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Kilpailut  Nuorten hiihtokilpailut perinteisellä tyylillä hiihdettiin 18.3. Mukana oli 

43 kilpailijaa. 

 

  Kylän yhteiset pilkkikilpailut pidettiin Casinon rannassa 9.4. osanottajia 

oli 25 henkilöä, joilta perittiin 10,- mk:n osallistumismaksu. Kaikki 

kilpailijat palkittiin. Kilpailun jälkeen syötiin keittoa ja juotiin kahvit Ns-

talolla. 

   

 Piirikunnalliset kilpailut kisailtiin urheilukentällä 17.6. Kilpailijoita oli 

51. 

 

  Ikärikisat pidettiin urheilukentällä 28.7. Mukana oli 29 tyttöä ja 27 

poikaa.   

 

 Kuntoilutapahtuma 26. Koirakiven Kierros kierrettiin 24.9. hienossa 

kilpailusäässä, osanottajia oli 99. Yleisen sarja voitti Marko Seppä 

Kalvitsan Urheilijat. Naisten sarjan voitti Teija Marttinen Heinolan Isku.  

 

Kokoukset  Kylän seurojen vuosikokouksessa 9.4. käsiteltiin sääntömääräiset asiat. 

Mukana oli 33 jäsentä. Lopuksi hupailtiin bingon parissa. 

  

 Nuorisoseuran syyskokous pidettiin 20.10. Käsiteltiin sääntömääräiset 

asiat. Osanottajia oli 24.  

 

 Johtokunnan kokouksia oli 5, joissa kirjattiin yhteensä 121 pykälää. 

 

 Keskusseuran syyskokoukseen osallistui Pekka Relander. 

 

Retket  Näytelmäryhmä kävi Kansallisteatterissa 30.9.  katsomassa näytelmän 

”Kissa kuumalla katolla”. Mukana oli 13 retkeläistä. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Juhlat Lasten juhlat vietettiin 28.4. Ns-talolla. Ohjelmasta huolehtivat lapset 

SNO:n (Suomen Nuoriso-opiston) opiskelijoiden johdolla.  

Juhlimassa oli n. 50 lasta ja 30 aikuista. 

 

  Pipsan parketilla juhlittiin 21.7. hyvän ruuan ja tanssin merkeissä.  

Mukana olivat myös Maaherra Pirjo Ala-Kapee ja sulhasensa Pentti 

Hakulinen, joita tilaisuudessa muistettiin kihlauksen johdosta Auli 

Eskolan maalaamalla posliinilautasella.  

Musiikista vastasivat Veijo Louhivuori ja Vilho Lopperi.  

Maa- ja kotitalousseuran naiset järjestivät iltapalan ja tarjoilun.  

Ilta oli lämmin ja aurinkoinen muutoin niin sateisen kesän keskellä.   

  

Harrastustoiminta Suomen nuoriso-opiston oppilaat Reetta ja Antti ohjasivat Ns-talolla 

kahta lasten kerhoa, joista toinen oli tarkoitettu alle kouluikäisille  

ja toinen kouluikäisille lapsille.  

Kerhot kokoontuivat 16 kertaa kumpikin.  

Pienempien kerhossa kävi keskimäärin 12 lasta ja isompien kerhossa  

14 lasta/ kerta. 

 Kerhojen toiminta koostui leikeistä , lauluista, tanssista ja teatterista. 

  

 Aikuiset näytelmäkerholaiset harjoittelivat Reijo Malmin näytelmän 

”Vanhoja poikia viiksekkäitä”, jonka menestyksekkäästi ohjasi  

Auli Eskola.  

Pääosissa näyttelivät Jari Leppä, Seija Arpiainen ja Asta Palsa. 

 Näytelmää esitettiin 11 kertaa ja yhteensä suuren suosion saaneen 

näytelmän näki 1820 henkilöä.  

Kutsuvieraina olivat mm. maaherra Pirjo Ala-Kapee ja kaupunginjohtaja 

Pentti Hakulinen, kunnista ja läänistä eri yhteistyötahoja  

sekä kirjailija Reijo Malm. 

Näytelmän teossa olivat vahvasti mukana Mäntyharjun Kansalaisopisto ja 

kulttuuritoimi. 

Kesäteatterin yönäytöksen jälkeen pidettiin tanssit, joissa soitti Keijo 

Komppa.  

Lipun hintaan (60 mk) sisältyi teatteriesityksen lisäksi sahtitarjoilu. 

 Jokaisessa näytöksessä järjestettiin puffetti ja arpajaiset, joissa kaikkien 

arvanostajien kesken arvottiin lopuksi upea tilkkutäkki, jonka olivat 

tehneet Paula Tiilikainen, Airi Leppä ja Eeva Vesalainen talkootyönä. 



 

 

 

 

 

 

Muu toiminta Bingoa pelattiin kahdeksan kertaa, viimeisellä kerralla 19.5. maakunnan 

mestaruusbingo, jossa mestaruus meni kolmelle henkilölle jakoon. 

Yhteensä bingoihin osallistui lähes 600 henkilöä. 

 

  Nuorisoseura-lehteä tilattiin aktiivijäsenille. 

 

Nuorisoseurantaloa vuokrattiin ulkopuolisille kokous-, juhla-, kerho- ja 

työtilaksi yhteensä 40 kertaa. Vuokraajina olivat kansalaisopisto, 

Mäntyharjun- ja Pertunmaan kunnat sekä yksityiset ihmiset.  

  Omassa käytössä talo oli 91 kertaa. 
 

  Onnittelukäyntejä tehtiin: 

  Terttu Kuhasen 60-v päivänä 

  Norolan Nuorisoseuran 100-v. juhlissa 

  Ristiinan Nuorisoseuran 90-v. päivänä 

  MU-50 50-v.- ja Mäntyharjun Virkistyksen 80-v. päivänä 

   

Talkoilla tehtiin seurantalon laajennuksen lämmöneristystä ja korjattiin 

viemäröintiä, haravoitiin lehtiä ja siivottiin taloa. 

 

Klapikoneella oli 9 käyttäjää ja kasvinsuojeluruiskulla ruiskutettiin  

69 ha. 
   

  Astiastoa vuokrattiin sekä jäsenille että ulkopuolisille. 

   

Maa- ja kotitalousseuran naiset järjestivät ruokatarjoilua kesälauantaisin 

yhteensä viisi kertaa. 

 

Lopuksi todettakoon, että seurojemme johtokunnan jäseniä on 

aktiivisesti mukana myöskin yhteiskunnallisessa päätöksenteossa: 

esimerkiksi Auli Eskola vaikuttaa Etelä-Savon 

harrastajateatteriyhdistyksen hallituksen jäsenenä ja Mäntyharjun kunnan 

luottamustoimissa.  

Pekka Relander on Mäntyharjun kunnan luottamustoimissa. 

Jari Leppä istuu kansanedustajana, Pertunmaan kunnanvaltuuston 

puheenjohtajana sekä lukuisissa muissa luottamustehtävissä.  

Asta Palsa toimii Nuorisoseurojen Keskusseuran varapuheenjohtajana. 

Lisäksi Kalevi Kuhanen on saanut urheilun ja liikunnan ansiomitalin.   

Kaikkien näiden henkilöiden toiminta, yhteistyöverkosto ja 

henkilösuhteet tuovat mukanaan uusia positiivisia ulottuvuuksia 

kylämme toimintaan 

 


