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1. YLEISTÄ

Hietaman  Nuorisoseura  tukee  omalta  osaltaan  maaseudun  elinvoimaisuuden  ja  paikallisen  perinteen  säilyttämistä,
yhteisöllisyyttä, Hietaman kylän elinvoimaisuuden säilyttämistä ja vetovoimaisuuden lisäämistä yhteistyössä Hietaman
koulun  ja  Hietaman  kylätoimikunnan  kanssa.   Nuorisoseura  toteuttaa  em.  tehtäväänsä  järjestämällä  tilaisuuksia,
tarjoamalla  harrastustiloja  kerhotoimintaa  ja  liikunta-toimintaa  varten,  luomalla  puitteet  kulttuuri-toiminnalle  ja
tarjoamalla tilat juhla- ja huvitilaisuuksien käyttöön.

Heinäkuun 2.  päivänä 1922 pidettiin Iisakkilan talossa Äänekosken pitäjän Kiimasjärven kylässä Hietaman
nuorisoseuran  perustava  kokous.  Seuralle  valittiin  johtokunta,  johon  tulivat  esimieheksi  opettaja  Esa
Kallioniemi,  jäseniksi  Anna Karppanen ja  Maija  Savolainen,  neidit  Maiju  Savolainen ja  Anna  Liimatainen,
maanviljelijä  J.A.  Järvenpää  sekä  maanviljelijän  pojat  Wilho Ahola,  Jaakko  Möttönen ja  Otto  Autioniemi.
Uuden seuran ensimmäiset iltamat pidettiin 13.8.1922 Nääsilän talossa.

2. TOIMINTA

2.1. Kulttuuri-, harrastus- ja huvitoiminta

Hietaman  Nuorisoseuran  näyttämö  esitti  nuorisoseuran  talolla  kevättalvella  Rauno  Juhannusvuoren
kirjoittaman  näytelmän ’Viimeisen päälle poliisi’. Näytelmän ohjasi Reijo Kuokkanen.  Ensi-ilta oli 11.3.2017.
Näytelmää esitettiin 16 kertaa. Katsojia kauden aikana oli yhteensä lähes 700. 

Seuran 95 v. juhlailtamat pidettiin 2.9. Juhlat onnistuivat hyvin ja tunnelma oli lämminhenkinen. Suomi 100 –
teema  ja  kotiseutu  tulivat  juhlassa  hyvin  esiin.  Juhlassa  muisteltiin  seuran  toimintaa  vuosien  varrelta.
Juhlassa esiteltiin myös seuran uudet kunniajäsenet Veikko Suopellonmäki, Reima Tikkanen, Veikko Sipponen,
Erkki  Tikander,  Tauno Savela,  Seppo Rautiainen  ja  valtakunnallisen  tunnustuksen  seuratyöstä  saanut  Eila
Kalavainen. Ohjelman päätti Olga Kolarin kanteleella soittama Finlandia. 

Nuorisoseurojen Luova Lava –teatterikerho kokoontui talolla sekä keväällä että syksyllä. Ohjaajana toimi Pilvi
Honka. Syyskauden päätteeksi ryhmä esiintyi talolla järjestetyssä kylän pikkujoulujuhlassa.

Kylän pikkujoulut järjestettiin puurojuhlana yhdessä kylätoimikunnan kanssa 17.12. Joulupuuro tilattiin Timo
Vainikaiselta. Paikalla oli n. 30 lasta ja 30 aikuista. Tunnelma oli hyvä ja puuroa kehuttiin.

2.2. Liikuntatoiminta

Nuorisoseuran  talon  sali  ja  kenttä  täydentävät  kylän  liikuntapaikkatarjontaa.  Seurantalon  salin  käyttö
liikuntaan on lähes kokonaan loppunut Hietaman koulun liikuntasalin valmistuttua, mutta kenttä on ahkerassa
käytössä. Nuorisoseura on käyttänyt kenttää omiin hiihto- ja yleisurheilukilpailuihinsa.  Lisäksi Hietaman koulu
ja  kyläläiset  ovat  käyttäneet  jääkiekkokaukaloa  ja  kenttää.   Skeittipaikka  on  ollut  aktiivisessa  käytössä.
Skeittiramppia korjattiin kesällä. Lisäksi viereen rakennettiin skoottirampit Mira Autioniemen lahjoittamista
kehikoista. Rampit rakennettiin talkoilla, jossa oli mukana kyläläisiä ja nuorisoseura.

Seuran hiihtokilpailut  pidettiin  lauantaina  18.3.  Hiihtokilpailuissa  oli  11  osanottajaa  ja  mukavasti  yleisöä.
Yleisurheilukilpailut  pidettiin  20.8.   Kilpailu  keräsi  56  osallistujaa  ja  lukuisia  katsojia  paikalle.
Yleisurheilukilpailuissa  kilpailtiin  ratajuoksussa,  maastojuoksussa,  pituushypyssä,  tikanheitossa.  Lisäksi
pidettiin  keppihevoskisa.  Sarjoja  oli  nappuloista  aikuisiin.  Eniten  osallistujia  oli  nappuloiden  juoksussa,
pituushypyssä ja keppihevoskisassa.

Seuran urheilukerho pidettiin 19.- 28.6.2017.  Kerhoa vetivät Jaakko Ruuska ja Eetu Sorri. Kerho kokoontui 6
kertaa. 
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2.3. Muu toiminta

Äänekosken 4H-kerho järjesti seurantalon kentällä metalliromun keräyksen kesäkuussa.

Nuorisoseuragaala  pidettiin  4.2.  Jyväskylässä.   Gaalassa  palkittiin  ansioituneita  nuorisoseuralaisia.  Pentti
Kankainen  ja  Eila  Kalavainen  edustivat  Hietaman  Nuorisoseuraa  juhlassa.   Eila  Kalavainen  palkittiin
vuosikymmenien ansiokkaasta toiminnastaan nuorisoseuratyössä. 

Puheenjohtaja Pentti Kankainen osallistui Mahlun nuorisoteatteripäivään 2.4. 

Keski-Suomen nuorisoseurojen nuorisoseurailta pidettiin 22.8. seuran talolla. Osallistujia oli 40 kymmenestä
keskisuomalaisesta nuorisoseurasta.  Nuorisoseurojen liiton pääsihteeri Antti Kalliomaa oli paikalla.

Kirsti Pirinen ja Pentti Kankainen kävivät haastattelemassa Saima Leivosta juhlailtamia varten.  Haastattelu
videoitiin ja osia siitä esitettiin 95 v. juhlassa.

Frisbeegolfrataa varten raivattiin talkoilla metsikköä.  Raivaustalkoita pidettiin kolme kertaa ja mukana oli
kyläläisiä ja nuorisoseura. Polttopuiksi soveltuvat puut myytiin. Rahaa puiden myynnistä kertyi 1 550,00 € ja
summa lahjoitettiin kokonaisuudessaan koulun oppilaiden rahastoon. 

Seura  päätti  hakea  avustusta  dataprojektorin,  valkokankaan,  integroidun  stereovahvistimen,  Blu-ray  –
soittimen ja säilytyskaapin hankintaan Leader –ryhmä Viisari ry:n INTO–teemahankkeesta.

Johtokunnan  jäsenistä  Sirpa  Sauriala  osallistui  hygieniapassikoulutukseen  ja  Kirsti  Pirinen
seurantoimintakoulutukseen.

2.4. Seuran jäsenet

Varsinaisia jäseniä seurassa oli vuonna 2017 yhteensä 36, joista 6 oli alle 29-vuotiasta.

Varsinaisten  jäsenten  määrä  ja  ikäjakauma  eivät  kerro  seuran  toimintaan  ja  tapahtumiin  osallistuvien
todellisesta määrästä ja ikäjakaumasta.  Kaikista seuran toimintaan osallistuvista jäseniä on vain osa, nuorten
ja  lasten  osalta  vain  pieni  osa.  Seuran  toimintaan  osallistuminen  ei  edellytä  jäsenyyttä.  Jäsenmaksu  oli
vuonna 2017 aikuisilta 12 € ja 10 – 18 -vuotiailta 5 €.  Jäsenyyden sijaan voidaan maksaa kannatusmaksua.
Kannatusmaksu  määrä  oli  12  €.  Jäsen-/kannatusmaksumaksulomake  jaetaan  kyläkirjeen  mukana  kaikille
kyläläisille.

3. TOIMINTAORGANISAATIO

3.1. Seuran toimielimet
Seuran toimielimet ovat päätösvaltaa käyttävä seuran kokous ja johtokunta. Seura pitää kaksi sääntömääräistä
kokousta,  kevätkokouksen  ja  syyskokouksen.  Johtokunta  valitaan  syyskokouksessa  ja  sen  muodostaa
puheenjohtaja ja 4-12 jäsentä.

Johtokunta
Hietaman  Nuorisoseuran  johtokuntaan  kuuluivat  Pentti  Kankainen  (pj.),  Nanne  Peuhkurinen  (siht.),  Kirsti
Pirinen (rah.hoit.), Markku Ruuska (varapj.), Niina Ruuska, Eila Kalavainen ja Jyrki Kokko (7) sekä varajäsenet
Sirpa Sauriala ja Henry Kolari (2).   Johtokunta kokoontui 14 kertaa vuoden 2017aikana. 
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Kokoukset
Seuran kevätkokous pidettiin 27.3. ja syyskokous 18.12.  Molemmat kokoukset pidettiin seurantalolla. 

Toimikunnat
Tapahtumien suunnittelun ja toteutuksen apuna seurassa toimii kolme toimikuntaa: tapahtumatoimikunta,
ravintolatoimikunta ja talotoimikunta. Johtokunta valitsee toimikuntien jäsenet ja niille kokoonkutsujat.

Tapahtumatoimikunta suunnittelee seuran tilaisuuksia, huolehtii kilpailujen järjestämisestä, kilpailupaikkojen
kunnostamisesta ja kilpailujen palkinnoista. Toimikunnan jäseniä olivat Kirsti Pirinen, Nanne Peuhkurinen, Eila
Kalavainen, Kari Hallila, Niina Ruuska, Henry Kolari ja Sirpa Sauriala (7).

Ravintolatoimikunta huolehtii  tilaisuuksien  kahviopalveluista.  Toimikuntaan  kuuluivat  Virpi  Palonen,  Anu
Pollari, Eila Kalavainen, Sirpa Sauriala, Hilkka Nevalainen, Kirsti Pirinen ja Riitta Ruuska (7).

Talotoimikunta huolehtii talon kunnossapitoon liittyvistä asioista.  Toimikuntaan kuuluivat Markku Ruuska,
Jyrki  Kokko,  Seppo Rautiainen,  Veikko Suopellonmäki,  Tuomo Porri,  Kari  Hallila,  Erkki  Pönkänen ja  Pentti
Kankainen (8).
 
3.2. Tiedottaminen

Seuran  toiminnasta  ja  tapahtumista  tiedotettiin  paikallislehden  (Sisä-Suomen  Lehti)  kautta,  Hietaman
facebookin kautta ja helmikuun lopussa Hietamalle, Honkolaan ja Parantalaan jaetussa kyläkirjeessä. Kyläkirje
tehtiin  jälleen  yhteistyössä  Hietaman  kylätoimikunnan,  Hietaman  koulun,  Hietaman  Nuorisoseuran
Näyttämön  ja  Hietaman  Pienviljelijäyhdistyksen  kanssa.  Kyläkirje  julkaistiin  myös  Hietaman  facebookissa.
Seuran  yleiskokouksista  ilmoitettiin  edelleen  syyskokouksen  päätöksen  mukaisesti  Sisä-Suomen Lehdessä.
Seuran esittely on kylän nettisivuilla www.hietama.fi.  

3.3. Jäsenyydet

Hietaman Nuorisoseura kuuluu Keski-Suomen Nuorisoseurain liittoon ja sen kautta valtakunnalliseen Suomen
Nuorisoseurat  ry:een,  joiden  yleisiin  kokouksiin,  kevät-  ja  syyskokoukseen  seura  lähettää  johtokunnan
nimeämät  edustajat.  Keski-Suomen  Nuorisoseurain  Liiton  tarjoamia  palveluja  käytettiin  yhteydenpidossa
järjestön  valtakunnalliseen  tasoon.  Yhteydenpito  keskusjärjestöön  on  siirtynyt  lähes  kokonaan  sähköisen
tiedonsiirron varaan.

4. NUORISOSEURAN TALO

Talolla on nyt ikää liki 90 vuotta ja siihen ikään mahtuu paljon tapahtumia niin kuin ihmisenkin elämässä.  Siitä
lähtien, kun loppuvuodesta 1928 pidettiin talossa tupaantuliaiset, talo on ja on ollut kiinteä osa ympäröivän
kylän elämää.  Seurantalo tarjoaa kyläläisille puitteet harrastustoimintaan (liikunta, musiikki, kerho-toiminta),
seuran omaan käyttöön ja vuokraustoimintana monenlaisten tilaisuuksien järjestämiseen.  

4.1. Talon ja kiinteistön ylläpito

Talon ylläpito vie edelleen huomattavan osan seuran voimavaroista; lähes kaksi kolmasosaa seuran kuluista
liittyy jollain tavoin talon ja kiinteistön ylläpitämiseen ja kunnostamiseen.

Vuonna 2017 talon idänpuoleinen rapautunut ulkonurkka korjattiin talkoilla. Piha-aita korjattiin ja maalattiin
niin ikään talkoilla, josta lähinnä vastasivat Paula Porri ja Tuomo Porri.  Suurin kustannuserä oli öljynpolttimen
huolto ja korjaus. 

Pentti  Kankainen  teki  vuonna  2016  seuran  talolle,  ulkovarastolle  ja  kentälle  korjaus-  ja
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kunnostussuunnitelman  tuleviksi  vuosiksi.  Remonttisuunnitelmaa  käydään  läpi  ja  toteutetaan  resurssien
mukaan. Talotoimikunta huolehtii remonttisuunnitelman toteuttamisesta.

Seuralla on päivitetty pelastussuunnitelma.

Seurantaloa ja pihapiiriä kunnostettiin ja siivottiin ahkerasti talkoovoimin.  Lisäksi pihaa kunnostettiin yhdessä
eri tilaisuuksia varten. Seurantalon ikkunat pestiin talkoilla.

Elenia Oy muutti seuran talon sähkönsyötön tulevaksi maakaapelin kautta.

 
4.2. Talon käyttö

Kokouksia  seurantalolla  pitivät  Nuorisoseuran  lisäksi  Hietaman  Kylätoimikunta,  Hietaman  Nuorisoseuran
näyttämö,  Mäkikylän  tienhoitokunta  ja  Parantala-Honkolan  Vesiosuuskunta.  Nuorisoseuran  näyttämö  on
käyttänyt taloa näytelmäesityksiin ja näytelmäharjoituksiin.   Lasten ’Luova Lava’ – kerho on pitänyt myös
harjoituksensa seurantalolla. Lisäksi seurantalolla on pidetty vuoden aikana monia yksityisiä juhlatilaisuuksia
mm. syntymäpäiviä, muistotilaisuus, lukion vanhojen tanssien jatkot, Ääneseudun Yrittäjien juhla, hääjuhlat,
sukujuhlat, kyläkokous, kylätoimikunnan kierrätystapahtuma ja Keski-Suomen nuorisoseurojen seurailta.

Seurantalon yläkerran kaksi huonetta ovat toimineet musiikin harrastustiloina; tosin käyttö on ollut vähäistä.
Tilaa  on  käytetty  lähinnä  soitinten  varastona.  Yläkerran  taaimmaisessa  huoneessa  on  myös  seuran  ja
kylätoimikunnan arkisto. 


