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KOIRAKIVEN NUORISOSEURA RY       TOIMINTAKERTOMUS 2001 

KOIRAKIVEN MAA- JA KOTITALOUSSEURA RY 

 

 

 

Hallinto Johtokuntaan kuului puheenjohtaja, yhdeksän varsinaista jäsentä ja kolme 

varajäsentä. 

Puheenjohtajana toimi Jari Leppä, varapuheenjohtajana Sirkka Lustig, 

sihteerinä Kalevi Kuhanen, varasihteerinä Mervi Honkanen ja 

rahastonhoitajana Anneli  Leppä. 

Johtokuntaan kuuluivat Auli Eskola, Anneli Leppä, Asta Palsa, Sirkka 

Lustig, Matti Airaksinen, Pekka Hockman, Kalevi Kuhanen, Antti 

Silvennoinen ja Pekka Relander sekä varajäsenet Seija Arpiainen, Mervi 

Honkanen ja Ilkka Leppä. 

 

Johtokunnan kokouksia pidettiin 5 kertaa, joissa kirjattiin yhteensä 65 

pykälää. Johtokunnan jäsenet osallistuivat kokouksiin vuoden 2001 

aikana seuraavasti: 

Jari Leppä  5/5   

Matti Airaksinen 1/5 

Auli Eskola  4/5 

Pekka Hockman 5/5 

Kalevi Kuhanen 2/5 

Anneli Leppä  5/5 

 Sirkka Lustig  5/5 

 Asta Palsa  4/5 

 Pekka Relander 2/5 

 Antti Silvennoinen 3/5 

 Seija Arpiainen 2/5 

Mervi Honkanen 4/5 

Ilkka Leppä  5/5 

   

Kokoukset  1.4. pidettiin nuorisoseuran ja maa- ja kotitalousseuran vuosikokous  

Ns- talolla. Sääntömääräisten asioiden lisäksi käsiteltiin ensimmäisen 

kerran nuorisoseuran sääntömuutosta, joka hyväksyttiin.  

Kokoukseen osallistui 11 jäsentä. 

  

 Nuorisoseuran syyskokous pidettiin 1.11. Käsiteltiin sääntömääräiset 

asiat ja toisen kerran sääntöuudistus, joka hyväksyttiin,. Osanottajia oli 9.  

 

  Keskusseuran vuosikokoukseen osallistui Jari Leppä ja syyskokoukseen 

Asta Palsa. 

 

Kilpailut  24.03 hiihtokilpailut pidettiin Ns- talon maastossa mukavassa talvisäässä. 

Sarjat olivat alle 16-vuotiaille ja tyyli oli perinteinen. Kilpailuun 

osallistui 10 poikaa ja 5 tyttöä ( pakkasen takia siirretty ajankohta 

osoittautui liian myöhäiseksi). Järjestettiin mehutarjoilu ja puffetti. 
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01.04 kylän pilkkikilpailut olivat Casinon rannassa. Sää oli räntäsateinen 

ja tuulinen. Perinteisesti järjestettiin pilkkimisen jälkeen Ns- talolla 

keitto- ja kahvitarjoilu sekä jäsenbingo. Mukana oli 11 jäsentä. 

 

16.06 piirikunnalliset urheilukilpailut kisailtiin urheilukentällä hienossa 

kesäsäässä. Mukana oli 19 tyttöä ja naista, 27 poikaa ja miestä, 

yhteensä 46 kilpailijaa. 

Palkintoina oli mitaleita, pokaaleja ja lasikulhoja. 

 

27.7. järjestettiin ikärikisat urheilukentällä. Mukana oli 24 tyttöä ja 38 

poikaa, yhteensä 62 kilpailijaa. Palkintoina jaettiin mitaleita, lautasia ja 

pokaaleja.  

 

  30.9. juostiin 27. Koirakiven kierros 6,1 km. Anni-Sirkku Askola ohjasi 

alkuverryttelyn. Mukana oli yhteensä 115 osallistujaa. Osanottomaksu oli 

30mk lapsilta ja 50mk aikuisilta, johon sisältyivät mehut juoksun jälkeen, 

mitalit, saunat ja uinti Mäntymotellilla. Kaikkien osallistujien kesken 

arvottiin 700 mk:n arvoinen lahjakortti. 

Miesten sarjan voitti Kenian Francis Kirwa uudella reittiennätyksellä 

17.48. ja sai näin kiinnityksen Länsi-Savon kiertopalkintoon, jossa yksi 

kiinnitys on Marko Sepällä viime vuodelta. Naisten sarjan voitti Päivi 

Luostarinen hyvällä ajalla 21.31. Tapahtuma oli erittäin onnistunut. 

  

Retket  17.02 tehtiin teatteriretki Mikkeliin " Syntipukki" -näytelmään. Kylän 

seurat maksoivat matkat, liput ja väliaikakahvit. Mukana 19 seurojen 

aktiivia. 

 

08.06 näytelmäryhmä teki teatterimatkan Peacockin "Eurojen talolla 

tanssittiin" kabareehen. Mukana 7 retkeläistä. Seura maksoi liput. 

 

11.10. retkeiltiin Hirvensalmen Kissakoskelle. Mukana oli 16 naista.  

Tutustuttiin Puulan yrtti- ja marjaherkut - yrityksen toimintaan, joka 

käsittää yrttien kuivatusta, kalan pakkausta, mehiläisten hoitoa ja hunajan 

tuotantoa.  

 

Osa aikuisten näytelmäryhmästä kävi Kuopiossa katsomassa Jari 

Mäntyvaaran ohjaamia pienoisnäytelmiä ”Tsehov hymyilee”. 

Koko ryhmä (10 henkilöä) kävi katsomassa elokuvan ”Moulin Rouge” 

Mikkelin Kinolinnassa ja sen jälkeen ruokailemassa ravintola Rossossa. 

 

Juhlat 05.05 järjestettiin Lastenjuhlat Ns- talolla. Alle kouluikäisten ryhmä esitti 

lauluja, leikkejä ja kuvaelman. 

Nuorten ryhmä esitti näytelmän "Talonpoika ja yhdeksän prinsessaa". 

Ohjaajana molemmissa ryhmissä Auli Eskola. Lisäksi oli laulua ja 

soittoa. Lippuja myytiin 64 kpl a' 20 mk. Maksullinen puffetti. Seurantalo 

oli täynnä väkeä. Näytelmä toteutettiin yhdessä Mäntyharjun 

kansalaisopiston kanssa. Mäntyharjun kulttuuritoimelta saatiin apua 

käsiohjelmaan ja valoihin. 
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18.07  Näytelmän jälkeen oli perinteiset tanssit Pipsan Parketilla, jossa 

Jaakko Kolmonen kokkaili grilliruokaa ja jutteli mukavia. 

Tanssit tahditti Veijo Louhivuori ja Vilho Lopperi .  

Illassa olivat mukana myös maaherra Pirjo Ala-Kapee sekä 

kutsuvieraina Mäntyharjun ja Pertunmaan kunnanhallitukset.  

  

14.12.01 järjestettiin koko perheen pikkujoulut, johon Auli Eskola 

valmisteli nuorten ja aikuisten kerhojen kanssa ohjelman. Erkki 

Kaarniemi laulatti joululauluja. Juotiin glögiä ja syötiin riisipuuroa 

rusinasopan kera. 

 Sisäänpääsy oli ilmainen, tarjoilut maksoivat 20 mk/ henkilö. 

 Mukana oli noin 80 pikkujoulunviettäjää. 

 

Teatteritoiminta Auli Eskola ohjasi  Ns- talolla aikuisten teatterikerhoa, joka  

kokoontui vuoden aikana 14 kertaa kansalaisopiston kurssina, yhteensä 

42 tuntia ja 15 kertaa harjoitellen näytelmää ”Vanhoja poikia 

viiksekkäitä” 

tai sketsejä pikkujouluja varten. 

 

Nuorten teatterikerhotoimintaan osallistui 9 nuorta. Kerho kokoontui 

kansalaisopiston kurssina 22 kertaa, yhteensä 61 tuntia ja kahdeksan 

kertaa muuten. Nuoret valmistivat esityksen ”Talonpoika ja yhdeksän 

prinsessaa”, jota esitettiin yhteensä kolme kertaa.  

Nuorten aktiivinen teatteriryhmä harjoitteli esityksiä myös Koirakiven  

Ns: n pikkujouluihin.  

Nuorten kerholaiset pitivät  myös yökerhon 5.10. Ns- talolla.  

 

Satuteatteri kokoontui tammikuusta toukokuuhun kansalaisopiston 

kurssina Ns- talolla. Ohjaajana oli Auli Eskola. 

Pieniä harrastajia oli kahdeksan ja he kokoontuivat 14 kertaa. Ohjelmaan 

kuului leikkiä, askartelua ja tanssia. Lasten juhlassa 5.5 satuteatterilaiset 

esittivät pienimuotoisen esityksen ”Keltainen”. 
 

28.02 oli Suomen harrastajateatteriliiton teatteriohjaajakurssilla mukana 

Auli Eskola. Kurssi oli kolmeosainen ja pituudeltaan 15 päivää. 

 

 Heinäkuussa esitettiin uusittuna versiona Reijo Malmin kirjoittama 

näytelmä: " Vanhoja poikia viiksekkäitä ". Ohjauksesta vastasi Auli 

Eskola, joka yhdessä Seija Arpiaisen kanssa sovitti tekstin uudelleen. 

Rooleissa olivat: 

Nestori Reponen - Jari Leppä 

Posti Bertta - Seija Arpiainen 

Annastiina Jantunen - Auli Eskola 

Kalastaja Antti - Arto Leppäkangas 

Veka Suvinen - Ari Lehtimäki 

Eeva Suvinen - Mervi Honkanen 

Mari Suvinen - Elisa Honkanen 

Vesa Suvinen - Henri Honkanen 

Luonnonsuojelija - Ari Paakkari ( toimi myös kuiskaajana ) 
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Musiikki Tuula Poranen ja Keijo Komppa 

Valot Kalle Nuppunen 

 

 

Näytelmää esitettiin kuusi kertaa ja näin 735 Koirakiven kesäteatterin 

ystävää sai nauttia esityksestä. 

Liput olivat 50 mk aikuisilta, alle 12- vuotiailta  30 mk ja alle 7-vuotiaat 

saivat katsoa ilmaiseksi. 

Jokaisessa esityksessä oli puffetti ja arpajaiset. 

Näytelmä toteutettiin yhdessä Mäntyharjun kansalaisopiston kanssa. 

Mäntyharjun kulttuuritoimelta saatiin apua käsiohjelmaan ja valoihin. 

 

22.07 ja 24.07 Nuorten teatteri esitti uudelleen näytelmän " Talonpoika ja 

yhdeksän prinsessaa ". 

Lippuja myytiin 44 kpl a 30 mk, lapset pääsivät ilmaiseksi. 

 

12-13.10 Suomen harrastajateatteriliiton järjestämällä näyttelijätyön 

kurssilla Mäntyharjulla olivat mukana Auli Eskola, Mervi Honkanen, 

Seija Arpiainen, Keijo Komppa, Ari Lehtimäki ja Arto Leppäkangas. 

Nuorisoseura maksoi kurssimaksun. 

 

Harrastustoiminta Jumppakerho kokoontuivat Ns- talolla 13 kertaa. Jumppaamassa kävi 4-6 

henkilöä/ kerta. 

Tilkuttajat (tilkkutyö) kokoontuivat 3 kertaa neljän hengen porukalla.. 

Kansalaisopiston käsityöpiiri kokoontui 8 kertaa, keskimäärin 9 henkeä/ 

kerta. 

Kesäaikana urheilukentällä pelattiin jalka- ja pesäpalloa. 

 

Onnittelut ja muistamiset 

13.01 Onniteltu maaherra Pirjo Ala-Kapeeta ja kaupunginjohtaja Pentti 

Hakulista naimisiin menon johdosta. Hääparille luovutettiin  

Auli Eskolan tekemä onnitteluadressi. 

10.03 Onniteltu lahjakortilla Pekka Relanderia 50-vuotispäivän johdosta 

21.04 Laskettu kukkavihko Toivo Kongan haudalle yhdessä Maa- ja 

kotitalousseuran kanssa. 

12.05 Laitettu adressi Jenny Nisulan hautajaisiin. 

24.05 Pauli Kuhasen 80-vuotis juhlat olivat Ns- talolla. Nuorisoseuralta 

ja Maa- ja kotitalousseuralta yhteinen lahja. 

30.11 Maaseutukeskus Mikkelin johtajan Seppo Kauppilan 

eläkkeellesiirtymisjuhlassa Haukivuorella mukana Lahja ja Esko Leppä, 

Katriina Suhonen ja Jari Leppä. Seurat osallistuivat Seppo Kauppilan 

keräykseen 200 mk:lla. 

Muistettiin Sirkku ja Timo Pippurin vauvaa 2 l:n kattilalla.  

   

Muu toiminta Ruokakurssi: ”ruokaa kalkkunasta ja muista siivekkäistä” järjestettiin                        

24.4.01. Ohjaajana oli Leena Hiltunen Mikkelin Maaseutukeskuksesta. 

 Osallistujia oli 19 henkilöä, syöjiä 25 aikuista ja kaksi lasta. 

Raaka-aineina käytettiin kalkkunaa, broileria ja emua.  
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Tillasen Anneli ja Tapio oli kutsuttu vieraiksi ruokailemaan ja samalla          

kertomaan kalkkunan  kasvatuksesta. 

 

  Bingoa pelattiin viisi kertaa.  

 Keskimäärin bingoihin osallistui 70 henkilöä/kerta.  

 Yhteensä noin 350 henkeä. 

 

  Nuorisoseura-lehteä tilattiin aktiivijäsenille. 

   

Nuorisoseurantaloa vuokrattiin ulkopuolisille juhlatilaksi yhteensä  

5 kertaa.  

Omassa käytössä talo oli 133 kertaa, jolloin talolla kävi noin 2500 

henkeä.  

 

Klapikonetta vuokrattiin 8 kertaa ja kasvinsuojeluruiskua 5 kertaa ja  

ruiskutettiin 62 ha. Kuivuria vuokrattiin yhden kerran. 
   

  Astiastoa vuokrattiin ja kahvinkeitintä vuokrattiin kerran. 

  Ostettiin MKTS: lle 10 l:n kahvitermos. 

 

 Talkoilla suursiivottiin taloa 8 kertaa ja pihaa 2 kertaa. 

 

Lopuksi todettakoon, että vuonna 2001 panostettiin koulutukseen ja 

osaamiseen.  

Yhteistyö kuntien, kansalaisopiston ja kesäasukkaiden kanssa on 

myöskin ollut kylän vireyttä voimakkaasti ylläpitävää.  

Perinteisesti seurojemme johtokunnan jäseniä on aktiivisesti  

vaikuttamassa niin kunnalliseen kuin myös valtakunnalliseen 

päätöksentekoon. 

Ja mikä positiivisinta: olemme saaneet uusia aktiivisia jäseniä mukaan 

toimintaamme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koirakivessä 17.3.2002    

Mervi Honkanen  


