KOTIINPÄIN KYLÄPORTTI-HANKE

MATKARAPORTTI ELMA-MESSUMATKASTA HELSINKIIN 27. – 28.11
Vieremä 03.12.2010
Kotiinpäin Kyläportti -hanke ja Ylä-Savon Veturi ry järjestivät ryhmämatkan Helsinkiin Elma-messuille marraskuun 2010 lopulla. Mukaan matkalle ilmoittautui 41 henkilöä Ylä-Savon alueelta. Kolme henkilöä joutui
kuitenkin perumaan matkaan osallistumisensa. Mukana oli viisi kouluikäistä lasta huoltajineen.
Linja-autoliike Y.Makkonen Oy:n kuljettaja, Jorma Heusala kuljetti matkalaiset Helsinkiin ja takaisin. Helsinkiin saavuttiin aikataulun mukaisesti klo16.30 ja seuraavana päivänä takaisin Vieremälle aikataulussa klo
22.30.
Viimeiset matkalaiset nousivat linja-autoon Päivärannan rampilta. Maija-Leena Kemppaisen avauspuheenvuorossa käsiteltiin matkaohjelman lisäksi matkanjärjestäjien toimintaa. Kotiinpäin Kyläportti-hankkeen
hankepäällikkö Kaija Juutinen kertoi hankkeen toiminnasta ja kyläsivujen ja Kotiinpäin – kiinteistöpörssin
neuvontatyöpajoista maaseutukylillä. Lisäksi hän valaisi hieman jo toteutunutta toimintaa, kehottaen maaseutukylien kyläyhdistysten edustajia ottamaan rohkeasti yhteyttä kylän nettinäkyvyyden parantamiseksi.
Ylä-Savon Veturi ry:n Laura Vinberg kertoi nuorisolle suunnatusta, kansainvälisestä Nuora-hankkeesta, jonka tavoitteena on helpottaa nuorten mahdollisuutta vaikuttaa maaseudun elinoloihin. Nuora – Esiselvityshankkeen avulla kartoitetaan 10–25 -vuotiaiden maaseudulla ja haja-asutusalueilla asuvien nuorten ja
nuorten kanssa toimivien ideoita ja kehittämistarpeita.
Matkalla tutustuttiin kahteen kohteeseen; Siiskosen kotileipomon Punaisen Piipun Kievariin ja Koirakiven
Nuorisoseura ry:n hanke- ja kesäteatteritoimintaan.
Punaisen Piipun Kievarissa ruokailimme ja kuulimme yrityksen historiaa. Leipomon työntekijät kertoivat
yrityksen toiminnasta. Kotileipomo Siiskonen Oy perustettiin vuonna 1964 Mikkelin maalaiskunnan Asilan
kylään Pentti ja Sirkka Siiskosen toimesta. Tällä hetkellä leipomo työllistää jo 27 henkilöä, ja tuotteita on
myynnissä lähes kaikissa maakunnan kaupoissa. Myymälästä ostimme leipomotuotteita kotiin viemisiksi.

Matkalaiset ruokailivat Punaisen Piipun Kievarissa. Kuvat Maija-Leena Kemppainen
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Matka jatkui Mäntyharjun kunnassa olevalle Koirakiven Nuorisoseuran talolle. Ovella meitä tervehti paikallisen matkailun parissa työskentelevän yrittäjän lisäksi tuoreen pullan tuoksu. Pullakahvit nautittuamme
Koirakiven Nuorisoseura ry:n sihteeri Mervi Honkanen kertoi Koirakiven kylästä ja muista lähikylistä, jotka
muodostavat jo 90 vuotiaan Koirakiven Nuorisoseura ry:n.
Nuorisoseura ja maa- ja kotitalousseura panostivat yhdessä Koirakiven Nuorisoseura ry:n toimintaan.
Musiikkitaivaan tähtiin (Olavi Virta, Rauli ”Badding” Somerjoki, Kirka ja Irwin Goodman) perustuvia kesäteatteriesityksiä oli joka kesä. Teatteriyleisö kasvoi vuosi vuodelta. Ensimmäinen pressuilla katettu katsomo hankittiin Alapitkältä. Mervi Honkanen kertoi monista kehittämishankkeista, joita Nuorisoseura on hallinnoinut.
Nuorisoseuran taloon kohdistuneita hankkeita olivat lattian hiominen sekä uudet penkit ja tuolit, uusien lavasteiden rakentaminen, kahvikatoksen ja äänentoistotornin rakentaminen, katetun katsomon rakentaminen, muunneltavat teatterilavasteet sekä keittiön laajennus ja remontointi. Viimeisin projekti oli parkkialueen laajennus, katsomon ja keittiön laajennus. Aktiivinen, 90-vuotias nuorisoseura oli hakenut hankerahoitusta lähes joka vuosi viimeisen 10 vuoden aikana.
Nuorisoseuran harrastustoimintaan kuuluu erilaisia kerhoja, pikkujoulujen järjestämisiä, erilaisia virkistysmatkoja talkoolaisille ja teatteriväelle.
Paikallinen matkailuyrittäjä kertoi Pertunmaan ja Mäntyharjun toimintaryhmien, Veej*jakajan ja Rajapusun, rahoittamasta matkailunkehittämishankkeesta.

Teatterin lavasteita. Kuvat Maija-Leena Kemppainen
Helsingissä vietimme vapaamuotoisen illan shoppaillen, tanssien ja seurustellen. Sunnuntaiaamuna nousimme Jorman kyytiin klo 10 ja matkasimme Helsingin Messukeskukseen, jossa oli viidet messut: Elma-,
Metsä-, Tee-se-itse-, Kädentaito- ja Lemmikit -messut. Matkalaiset hajaantuivat Messukeskuksen antia
katselemaan. Iltapäivällä klo 14.30 aloitimme kotimatkan.
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Saavuimme Koirakiven Nuorisoseuran ry:lle
Kuva Maija-Leena Kemppainen

Vieremällä 13.1.2011

Kaija Juutinen, hankepäällikkö
Kotiinpäin Kyläportti-hanke

