Järviseutu-Seura ry:n kuulumisia
Järviseutu-Seura ry:n syyskokouksessa valittu uusi hallitus aloitti toimintansa vuoden alusta.
Uudistettujen sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu vuodeksi kerallaan valitun puheenjohtajan
lisäksi 6 – 12 seuran toimialueen kustakin kunnasta kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä ja
heille henkilökohtaiset varajäsenet. Syyskokouksen päätöksen mukaisesti nyt työnsä aloittavaan
hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi 7 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.
Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Mauri Jokela Kortesjärveltä ja jäseninä (varajäseninä)
varapuheenjohtaja Hannu Takala (Erkki Juhani Mattila) Vimpelistä, Aaro Teppo (Eerikki Laakso)
Kortesjärveltä, Heikki Valijoki (Ilmari Sulkakoski) Evijärveltä, Urpo Purola (Matti Saarenpää)
Lappajärveltä, Tuija Matintupa (Antti-Kalle Levijoki) Alajärveltä, Lasse Autio (Yrjö Huttunen)
Soinista ja Raija Koskela (Laura Mattila) Pietarsaaren Järviseutulaiset ry:stä. Seuran sihteerin ja
rahastonhoitajan tehtäviä hoitaa edelleen Riitta Tähtinen.
Hallituksella on edessään työntäyteinen vuosi. Parhaillaan on työn alla Kraatterijärven
opastussuunnitelma 1, joka valmistuu kevääseen mennessä. Tämä on kehittämishanke, jossa
laaditaan suunnitelmat investointihankkeen Kraatterijärven opastussuunnitelma 2 toteuttamiseksi.
Opastussuunnitelma 2 pitää sisällään
Kraatterijärven Georeitistön, Järviseudun
kulttuuripyöräreitistön ja Losten – Kivitippu vaellusreitin opasteiden ja viitoituksen maastoon
pystyttämiseen liittyvät käytännön toimenpiteet. Työt tältä osin pitäisi olla valmiina syksyllä 2021.
Lisänä tähän on tarkoitus rakentaa vaellusreitin Lappajärven puoleiselle osalle vielä pari laavua.
Uutena hankkeena haetaan investointirahoitusta näkötornin pystyttämiseksi Purmojärvelle LostenKivitippu vaellusreitin varteen. Tämä hanke olisi tarkoitus toteuttaa jo tulevan kesän aikana. Tornin
sijoituspaikka ja lupa sen pystyttämiseen ovat olemassa. Samoin tarkoitukseen sopiva torni on
tiedossa. Käytännön toimiin voidaan ryhtyä heti, kun hakesuunnitelma on valmis ja aloittamislupa
saatu. Kaikissa edellä mainituissa hankkeissa tarvitaan paljon talkootyötä. Tässä ovat pitäjäseurat
lupautuneet auttamaan kukin oman toiminta-alueensa töiden osalta. Hanketoimintaa tullaan
jatkamaan myös tulevina vuosina. Keskustelun alla on ollut näkötornin rakentaminen myös
Hanhivuorelle sekä yhtenäisen vaellusreitistön ja laavuverkoston rakentaminen ympäri Lappajärven
ja tämän reitistön kytkeminen toiminta-alueemme eri kunnissa jo olemassa oleviin reitistöihin ja
mahdollisiin uusiin reitteihin. Ajatuksena on saada aikaan kattava, niin vesitse kuin maitse kulkeva
ulkoilureitiistö palvelemaan alueen asukkaista ja luontomatkailusta kiinnostuneita matkailijoita.
Järviseutu-Seuran toiminta ei rajoitu pelkästään ulkoilureittien rakentamiseen. Seuran omistama
Järviseutu-Säätiö jakaa vuosittain apurahoja toiminta-alueemme erilaisille kulttuuriharrastajille.
Vaikka yksittäiset apurahat eivät ole järisyttävän suuria ovat ne edesauttamassa asianomaisen
harrastajan hankinnoissa tai muiden kulujen kattamisessa ja tunnustuksena hänen työstään
harrastuksensa parissa. Apurahat ovat vuosittain haettavissa säätiön ilmoittamana hakuaikana ja ne
jaetaan syksyisin pidettävässä Antinpäivän juhlatilaisuudessa. Tilaisuudessa jaetaan myös seuran
myöntämä Järviseutu palkinto ja Järviseudun Sanomat lehden Antti patsas.
Seura tukee vahvasti myös toiminta-alueensa pitäjäseurojen toimintaa maksamalla niille ns.
Järviseudun Sanomat lehden levikinhoitopalkkiota. Tätä kautta seura on mukana suoraan tukemassa
jokaisessa pitäjässä tapahtuvaa kotiseututyötä. Seura on muutenkin edelleen vahvasti mukana
Järviseudun Sanomat lehden julkaisutoiminnassa. Lehden käytännön julkaisusta vastaa nykyisin
Järviseudun Mediatalo Oy, mutta Järviseutu-Seura ry omistaa kyseinen osakeyhtiön koko
osakekannan. Siis edelleen jokainen Järviseudun Sanomat lehden tilaus, ja lehdessä julkaistu
mainos tai ilmoitus tukee alueellamme tapahtuvaa kotiseututyötä.

Sääntöjensä edellyttämällä tavalla Järviseutu-Seura ry käyttää kaiken varsinaisten toimintakulujen
jälkeen jäämän tuoton toiminta-alueensa kotiseutu- ja kulttuurityön tukemiseen. Uutena tähän
tähtäävänä organisaatiolisänä on seura perustanut Järviseudun Vuokratalot nimisen
kiinteistöosakeyhtiön, joka on hankkinut omistukseensa tässä vaiheessa viisi pientä osakehuoneistoa
Seinäjoelta. Näitä osakehuoneistoja vuokrataan ensisijaisesti Järviseudun alueelta tuleville
Seinäjoella asuville opiskelijoille. Tällä toiminnalla on tarkoitus paitsi tukea alueemme
opiskelijoiden asumista, niin myös pyrkiä jarruttamaan ns. aivovuotoa maakunnastamme etelän
keskuksiin. Nämä vuokra-asunnot tulevat julkisesti haettavaksi tulevan kevään aikana ja hakuaika
julkaistaan tässä lehdessä.
Edellä kerrotun lisäksi Järviseutu-Seura toimii aktiivisesti yhteistyössä alueemme kuntien ja muiden
toimijoiden kanssa tavoitteenaan seuran sääntöjen mukaisesti edistää ja ohjata Järviseudulla
tehtävää kotiseututyötä ja toimia kotiseututyötä tekevien yhdistysten ja muiden vastaavien tahojen
yhteistyöelimenä.

