HAUKIPUDAS-SEURA r.y.
Toimintakertomus vuodelta 2021

J o h t o k u n t a: Ilpo Väisänen pj., Piritta Pietilä-Litendahl varapj., Liisa Ervasti-Julku siht.,
Janne Aula, Leena Happonen, Outi Hirvelä, Hannu Liljamo, Samuli Pohjamo, Pirjo Siipola
R a h a s t o n h o i t a j a: Ari Kärkkäinen
K i r j a n p i t ä j ä: Lampila Oy
T o i m i n n a n t a r k a s t a j a: Tytti Isohookana-Asunmaa, varalla Tuula Haapakangas
M u s e o t o i m i k u n t a: Outi Hirvelä pj., Kaisa Annala, Janne Aula, Liisa Ervasti-Julku,
Tuulikki Holma, Outi Honkanen, Maria Julku, Ari Kärkkäinen, Piritta Pietilä-Litendahl, Pirjo
Siipola, Kaarina Tilanto, Pentti Vuolteenaho, Ilpo Väisänen, Juha Väyrynen
K o k o u k s e t: Johtokunta on kokoontunut viisi kertaa ( 21.1., 27.4., 25.5.,12.10.
Haukiputaan asukastuvalla ja 27.7. Tapulikahvilassa). Seuran kevätkokous pidettiin 17.3.
Haukiputaan asukastuvalla ja syyskokous 9.12. Kerholassa.
Valtakunnallisten kotiseutupäivien Haukiputaalle suuntautuneen retken käytännön toteutusta
suunniteltiin kokouksessa 13.7. Paikalla Tapulikahvilassa olivat Eija Pellikka ja Sirpa Pietilä
Takkurannan Martoista sekä Tytti Isohookana-Asunmaa, Hannu Liljamo, Outi Hirvelä ja Liisa
Ervasti-Julku Haukipudas-seurasta.
Haukipudas-seuran 70-vuotisjuhlan suunnittelukokous pidettiin 11.8. kirjastossa. Paikalla
olivat työryhmän jäsenet Ilpo Väisänen, Kaisa Annala, Leena Happonen, Piritta
Pietilä-Litendahl, Hannu Liljamo ja Liisa Ervasti-Julku.
K o t i s e u t u m u s e o: Museo pidettiin heinäkuun ajan auki yleisölle ja lisäksi 14.8.
valtakunnallisten kotiseutupäivien retkikunnalle ja muille paikalle sattuneille. Heinäkuun ajan
museolla oli opas (Joonas Nivala), jonka palkkauksesta Oulun kaupunki vastasi. Kaksi
yläasteelaista oli museolla siivoamassa TET-päivänään.
Museoon on vapaa pääsy.Kävijöitä kesän aikana oli noin ?
Museon idän puoleiseen ulkoseinään kiinnitettiin suurikokoinen kopio vanhasta valokuvasta.
Kuvan tekstissä toivotetaan tervetulleeksi museoon ja ilmoitetaan aukioloaika. Kopion
hankkimisesta huolehti Outi Hirvelä ja kiinnittämisestä Janne Aula. Lisäksi Janne Aula
valmisti aitan ulkopuolelle aukioloaikana nostettavan tinttamareskin, jonka kuvassa on kaksi
tapulintekijää Halosenniemen sahalta.
J u h l a v u o s i:
Kuluneena vuonna tuli täyteen 70 vuotta kotiseututyön aloittamisesta Haukiputaalla.
Koronatilanteesta huolimatta merkkipaalu pyrittiin huomioimaan seuraavilla tavoilla:
1) Pitkään hautunut haave toteutui, kun historiallista kirkon ympäristöä esittelevä opas
valmistui. Haukiputaan perinnepolulla - opaskirjanen saatiin painosta 28.6. Teksteistä
vastasivat Liisa Ervasti-Julku ja Outi Hirvelä, piirroshahmosta (vaivaisukko) Maria Bogdanoff
ja graafisesta suunnittelusta Leena Holmström ja Piritta Pietilä-Litendahl. Paikallislehti
Rantapohja huomioi tapausta julkaisemalla muutamia kirjan luvuista numeroissaan.
Opaskirjaseen liittyi myös dronekuvaus Haukiputaan perinnepolun maisemista. Sen
toteuttivat Leena Happonen ja Hannu Lievetmursu. Seuran kotisivun kautta videon pääsee

näkemään, samoin kuin koko joukon aiheeseen liittyviä vanhoja valokuvia. Julkaisun
painatuskuluihin saatiin avustusta Valto Pernun Säätiöltä.
Julkaisua lahjoitettiin jokaiselle Haukiputaan koululle kolme kappaletta. Myös Haukiputaan
kirjastot saivat oman kappaleensa.
2) Valtakunnalliset kotiseutupäivät järjestettiin elokuussa Oulussa. Haukipudas-seuran
panos tapahtumaan oli kotiseutretken järjestäminen yhdessä Pateniemi-seuran kanssa.
Retki suuntautui ensin Pateniemen raitille ja sieltä vanhaa tietä Kellon kautta Haukiputaan
kirkolle. Oppaina täällä toimivat Tytti Isohookana-Asunmaa, Outi Hirvelä ja Liisa
Ervasti-Julku. Seurakuntatalolla lounastarjoilusta perinneruokineen vastasivat Takkurannan
Martat. Antamassaan palautteessa osallistujat olivat pitäneet retkeä erittäin onnistuneena.
Kotiseutupäivien aikana 14.8. oli kaupungilla myyntitapahtuma, jossa kotiseutuyhdistykset
ym. saattoivat myydä tuotteitaan. Hannu Liljamo oli siellä myymässä seuran julkaisuja.
Kotiseutupäivillä seuraa edustivat Outi Hirvelä (äänivaltainen edustaja) ja Liisa Ervasti-Julku.
3) Syyskuun 7. päivänä järjestettiin lukion auditoriossa Haukipudas-seuran 70-vuotisjuhla.
Tervetulosanat lausui seuran puheenjohtaja Ilpo Väisänen. Juhlan teemana oli
kotiseutumme yläilmoista – dronevideoita sahaperinnealueesta. Kuvat kulkivat Asemakylältä
jokea pitkin Martinniemeen ja Halosenniemeen asti. Videot olivat kuvanneet Hannu
Lievetmursu ja Leena Happonen, joka myös juonsi esityksen. Musiikkia Haukiputaan
maisemista esitti Jukka Takalo.
Oulun kaupunki onnitteli juhlivaa seuraa adressilla.
Lopuksi juotiin kahvit, seurusteltiin ja muisteltiin.
M u u t a:
Haukipudas-seuran pitkäaikainen johtokunnan jäsen ja entinen puheenjohtaja Martti
Asunmaa kutsuttiin 17.1. seuran kunniajäseneksi. Hän on järjestyksessä toinen kunniajäsen,
ensimmäinen on Timo Holma.
Perinteen mukaisesti Haukipudas-seura lahjoitti kirjapalkinnot kahdelle parhaiten historian
kysymyksiin vastanneelle Haukiputaan lukion uudelle ylioppilaalle.
A v u s t u k s e t:
Oulun kaupungin kulttuuritoimen avustus 800€
Valto Pernun säätiön avustus 2500€
Kotiseutuliiton avustus (dronekuvauksiin) 3000€

