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Aija Luoma

Kaksikymmentä vuotta
asukastoimintaa

Nisulan asukasyhdistys ry. on perustettu vuonna 1981 toimimaan Harjun taustan eli

Nisulan, Mäki-Matin ja Syrjälän kaupunginosien omakotiasujien yhteisten asioiden

ajajana ja virallisena edustajana. Tarkoituksena on kehittää alueen asukkaiden yh-

teistyötä ja yhteydenpitoa sekä hyvää naapurihenkeä. Vuosina 2001–2002 yhdistys

on toiminut aktiivisesti nyt käsillä olevan historiateoksen valmistumiseksi.

Yhdistyksen jäseninä on etupäässä pientalojen perhekuntia, joita alueella on neli-

sensataa. Rekisteröityjä, jäsenmaksun maksavia talouksia on toiminnan aikana ollut

vuosittain 100–140. Jäsenmaksu on kehittynyt 10 markasta 6 euroon.

Likavettä kellareihin

Kellareihin tulviva sade- ja viemärivesi oli ollut pitkään monen omakotiasujan vaki-

nainen riesa, ja asukasyhdistyksen perustamistarve syntyi nimenomaan alueen tul-

vaongelmista. Lähtölaukauksena yhdistyksen perustamiselle oli 5.11.1981 koottu

asukasyhdistystoimikunta. Asukasyhdistyksen perustava kokous pidettiin 8.12.1981

Aino Aaltosen koolle kutsumana. Tilaisuudessa viranomaisia edusti kaupunginin-

sinööri Juhani Korhonen, joka selosti alueen viemärivaikeuksien johtuvan siitä, että

matalimpien alueiden taloviemärit on aikoinaan rakennettu väärin ns. padotuskor-

keuden alapuolelle.

Yhdistys perustettiin Nisulan kaupunginosan asukasyhdistys ry. -nimisenä

19.12.1981. Ensimmäisen hallituksen muodostivat Aino Aaltonen (pj.), Jussi Hei-

nonen, Mirjam Ristola, Helvi Kokko, Aarne Ratia, Onni Jokinen, Markku Hokka-

nen, Esko Matilainen ja Juhani Nummelin. Yhdistys merkittiin yhdistysrekisteriin

9.9.1983.

Vuodesta 1990 yhdistyksen nimi on ollut Nisulan asukasyhdistys ry. Nimiksi on eri

aikoina ehdotettu myös Nisulan–Mäki-Matin asukasyhdistystä, Harjuntaustan asu-

kasyhdistystä ja Nisu-Matin asukasyhdistystä. Nimestä haluttiin poistaa viittaus kau-

punginosaan, jotta vältettäisiin mielikuva siitä, että yhdistys olisi vain ”virallisessa
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Nisulassa” asuvien yhdistys. Kuten tässä kirjassa muualla on todettu, Nisulan rajois-

ta on oltu monta mieltä. Yhdistyksestä on tiettävästi sen reilun 20-vuotisen histori-

an aikana eronnut ”nimipoliittista syistä” yksi henkilö, joka mäkimattilaisena ei voi-

nut toimia nisulalaisessa yhdistyksessä.

Lapset pääosassa

Yhdistyksen perustajajäsen ja ensimmäinen puheenjohtaja Aino Aaltonen sävytti per-

soonallisella otteellaan yhdistyksen toimintaa. Hän paneutui erityisesti lasten ja nuor-

ten viihtymiseen. Aino muun muassa tuotti lasten kanssa näytelmiä perhepuiston ylei-

söiltoihin ja yhdistyksen pikkujouluihin. Pikkujouluissa lapsia ilahdutti myös joulu-

pukki ja ajan muotivillitys tiputanssi. Aikuisista monet muistavat 1980-luvulta rie-

mukkaat Lucia-neidot, Olli Bygdénin, Antti Hautalan, Onni Jokisen ja Eino Närhin.

Kynttiläseppeleinä herroilla oli lenkkimakkarat.

L. Juhani Nummelin oli yhdistyksen perustajajäsen ja

pitkäaikainen varapuheenjohtaja sekä alkuvaiheessa tärkeän

viemäritulvatoimikunnan puheenjohtaja. Hänet valittiin

vuonna 1997 kunniajäseneksi.

Suur-Jyväskylän lehti 25.2.1982:
Nisulan vastaperustettu asukasyhdistys, johon kuuluu alueen omakoti- ja ker-

rostaloasukkaita, aloitti ripeästi toimintansa. Viime sunnuntaina pidettiin pe-

rinteiseksi muodostuvat hiihtokilpailut eka kertaa. Viljasenpuistossa suksivat

lapset vauhdilla, Nisulan nuorisotalolla palkittiin kaikki osanottajat, maitta-

koonpa vaikka 5-vuotiaista Sanna Koskinen ja 9-vuotiaista Panu Matilainen.

Asukasyhdistyksen puheenjohtaja, puuhakas Aino Aaltonen kertoo, että tem-

pauksen yhteydessä valittiin myös Vuoden äiti. Hän on Eini Heinänen. Ensi

kerralla valitaan vuodelle muitakin ”merkkihenkilöitä”. Nisulan väki oli oikein

innostunutta. Seuraavaksi opiskellaan työn alla olevan asemakaavan salaisuuk-

sia.
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Kiitollista pikkujouluyleisöä (vas.) Leena Hintikka, Katri Luoma ja Miia Tuominiemi. Aija

Luoman arkisto.

Jyväskylän ammattikoulun tiloissa Viitaniemessä pidettiin 1986 pikkujoulujuhla, jossa esiintyi-

vät Lucia-neidot (vas.) Olli Bygdén, Onni Jokinen, Eino Närhi ja Antti Hautala. Aija Luoman

arkisto.
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Viljasenpuiston hiihtokilpailut 1982. Martti Aaltosen arkisto.

Asukasyhdistyksen

hiihtokilpailut

Vellamonpuistossa 1980-

luvulla. Numero 15 on

Pasi Hautala,

valkopipoinen poika

Manu-Heikki Lampinen.

Martti Aaltosen arkisto.
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Perhepuistossa näyteltiin 1985,

ohjaajana Aino Aaltonen.

Roolihenkilöitä takana (vas.)

Maria Hautala ja Anna

Anttinen, edessä Miia

Tuominiemi ja Katri Luoma.

Aija Luoman arkisto.

Retkillä, pihoissa ja puistoissa

Yhdistys on retkeillyt aktiivisesti lähiympäristössä. On tehty mm. uintiretki Peurun-

kaan (14.6.1983), tutustuttu Kuokkalan asuntomessuihin (11.5.1983), käyty ilmai-

lumuseossa Tikkakoskella (10.6.1986), pidetty elojuhlat perhepuistossa (21.8.1986),

kevätjuhla Korpelan tilalla (26.4.1987), käyty ympäristökeskus Kammissa ja Viher-

landiassa (17.5.1989).

On perehdytty luonnonmukaiseen kotiviljelyyn, istutettu omenapuita Matti Nykä-

sen kotipihaan Viljasenkadulle, tutustuttu kompostoinnin saloihin Ikkalan pihassa

ja seurattu omenapuiden hoitoleikkausta Anttisen ja Luoman pihoissa puutarhurin

opastuksella.

Vellamonpuisto on koonnut asukkaita yhteisiin tilaisuuksiin monen vuoden ajan.

Perinteiksi ovat muodostuneet ohjelmalliset haravointitalkoot keväisin ja syksyisin.
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Puistoa on haravoitu ja ohessa on pelattu petankkia ja pesäpalloa ja annettu lapsille

ponikyytiä. Grilli ja kahvipannu ovat kuumenneet ahkerille talkoolaisille. Vellamon-

puisto on virallisesti nimetty Nisulan asukasyhdistys ry:n nimikkopuistoksi, josta ovat

osoituksena laatallinen merkkikivi ja istutettu puu.

Yhdistystoiminnassa saavutettua

Liikenne- ja muita turvallisuuskysymyksiä on vuosien mittaan edistetty. Vellamon-

puistoon on saatu valot, konservatorion risteykseen liikennevalot, Kortesuonkadul-

le on rakennettu hidastetöyssyjä ja eräillä kaduilla on ajonopeuksia rajoitettu. Nisulan-

katu on saatu levennetyksi Pitkäkadun risteyksessä. Yhdistyksen toiminta-alueen

kaavamuutosehdotuksiin on otettu kantaa ja erityisen aktiivisia on oltu Jyvälän kan-

salaisopiston, Petäjätien nuorisotalon ja Kisakadun vuokraparakkien suunnitelmien

suhteen..

Jyvälän lähialueen asukkaat toimittivat nimien keruun adressiin Jyvälän kansalais-

opiston tontin säilyttämisen puolesta. Vetoomus kansalaisopiston tontin jättämises-

tä rakentamattomaksi jätettiin kaupunginjohtajalle 20.3.1995 ja sen allekirjoitti kaik-

kiaan 150 henkilöä. Jyvälän asiassa tehtiin sittemmin päätös, että tonttia ei rakenne-

ta.

Näytelmän ”miesosien” esittäjiä. Aija Luoman arkisto.
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Markku Ikkala (vas.) ja Pertti Lipas istuttamassa Nisulan asukasyhdistyksen nimikkopuuta Vel-

lamonpuistoon 13.5.1995. Pertti Lippaan arkisto.

Petäjätien ja Nisulankadun kulmatontille esitettiin asuinkerrostalojen korttelialuetta

(asemakaavamuutosehdotus 13.1.1992), jolle saataisiin rakentaa kerho- ja harraste-

tiloja. Alueelle oli tarkoitus saada myös ns. nuorisoasuntoja. Lähiasukkaat vastusti-

vat suunnitelmaa pontevasti ja saivat hankkeen kumottua.

Kisakadun vuokratonttien alue, ns. vihreiden parakkien alue, työllisti yhdistystä,

kuten seuraavasta 6.8.1990 Jyväskylän kaupunginhallitukselle osoitetusta aloittees-

ta ilmenee: ”Jatkuva meteli, tappelut, viinanmyynti, juopottelu, ammuskelu … häi-

ritsevät ympäristöä. Ihmettelemme … rakennuksia, joissa ei ole edes vesijohtoja tai

viemäreitä. Ulkokäymälöitä asukkaat eivät vaivaudu käyttämään, vaan tekevät tar-

peensa ulos ja oksentelevat pitkin pihoja. … Esitämme, että alue kaavoitetaan rivi-

taloasuntoalueeksi.” Kaava muutettiin hyvään suuntaan, vaikka yhdistys moitti eh-

dotettua kaavaa liian raskaaksi sen kerrostalosuunnitelmien vuoksi (lausunto asema-

kaavatoimistolle 8.11.1991).
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Trulliperinnettä elvyttämässä

vuonna 1986 (vas.) Sami

Aaltonen, Marko Ratia

ja Ville Luoma

Vainionkatu 9:ssä.

Aija Luoman arkisto.

Pettymyksiäkin on koettu

Viitaniemen sivukirjaston lakkauttamispäätös tehtiin 31.12.1993. Asukasyhdistys-

kin oli päätöstä tuloksetta vastustamassa. Nisulankadulla aikoinaan Jyväskylän am-

mattioppilaitoksen käytössä ja nyttemmin yksityisessä omistuksessa olevaa huolto-

asemaa ovat halunneet pois vainionkatulaiset. Kaavoittaja ei kuitenkaan katsonut

huoltamon ja moottoripyörämyymälän aiheuttavan kohtuutonta meluhaittaa asuk-

kaille, joten toiminta tontilla jatkuu edelleen.

Alueen omakotiasujat olivat saaneet pitkään nauttia postin kolahtamisesta sisään

oviluukusta. Ennakkotieto edun poistumisesta tuli asukasyhdistysten puheenjohta-

jille Postin 26.8.1991 päiväämässä kirjeessä. Suunnitelmissa oli, että Posti siirtyy

pientaloalueilla päiväpostin laatikkokantoon vuoden 1992 loppuun mennessä.

Asiasta ei suurempaa meteliä nostettu, mutta kun myös sanomalehti Keskisuoma-

lainen ilmoitti lopettavansa ovikannon, paloi osalta asukkaista hihat. Nisulan asu-

kasyhdistyksen toimesta laadittiin useiden asukasyhdistysten yhteinen lausunto Kes-

kisuomalaiselle. Siinä pyydettiin lehteä peruuttamaan aikeensa. Kuten odotettavis-
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sa oli, asukkaat hakevat päiväpostin lisäksi nyt myös lehtensä kadunvarsilaatikoista,

ja voimme päätoimittaja Erkki Laatikaisen sanoin kuulua ”heihin, joiden aamutot-

tumus hivenen raikastuu” … ja ”näin tulevat tehdyiksi ulkoilman nuuhkaisu ja pieni

torkkupyrähdys” (Keskisuomalainen 2.6.2001).

Pöytäkirjoista ja kirjelmistä saksittua

Pöytäkirjat olivat 80-luvulla kuvailevia, kuten 20.4.1982 päivätystä johtokunnan ko-

kouspöytäkirjasta ilmenee: ”Jäsenkampanjaa varten pylväsilmoitukset tilataan Briit-

ta Heinoselta, joka kätevällä ja sievällä tekstauksellaan vetää katsojien huomion.”

Komiikalta ei aina vältytty. 22.8.1983 on kirjattu seuraava: ”Suunniteltu elokuinen

makkarailta Perhepuistossa päätettiin perua ylitarjonnan vuoksi. Makkaraillan tilal-

le … teatteriretki.”

Yhdistyksen kirjelmät (kirjelmä liikuntalautakunnalle 16.4.1983) olivat kohteliai-

ta: ”Uskomme kuitenkin, että liikuntalautakunnalle ei tuota ylivoimaisia vaikeuksia

toimittaa kentälle (Viljasenpuiston) pienet maalit, jotta voisimme käynnistää pikku-

poikien katujen väliset pallokisat. Varmaankin liikuntatoimiston timpurit asian hoi-

tavat tosi ripeästi. … Lisäksi olisimme erittäin tyytyväiset, jos liikuntalautakunta voisi

lainata yhdistyksemme käyttöön jalka- ja lentopallon. …  Olemme suurella tyydy-

tyksellä panneet merkille liikuntalautakunnan ja liikuntatoimenjohtaja Huovisen

ymmärtämyksen kehittää asuinalueiden asukkaiden omaehtoista liikuntatoimintaa.”

Välillä täytyi olla napakka. Puheenjohtaja Aino Aaltosen allekirjoittamassa kirjeessä

(20.4.1982), jossa viitataan Keskisuomalaisessa 16.3.1982 olleeseen ilmoitukseen,

todetaan, että ”Viemäritulvista kärsiviä alueita on Kortesuonkadun lisäksi Viljasen-

kadulla, osia Keskikadusta, Kenttäkadusta, Vainionkadusta ja Nisulankadusta, mit-

kä alueet on päätöksestä aiheettomasti jätetty pois. Yhdistys ei hyväksy viranomais-

ten ’harmirahaksi’ nimittämää korvausta, koska se ei estä tulevia tulvavahinkoja vaan

vaatii täysiä korvauksia esitettyjen laskujen mukaan.”

Yhdistys on harjoittanut tarkkaa kustannuslaskentaa. Kulttuurilautakunnan koh-

deavustusta haettiin seuraavasti: ”Haetaan pikkujoulujuhlaan Jyväskylän ammatti-

koulun ruokalassa 16.12.1982 tarjoiluun, tilavuokraan ja musiikkiin 690 mk 30 penniä

ja Tapaninpäiväajeluun 735 mk 50 penniä.” Ja sama linja jatkui, kun hallituksen

20.3.1984 pitämän kokouksen pöytäkirjassa todetaan: ”Kulttuurilautakunnalta saa-

tiin pikkujoulua varten 600 mk. On oltu säästäväisiä päätettäessä, että … asukasyh-

distyksellämme ei ole tarvetta järjestää ulkomaanmatkoja.”
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Yhdistyksen luottamushenkilöt

Yhdistyksen hallituksessa on pisimpään toiminut Olli Bygdén. Hänet valittiin halli-

tukseen sen toisena toimintavuotena 1982 ja hän jatkaa edelleen vuonna 2002. Olli

on yhdistyksen monitoimimies, joka on antanut panoksensa virkistystoimintaankin

esiintymällä pikkujouluissa. Hän on koonnut tilastoja yhdistyksen alueen ja koko

kaupunginkin liikenneonnettomuuksista. Näistä on ollut suurta hyötyä, kun yhdis-

tys on esittänyt liikenneturvallisuuden kehittämistarpeita kaupungille. Olli laati myös

yhdistyksen viisivuotishistoriikin.

Puheenjohtaja Leila Barck on yhdistyksen toistaiseksi pitkäaikaisin puheenjohta-

ja, menossa on yhdestoista kausi. Yhdistyksen muut luottamushenkilöt on lueteltu

tämän kirjoituksen lopussa. Juhani Nummelin on yhdistyksen ensimmäinen kunnia-

jäsen ansioistaan yhdistyksen perustajajäsenenä ja aktiivisesta toiminnastaan tulva-

ongelman hoitamisessa.

Toimikuntien aiheina taimet ja historia

1980-luku oli toimikuntien kulta-aikaa. Naistoimikunta (1984–85) jäseninään Aino

Aaltonen, Ingvor Anttinen, Ritva Hautala, Mirjam Kivelä, Aija Luoma ja Irja Savo-

lainen sekä pikkujoulutoimikunta (1983, puheenjohtajana Aino Aaltonen) huolehti-

vat monien juhlien järjestelyistä. Yhdistyksen perustamiseenkin johtanutta vesion-

gelmaa hoiti viemäritulvatoimikunta (1983, puheenjohtajana Juhani Nummelin), ja

taimitoimikuntaa (1983) johtivat Iris Nieminen ja Olli Bygdén. Eräänä toimenaan

taimitoimikunta kävi istuttamassa tervetuliaisina villiviiniä Matti Nykäsen Viljasen-

kadun tontille. Tuorein ja ainoa nykyään toimiva toimikunta on historiatoimikunta.

Historiahanke

Vuoden 1999 vuosikokouksessa esitettiin ajatus asukasyhdistyksen toimialueen his-

torian kirjoittamisesta. Eri vaihtoehtojen tutkimisen jälkeen päädyttiin siihen, että

historiakirjan runko tilataan Jyväskylän yliopiston historian laitoksen opiskelijoilta.

Näiden ohella kirjaan tulisi ammattikirjoittajien sekä asukkaiden artikkeleita paljolti

talkoohengessä.

Hankkeen edistämiseksi perustettiin 8.6.1999 historiatoimikunta, jonka puheen-

johtajaksi valittiin Markku Ikkala ja toimikunnan jäseniksi Pertti Lipas ja Erkki Ar-

vaja. Toimikuntaan liittyivät myöhemmin Anita Kärki ja Aija Luoma. Hankkeessa

oli koko ajan tiiviisti mukana yhdistyksen puheenjohtaja Leila Barck. Ajallista näkö-
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kulmaa hankkeeseen toivat alueella pitkään asuneet Erkki Virtanen ja Erkki Arva-

ja. Kirjan toimitustyöstä, johon kuuluivat mm. tekstien muokkaaminen kokonaisuu-

teen sopiviksi ja kielenhuolto, vastasivat Pertti Lipas ja Anita Kärki ja taitosta Erkki

Arvaja.

Historiatoimikunta kokoontui yli kolmen vuoden aikana useita kertoja. Osa tapaa-

misista oli historian laitoksessa, jolloin opiskelijat esittelivät kirjoitustensa etenemistä

ja saivat toimikunnalta palautetta. Hankkeen etenemisestä tiedotettiin asukkaille vuo-

sikokouksissa. Historiahankkeessa mukana olleet ovat viettäneet yhdessä monia in-

nostavia ja hauskoja hetkiä. Asuinalueen historia alkoi elää itse kunkin mielessä ja

tunne kuulumisesta tähän ympäristöön vankistui.

Asukastoiminnan yhteistyö ja tulevaisuus

Nisulan asukasyhdistys ry. perustettiin korjaamaan konkreettista ongelmaa – vesien

tulvimista omakotitalojen kellareihin. Alue on asukastoiminnan vaikutuksesta näi-

nä parina vuosikymmenenä muutenkin kehittynyt entistä viihtyisämmäksi, turvalli-

Jyvälässä pidettiin näyttelijä Hanna Liinojan juontamat iltamat keväällä 1996. Oikealla, tanssiyh-

tyeen rumpuvarustuksen takana, istuu sellotaiteilija Juha Malmivaara. Eturivissä keskellä har-

maassa puvussa Pertti Lipas ja hänen vieressään Riittaliisa Lipas. Pariskunta Liinoja – Malmi-

vaara on sittemmin pitänyt vappumatineoita samassa paikassa. Leila Barckin arkisto.
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semmaksi ja toimivammaksi. Asukasyhdistyksen toiminnassa ovat olleet mukana lähes

pelkästään pientaloasujat, mutta kerrostaloasukkaiden houkuttelemista mukaan toi-

mintaan on aika ajoin yhdistyksessä pohdittu.

Asukastoimintaa kaupungin muiden alueiden sekä kaupungin hallinnon kanssa on

pyritty tiivistämään. Kaupungin hallinnon tarvetta ottaa asukastoiminta mukaan suun-

nitteluyhteistyöhön osoittaa se, että sosiaali- ja terveysviranomaiset ovat vuosittain

kutsuneet asukasyhdistyksiä tapaamisiinsa. Yhteistyötä eri asukasyhdistysten välille

on viritetty eräiden kattojärjestöjen puitteissa.

Uuden vuoden ilotulitukset Viljasenpuistossa ja Nisulanmäellä ja vappumatineat

Jyvälässä ovat esimerkkejä asukkaiden spontaanista toiminnasta. Ne kertovat siitä,

että asukkailla on kykyä ja halua toimia ja pitää yllä alueen hyvää yhteishenkeä. Tä-

män toiminnan turvaaminen ja kehittäminen on yhdistyksenkin tavoite.

Alueen asukkaat kokoontuivat ”muisteluiltamiin” Jyvälän kansalaisopistoon

26.4.1996. Tilaisuudessa kerrottiin ja kuultiin tarinoita menneiltä ajoilta. Nähtiin

menneiden vuosikymmenten kuvia Taito Mörkin diaesityksessä. Iltamamusiikista

vastasi Pertti Lippaan kokoama Palokka Big Bandin pienyhtye. Iltamista on nyt ku-

lunut seitsemän vuotta. Seuraavat iltamat on suunniteltu järjestettäviksi Jyvälässä

kevättalvella 2003, jolloin alueen historiaa voidaan muistella tämän historiakirjan-

kin välityksellä.

Nisulan asukasyhdistys ry:n luottamushenkilöt

Vuosi Puheenjohtaja Hallitus

1982 Aino Aaltonen Jussi Heinonen (vpj.), Mirjam Ristola (siht.),

Markku Hokkanen, Onni Jokinen, Helvi

Kokko, Esko Matilainen, Juhani Nummelin,

Aarne Ratia; hallituksen ulkopuolelta

rahastonhoitaja Reino Karikoski

1983 Aino Aaltonen Juhani Nummelin (vpj.), Iris Nieminen (siht.),

Reino Karikoski (rah.hoit.), Olli Bygdén,

Markku Hokkanen, Onni Jokinen, Esko

Matilainen, Mirjam Ristola

 1984 Aino Aaltonen Juhani Nummelin (vpj.), Iris Heikkilä  (siht.),

Olli Bygdén, Markku Hokkanen, Onni

Jokinen, Esko Matilainen, Mirjam Ristola,

Olavi Viilto; hallituksen ulkopuolelta rah.hoit.

Reino Karikoski
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1985 Aino Aaltonen Juhani Nummelin (vpj.), Aija Luoma (siht.),

Olli Bygdén, Markku Hokkanen, Onni

Jokinen, Esko Matilainen, Mirjam Ristola,

Olavi Viilto; hallituksen ulkopuolelta rah.hoit.

Reino Karikoski

1986 Aino Aaltonen Juhani Nummelin (1. vpj.), Olli Bygdén

(2. vpj.), Aija Luoma (siht.), Ingvor Anttinen,

Onni Jokinen, Eino Närhi, Mirjam Ristola,

Olavi Viilto; hallituksen ulkopuolelta rah.hoit.

Reino Karikoski

1987 Aino Aaltonen Juhani Nummelin (vpj.), Aija Luoma (siht.),

Mirjam Ristola (rah.hoit.), Ingvor Anttinen,

Olli Bygdén, Onni Jokinen, Eino Närhi, Olavi

Viilto

1988 Aino Aaltonen Olli Bygdén (1. vpj.), Juhani Nummelin

(2. vpj.), Aija Luoma (siht.), Mirjam Ristola

(rah.hoit.), Ingvor Anttinen, Onni Jokinen,

Eino Närhi,Olavi Viilto

1989 Aija Luoma varsinaiset jäsenet Aino Aaltonen, Ingvor

Anttinen, Olli Bygdén, Ahti Jäntti, Juhani

Nummelin, Signe Rusi; varajäsenet Mirjam

Ristola (rah.hoit.), Lahja Leskisenoja;

hallituksen ulkopuolelta siht. Helena Kivistö

1990 Aija Luoma Juhani Nummelin (vpj.), Leena Ikkala (siht.),

Mirjam Ristola (rah.hoit.), Ingvor Anttinen,

Leila Barck, Olli Bygdén, Helena Kivistö

1991 Aija Luoma Juhani Nummelin (vpj.), Leila Barck (siht.),

Mirjam Ristola (rah.hoit.), Ingvor Anttinen,

Olli Bygdén, Pertti Hurme, Leena Ikkala,

Helena Kivistö

1992 Leila Barck Pertti Hurme (vpj.), Katriina Lavia-Naukkarinen

(siht.), Mirjam Ristola (rah.hoit.), Ingvor

Anttinen, Olli Bygdén, Markku Ikkala, Helena

Kivistö, Aija Luoma

1993 Leila Barck Pertti Hurme (vpj.), Katriina Lavia-

Naukkarinen (siht.), Markku Ikkala (rah.hoit.),

Ingvor Anttinen, Olli Bygdén, Aija Luoma
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1994 Leila Barck Pertti Hurme (vpj.), Katriina Lavia-

Naukkarinen (siht.), Markku Ikkala (rah.hoit.),

Ingvor  Anttinen, Olli Bygdén, Aija Luoma

1995 Leila Barck Pertti Hurme (vpj.), Katriina Lavia-

Naukkarinen (siht.), Markku Ikkala (rah.hoit.),

Ingvor Anttinen, Olli Bygdén, Elina Fuchs,

Pertti Lipas, Aija Luoma

1996 Leila Barck Pertti Hurme (vpj.), Elina Fuchs (siht.),

Markku Ikkala (rah.hoit.), Kari-Pekka

Kinnunen, Katriina Lavia-Naukkarinen, Pertti

Lipas, Aija Luoma, Heikki Virtanen

1997 Leila Barck Pertti Lipas (vpj.), Elina Fuchs (siht.), Markku

Ikkala (rah.hoit.), Olli Bygdén, Katriina

Lavia-Naukkarinen, Aija Luoma

1998 Leila Barck Pertti Lipas (vpj.), Elina Fuchs (siht.), Markku

Ikkala (rah.hoit.), Olli Bygdén, Aija Luoma

1999 Leila Barck Pertti Lipas (vpj.), Aija Luoma (siht.), Markku

Ikkala (rah.hoit.), Olli Bygdén, Elina Fuchs

2000 Leila Barck Pertti Lipas (vpj.), Aija Luoma (siht.), Markku

Ikkala (rah.hoit.), Olli Bygdén, Elina Fuchs,

Vesa Leskisenoja

2001 Leila Barck Pertti Lipas (vpj.), Aija Luoma (siht.), Markku

Ikkala (rah.hoit.), Olli Bygdén, Elina Fuchs,

Anita Kärki, Mikko Lahtinen, Vesa Leskisenoja

2002 Leila Barck Pertti Lipas (vpj.), Aija Luoma (siht.), Markku

Ikkala (rah.hoit.), Olli Bygdén, Elina Fuchs,

Anita Kärki, Mikko Lahtinen, Vesa Leskisenoja

Yhdistyksen tilintarkastajina ovat toimineet Teuvo Hinttala ja Eino Ranki (1982–

1990); Tauno Närvä ja Eino Ranki (1991); Vesa Koponen ja Juhani Nummelin (1992–

1994); Martti Aaltonen ja Vesa Koponen (1995–2001); Kaarina Luoma ja Lasse

Luoma (2002).

Varatilintarkastajina ovat olleet Kauko Nikkanen (1982–1984), Tauno Närvä ja

Risto Varis (1985–1990), Teuvo Hinttala ja Risto Varis (1991), Eino Ranki ja Risto

Varis (1992–1995), Risto Varis ja Heikki Virtanen (1996), Signe Rusi ja Risto Varis

(1997–2000), Ingvor Anttinen ja Risto Varis (2001–2002).
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Asukasyhdistyksen puheenjohtajat

Aino Aaltonen 1982–88 Aija Luoma 1989–92 Leila Barck 1993–

Markku Ikkala 1999–

Historiatoimikunnan puheenjohtaja


