Perniön kotiseutuyhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2010
Johtokunta
Puheenjohtaja Antero Peijonen, varapuheenjohtaja Heikki Karhumäki, sihteeri Paavo Heinonen,
rahastonhoitaja Jorma Leino, leikekirjan hoitaja Aimo Niemi, jäsenet Ritva Piironen ( tilat ) ja
Jouko Nivalinna (tutkija). Erovuorossa v. 2010 olivat Antero Peijonen, Ritva Piironen ja Jorma
Leino, jotka kaikki valittiin uudelleen.
Talous ja jäsenistö
Yhdistys toimii edelleen taloudellisesti vankalla pohjalla, vaikka vuoden aikana on varoja käy tetty useisiin kohteisiin kohtalaisiakin summia.
Kalenterimyynti, kirjamyynti ja jäsenmaksut ovat pääasialliset tulolähteet. Kaupunki avusti
myös hiukan, joka käytettiin paikallisperinteen jatkamiseen eli Vappuaamuun museonmäellä.
Jäsenmäärä on jälleen hieman kasvanut, jäsenmaksunsa maksaneita jäseniä oli vuoden lopussa 176.
Vuoden aikana yhdistykselle hankittiin uusi Carlacom -sanelu-/tallennuslaite.
Lisäksi saimme 1000 euron tukisumman toimintaamme LC Perniön juhlavuonna, joka on käsitettävä hyvä pitkä-aikaisen yhteistyön merkkinä Perniön Seudun Joulu -lehden toimittamisessa.
Kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 13.4.2010 Osuuspankin tiloissa. Kokouksen päätteeksi AnnaStiina Junnila kertoi Salon - Perniön museoiden tulevaisuudesta ja erityisesti syksyllä pidettävistä Perniön museon 80-vuotisjuhlista. Johtokunta kokoontui vuoden aikana viisi kertaa.
Toiminta
Yhdistyksen toiminta on ollut moniulotteista edellisten vuosien tapaan: Heti toimintavuoden
alussa valmistui murrepakinakirja “Kustar ja Sofjar”, jonka sisältö perustuu Ilmari “immi” Peijosen vuosikymmenten aikana kirjoittamiin murrejuttuihin. Kirjan kuvitus oli osin Pekka Poutasen ja samalla avunantoa kotiseututyöllemme.
Osa kirjan tuotosta luovutetaan kustannussopimuksen mukaisesti Perniön Sisu ry:lle.
XVI Vappuaamu museonmäellä sujui perinteiden mukaan. Puhujana oli tänä vuonna Maija
Rautamäki ja järjestämässämme tilaisuudessa oli mukana useita musiikinalan ym. yhteisöjä
Perniön alueelta. Sää suosi ja väkeä oli runsaasti.
XXXIII Laurin markkinoilla yhdistys oli mukana entiseen malliin. Valokuvanäyttely esitti metsänhoitaja Torsten Ranckénin aikanaan kuvaamaa Perniön seutua. Kuvat herättivät paljon
kiinnostusta. Näyttely oli yhteistyötä Raaseporin Tammisaaren museon kanssa. Osastollamme
myimme myös omien tuotteidemme ohella Salon kaupungin Perniön aluetta koskevaa kirjallisuutta.
Museon päivystysvuoroja on hoidettu muutamia yhteistyössä SPR Perniön osaston kanssa, joka
vastaa museon päivystyksestä yhteistyösopimuksemme mukaisesti. Lisäksi loppuvuotta sävytti
vahvasti Perniön museoon sijoitettavan Perniön Pesä -pienoismallin taustatietojen keruu ja
rakennusperinteen selvitystyö.
”Eloretki muhal” oli jälleen menestys. Retkiä jouduttiin järjestämään kaksi, koska kaikki halukkaat eivät mahtuneet yhteen bussiin. Niin paljon kiinnosti Sastamalan seutu, Pyhän Olavin
kirkko sekä Mouhijärven Willa Royal. Yhdistys kustansi osan matkojen kuuluista.
Puheenjohtaja esitelmöi ns. iltapäiväpiirissä ja SPR:n ystäväkammarissa. Lisäksi yhdistys oli
puheenjohtajan ja sihteerin asiantuntemuksella selostamassa toiminta-alueensa koululaisille
perinteisiä tapoja ja paikallista rakennuskulttuuria osana Polku-hanketta.
XI Perniö-kotiseutukalenteri julkaistiin yhdistyksen painattamana. Kalenterin aiheena oli museoon hankitun pienoismalliin liittyen kirkonkylän näkymiä 1930-60 -luvuilta.
Paikallisessa Salon seurakunnan Perniön alueen joulumyyjäisissä 11.12. yhdistys oli mukana.
Salon alueen kotiseutuyhdistykset ovat pitäneet vuoden mittaan useita kokouksia ja palavereja,
myös Salon kaupungin kanssa.
Meripirtin kerhon vuosikokoukseen osallistui jälleen yhdistyksen edustaja.
Perniönseudun lehti, Perniökulttuuri -säätiö ja kotiseutuyhdistys ovat jatkaneet laatimiensa kotisivujen kehittämistä www.pernionseudunlehti.fi alla.
Yhdistys jatkoi Koskis Gård 333-projektissa mukanaoloaan lähinnä ns. alustalaishaastatteluin ja
oli mukana Kosken kartanon kirkon jumalanpalvelustoimissa.
Stipendit ja muistamiset
Kotiseutuyhdistys huomioi myös SAMU:n Perniön museon 80-vuotisjulan, luovuttamalla museorakennuksen porraskaiteita varten 1000 euron lahjakortin käytettäväksi seuraavan vuoden
aikana.
Yhdistyksen johtokunnan jäseniä Antero Peijosta ja Ritva Piirosta muistettiin Perniön museon
80-vuotisjuhlan yhteydessä Salon kaupungin kulttuuritoimen puolesta arvokkaalla lahjalla.

Yhdistyksen hoidossa olevasta Kansalaisopiston toverikunnan rahastosta stipendit, a 100€,
jaettiin Perniön Yhteiskoulun kevätjuhlassa.
Jäsenyydet muissa yhdistyksi ssä
Kotiseutuyhdistys on Suomen kotiseutuliiton jäsen. Teijon kirkkoyhdistys ry:n jäsenyys päättyi
vuoden lopussa, kun mainittu yhdistys lopetti toimintansa luovutettuaan Teijon kirkon Salon
seurakunnalle.
JärjestöJelppi ry:n jäsenyys jatkuu vielä yhden vuoden ja yhdistys on myös Varsinais-Suomen
kylät ry:n jäsen. Yhdistys on mukana Perniökulttuuri -säätiössä. Yhdistys on myös Salon Osuuspankin osuuskunnan jäsen.
-Sihteeri Paavo

