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Julkinen 
tiedote

Mänttä-Vilppulan
sosialidemokraatti

Mäntässä oli perustettu torvi-
soittokunta jo vuonna 1882. 
Se ei soittanut työväenmu-
siikkia, joten toive omasta 
työväen soittokunnasta Män-
tässä alkoi hahmottua. Vuon-
na 1921 ehdotettiin soit-
tokunnan perustamista ja 
hankittiin soittimet. Ensim-
mäinen julkinen esiintyminen 
olikin jo maaliskuussa 1922 

työväenyhdistyksen juhlas-
sa. Sen jälkeen oli soittokun-
ta osa työväen juhlatilaisuuk-
sia. Eikä soittokunta esittänyt 
pelkästään työväenmusiikkia 
vaan myös esim. operettisä-
velmiä.

1930- luvun pulavuodet 
vaikeuttivat myös soittokun-
nan toimintaa siinä, missä ih-
misten elämää muutenkin. 

Tämä vaikeampi kausi kesti 
toisen maailmansodan lop-
pumiseen asti, jonka jälkeen 
alkoikin työntäyteinen aika 
kotiuttamisjuhlien, iltamien 
ja tanssien merkeissä.

1960 - 90- luvuilla soit-
tokunta jatkoi menestyk-
sellisesti esiintymisiä eri ti-
laisuuksissa. Tehtiin paljon 
ulkomaanmatkoja. Ne liittyi-

vät joko Suomen työväen mu-
siikkiliittoon tai sitten Män-
tän ystävyyskaupunkeihin. 
Ulkolaisia vieraita kävi puo-
lestaan Mäntän kesäisillä pu-
hallinpäivillä. Vappumarssit 
olivat vuosikymmenet soitto-
kunnan näyttävimmät esiin-
tymiset. Viimeisin soittokun-
nan vappumarssi oli vuonna 
1998. Vappuna soitetaan toki 
edelleen, mutta viime vuosi-
na työväenyhdistyksen  vap-
pujuhlassa.

Noin 66 vuotta soittokun-
nan perustamisen jälkeen 
oli mänttäläinen yhteiskun-
ta tullut siihen pisteeseen, 
että päätettiin yhdistää Män-
tän työväenyhdistyksen soit-
tokunta ja Tehtaan soittokun-
ta siten, että soittokunnilla 
on yhteinen johtaja ja harjoi-
tukset. Hallinnollinen orga-
nisaatio säilytettiin erillään.                              
Myös esiintymisasut ovat 
soittokuntien omat. 

Soittokunta on Mäntän työ-
väenyhdistyksen alajaos. Se 
harjoittelee Mäntän Työvä-
enopiston opintopiirinä, jo-
hon siis kaikilla halukkailla on 
mahdollisuus osallistua. 

Soittajien määrä on vuo-
sikymmenien aikana vaih-
dellut. Kun nuoriso-orkesteri 

toimi paikkakunnalla, saa-
tiin useita uusia soittajia sitä 
kautta. Myös musiikkiopis-
tosta tultiin harjoittelemaan 
yhteissoittoa. Tällä hetkellä 
ei Mäntässä ole minkäänlais-
ta vaskipuhaltimien opetusta 
ja tämä kyllä tuntuu soittajis-
tossa.  Ilman avustajia ei kon-
sertteja pystytä esittämään. 
Avustajiksi saadaan joskus 
entisiä soittajia ja myös Jäm-
sänjokilaakson soittokunnan 
soittajia.

Ajatus siitä, että puhallin-
musiikki olisi kuoleva laji eikä 

Mäntän työväenyhdistyksen soittokunta 90 vuotta
kiinostaisi nuoria, on väärä. 
Joka toinen vuosi järjestettä-
vissä kaksipäiväisissä puhallin-
musiikin SM-kisoissa on jopa 
tuhat nuorta monista kym-
menistä soittokunnista ympä-
ri maata kilpailemassa taito-
jensa mukaisesti eri tasoilla. 
Uskon, että tämä notkahdus 
Mänttä-Vilppulassa korjaan-
tuu ja soittokunta pysyy elin-
voimaisena ainakin toiset 90 
vuotta.

Ulla Rosenlund, soittokun-
nan puheenjohtaja 

Eräänä vuonna olimme esiin-
tymässä Virtain palokunnan 
vuosijuhlassa.

Juhla alkoi kulkueena Virtain 
asemalta, mistä marssittiin ky-
län läpi juhlapaikalle. Kulku-
eessa oli soittokunnan lisäksi 
VPK:n vanhaa kalustoa ikä-jär-
jestyksessä. Heti soittokun-
nan perässä oli hevosen vetä-
mä palokunnan ensimmäinen 
”pruutta”.

Rumpaleillemme, jotka oli-
vat viimeisessä rivissä juuri en-
nen hevosta, tuli mieleen, että 
mitä jos tuo hevonen säikäh-
tää, kun alamme soittaa.

No, se pitää ennen aloitus-
ta testata, tuumasitvat rytmi-
puolen pojat.

Tuumasta toimeen. Lautas-
ten soittaja lähestyi hevosta ja 
lähellä pollen turpaa pläjäytti 
voimalla lautaset yhteen. He-
vonen tästä säikähti tietenkin 
suunnattomasti ja nousi kah-
delle jalalle ja hirnui vimma-
tusti. Juuri ja juuri kuski sai 
pollen pidettyä aisoissa niin, 
ettei se lähtenyt villisti lauk-
kaamaan pitkin katuja.

– Joo, kyllä se säikähtää soit-

toa, tuumasivat rumpalit. Mut-
ta ajuri piti pojille vihaisen pu-
huttelun siitä, miten hevosen 
kanssa pitää toimia ja ”an-
taa sitten olla viimeinen kerta 
tuollainen säikyttely”.

No, siitäkin tilanteesta sel-
vittiin, siis ”säikähdyksellä.”

Vapun päivänä oli ennen 
yleensä 2 – 4 esiintymistä lähi-
seudun työväenyhdistyksien 
tilaisuuksissa.

Taas Vapun päivänä oli kol-
me marssisoittoa ja vielä ilta-
juhlan esiintyminen Ruove-
dellä.

Päivän marssisoitot sujuivat 
hyvin ja aika väsyneenä suun-
nattiin pikkuautoilla vielä koh-
ti Ruovettä.

Perillä aloimme ”roudaa-
maan” soittimia ja muita ”ka-
moja” lavalle, kun eräs hieman 
isomman torven soittaja alkoi 
kysellä soittimensa perään. 
Kukaan ei ollut nähnyt hänen 
torveaan. Kaikki autot syynät-
tiin tarkkaan, mutta soitinta ei 
vain löytynyt.

Nuotit ja teline oli kyllä mat-

kaan lähtenyt, mutta torvi oli 
jäänyt Mänttään.

Hieman hämillään ja nolona 
kaveri kuunteli, kun me muut 
soitimme iltajuhlan ohjelman 
läpi. Totesi vain, että tuli aika 
vähän pitkäksi.

Myös ulkomailla on soittokun-
tamme esiintynyt useita eri 
kertoja.

Olimme Tallinnassa paikal-
lisissa laulu- ja soittojuhlissa 
esiintymässä.

Valmistuimme marssisoit-
toon muiden osallistujien 
kanssa. Tarkoitus oli marssia 
ison joukon ja usean soitto-
kunnan kanssa juhlakentälle.

Meiltä kuitenkin puuttui 
bassorummun soittaja, joten 
kyselimme paikalliselta orkes-
terilta, olisiko heillä vapaaeh-
toista avustajaa. No, innokas 
bassorumpali löytyi.

Ei muuta kuin kaverille hih-
nat kiinni selkään ja iso basso-
rumpu syliin.

Marssi alkoi ja homma toimi, 
mutta hetken kuluttua tapah-
tui kömmähdys.

Avustajamme oli edellisenä 
iltana ”laulanut ja soittanut” 
todella kovaa, joten askel oli 
hieman horjahteleva. Kaveri 
kompastui jalkoihinsa ja meni 
nurin bassorummun kanssa, 
joka siis oli tiukasti sidottu-
na remmeillä soittajaan kiinni. 
Katu vietti siinä kohdassa hie-
man  alaspäin ja bassorumpu 
pyöri muutaman kerran ym-
päri soittaja mukanaan.

Katsoimme avuttoman nä-
köisinä tapahtumaa, mutta 
auttaa ei voinut, kun marssi 
jatkui ja soiton piti soida. Ka-
veri jäi makaamaan kadun vie-
reen selälleen ja basso-rumpu 
jäi vatsan päälle ”pömpöttä-
mään”. Toisaalta tilanne oli hiu-
kan huvittava, mutta silloin ei 
yhtään naurattanut.

Avustajan oma soittokunta 
tuli hieman jäljempänä mars-
sijonossa ja pelasti kaverin päl-
kähästä. Perillä saimme vielä 
bassorummun takaisin aivan 
ehjänä, joten tässä ta-
pauksessa oli niin sanotusti 
onni onnettomuudessa.

Kyösti Koskinen

Hauskoja tapahtumia vuosien varrelta
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Soittokunta juhlakuvassa kymmenen vuotta sitten.
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”Liian suureksi ei voi arvostaa sitä merkitystä, mikä näillä laulu-
kuoroilla ja torvisoittokunnalla on ohjelmanantajana työväen-
yhdistyksen järjestämissä juhlissa, puhumattakaan siitä, mitä ne 
ovat merkinneet paikkakunnan työväestön musikaalisten har-
rastusten sekä musiikkitajun ja –taidon kehittymiselle.” (Mäntän 
Ty:n 50-vuotishistoriikki)



Asun vanhaa hämäläistä kult-
tuurimaisemaa. Toki se on 
nykyisin nimeltään Mänttä-
Vilppulan kaupungin Pohjas-
lahden kaupunginosan Kol-
kin taajama. Sanotaanhan, 
ettei nimi miestä pahenna. 
Ei kai asuinseutuakaan. Kam-
mottaa kylläkin.

Kotini on entinen Ala-Kolkin 
koulu Tarjannneveden Kolkin-
lahden jylhänkomeissa ranta-
maisemissa. Viihdyn ja kissa 
myös. Miehelle joskus ottaa 
lujille. Kaksi kottikärryllistä 
puita kylmään aikaan ja suvel-
la pari hehtaaria ruohon ajoa. 
”Kyllä maalla on mukavaa”, 
vaikka kaupunkilaisia ollaan.

Meidän taajamassa koo-
taan kyläkirjaa ”Silikki-Kolo-
kista koottua”, mutta mielen 
päällä elää taivaallisiin soit-
tokuntiin siirtyneelle sielu-
nystävälleni Aune Kankaisel-
le o.s. Siro lupaamani yritys 
kirjoittaa hänen isänsä Anton 
Siron vuonna 1919 perusta-
man Pohjaslahden Ty:n soit-
tokunnan historiikki. Anton 
Siro oli saanut viisi vuotta soit-
tokoulutusta armeijassa ja ol-
lut mukana Amerikassa isois-
sa orkestereissa.”Sinne ne tuli 
ukot torvet selässä sinne mökil-
le sitte pimmeinä syysehtoina-
kin; niin pussissa oli torvet vaan 

”Ei tästä maisemat parane”, 
sano Myryn Manni, kun matkoilta palas.

Rooman paavi Benedictus XVI totesi äsken Meksikon 
vierailullaan, että rahan palvonta on syynä huume-
väkivaltaan, jossa on kuollut viidessä vuodessa noin 
50 000 ihmistä.

Euroopassa ja Suomessa rahan aiheuttamia ruumii-
ta on vaikeampi laskea, mutta rahatalous on jo monin-
kertainen reaalitalouteen nähden. Rahan tuoma soke-
us näkyy ja kuuluu päivittäin uutisissa. Yhteiskunnan 
omistamien yhtiöiden ja laitosten pomot jakavat toi-
silleen miljoonabonuksia, vaikka työn tulokset ovat ol-
leet huonoja.

Vanhan kansanviisauden mukaan ahneudella on 
tyly loppu. Ainakin ennen seuraavaa palkkakierros-
ta nämä herrat löytävät lypsämänsä edut edestään. 
Suurempi haitta syntyy kansallisen eheyden rikkou-
tumisesta. Solidaarisuus  ei taida olla tämän hetken 
muotisana, koska demarien esittämää  määräaikaista 
lisäveroa yli 100 000 euroa vuodessa tienaaville on ar-
vosteltu lehdissä populismina. Jo on aikoihin eletty.

Työväenliike sai alkunsa työläisten elinolojen pa-
rantamisesta, mutta jo varhain se otti tavoitteekseen 
aineellisten rinnalle henkiset ja sivistykselliset asiat. 
Rikkaaseen elämään kuuluu myös mahdollisuus mo-
nipuolisiin harrastuksiin ja itsensä kehittämiseen.

Mäntän työväenyhdistys on ollut paikkakunnalla si-
vistys- ja kulttuuririentojen edelläkävijä ja aloitteiden 
tekijä. Se perusti kirjaston työväentalolle sata vuot-
ta sitten. Kirjastosta tuli myöhemmin kunnallinen kir-
jasto. Kymmenen  vuotta myöhemmin saatiin Vilppu-
lan työväenyhdistykseltä  ensimmäiset  torvisoittimet 
ja työväenyhdistyksen soittokunta piti ensikonsert-
tinsa maaliskuussa 1922. Samana vuonna aloitti toi-
mintansa Mäntän työväenopisto kunnallisena laitok-
sena. Aloitteen opiston perustamisesta teki kuitenkin 
työväenyhdistys. Samoin se teki aloitteen yhteiskou-
lun perustamisesta, mutta hanke siirtyi muutamalla 
vuodella. Tässä vain muutamia täysiä vuosikymmeniä 
viettäviä hankkeita mainitaksemme.

Pieniä protesteja on jo maailmalla nähtävissä rahan 
vallasta irrottautumiseen. Toivo paremmasta maail-
masta elää vielä. Palautetaan kohtuus edelleen hy-
veeksi.

Rahan valta 
johtamassa 

moraalikatoon
ja sinne tultiin. Siellä pienessä 
tuvassa, ei se niin kovin kaksi-
nen ole se meidänkään koto-
mökki ollu, niin että sinne sit-
te mahduttiin, kun perhettä oli 
niinkin paljo ja torvet soi meil-
lä vaan. Torvet soi ja äiti tihras 
keittää kahviakin niille miehille. 
- Kun oli juhlat, niin torvet kiil-
lotettiin ja siellä isä sitte soitti 
baritonia enimmästään. Muis-
tan aina, se oli semmonen pik-
kunen, laiha ukko se isä. Löi sillä 
tahtia ja soitti ite ja aika vaati-
vainenkin oli. Kyllä sen piti on-
nistua, kun oli ollu isoissa po-
rukoissa ite.”(Aune Kankainen) 
Olen saamassa historiikkiin 
kirjoitusapua myös keuruulai-
selta Aunen sisarentyttäreltä 
Mirja Leijalalta.

Soittajien ja perikuntien an-
tama aineisto nuotteineen ja 
puhaltimineen on kotonani 
esillä ja nähtävissä. Vaikka en 
enää pidä avoinna kulttuu-
rikahvilaa, soittajien arvok-
kaaseen perintöön voi käydä 
tutustumassa, kunhan so-
pii aiemmin tulostaan. Myös 
soittokuntaan liittyviä tieto-
ja kernaasti otetaan vastaan. 
Aune Kankaisen lisäksi eten-
kin Mainingin Keijo, Suntilan 
Veijo ja Haapasen veljekset 
ovat kertoneet muistoja soit-
tokunnan vuosikymmeniltä.

On mielenkiintoista myös 
kulttuurihistorialliselta kan-
nalta tutustua Aarre Manne-
rin tarkkoihin muistiinpanoi-
hin soittokunnan vilkkaasta 
toiminnasta. Tapahtumat on 
eloisasti ja tarkasti merkitty 
vahakantisiin vihkoihin. Täs-
sä muutama vilkaisu vihko-
jen saloihin: ”Pulavuosien ai-
kana soittokunnan toiminta 
heikkeni, koska parhaita soit-
tajia joutui siirtymään vieraille 
paikkakunnille mm. Mänttään, 
osallistuen siellä sikäläisiin soit-
tokuntiin.” (22.12.1946)

”16.4.1947 pidettiin tarmokas 
yhteisharjoitus, 2,45 min. Kant-
tori Tiensuun ohjatessa jousta-
vasti ja ymmärrettävästi.”

Esiintymisiä oli runsaas-
ti häistä hautajaisiin, kirkos-
ta työväentalolle ja harjoituk-
sia vielä enemmän. Kanttori 
Tiensuun ollessa estyneenä 
oli nuori mies nimeltä Kei-
jo Maininki usein johtajana 
(ja myös vastuullisena rahas-
tonhoitajana), 1950-luvun 
alkupuolella ilmaantui van-
hemman veljensä jälkeen 
oppilaaksi Raimo Haapa-
nen. Mm. ”2.2.1954 harjoitel-
tiin Alakoululla. Saapuvilla 4 
vanhaa soittajaa sekä oppilas 
Haapanen. Joht. K. Maininki.”

Vuonna 1956 mainitaan 

tammikuulta: ”Harjoitukset 
epäonnistuivat täydellisesti 
(syynä lumentulo).”

”Soitto Salmentakasen kan-
sa koulussa 9.12.1956 klo 4 
päivällä, samana päivänä Ylä-
Kolkin koululla raittius juhlan 
soitto illalla klo 7. Kyyti oli jär-
jestetty Jörkvistin linja autol-
la. Näissä tilaisuuksissa puhui 
Kirkkoherra Yrjö Vehkalahti. 
Mukana oli ensimmäisen ker-
ran esiintymässä Alpo Kataja-
mäki Monoskylästä soittaen 
rumpettia.

16.12.-56 klo 2 Vankan pikku 
joulussa muuten hyvä esitys, 
mutta passo oli poissa.”

Kyseisen vuoden tapanin-
päivän harjoituksissa ”kool-
la oli kova sakki 14 soittajaa 
johtajana A. Manner ja 28.12. 
jopa U.Haapanen Helsingistä.”

Ukkini Olli Heikki Timonen 
soitti Iisalmen Ty:n soitto-
kunnassa. Kun hän 1912 kuo-
li ja Torvisoittokunta esiintyi 
haudalla, kerrotaan rovas-
ti Brofeltin todenneen: ”Kyllä 
jumalattomalla on jumalatto-
main menot.”

Mäntän Ty.n soittokuntaa 
onnitellen

Sirpa Timonen
kulttuurin puolestapuhuja 

Pohjaslahden Kolkista

Pääministeri Kataisen hallitusohje-
massa todetaan, että kuntapolitiikan 
tavoitteena on turvata laadukkaat ja 
yhdenvertaiset kunnalliset palve-
lut asiakaslähtöisesti koko maassa, 
luoda edellytykset kuntien taloutta 
vahvistavalle kehittämistoiminnalle 
ja yhdyskuntarakenteen eheyttämi-
selle sekä vahvistaa kunnallista itse-
hallintoa ja paikallista demokratiaa. 
Edelleen hallitusohjelmassa tode-
taan, että kuntatalouden vakautta ja 
kestävyyttä edistetään uudistamal-
la kunta- ja palvelurakenteet, vah-
vistamalla kuntien tulopohjaa, pa-
rantamalla kunnallisen toiminnan 
tuottavuutta ja vaikuttavuutta sekä 
rajoittamalla kuntien tehtävien laa-
jentamista.

Hallitusohjelmassa tode-
taan, että hallitus toteuttaa 
koko maan laajuisen kunta-
uudistuksen, jonka tavoittee-
na on vahvoihin peruskun-
tiin pohjautuva elinvoimainen 
kuntarakenne. Vahva perus-
kunta muodostuu luonnolli-
sista työssäkäyntialueista ja 
on riittävän suuri pystyäkseen 
itsenäisesti vastaamaan perus-
palveluista vaativaa erikoissai-
raanhoitoa ja vastaavasti vaa-
tivia sosiaalihuollon palveluja 
lukuun ottamatta. Vahva pe-
ruskunta kykenee tulokselli-
seen elinkeinopolitiikkaan ja 
kehittämistyöhön sekä voi te-
hokkaasti vastata yhdyskunta-

rakenteiden hajautumiskehi-
tykseen.

Valtiovarainministeriö asetti 
virkamiehistä koostuvan Kun-
nallishallinnon rakennetyö-
ryhmän 4.3.2011 selvittämään 
kuntalain kokonaisuudistuk-
sen pohjaksi vaihtoehtoisia 
kunnallishallinnon rakenne-
malleja. Tällä hetkellä olemme 
tilanteessa, jossa kunnallishal-
linnon rakennetyöryhmä on 
julkaisut omat raporttinsa ja 
maakunnalliset kuulemistilai-
suudet on pidetty. Parasta ai-
kaa kunnat antavat omia val-
tiovarainministeriön pyytämiä 
lausuntoja uudistuksesta.

Kovin monessa kunnassa ei 
rakennetyöryhmän esityksille 
anneta suurtakaan arvoa. Ti-
lanne on lausuntokierroksen 
jälkeen todennäköisesti sellai-
nen, että ei löydy yhtään sel-
laista työryhmän esittämää 
selvitysaluetta, jossa kaikki sii-
hen kuuluvat kunnat olisivat 
yksimielisesti valmiita toteut-
tamaan esitetyn kuntajakosel-
vityksen. 

Miten vahvaan  
peruskuntaan?
Meidän kaupungin alueel-
le rakennetyöryhmän perus-
esitys on erityisen kuntaja-
koselvityksen teettäminen 
Juupajoen, Mänttä-Vilppu-

lan, Ruoveden ja mahdolli-
sesti Oriveden kanssa. Orive-
den kaupungille annetaan 
selityksessä mahdollisuus 
suuntautua joko tänne Ylä-
Pirkanmaalle tai vaihtoehtoi-
sesti Tampereelle. Tunnusta-
en sen tosiseikan, että Orivesi 
on viimeiset vuodet suun-
nannut aktiivisesti kunnallis-
ta yhteistyötään Tampereen 
kaupunkiseudun kautta, lie-
nee selvää, että valintatilan-
teessa Orivesi suuntaa kat-
seensa jatkossakin sinne. 
Näin ollen kunnallishallinnon 
rakennetyöryhmän esittä-
mä erityinen kuntajakoselvi-
tys koskisi aluetta Juupajoki, 
Mänttä-Vilppula sekä Ruove-
si. Kun tätä kuntajoukkoa tar-
kastelee, on vaikea ymmär-
tää miten rakennetyöryhmä 
on löytää tuosta joukosta sen 
vahvan peruskunnan, joka 
pystyy turvaamaan kunta-
palvelut pitkälle tulevaisuu-
teen. Vaikka sinällään maini-
tut naapurikunnat olisivatkin 
hyviä  yhteistyökumppanei-
ta, ei yhteinen alue tulisi täyt-
tämään niitä kriteereitä, joilla 
uudistusta on perusteltu.

Kunnallishallinnon raken-
netyöryhmän selvityksessä 
kylläkin todetaan, että Ylä-
Pirkanmaan kunnat voisivat 
toteuttaa kuntajakoselvityk-

sen myös muutamien Keski-
Suomen maakuntaan kuulu-
vien kuntien kanssa. Nimeltä 
näistä mainitaan Keuruu ja 
Multia sekä Jämsä ja Kuh-
moinen.  Nykyiset aluehallin-
torajat sekä niissä mahdolli-
sesti tapahtuvat muutokset 
ovat kuitenkin tällä hetkellä 
liian suuria kysymysmerkke-
jä kumppaneiden valinnas-
sa maakuntarajojen yli. Erityi-
sesti tässä tilanteessa, jossa 
selkeää yhteistä näkemystä 
ja tahtotilaa näistä tekijöistä 
ei kuntien keskuudessa vie-
lä ole.

Muutos on välttämätön
Joka tapauksessa itse us-
kon, että kuntarakenteen ja 
erityisesti kuntapalvelura-
kenteen muutos on tulevai-
suutta silmällä pitäen välttä-
mätön uudistus. Kunnat ovat 
merkittävällä tavalla eriar-
voisessa asemassa eri puolil-
la Suomea. Kasvukeskukset 
ja erityisesti keskusseutu-
ja ympäröivillä kunnilla on 
pääsääntöisesti valoisammat 
tulevaisuuden kuvat kuin 
kauempana kasvukeskuksis-
ta sijaitsevilla kunnilla. Ny-
kyinen ja viimeisten vuosi-
kymmenten aikana vallinnut 
aluepolitiikka on johtanut sii-
hen, että väestö vääjäämättä 

Katseet kuntarakenteessa
keskittyy hyvin vahvasti tie-
tyille alueille. Tämä on johta-
nut siihen, että muilla alueil-
la väestö pakostakin vähenee 
ja samaan aikaan se muut-
tuu ikärakenteeltaan yhä 
vanhusvoittoisemmaksi. Täs-
tä puolestaan seuraa näi-
den alueiden huoltosuhteen 
heikkeneminen sekä kovat 
vaikeudet kuntapalvelujen 
rahoituspohjan turvaamises-
sa. On kuitenkin selvää, että 
nyt esillä olevan kunnallis-
hallinnon rakennetyöryhmän 
esittämällä tavalla toteutet-
tu muutos vaatii myös kunti-
en valtionosuusjärjestelmän 
rankkaa reformointia. Työryh-
män esitykset kun vaikutta-
vat pohjautuvan pääsääntöi-
sesti siihen, että hyvinvoivat 
kasvukeskuksien kehyskun-
nat liitetään yhteen keskuk-
sen kanssa. Samaan aikaan 
kasvukeskuksista kauempa-
na olevia kuntia pyritään yh-
distämään keskenään. Ilman 
rahoituspohjan suurta muu-
tosta heikommat kunnat ei-
vät tule edelleenkään pär-
jäämään kuntapalvelujen 
järjestämisessä niin, että se 
täyttää perustuslaissa maini-
tun yhdenvertaisuus periaat-
teen.

Kuntarakennetta uudistet-
taessa olisi kuitenkin, aina-

kin omasta mielestäni, oltava 
selvillä samaan aikaan kunti-
en tulevat tehtävät, muuhun 
aluehallintoon liittyvät muu-
tokset ja erityisesti sosiaali- ja 
terveydenhuoltoon liittyvien 
palveluiden järjestämissuun-
nitelmat. Näitä kaikki kuiten-
kin tarkastellaan tällä hetkel-
lä erillisinä selvityksinä, jolloin 
kokonaiskuvan hahmottami-
nen on erittäin haastavaa. Nyt 
esitetään, että kuntien pitäi-
si aloittaa kuntajakoselvityksiä 
muiden kuntien kanssa, tietä-
mättä kuitenkaan mitä tämän 
uuden yhteisen kunnan teh-
täviin oikeastaan lopulta kuu-
luu. Ymmärrän, että jostain on 
tietenkin aloitettava, mutta 
jo vanha sanonta sanoo, ettei 
pidä ostaa sikaa säkissä.

Joka tapauksessa kunta-
kentässä eletään tällä hetkel-
lä erittäin kiehtovia aikoja. Itse 
odotan erittäin suurella mie-
lenkiinnolla valtion seuraa-
via askeleita kuntien antami-
en lausuntojen jälkeen. Tähän 
saakka vallalla olleeseen ete-
nemistapaan olen erittäin 
skeptinen ja pettynyt. Muu-
toksen välttämättömyyteen 
uskon kuitenkin täysin vilpit-
tömästi. 

Esa Sirviö 
Kaupunginjohtaja



Lapsuuteni Kolho
Mietin, mitä tulee mieleeni 
sanasta puhallinsoittokunta 
tai paremminkin torvisoitto-
kunta, kuten sitä lapsuudes-
sani yleisesti nimitettiin. Siitä 
ajasta on yli 50 vuotta. Kol-
hon Työväentalolla järjestet-
tiin silloin usein iltamia, jotka 
toisinaan aloitettiin juhlalli-
sesti torvisoitolla. Tilaisuus 
huipentui usein näytelmään 
ja lopuksi oli puolitoista tun-
tia tanssia. Metsäkulissien 
takana tuli harjoiteltua tyt-
töparissa tanssia. Ennen tans-
siharrastusta oli kuitenkin 
voimistelu mieluisin ajanviet-
totapani. Sitäkin harjoitel-
tiin työväentalolla kevättal-
visin Kolhon Vihurin toimesta 
ja esiintymässä käytiin lähi-
kaupungeissa. Matkaa tehtiin 
Kuusiston Onnin kuorma-au-
ton lavalle siirretyillä penkeil-
lä. Joka neljäs vuosi oli TUL:n 
liittojuhlat Helsingissä ja en-
simmäinen matka junalla sin-
ne sai aikaan pienten perhos-
ten tanssin vatsan pohjassa.

Tältä ajalta on jäänyt mie-
leeni monet mukavat muis-
tot työväentalolla vietetyistä 
ajoista. Usein sen eteläisestä 
kulmahuoneesta kuului har-
rastusillan alkajaisiksi yhtei-
nen huudahdus: K – I – V – A, 
kiva, kiva, kiva. Kolhossa har-
rastettiin Vihurin toimesta 
mm. voimistelua, lentopalloa 
ja painia. Vetäjien puute vai-
kutti myöhemmin voimiste-
luryhmien loppumiseen. 

Myöhemmin, kun omat kol-
me poikaamme varttuivat, he 
kaikki pelasivat kukin vuorol-

laan Vihurin riveissä lentopal-
loa. Lentopallo olikin pisim-
pään säilynyt harrastuspiiri. 
Nykyään lentopalloa pelataan 
Kolhossa aikuisten kuntolen-
topallon merkeissä. Myös sa-
libandyä harrastetaan eri ikä-
kausiryhmissä. Nykyisin on 
aikuisille tarjolla joogaa sekä 
naisten että miesten liikunta-
piirejä.

Vireää toimintaa 
kyläyhdistyksen 
toimesta
Vuonna 1997 perustettiin 
Kolhon kyläyhdistys, jossa 
olin ensin hallituksen jäsene-
nä ja muutaman vuoden ra-
hastonhoitajana. Ennen tä-
män vuoden alusta alkanutta 
puheenjohtajan pestiä ehdin 
toimia yhdistyksemme sih-
teerinä kymmenen vuotta. 
Näihin viiteentoista vuoteen 
mahtuu paljon toimintaa. On 
laadittu Kolhon kyläsuunni-
telma, järjestetty lapsille ju-
hannuskilpailuja ja Liikkuva 
kesä–toimintaa.

Melkein alusta asti on jär-
jestetty kahvikonsertteja ja 
valittu vuoden Kulkuri. Suu-
rin voimainkoetus oli raken-
taa talkoilla Ukonselän ran-
taan kesäteatteri

Toiminnan rahoittamiseksi 
yhdistyksen aktiiviset jäsenet 
ovat toimineet Mänttä-ral-
lin raveissa järjestysmiehinä. 
Tehtaan kattoja on siivottu ja 
haravoitu pihoja. On pidetty 
myyjäisiä ja arpajaisia. Näky-
vimmät ja mieliin painuvim-
mat ovat olleet Kaijanselällä 
järjestetyt ravit. Niistä joudut-

tiin luopumaan leutojen tal-
vien vuoksi.

Harmi sinänsä, koska ne 
olivat hyvin pidettyjä ravi-
kansan keskuudessa. Lisäksi 
ne olivat yhdistykselle myös 
tuottoisia vaikkakin toisaalta 
kovin paljon talkootyötä vaa-
tivia tapahtumia. 

Ravien tuotoilla hankittiin 
esim. Kolhon koululle uusi 
piano ja seuraavana kesänä 
palkattiin kaksi nuorta miestä 
vetämään ensimmäistä Liik-
kuva kesä–toimintaa.

Kyseistä toimintaa varten 
yhdistys on palkannut kerral-
laan 4 – 6 nuorta jo kymme-
nen vuoden ajan.

Liikunnallinen kerho kestää 
kaksi viikkoa ja siihen liittyy 
myös uimakoulu. Toiminta 
huipentuu aina juhannusaat-
tona pidettyihin lasten olym-
pialaisiin, joissa jokaiselle 
osallistujalle jaetaan palkin-
topallilla mitalit kaulaan. Ta-
pahtuma on vuosi vuodelta 
tullut yhä suositummaksi, jo-
ten emme ole ”uskaltaneet” 
mainostaa sitä lehdissä.

  Kahtena viime kesänä on 
Kolhon entisellä asemalla jär-
jestetty taide- ja kädentaito-

näyttelyitä sekä runota-
pahtumia. Viime kesänä siellä 
suuren suosion sai Ilkka Ter-
vosen ”Yksi sota – kolme tari-
naa” luento vuoden 1918 ta-
pahtumista. 

Tilaisuuksien järjestämisen 
ko. tiloissa teki mahdolliseksi 
sen uusi omistaja Aarne Rae-
vaara. Itse asemarakennus ja 
sen vieressä oleva makasii-
ni on Museoviraston suoje-

Kolho eilen, tänään, huomenna

Kolhon Vihurin voimisteli-
jatytöt ja –pojat, naisvoi-
mistelijat, lentopalloilijat ja 
painijat on kuvattu Helsingis-
sä Urheilumuseon rappusilla 
2.7.1959.
Kuvassa kirjoittaja istuu 
alarivissä ohjaajan oikealla 
puolella.   

lukohde ja sillä on historial-
lisestikin suuri arvo Kolholle. 
Maalasihan Eero Järnefelt sen 
edustalla Juhani Ahon ”Rau-
tatie” teoksen kanteen Matin 
ja Maijan ihmishahmot, joi-
den mallina oli Kolhon talon 
väkeä. 

Kolhon kyläyhdistystä pe-
rustettaessa yksi tavoite oli, 
että se loisi pohjaa jo olevi-
en yhdistysten ja järjestö-
jen yhteistyölle. Paljon on jo 
saatu aikaan laatimalla aloit-
teita ensin Vilppulan kunnal-
le ja nykyisin Mänttä-Vilppu-
lan kaupungille. Laakereille 
ei kuitenkaan ole syytä jäädä 
lepäilemään. Yhteistyötä on 
jatkettava, jotta oma kyläm-
me säilyisi elävänä ja houkut-
telisi edelleen uusia asukkaita 
muuttamaan paikkakunnal-
le. Tästä hyvänä esimerkki-
nä ovat jo Karhutien kauniille 
rantatonteille rakennetut ja 
vielä rakenteilla olevat kuusi 
uutta asuintaloa.

Kyläyhdistysten merkitys 
tulee kasvamaan lähitulevai-
suudessa, kun kuntia yhdis-
tellään. Matti Helin kirjoitti ai-
hetta sivuten Aamulehdessä 
otsikolla ”Kuntademokratias-
ta aidoksi lähidemokratiaksi”. 
Kirjoituksen mukaan asukas- 
ja kyläyhdistykset voisivat 
osallistua alueensa maankäy-
tön ja palvelujen suunnitte-
luun prosessien alusta lähti-
en tasavertaisina toimijoina.

Minulla uutena puheen-
johtajana on toive saada uu-
sia nuorempia henkilöitä 
kiinnostumaan yhdistystoi-
minnasta ja liittymään jouk-
koomme. Samalla elvytettäi-
siin perinteistä talkoohenkeä 
ja yhteisöllisyyttä.

Haluan kiittää kaikkia toi-
mintamme tukijoita, kuten 
kaupunkia, kolholaisia eri 
yrityksiä ja muita yhteistyö-
kumppaneita.

Puhallinmusiikin perinteitä 
kaupungissamme jatkaa 90-
vuotias Mäntän Ty:n soitto-
kunta. Onnea ja menestystä 
juhlivalle soittokunnalle!

Tuula Juurakko

Kielonpäivänä

anna muistojesi
vapaasti virrata,
tehdä itsestäsi
nuori ja rakastunut
kesäyön valoisuudessa
kielon huumaavassa tuoksussa
rakastettu vierelläsi.

Irma Rönni

Ensimmäisen luokan kevät

Ensimmäisen luokan kevät me väännettiin
bluesia Jampan saunakamarissa
kaikki sen talven saksan kuuntelut A-duurista.
Pössyteltiin dynamiittia ja ulvottiin kuin miehet

kahdentoista baarin miehet.

Me mentiin jo varhain muodista,
sauhuttiin kingeistä
gallaghereista ja torvisektioista väärinä aikoina

oltiin itse asiassa
omasta mielestämme hienoa väkeä, joka ymmärsi
kielisatsien ja pullonkaulojen syvimmät puheet
ja tiedetään me vieläkin, että musta mies miksaa
hi-hatin valkoista veljeään kovemmalle.

Myöhemmin mä jammailin linnassa.
Mulle maksettiin vähän
niin kuin bluesista kuuluu.

Kirjoita siitä yleisönosastoon.
Kirjoita, miten tappomiehiä hyysätään,
eivätkä omaisetkaan soita vanhuksille.

Ja kanttori laulaa mummojen kanssa virsiä,
ei bluesia ollenkaan.

Teemu Paarlahti

Huhtikuu

Päivä sulattaa 
yön kopertaman aamun,
telkän helinä kiirii veden yllä.
Uskollinen joutsenpariskunta
kuhertelee keskenään, 
lehahtaa lentoon torvea toitotellen.
Isokoskelopari hakeutuu
omaan rauhaansa.
Sorsat narisevat, lokit kirkuvat.
Kevät on tullut!

Marssisoitto kuuluu jokaiseen vappuun.

Valpurin päivä,
kevään juhla.
Aurinko sulattaa
sisimmästäni talven
ja silmäni 
aukeavat huomaamaan
jopa räkättirastaan 
kauneuden!

Irma Rönni

vastaukset
• Aleksis kivi on Mäntässä kirkon edessä • Lentotoiminnan muistomerkki Kolhosta • Kolhon Ortodoksikirkko • Gösta ovikarmi • Joenniemen kartanon piha-alueella oleva Jussi Mäntysen patsas 
HIRVI • Sisällissodan muistomerkki Vilppulassa • Vanha Mänty ravintolan terassin kaide Mäntän keskustassa • Vilppulan aseman kattokolmio sisään käynnin yläpuolella

Missä 
ollaan 



Ilkka Jatkola
Sain työkomennuksen Ame-
rikkaan v.1993. Kun vapa-ajal-

Harrastukseni
Soittokunta juhlii, mutta kuvat ker-
tovat myös monen soittajan pitkästä 
harrastuksesta musiikin parissa. Ky-
selimme ihmisiltä, mitä he tekevät 
vapaa-ajallaan. Lehden runot kerto-
vat kirjoittamisharrastuksesta, va-
lokuvat myös ottajastaan. Lapsena 
saatu kipinä liikuntaan ei ole sam-
munut.  Hyvä harrastus antaa meille 
voimia arkeen.  

Ahti Koivu
Valokuvausharrastus alkoi 
kansakoulun 6. luokan luok-
karetkellä Helsingissä. Otin 
perheen pokkarilla kuvia. 
Kuvasin nelisen vuotta. Har-
rastus hiipui, kun filmejä jäi 
kehittämättä ja rullassa oli 
mielestäni vähän onnistunei-
ta kuvia.

Digitaaliajan myötä tuli 
polte hankkia välineet, sit-
ten taas parempi kamera ja 
nyt on varusteita aivan liikaa. 
Kun tiivispaperikone pysähtyi 
ja jalostus siirtyi Saksaan, sain 
ajatuksen ja luvan siirron ku-
vaamiseen. Laitoin apuraha-
anomuksen Paperiliittoon ja 
se eteni SAK:n kautta Kansan 
Sivistysrahastoon, josta tuli 
myönteinen päätös keväällä 
2010. Valokuvanäyttely ”Tii-
vis työn teki” on nähtävänä 
Mäntän kaupungintalolla.

Kyösti Koskinen
Aloin opetella klarinetin soit-
toa 11-vuotiaana. Perustet-
tiin koulubändi, jossa keikkai-
luni alkoi täytettyäni 16.

Sitten kuvaan tulivat saxo-
fonit. Lauluhommat aloitin 
vähän vanhempana, mutta 
muistan aiemminkin laula-
neeni pari laulua illassa. En-
simmäinen julkinen laulu-

esitykseni oli ”Suudelmin 
suljetut kirjeet” Kolhon Seu-
rantalolla.
Keikkamuusikkoa minusta ei 
tullut ammattimielessä, vaan 
keikkailu säilyi harrastepoh-
jalla.
Nykyään harjoittelen viikoit-
tain. Kuulun Mäntän soitto-
kuntiin ja Projekti-yhtyeen 
ohjelmistoa uusittaessa ja 
muutenkin on ”ansatsia” pi-
dettävä yllä. Tanssikeikkoja 
tehdään yhtyeen kanssa so-
pivasti ja kymmenes pitkä-
soittolevy on työn alla. 
Musiikista olen saanut todel-
la paljon, ystäviä, avartavaa 
matkailua, virikkeitä, iloa ja 
esiintymisen riemua.
Voisin todeta, että ilman mu-
siikkia elämäni olisi lähes 
mahdotonta.

Näillä ajatuksilla alkoi minun 
kunnallispoliittinen taipalee-
ni.

Ei toki niin, että olisi ollut it-
sestään selvää, että minusta 
tulisi kaupunginvaltuutettu. 
Vaikuttamista mielestäni on 
jo sekin, että lähtee vaaleihin 
ehdokkaaksi.

Vaatii tietynlaista luonnetta 
tai ominaispiirrettä ollakseen 
valmis luopumaan monista 
omista tekemisistään ja an-
taa työpanoksensa ja aikaan-
sa yhteisten asioiden hoita-
miseen.

Kaupunginvaltuusto ja hal-
litus päättävät kunnan ja kun-
talaisten asioista parhaaksi 
katsomallaan tavalla ja mää-
rittelevät mm. erilaisia tavoit-
teita, joiden saavuttamiseksi 
esityksiä valmistellaan ja pää-
töksiä tehdään.

Lautakunnat puolestaan te-
kevät päätöksiä kukin omalla 
sektorillaan.

Näissä kaikissa hallintoeli-
missä olen päässyt vaikutta-
maan ja tekemään päätöksiä. 
Se on sitä demokratiaa, kun 
vaaleissa valitut ihmiset te-
kevät meidän kaikkien kunta-
laisten puolesta ja parhaaksi 
päätöksiä.

Meillä Mänttä-Vilppulassa 
on ollut oma kansanedustaja 
n. neljä vuosikymmentä. Tätä 

asiaa emme koskaan pysty 
arvostamaan liikaa.

Alkuvuodesta 2010 minulta 
kysyttiin mahdollisuutta läh-
teä mukaan seuraaviin edus-
kuntavaaleihin. Mietin asiaa 
pitkään monelta eri kantilta 
ja keskustelin lähimmäiste-
ni kanssa asiasta. Tein lopulta 
päätöksen, jota en ole katu-
nut.  Annoin suostumukseni 
puolueosastolleni, joka aset-
ti minut ehdolle jäsenäänes-
tykseen.

Vaalityö omalta osaltani al-
koi jo tuolloin keväällä 2010, 
koska miestä ei tunnettu 
oman alueen ulkopuolella. 
Ainoastaan nimi oli ehkä joil-
lekin tuttu. Pirkanmaalla jär-
jestettiin puolueen jäsenää-
nestys, jossa menestyin hyvin 
ja tulin valituksi kansanedus-
tajaehdokkaaksi.

Oli seuraavan ison päätök-
sen aika. Anoin vuorottelu-
vapaata työnantajaltani ja se 
myönnettiin.

Alkoi kolme kuukautta kes-
tänyt Pirkanmaa-kiertue, 
jonka aikana ajoin vanhal-
la asuntoautolla 9000 km, ta-
pasin tuhansia ihmisiä sekä 
kuulin satoja juttuja ja tari-
noita.  Tuona aikana minulla 
oli kaksi vapaapäivää, joista 
toisena sunnuntaina otettiin 
vaalikuvia ja toisena huollet-
tiin autoa.

Henkilökohtainen Pirkan-
maa-kiertueeni päättyi vaali-
valvojaisiin. Oli pakko todeta, 
että puolue ei pärjännyt odo-

Vaalit – vaikuta

VAALIT – VAIKUTA
Lähde ehdokkaaksi syksyn kunnallisvaaleihin.
Ota yhteyttä:
Auli Välimäki, kunnallisjärjestön pj.  
puh. 044 5990024,  
auli.valimaki@manttavilppula.fi
Pirjo Mikkonen, siht. puh. 0503844803,  
pirjomikkonen@hotmail.com
Jorma Suonpää, Vilppulan ty:n pj.  
puh. 040 5355810, suonpaaj@gmail.com

Piipustamme tulee savua.
Naapurin mukaan se on varma merkki:
Isäntä on kotona.
Olen palellut koko viikon,
pitänyt tulta takassa joka ilta.
Samalla poden huonoa omaa tuntoa
- vai onko se voitonriemua –
olen sekoittanut naapurin pasmat.

Irma Rönni
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”Tiivis työn teki” valokuvanäyttely on nähtävänä Mäntän kaupungintalolla 25.5.–21.6.2012. 
Aikuista miestä ja lapsena aloitettua harrastusta juhlitaan Ahtin päivänä.

la ei ollut muuta tekemistä, 
lähdin mukaan golfkentäl-
le. Siitä se alkoi ja jäin kouk-
kuun.

Kävin Virroilla golfkurssin 
palattuani kotiin ja siitä innos-
tukseni oikein lähti. Olen käy-
nyt pelaamassa Marokossa, 
Tunisiassa, Thaimaassa, Lat-
viassa ja Ruotsin Ronnebys-
sä pohjoismaisen kuntavie-
railun yhteydessä 2008. Tämä 
harrastus on tosi mielenkiin-
toinen, kentällä tapaa ihmisiä 
laidasta laitaan, eri ammatti-
kunnan edustajia, kaikki sa-
man asian harrastajia.

Marja Jokela
Olen aina harrastanut tai-
delajeja ja käsillä tekemistä. 
Opiskeluaikana sain käyttö-
rahaa ompelemalla ihmisille 
vaatteita ja maalamalla muo-
tokuvia sekä piirtämällä mai-
noksia. Kotona arvostettiin 
käsillä tekemisen taitoja, äiti 
ompeli ja isä valmisti mm. 
kenkiä. 

Posliinia aloin maalata 
vuonna 1992 asuessani Ou-
lussa. Posliininmaalaus on 
harrastus, joka rauhoittaa 
mielen ja siinä kädenjälki nä-
kyy pitkälle tuleviin vuosiin.

Soittokunnan toiminta pääsi alkuun, kun Vilppulan työvä-
enyhdistys oli halukas myymään torvisoittimensa. Velkakirja 
laadittiin, loppusumma oli 8250 mk. Ensimmäinen seitsikko 
aloitti harjoittelun johtajanaan Arvo Lång.(Poimintoja pöytä-
kirjoista)

”Työväen toimintaan laulu ja soitto ovat eroittamattomasti 
sulautuneet. Korkeita taiteellisia vaatimuksia ne eivät varsin-
kaan alkuaikoina täyttäneet, mutta sen sijaan ne kyllä ovat an-
taneet tyydytyksen työväestön sisäiselle kaipuulle.”( Mäntän 
Ty:n 50-vuotishistoriikki)

Mänttä-Vilppulan sosialidemokraatti
Toimituskunta: Auli Välimäki, vastaava päätoimittaja, 
Sirkka-Liisa Anttila, Teuvo Lehto, Pirjo Mikkonen, 
Eero Pirttijärvi, Jukka Pohjala
Julkaisija: Mäntän Työväenyhdistys ry
www.manttavilppulasosialidemokraatit.fi

tetusti. Henkilökohtainen tu-
los oli mielestäni kuitenkin 
hyvä.

Haluan kiittää vielä kerran 
teitä kaikkia, jotka teitte mi-
nulle mahdolliseksi tämän 
kokemuksen. Kiitos antamas-
tanne avusta ja tuesta vaali-
työssäni.

Ensi syksynä on taas mah-
dollisuus lähteä vaikutta-
maan. Kutsun ja kannustan 
sinua mukaan. Yhteisten asi-
oiden hoitaminen kuntata-
solla on hyvä keino vaikuttaa 
ja pitää meistä kaikista huol-
ta.

Kai Lindroos

Kevään odotusta Melaskoskella.


