Luhangan Kotiseutuyhdistys ry:n toimintakertomus vuodelta 2017
Vuoden 2017 vuosikokous pidettiin 2.4.2017 Marja- ja Matkailutila Salviassa.
Vuoden aikana hallituksen kokouksia oli yksi, mutta muita kokoontumisia ja pienempiä
puhelinkokouksia oli lukuisia lähinnä koskien korjaushanketta.
Vuosi 2017 oli pitkästä aikaa erittäin aktiivinen toimintavuosi. Siihen tietysti vaikutti
suuresti, että tämä oli kolmivuotisen korjaushankkeen ehkä tärkein toteutusvuosi.
Museo oli auki kesällä 5.6- 13.8. päivittäin klo 11-17. Oppaina toimivat Valtteri Weijo ja
Aksel Nicklen. Museon kävijämäärät on pysyneet yli 600 kävijän tasolla (2014 kävijöitä vain
noin 400 ja 2015 kävijöitä oli jo 688). Aikuisten museon sisäänpääsymaksu nostettiin 5€’oon
ja lapsien pidettiin 2€’ssa.
Isompia kävijäryhmiä oli useita. Muun muassa 16.6 vieraili 37 ympäristösopimusten kanssa
työskentelevää henkilöä ELY-keskuksista, Metsähallituksesta, Pro-Agriasta ja eri
kaupungeista Museolla. Oikein antoisa ja opettava vierailu myös oppaille.
Heinäkuun 12 Luhangan MLL piti museolla perinneleikki-illan.
Maaseutukehityksen ryhmä teki 5.9.2017 hankeretken Luhankaan. Yhtenä retken osana
museolla, jossa Arto Huuskola esitteli museon korjaushankkeen taustoja ja tilannetta
retkeläisille.
Luhangan kotiseutuyhdistys osallistui Keski-Suomen Museo ja Kotiseutupäiville Joutsassa
26.10.2017. Arto Huuskola ja Timo Aho kertoivat museon some aktiviteeteista, niiden
tuloksista sekä lyhyesti myös korjaushankkeesta ja sen tilanteesta.
Museon markkinointia tehostettiin entisestään. Päätoimenpiteistä voidaan mainita:









LC Luhanka lahjoitti varat kotisivujen laajennukseen ja Facebook mainonnan
tehostamiseen noin 200€.
Museon aukiolomainos Facebookissa tavoitti 7270 henkilöä maanlaajuisesti, joista
yli 300 jäi sivujen vakituiseksi seuraajaksi.
Uusittu kotisivu mahdollisti paremman näkyvyyden ja sen avulla kotisivuilla
saavutettiin vuoden 2017 aikana jopa 3725 kävijää, mikä on erittäin hyvä
kävijämäärä.
Museon paremman erottuvuuden tehostamiseksi Kirsti Salonen suunnitteli
Museolle oman logon, joka on nyt näkyvissä kaikkialla missä museosta kerrotaan.
"Museon kesä"- ilmoitukset uusittiin suomeksi ja englanniksi ja jaettiin
ilmoitustauluille Muuramessa, Korpilahdessa, Luhangalla, Sysmässä, Joutsassa ja
Hartolassa. Erikoisesti huomioitiin suurten teiden vierustojen ilmoitustaulut,
leirialueet ja muut yöpymispaikat, muiden museoiden ilmoitustaulut ja muut
yleensä matkailijoiden suosimat paikat.
Kaikki museosta kertovat ilmaiset nettisivut etsittiin ja niiden päivityksestä sovittiin
sivujen vastuuhenkilöiden kanssa. Kaikkiaan yli 20 sellaista nettisivua tai Facebook
sivua, jotka kertoivat museosta, löydettiin ja niiden kaikkien päivittämisestä sovittiin



sivujen vastuuhenkilöiden kanssa. Tällä savutettiin luonnollisesti erittäin laaja
katselijakunta ilmaiseksi.
Ainoa maksettu ulkopuolinen mainos on sovittu Turisti-infon kanssa. Heidän
nettimainoksensa lisäksi museon mainos näkyy myös heidän laajalti jaellussa
olevassa e-kirjassaan ”Matkailijan käsikirja”.

Jäsensivut päivitettiin kotisivuille ja jäsenrekisteriä täydennettiin saatujen tietojen pohjalta.
Jäsenille lähetettiin sähköpostilla jäsenmaksutiedot, mutta jäsenmaksujen maksamisen
seuranta on vielä järjestämättä. Jäsenrekisterissä nyt yhteensä 19 jäsentä pitäen sisällään
vuosi ja ainaisjäsenet. Paikallista jäsenhankintaa on tehty pienessä määrin ja vuoden aikana
on saatu 3 uutta jäsentä.
Kaikki saatavilla olleet 2000 luvun vuosi- ja hallituksen kokousten pöytäkirjat,
toimintakertomukset ja muut vuosikokousdokumentit on skannattu museon
dokumenttiarkistoon ja jäsenille näkyvillä kotisivujen jäsensivuilla.
Kaikki löytyneet museon ja kotiseutuyhdistyksen toiminnasta otetut vanhat valokuvat on
skannattu ja ladattu museon valokuva-arkistoon ja nähtävillä kotisivun linkistä kaikille
halukkaille.
Museon toimintaan on anottu tai saatu ulkopuolista tukea seuraavasti:






Luhangan kunta lahjoitti 1500€ kesäoppaiden palkkoihin
Luhangan Osuuspankki lahjoitti 500€ myös kesäoppaiden palkkoihin
Lions Club Luhanka avusti Kotiseutuyhdistystä maksamalla vuotuiset kotisivujen
maksut ja vuotuisen kesän aukioloilmoituksen Facebookiin. Arvo yhteensä noin
200€.
Lions Club Luhangan Ladyt lahjoittivat perhetapahtuman kahvitusten tuoton noin
200€

Eräät vierailijaryhmät vaativat museolta e-laskua. Se mahdollistettiin käyttämällä Isolta
Arkhimedes ilmaislaskutusjärjestelmää.
Yhdistyksen talous:




Tilinpäätös osoittaa 1279,27 ylijäämää
Taseen loppusumma oli 17805,06 euroa
Yhdistyksen toimintatilillä oli 8620,64 euroa ja hanketilillä oli 8464,42 euroa (joka on
haettu korvauksena hankeprojektista syntyneistä kuluista).

Korjaushankkeen toiminta ja tilanne 2017.


Juliuksen talon tyhjennystalkoot pidettiin 26 ja 27.1.2017 ennen lattiakunnostuksen
aloitusta. Sen jälkeen taloa on oikaistu ja uusia kiviä asetettu alle tueksi. Lattiat on
avattu ja alatukipuut tarkastettu ja osa vaihdettu. Talossa on lisäksi tehty sisä- ja
ulkopuolista kunnostustyötä. Osa on tehty ulkopuolisen ammattimiehen voimin ja
osa talkootyönä.



Viisi ahkeraa talkoomiestä pitivät 3.7.2017 Pellava-aitan vanhan katon purkutalkoot
ja samalla tehtiin pohja uudelle tuohikatolle.



Pellava-aitan tuohikaton tekotalkoot pidettiin 22.7.2017. Koska tuohikaton teko on
nykyään ainutlaatuinen tapahtuma, se tehtiin yleisönäytöksen luonteisesti. Lisäksi
talkoisiin yhdistettiin Museon perhetapahtuma. Perhetapahtuman sisältönä oli
tuohikaton teko näytöksen lisäksi pellavan työstöä ja pellavalangan kehruuta. Myös
museon kangaspuut oli koottu ja käytössä. Ompelijakin saapuu paikalle. Kaikki työ
tehdään perinteisin välinein ja menetelmin. Lapsille oli järjestetty tietokilpailuja. LC
Luhangan ladyt keittävät makoisat tapahtumakahvit. Tuohikattotalkoot ja
Perhetapahtuma keräsivät yhteensä noin 80-90 osallistujaa. Sää suosi, kaikki
viihtyivät erinomaisesti ja kiitosta tuli järjestäjille runsain mitoin. Noin puolet
kävijöistä oli maksavia tapahtumakävijöitä ja loput talkooväkeä tai esiintyjiä.
Kattotuohet hankittiin Virosta, koska Suomalaisilta toimittajilta ei löytynyt sopivaa
materiaalia.



YLE Keski-Suomi oli paikalle reportterin ja kuvausryhmän. Ylen raportti katonteosta
tuli radiossa tuli talkoopäivänä ja lisäksi paikallisuutisissa seuraavana maanantaina.
Myös paikallislehdet kirjoittivat artikkelit seuraavan viikon painoksissaan. Tapahtuma
toi museolle runsaasti positiivista palautetta.



Museon pihaa on kunnostettu kaatamalla huonokuntoisia puita.



Kalustoaitan perustaa nostettiin ja oikaistiin



Suurosen navetan alahirsikierto uusittiin ja perustusta korotettiin



Metsästys- ja kalastusaitta nostettiin peruskiville ja pärekatto uusittiin



Ompelijan huoneen eteisen lattiaa nostettiin ja oikaistiin



Keittokodat kunnostettiin



Aitaa korjattiin osalta matkaa

Korjausprojektista on vielä jäljellä kolmannelle vuodelle:


savusaunan kunnostus



pellava-aitan alapuutukien uusinta ja



osa aluetta ympäröivää aittaa pitää vielä kunnostaa



lisäksi jäljellä on muita pienempiä projektiin kuuluvia kunnostus tehtäviä

Hankkeeseen liittyviä korvauksia on haettu 8464,42 euroa, joka on katettu
talkootuntilistoilla, joiden arvo on 3627,60€. Talkootuntitöitä on lisäksi varastossa 3594,90€

arvosta lisälaskutusta varten. Eli korjaushankkeeseen tähän asti on käytetty yhteensä
talkootöitä 7222,50€ edestä.
Hallitus

