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Arvoisa lukija!
M

itä kotiseudulla tapahtuikaan kahdenkymmenen vuoden aikana? Näin kysyvät
Wirmo-Seuran toimijat tänä syksynä ja muistelevat, mitä Wirmo-Seurassa on tapahtunut
tuona aikana.

Hallitus 2021

Marja Virpi, puheenjohtaja
Valto Martelius, varapj
Kari Ahtiainen, sihteeri
Pentti Astala, makasiinin isäntä
Irmeli Heikkilä
Juhani Heino, perinnevastaava
Martti Martelius
Raili Suvanto
Jouni Syren, myyntivastaava

TOIMITUS:

Kari Ahtiainen, toimituksesta vastaava
Marja Virpi, ilmoitukset
Jarkko Heino
Juhani Heino
Taitto: Paino-Kaarina Oy
Painatus: Paino-Kaarina Oy
Kansikuva: Mietoisten kirkon urkuparvi.
Kuva Museovirasto / Martti Jokinen
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Kotiseututyön kannalta on merkittävää, että paikkakunnalle syntyi 20
vuotta sitten uusi kotiseutuyhdistys, joka on toiminut alusta asti vireästi
kasvattaen jäsenmääräksi 358. Seuran toiminta näkyy ja kuuluu edelleenkin mynämäkeläisten elämässä ja arjessa.

Mynämäen historiassa 20 vuotta on lyhyt aika. Yhdistyksen historiassa
ainakin tässä vaiheessa tämä aika on suhteellisen pitkä. Positiivista on,
että yhdistys toimii edelleen, eikä sen toiminnan lopettamista ole edes
harkittu. Jo heti alkuvaiheessa Wirmo-Seuran toimintaan saatiin mukaan
osaavia ja innokkaita ihmisiä. On kuitenkin selvää, että erinäisten elämäntilanteiden takia olemme vuosien kuluessa menettäneet hyviä ja osaavia
aktiiveja. Kaikissa näissä tilanteissa olemme joutuneet pohtimaan, miten
selviämme muutoksista. Mutta asioilla on tapana järjestyä ja olemme
huomanneet, että muutos on jopa uusi mahdollisuus.

Wirmo-Seuran 20-vuotisjuhlatilaisuudesssa tuotiin esiin kattavasti kotiseudun merkitystä ja kotiseutukäsitteen moninaisia merkityksiä. Kotiseutukäsite muuttuu ajan kuluessa ja näin pitää ollakin. Myös kotiseutyön
pitää muuntua yhteiskunnan muuttuessa. Mukaan tulee yhä useammin
toimijoita ja osallistujia, joille Mynämäki onkin toissijainen kotiseutu. Mutta nykyaikainen yhdistys ottaa huostaansa kaikki tulijat, kaikki senhetkisestä kotiseudustaan kiinnostuneet.
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Kahdenkymmenen vuoden kuluessa Mynämäen viihtyisyyden eteen on
tehty työtä useiden yhdistysten ja tahojen yhteistyönä. Näin olemme onnistuneet luomaan kotikuntaamme ilmapiirin, jossa arvostetaan kulttuuria
ja kotiseutukulttuuri on tietenkin merkittävä osa sitä. Yhdistämällä Mynämäessä toimivien yhdistysten tehokkuus saadaan aikaan tuloksia ja näkyvyyttä myös kuntamme rajojen ulkopuolella. Täällä tehdään kotiseututyötä suurella sydämellä ja rakkaudesta kotiseutuun.
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Nyt, kun 20-vuotisjuhlat ovat vain kaunis muisto mielessämme, haluan
vielä kiittää kaikkia juhlintaan osallistuneita! Mukavia lukuhetkiä juhlavuoden Wirmolaisen parissa!

Marja Virpi
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