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Yleistä
Järviseutu-Seura tekee alueellista kulttuuri- ja kotiseututyötä yhteistyössä Järviseudun
pitäjäseurojen, Pietarsaaren Järviseutulaiset ry:n sekä muiden kotiseututyötä tekevien tahojen
kanssa. Järviseutu-Seura ry on Suomen Kotiseutuliiton jäsen. Yhteistyökumppaneihin voidaan
lukea myös Helsingin Eteläpohjalaiset sekä Etelä-Pohjanmaan museo- ja kotiseutuyhdistys.
Järviseutu-Seuran v. 1982 perustamalla Järviseutu-Säätiöllä on oma hallinto, jossa Seuran
valitsemia edustajia on kuusi ja E-P:n liitolla kaksi.
Järjestötoiminta ja kotiseututyö
Järviseutu-Seura pyrkii olemaan aloitteentekijänä kotiseudun ja seutukunnan kehittämiseen
liittyvissä asioissa. Seura toteuttamien hankkeiden avulla on rakennettu Tervareitti, LostenKivitippu vaellusreitti, Järviseudun kulttuuripyöräreitistö sekä Kraatterijärven Georeitti. Tulevana
toimintavuonna näiden reitistöjen opastus ja viitoitus rakennetaan yleisten standardien mukaiseen
kuntoon. Tätä alueemme matkailun ja virkistyskäytön edistämiseen tähtäävää hanketoimintaa
tullaan jatkamaan edelleen yhteistoiminnassa seutukunnan kuntien kanssa. Pitäjäseurojen välisessä
tietokilpailussa, kiertopalkintona on koko Järviseutua kuvaava Tervatynnyri nimeltä
Kotiseututietäjä. Kiertopalkintoon on ainoana yksi kiinnitys Evijärvi-seuralla. Omakseen palkinnon
saa kolmesta kiinnityksestä.
Yhdessä Järviseutu-säätiön ja Järviseudun Mediatalo Oy / Järviseudun Sanomat-lehden kanssa
toteutetaan yhteinen Antin päivän juhla sekä nimetään Järviseutu-palkinnon saaja, palkinto
luovutetaan Antin päivän juhlassa. Osallistutaan valtakunnallisille kotiseutupäiville 13.-16.8.2020
Kokkolassa. Järviseutu-Seura järjestää kotiseutupäiville yhteiskuljetuksen, johon voivat osallistua
myös pitäjäseurojen ja muiden paikallisten tahojen edustajat. Kesällä käydään entiseen tapaan
paikallisissa konserteissa sekä kesäteatteriesityksissä. Pyritään järjestämään myös kotiseutuaiheisia
retkiä.
Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan Järviseudun pitäjien kesämarkkinoille.
Toimintaa seuran jäsenistön vahvistamiseksi ja aktivoimiseksi tehostetaan yhteistoimin
pitäjäseurojen kanssa.
Järviseudun Historian ja muiden kotiseutujulkaisujen myyntiä pyritään tehostamaan
kampanjoinnilla. Järviseudun Historia –kirjasarjaa digitoidaan parhaillaan. Järviseutulaisen
kaunokirjallisuuden, kyläkirjojen jne. julkaisemista tuetaan mahdollisuuksien mukaan.
Avustukset
Seura tukee alueen pitäjäseurojen toimintaa vuosittaisella toiminta-avustuksella sovittuja
periaatelinjauksia noudattaen sen mukaan kuin vuosittainen budjetointi sallii. Seura tukee myös
seutukunnan alueen tapahtumia ja yksittäisiä hankkeita talouden sallimissa rajoissa. Muu
avustustoiminta pyritään ohjaamaan Järviseutu-säätiön kautta.

Hallinto
Uusien sääntöjen mukaisesti hallituksen jäsenten lukumäärää tultaneen vähentämään alkavasta
toimintakaudesta lähtien syyskokouksessa tehtävien päätösten mukaisesti. Hallitus kokoontuu
vuoden aikana n. 10 kertaa, aina kuukauden ensimmäisenä tiistaina, mikäli mahdollista.
Ylimääräisiä kokouksia pidetään tarvittaessa ja osa kokouksista toteutetaan sähköposti- sekä
puhelinkokouksina. Järviseutu-Seuran hallitus valitsee omistamiensa Järviseudun Mediatalo Oy:n ja
Järviseudun vuokratalot Oy:n yhtiökokouksiin 2 edustajaa kuhunkin. Molemmissa yhtiöissä
varsinaisia yhtiökokouksia on yksi vuodessa. Järviseutu-Seura lähettää edustajana myös Suomen
Kotiseutuliiton vuosikokoukseen.
Hallitus voi tarvittaessa perustaa toimikuntia joidenkin yksittäisten asioiden selvittämistä varten.
Toimikunnan jäsenmäärä on 3-5 jäsentä. Kirjanpito sekä palkkojen ja palkkioiden laskeminen
ostetaan tilitoimistolta. Järviseutu-Seura ry:n vuosikokous pidetään viimeistään kesäkuussa ja
syyskokous viimeistään marraskuussa.
Hanketoiminta
Järviseutu-Seura on hakenut rahoitusta Leader Aisaparilta
1. Kraatterijärven opastussuunnitelma 1. -hankkeeseen 1.11.2018 - 31.8.2019. Kehittämishanke
Hankkeen toteuttamiseksi on haettu lisäaikaa 31.5.2020 saakka. Opastussuunnitelman
kustannusarvio on valmistunut ja maanomistajaluvat saatu ja näiden perusteella on voitu hakea
opastussuunnitelman jatkohanketta. (Kraatterijärven opastussuunnitelma 2) Suunnitteluhanke
valmistuu 31.5.2020 mennessä suunnitelmien mukaisesti.
2. Kraatterijärven opastussuunnitelma 2. –hankkeeseen 1.10.2019-1.10.2021. Investointihanke.
Hakemus on hyväksytty Aisaparin hallituksessa ja odottaa nyt ELY-keskuksen päätöstä.
3. Järviseutu-Seura Ry:n suunnitelmissa on hankkia omistukseensa Pohjanmaan Laa- ja
Radioharrastekerholta heidän Metsähallitukselta lahjoituksena saamansa Töysän Mäkelässä
sijainneen palovartiotornin. Se on tarkoitus pystyttää Purmojärven Rantalan kylään entisen
kolmiomittaustornin paikalle. Toinen palotorni on tarkoitus purkaa Alajärven Pyhävuorelta ja siirtää
se Hanhivuorille. Näihin tullaan hakemaan hanketukea Leader Aisaparilta tulevana toimintavuotena
2020.

