
 

1 
 

  

Akaa-Seura ry   VUOSIKERTOMUS  

  

Vuosikertomus vuodelta 2020 
 

Vuosi 2020 oli seuran 65. toimintavuosi. 

Jäsenasiat Vuonna 2020 seurassa oli 82 (78) jäsentä, joista henkilöjäseniä 77 (73), yhteisöjäseniä 0 (0), 

kunniajäseniä 2 (2) ja kannattajajäseniä 3 (3). Suluissa on esitetty edellisen vuoden 2019 luvut.  

Jäsenmaksun suuruus oli 20 € henkilöjäseniltä ja 20 € yhteisöjäseniltä. Kunniajäseniltä ei peritä 

jäsenmaksua. Kannattajajäseniltä ei jäsenmaksua kuluneena vuonna myöskään peritty. 

Jäsenmaksukirje lähetettiin helmikuussa.  

Hallitus  Leevi Ahonen, puheenjohtaja 

 Rauno Helenius, varapuheenjohtaja ja museoaittavastaava 

 Mirja Anttila, emäntä (kahvitus, teltta ja pöytä) 

 Liisa Kuhavuori-Lapinleimu, kansallispukuvastaava 

Marjukka Lauhkonen, erityisprojektit 

 Marjukka Nikkilä, kulttuuri- ja taidevastaava 

 Jaakko Sirola, lippuvastaava 

Liisa Sjöblom, sihteeri ja tiedotusvastaava 

 Anni Tiura, sahtikisa- ja hunajahulinavastaava 

Toimikaudella hallitus kokoontui 5 kertaa varsinaiseen kokoukseen. Kokoukset pidettiin Toijalan 

rautatieaseman kokoustilassa neljä kertaa ja yksi kokous pidettiin koronaepidemian vuoksi 

sähköpostikokouksena. Kokouksiin osallistuivat myös hallituksen ulkopuolisina 

Liisa Ahokas  

 Timo Jansson 

Juha Kosonen 

Sinikka Soljamo, arkistovastaava 

Erkki Väisänen, rahastonhoitaja  

Toiminnantarkastajat 

 Seuran toiminnantarkastajina toimivat Pirjo Rautala ja Heikki Teräväinen sekä heidän  

                          varahenkilönään Merja Lehtonen.  

Vuosikokoukset    Kevätkokous pidettiin poikkeussäännöksen turvin koronaepidemian vuoksi vasta syksyllä 29.9. 

                         Keväällä kokoontumiset olivat kiellettyjä tartuntavaaran vuoksi. Kokous oli Toijalan rautatieaseman  

                          kokoustilassa, läsnä 12 jäsentä. 

 Syyskokous pidettiin 10.11. Toijalan rautatieaseman kokoustilassa, läsnä 11 jäsentä. 

Muut kokoukset   

                         Liisa Sjöblom edusti Akaa-Seuraa Suomen Kotiseutuliiton vuosikokouksessa Kokkolassa 21.11. sekä 

                          osallistui samalla siellä pidetyille Kotiseutupäiville. 
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Tapahtumat Kansallispuvut olivat esillä kirjastossa koko vuoden.  

 Seuran myyntituotteita, mukeja, huiveja ja kirjoja on ollut koko vuoden myynnissä Sämpyn eli Harri 

Nieminen-Toivettulan myymälässä Pätsiniementie 7:ssä. Liike oli kuitenkin suuren osan vuodesta 

suljettuna. 

 Uusia kuvateoksia Toijalan kauppala 1946 – 1976 oli myynnissä myös Akaan Seudun toimituksessa, 

Akaan pääkirjastolla ja Sinikka Soljamolla. Tosin Akaan Seudun toimitus oli suljettuna suuren osaa 

vuotta koronan takia. 

 Toijalan teollisuus -teemakahvilaa suunniteltiin aiheena VKT. Tilaisuutta ei kuitenkaan pystytty 

pitämään koronaepidemian vuoksi. 

Akaan-Sääksmäen sahtimestaruuskilpailu peruttiin koronan takia. 

Jaakonpäivätapahtuma peruttiin samasta syystä. 

Hunajahulinoille ei osallistuttu koronan takia. 

Euroopan kulttuuriperintöpäivään ei osallistuttu. 

Akaan pääkirjastossa oli lokakuussa Timo Enäkosken Toijalan menneitä kuvia ja kulkijoita - näyttely, 

jossa oli esillä valokuvia ja asiakirjoja. Enäkosken apuna näyttelyä järjestämässä olivat Akaa-

Seurasta Sinikka Soljamo ja Timo Jansson, jotka myös purkivat näyttelyn sen jälkeen.  

Joulumyyjäiset peruttiin koronan takia, kuten myös jo S-Markettiin ja K-Supermarkettiin sovitut 

myyntipöydät, jossa oli tarkoitus myydä Toijalan kauppala kuvateoksia ja muita tuotteitamme. 

Kotiseutuneuvos -arvonimi 

Seura haki pitkäaikaiselle kotiseututoimijalle, entiselle Akaa-Seuran puheenjohtajalle ja 

historiikkien kirjoittajalle Markku Lapinleimulle kotiseutuneuvoksen arvonimeä, jonka tasavallan 

presidentti myönsi hänelle. 

Kotisivut Lauri Ahonen ja Hanna Lukka laativat seuralle uudet kotisivut, jotka avattiin lokakuussa. Liisa 

Sjöblom jatkoi uusien sivujen ylläpitoa sekä Facebook-sivuston ylläpitoa.  

Tiedotus Seuran facebook-sivuilla julkaistiin maaliskuusta kesäkuuhun päivittäin yhteensä 77 arkistokuvaa, 

jotka viittasivat Akaan teiden nimiin. Lukijat saivat arvuutella, mikä tie oli kyseessä. 

 Toijala ollutta ja mennyttä -facebook sivustolla tiedusteltiin taustatietoja seuran arkistokuville. 

 Akaan Seutu julkaisi: 

o Helmikuussa artikkelin saamistamme Saimi Hämäläisen hiililuonnoksista. 

o Huhtikuussa kehystetyistä Hämäläisen hiililuonnoksista oli juttu Akaan Seudussa. 

o Kesäkuussa jutun kesätyöntekijästämme Leo Mäntysaaresta, joka skannasi valokuvia 

kuukauden ajan. Kaksi viikkoa kustannettiin Etelä-Pirkanmaan antaman avustuksen 

turvin. Sinikka Soljamo toimi työnjohtajana pääkirjastolla. 

o Lokakuussa ’Vanhat postikortit, kirjeet ja kuvat esittelevät Toijalan historiaa Akaa-

Seuran näyttelyssä’ artikkelin kulttuurisivuillaan. 
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o Joulukuussa julkaistiin Markku Lapinleimun kotiseutuneuvos -arvonimestä kertova 

juttu. 

o Lehdessä julkaistiin arkistokuvia, joiden tapahtumia, henkilöitä ja rakennuksia yleisö 

sai tunnistaa. 

o Akaa-Seura laittoi maksullisen ilmoituksen kesätyöntekijästä toukokuussa ja hyvän 

joulun toivotuksen joulukuussa Akaan Seutuun. 

  

Arkistot Sinikka Soljamo huolehti arkistoista ja vanhojen valokuvien esittelystä ja tunnistuksesta, hän piti 

myös seuran lehtileikekansiota. Yhdessä Timo Janssonin kanssa hän järjesteli valokuva-arkistoa ja 

skannasi kuvia sekä luetteloi niitä. Akaa-Seuran arkistokuvia lainattiin erilaisiin esitystarkoituksiin. 

Noin tuhat sotakuvaa luovutettiin Vapriikin kuva-arkistoon, jotka olivat kotiseutuneuvos Pekka 

Pennasen kokoelmissa. Nämä olivat pääasiassa hänen veljiensä Matin ja Mikon ottamia. 

Arkistoon hankittiin skanneri, ulkoinen muisti ja arkistokaappi. 

 

Saimme  

- Saimi Hämäläisen opiskeluaikaisia luonnoskuvia Markku Aaltoselta Humppilasta.  

- Timo Enäkosken kirjastossa esillä olleen näyttelymateriaalin seuran omistukseen. 

- Kai Helpiöltä kotiseutuaiheisia valokuvia ja kirjoja 29 kpl lahjoituksena, sekä Toijalan 

asekätkentää koskevia tuomioistuinlausuntoja ja J.V. Hellbergin puhe vuodelta 1928, joka oli 

pidetty sovintopäivällisillä 10 vuotta kapinan jälkeen.  

- Marjut Hakala lahjoitti Vihtori Jokelan ja Nestori Kilven muistelmat vuodesta 1918. Keräyslupa 

Lääninhallitukselta 1946 Akaan ryijyä varten ja kuva ryijystä. 

- Päivi Saarinen lahjoitti isänsä valokuvaaja Veijo Niemisen valokuvia ja negatiiveja. 

- Mikko Miekka ja Arja Raiski lahjoittivat valokuvia.  

Tuulimylly ja aitat Karllundissa  

 Hallintasopimuksen mukaan Marjukka Lauhkonen esitteli Vanhalan tuulimyllyä ja Äykön aittoja  

 tarvittaessa. 

Kansallispuku  Suomen kulttuurirahaston Pirkanmaan rahastolta saatua apurahaa 4 500 euroa ei vielä käytetty,  

                           mutta projekti kansallispuvun uudistamiseksi käynnistettiin. Asiaa hoitaa Hilu Toivonen-Alastalo ja  

                           hallituksen vastuuhenkilöksi nimettiin Liisa Kuhavuori-Lapinleimu. Koronavirus haittasi tätä  

                           projektia. Yhteispalaveri saatiin kuitenkin järjestettyä ja tarjouskilpailu mallipukujen teosta. 

Apurahat Kotiseutuneuvoksen arvonimeä varten saatiin lahjoituksia 2820,-. 

Etelä-Pirkanmaan Osuuspankilta kesätyöntekijän palkkaamiseen 400,-. 

Kilpailut Osallistuimme Kotiseutuliiton kotiseututeos -kilpailuun sekä Vuoden Kotiseutuyhdistys -kisaan,  

                          kummassakaan ei tullut menestystä. 
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Jäsenet Pitkäaikainen jäsenemme Kauko Alamäki kuoli maaliskuussa, omaisia muistettiin adressilla. 

Kirja- ym. myynti 

Hankittiin kirjoja myytäväksi: Akaa yli vaikeiden aikojan osat 1 ja 2 molempia 10 kpl. Käskynä 

kohtalon 10 kpl.  

Kirjoja on myyty Akaan Seudussa, pääkirjastossa, Sämpyn liikkeessä sekä suoraan Sinikka 

Soljamolta ja Liisa Sjöblomilta. 

Kehystytettiin Saimi Hämäläisen hiililuonnoksia Timon kuvakaupassa. Ne jäivät liikkeeseen 

myyntiin, ja myydyistä tauluista Akaa-Seura sai provision. Kaksi taulua lunastettiin seuralle. 

 Huiveja myytiin Akaan kansallispuvun essun ja röijyn suunnittelun rahoittamiseksi.  

Varastotilanne on seuraava (suluissa edellisen vuoden 2019 luvut): 

Toijalan kauppala 1946 – 1976 -kuvateos 597    (628) kpl 

 Perinteitä ja tätä päivää –historiikki               108     (112) kpl  

Akaa yli vaikeiden aikojen 1    10      (0)   kpl 

Akaa yli vaikeiden aikojen 2    10       (0)  kpl 

Käskynä kohtalon    10       (0) kpl 

Akaa-mukeja     16      (17) kpl 

Putkihuiveja                            167    (167) kpl. 

Akaassa 22.4.2021 

Akaa-Seura ry, hallitus 

 


