo Tikanmäen sadun Tynnyrikosken peikosta ja
paikalla oli myös aarretta vartioiva peikko. Kumisevan kyläyhdistys
möi lettukahvit ja makkarat. Osallistujien kesken arvottiin lasten
luontokirjoja.
Järjestimme kotiseutuviikon Kauniit pihat -kierroksen 9.7.2016.
Retkelle osallistui 23 henkilöä. Tutustuimme kolmeen erilaiseen
pihaan: Kantolat, Vilppolat ja Suorsat.
Lähetimme Haapajärven kaupungin viranhaltijoille kirjelmän, missä
toivoimme liikenteenjakajien ja liikenneympyrän istutusten
kunnostamista ja osallistumista jättiputken torjuntaan.

Maaselkä
Lehden palveluksessa oli vuoden lopussa kuusi kokoaikaista ja kaksi
osa-aikaista työntekijää. Lehden palveluksessa olivat: Tapani

Pentikäinen (päätoimittaja, Haapajärvi- seuran sihteeri), Juha Heikkilä
(eläkkeelle jäävä päätoimittaja, Haapajärvi-seuran sihteeri) Marita
Nissinen (toimitussihteeri), Jouko Lassila (toimittaja), Marketta
Kotiniemi (mediamyyjä), Janne Kallunki (painopinnan-valmistaja),
Pekka Kallunki (painopinnanvalmistaja, atk-vastaava) ja Eija
Paananen (mediamyyjä 1.8.2015 lähtien).
Vuoden aikana tapahtui henkilöstövaihdoksia, lehden uutena
päätoimittajana aloitti Tapani Pentikäinen, Toimitussihteeri Vuokko
Nyman jäi eläkkeelle 1.5.2016 ja hänen tilallaan jatkoi Marita
Nissinen. 1.12. alkaen toimittajana aloitti Jouko Lassila.
Lisäksi lehdellä oli yksi vakituinen juttukorvauksella kirjoittava
urheiluavustaja sekä lehteen kirjoittavia kolumnisteja ja pakinoitsijoita.
Verkko-Maaselällä oli omia blogistejaan.
Maaselkä toteutti vuonna 2015 liitteen uuden kauppakeskus
Stoolperin kanssa ja Haapajärven yrittäjäyhdistyksen 40 vuotisjuhlaliitteen.
Lehti luovutti joulutervehdyksiin varatun rahasumman
yleishyödylliseen tarkoitukseen. Tällä kertaa saajana oli Maaselän
Latu ry.

