Kotiseutuposti 5/2010
Hallitus jalkautui Sastamalaan
Suomen Kotiseutuliiton hallitus kokoontui 14.9. Sastamalassa ja tapasi samalla
kaupungissa toimivia Kotiseutuliiton jäsenyhdistyksiä. Yhdistysten tapaamisen
tarkoitus oli saada palautetta liiton toiminnasta ja kuulla, miten kuntaliitos on vaikuttanut kotiseututyöhön. Tapaamisessa
oli paikalla edustajia Keikyän museo- ja
kotiseutuyhdistyksestä, Kiimajärven kyläseurasta, Mouhijärvi-Seurasta, Suodenniemi-Seurasta ja Tyrvään Seudun Kotiseutuyhdistyksestä.
Hallituksen ja järjestöjen tapaamisen
yhteydessä Sastamalan kulttuurijohtaja
Arja Valtonen kertoi kaupungin kulttuuritoimen avustuksista yhdistyksille ja Sastamalan Seudun Museon johtaja Maria Pietilä kuntaliitoksen vaikutuksista museon
toimintaan.
Kuntaliitoksen vaikutukset Sastamalan
kotiseututyöhön
Sastamalan kaupungin jakamat avustukset
kotiseutuyhdistyksille ovat säilyneet määrällisesti samana kuntaliitoksen jälkeen.
Sen sijaan Sastamalan Seudun Museossa
työt ja huollettavat rakennukset ovat lisääntyneet vaikka määrärahat ovat pysyneet samana. Museonjohtaja Maria Pietilä
kertoi, että Sastamalan museossa tarvitaan
kotiseutuyhdistysten apua. Yhdistyksiltä
toivotaan ennen kaikkea asiantuntija tietoja: kuka milläkin kylällä on asiantuntija
kyseisen kylän osalta.
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Sastamalan kaupunki
♦ Perustettu 1.1.2009
♦ Asukkaita 24 600
♦ Pirkanmaan maakunnassa
Sastamala koostuu kuntarakenteen muutosten tuloksena seitsemästä aikaisemmasta itsenäisestä kunnasta. Se muodostettiin Mouhijärven ja Äetsän kunnista ja
Vammalan kaupungista. Tätä ennen
Vammalaan oli liitetty Suodenniemi
vuonna 2007 ja Tyrvää ja Karkku vuonna
1973. Äetsän kunta oli muodostunut Kiikan ja Keikyän yhdistyessä vuonna 1981.
Sastamala oli myös kirkkopitäjä 1200
-luvulla. Nykyisen Sastamalan kaupungin
alue on lähes sama kuin muinaisen Sastamalan suurpitäjän.

Kotiseutuliiton hallituksen ja Sastamalan yhdistysten tapaamista emännöi kulttuurijohtaja Arja
Valtonen.

Paikalla olleet yhdistykset totesivat,
että kuntaliitoksella ei ole ollut negatiivista vaikutusta kotiseututyöhön. Päinvastoin
kotiseututoiminta on vilkastunut ja alueelle on perustettu kaksi uutta yhdistystä:
Mouhijärvi-Seura ja Suodenniemi-Seura.
Yhdistykset ovat saaneet Sastamalan kaupungilta suunnilleen yhtä paljon avustusta
kuin aikaisemminkin eikä kuntaliitos ole
aiheuttanut kilpailua yhdistysten kesken.
Lehden kansikuvassa
Pyhän Olavin kirkko, joka sijaitsee Tyrväällä Sastamalan kaupungissa.

Kulttuurikeskus Jaatsiin kokoontui 10 paikallista
kotiseutuaktiivia tapaamaan Kotiseutuliiton hallitusta. Kuvassa edessä liiton järjestöpäällikkö
Heikki Saarinen ja museonjohtaja Maria Pietilä.

KOTISEUKLUBI
Uusi klubimme on saanut innokkaan vastaanoton. Lähes joka päivä on toimistoon
tullut uusia klubilaisten jäsenhakemuksia.
Tervetuloa mukaan!
Klubialennuksia
Tarjoamme yhteistyökumppaneidemme
kautta erilaisia etuja klubin jäsenille.
Tarkkailkaa siis jäsenpostia ja kotisivujemme www.kotiseutuliitto.fi Kotiseutuklubi-uutisia.
Kotipuutarha-lehti
Uusin klubilaisten jäsenetu on Kotipuutarha-lehden erikoistarjous 49 euroa/vuosi =
10 lehteä. Katso tilausohjeet liiton sivuilta www.kotiseutuliitto.fi > Kotiseutuklubi

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Kotiseutuklubilaiset saavat Suomalaisen
Kirjallisuuden Seuran (SKS) kirjoista 20
prosenttia alennusta.
Nettikaupasta ostettaessa alennuksen
saaminen edellyttää rekisteröitymistä
SKS:n sivulla. Rekisteröitymislomakkeesta tulee valita kohta Suomen Kotiseutuliiton Kotiseutuklubi.
SKS:n verkkokauppa:
http://kirjat.finlit.fi
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