
Pinsiö-Seuran päätapahtumia vuosittain 
 

 

1981-82 
- Pelimannijaos sai alkunsa, kun Jari Välimäki alkoi opettaa soittoa kylän omille 

nuorille Veli-Pekka Paloselle ja Jukka Lehtiselle. Mukaan liittyi viululla Pertti 

Lehtinen. Tämä voidaan katsoa alkusysäykseksi Pinsiö-Seuran perustamiselle. 

1984 
- Pertti Lehtinen oli mennyt aiempana vuonna mukaan Nokian työväenopiston 

johtokuntaan ja sai siellä aikaiseksi sen, että kylän näytelmäharrastajat 

pääsivät näyttelemään Nokian työväenopiston alaisena piirinä. Samoin 

alkoivat syksystä Pelimannit soittaa työväenopiston piirinä Pentti Peitsamon 

johdolla, kun mukaan saatiin soittajiksi Jaana ja Pekka Mustamo sekä Erkki 

Aalto. 

- Maamiesseurantalolla pidettiin pääsiäismaanantaina Vanhan ajan iltamat 

Pinsiön Maamiesseuran järjestämänä ja siellä esitettiin näytelmäpiirin ihan 

ensimmäinen näytelmä nimeltään Kulkurin valssi. 

 

1985 
- Oi kallis kansanhuolto -näytelmä 8.2. näytelmäpiirin esittämänä.  

 

1986 Pinsiö-Seura ry:n perustamisvuosi  
- Puheenjohtajaksi Pertti Lehtinen, sihteeri Seppo Huiku 

- Pinsiö-Seura perustettiin, kun tarvittiin virallinen väylä näytelmäpiirin ja 

pelimannijaoksen esityksistä tulleille rahoille. 

- Näytelmäpiiri ja pelimannipiiri saatiin näin liitettyä Pinsiö-Seuran alajaostoiksi. 

- Pinsiön koulu 70 v 

- Käyttöoikeus Hämeenkyrön kunnalta vanhan koulun opettaja-asuntosiipeen. 

- Sikala-juhlaa vietettiin Lehtisen Pertin ja Raijan uuden sikalan kunniaksi ja 

hyväntekeväisyysjuhlana 22.maaliskuuta.  

- Härmän Pinsiön Paroonin ensi-ilta 30.3.  

- Pelimanniriihi 16. marraskuuta 

 

 



1987  

- pj Pertti Lehtinen, sihteeri Liisa Virtanen 

- Pinsiö-viikko 5.-12.huhtikuuta; kamarikonsertti, lausuntailta, Remontti-

näytelmä, Pentti Peitsamon juhlakonsertti, Kabaree-Pinsiö ja lastenkonsertti.  

- Pinsiön vanhan koulun korjaushommat alkoivat.  

- Uuden vuoden vastaanottajaiset 

- Teatteriretkiä tehtiin kaksi; Tampereen teatteri ”Aika tulla, aika mennä” ja 

Kennonnokan kesäteatterissa ”Punainen harju”. 

 

1988 
- pj Pertti Lehtinen, sihteeri Liisa Virtanen 

- 14.1. seurakuntailta yhteistyössä Nokian seurakunnan kanssa Pinsiön kirkossa. 

- 13.3. Pinsiön kirkossa Pekka Ahosen ja Nikkola-kvartetin kamarikonsertti. 

- 21.4. maaseutukampanjaan liittyvä Pinsiö-ilta Tampereen Sampolassa, missä 

Panu Rajala luennoi F.E.Sillanpään tuotannosta. 

- 2.5. vierailivat sekä Nokian kaupunginhallitus että Hämeenkyrön 

kunnanhallitus Pinsiössä. 

- 4.5. liitännäiselinkeinoilta. 

- 26.5. teatteriretki Tampereen vanhalle tullikamarille, ”Sen onnen aavistus”; 

matka oli palkkio kyläläisille talkoista ym. toiminnasta. 

- Oma toimitila vanhalla koululla saatiin kuntoon; varsinainen yleisötilaisuus 

pidettiin 27.huhtikuuta. 

- Sillanpää-ilta seuran omissa tiloissa 27.4. 

- Uutta kolmostietä koskeva tiedotustilaisuus 8.6. 

- Saavuthan keinumaan -näytelmä Pinsiön koululla 12.6. 

- Lasten fillariralli 14.6. yhteistyössä Nokian raittius- ja 

yhdyskuntatyöntekijöiden kanssa. 

- Kansallispukukavalkaadi yhteistyössä Nokian karjalaisten kanssa 17.7.  

- 13.8. Tapsan tahteihin liittyvät iltamat. 

- Porua ja Villoja -tapahtuma 28.8. yhdessä Pirkanmaan lammaskerhon kanssa. 

(tästä tapahtumasta on Pinsiö-Seuralla videotallenne) 

- Pelimanniriihi 30.10. 

- Uuden vuoden vastaanottajaiset. 

 

 



1989 
- pj Pertti Lehtinen, sihteeri Liisa Virtanen 

- Hämeenkyrön kansalaisopiston käsityöpiiri alkoi koululla 12.1. kokoontuen 

aina torstaisin. 

- 19.1. kaiken kansan Iloinen porsasjuhla Tampereella, Finlaysonin Palatsin 

puistossa, Pinsiö Seuran järjestämänä. 

- Kylätutkimuksen käynnistäminen. 

- Kastemekkonäyttely 20.helmikuuta.  

- Pinsiön koulupiirin kyläiltamat Pinsiön seurantalolla 5.5., järjestettiin yhdessä 

Pinsiön Terä ry:n kanssa. 

- Erilaisia kylätoimintapiirejä. 

- Yhteistyössä Terän kanssa kesäjuhla ”Takaisin luontoon”, jonka aikana myös 

Matti Tanttisen pystyttämänä käsityönäyttely. 

- 7-12-vuotiaiden kuvataideleiri vanhalla koululla 26.-29.6., järjestäjän 

kulttuurilautakunta. 

- Pikkupelimannien leiri 3.-7.7. (Jari Välimäki) ja lasten laulu-ja musiikkileiri 10.-

14.7.(Leena Salomäki). 

- Retki Kennonnokan kesäteatteriin ”Puntila ja hänen renkinsä Matti”. 

- Tapsan tahti -iltamat 12.8. 

 

1990 
- pj Pertti Lehtinen, sihteeri Liisa Virtanen 

- Kyläsuunnitelman teko aloitettiin yhdessä kaikkien pinsiöläisten seurojen 

kanssa. 

- Loppiaistanssit yhdessä Terän kanssa 6.1. 

- Erilaisia kylätoimintapiirejä. 

- Laskiaisrieha yhdessä Terän kanssa 25.2. 

- Asko Martinheimon kirjallisuusilta 19.4. 

- Tupailta siivousvälineistä 24.4. 

- Perinteiset Pinsiön koulupiirin kyläiltamat 11.5., yhdessä Maamiesseuran, 

Terän ja Pinsiön ala-asteen kanssa. 

- Pinsiö-kierros Nokia-viikolla 25.5. 

- Kesäjuhlat yhdessä Terän kanssa 22.7. (Hämeenkyrö 700 v) 

- Iloiset puistoiltamat Finlaysonin Palatsin puistossa 18.7. (myös tästä 

videotallenne) 

- Lasten kuvataideleiri Nokian kulttuurilautakunnan järjestämänä 

- Pikkupelimannien leiri ja laulu- ja musiikkileiri, kuten edellisvuonna. 



- Tapsan tahdit -tanssit seurantalolla 11.8. 

- Pentti Peitsamon 70 v-juhlailta seurantalolla 5.12. 

- Pikkujoulut yhdessä Terän kanssa 8.12. 

- Uuden vuoden vastaanottajaiset yhdessä Terän kanssa 

 

1991 
- pj Pertti Lehtinen, sihteeri Liisa Virtanen 

- Teatteriretki Tampereen teatteriin 23.4. katsomaan näytelmää Pesärikko, 

missä esiintyi kylän oma nuori Elsi Karhumaa. 

- Perinteiset kyläiltamat Pinsiön ala-asteen retkikassan hyväksi 27.4., yhdessä 

muiden yhdistysten kanssa. 

- Länsi-Pirkanmaan musiikkikoulun opettajien kevätkonsertti 

Maamiesseurantalolla su 5.5. 

- Sari Lehtisen ja Petteri Vilenin konsertti Pinsiön kirkossa 9.6. 

- Kotiseuturetki Ylöjärvelle 14.7., Ylöjärvi-seuran kutsumana. 

- Kokkovuoriprojekti yhteistyössä Terän kanssa 23.-28.7.  

- Pinsiön mieskuoron ja Pelimannien yhteistyö alkoi. 

 

1992 
- pj Pertti Lehtinen, sihteeri Liisa Virtanen 

- Koululaisten kyläiltamat 25.4. yhdessä Terän ja Maamiesseuran kanssa. 

- Tuohityönäyttely Pinsiön vanhalla koululla yhteistyössä Hämeenkyrön 

kansalaisopiston kanssa (koko kesän viikonloput auki) 5.5.-31.8.; avajaiset 

pidettiin 5.5.  

- Retki Kennonnokan kesäteatteriin 2.7., näytelmänä ”Mikumärdissä on kesä”. 

- Tuohityönäyttelyn talkooväen illanvietto 31.10. 

- Suoramyyntitapahtuma 21.11. yhteistyössä Nokian matkailuoppaiden kanssa; 

paikallisten viljelijöiden ja käsityönharrastajien tuotteita myynnissä. 

- Joulujuhla Pinsiön kirkossa 19.12. 

- Lääninraja siirtyi pois Pinsiöstä, juhlamenot.  

 

1993 
- pj Pertti Lehtinen, sihteeri Liisa Virtanen 

- Teatterimatka Hämeenlinnaan 30.1., Kivenpyörittäjän kylä 

- Tukkitalkoot alkuvuonna, ideana kerätä talkoopuita wc- ja suihkutiloja varten 

vanhan koulun yhteyteen tienvarsilta, järjestettiin yhdessä Terän kanssa. 



- Kylätoimintapäivä la 20.3. SOK:n varastolla Tampereen Sarankulmassa; Pinsiö-

Seura varasi esittelytilaa yhdessä Nokian kylätoimikuntien kanssa. 

- Osallistuttiin yhdessä Terän kanssa Rallisprintin yleisön muonitukseen 8.5. 

- Mahnalan lavalla järjestettiin lavatanssit 19.6. 

- Pinsiön Pelimannit pitivät tanssit Pinsiön seurantalolla 14.7. 

- Barbie-nukelle vaatteita; ompelukurssi 7-13-vuotiaille Pinsiön vanhalla 

koululla 15.7. 

- Pelimannien esiintymismatka Tanskaan Nokian ystävyyskaupunki Horsensiin 

20.-27.7. 

- Sikaa-soittoa-sahtia ilta Tapsan tahtien merkeissä seurantalolla 7.8. 

- Tukkitalkooillanvietto 27.8. Vääräjärven majalla, yhdessä Terän kanssa 

järjestettiin.  

- Teatteriretki Tampereen työnväen teatteriin 28.10., musikaali Veriveljet. 

- Varttuneen väen toiminta-/ virkistyspäivä Pinsiön vanhalla koululla 4.11. 

- 27.11. järjestettiin Pinsiössä suoramyyntitapahtuma yhteistyössä Nokian 

matkailuoppaiden kanssa.  

- Varttuneen väen toimintapäivä / Pikkujoulut 2.12. Pinsiön vanhalla koululla 

 

1994  

- pj Anne Mastomäki, sihteeri Liisa Virtanen 

- Nuorisojaos alkoi toimia Liisan johdolla; nuoret olivat pitämässä puffettia 

Teivon kylätorilla 9.4.,  ja rallisprintissä 29.5., sekä pitivät ongintaa 

lastenjuhlissa 17.4. 

- 9.2. tupailta tie-ja valaistusasioista. 

- Varttuneen väen toimintapäivä 20.1., 17.2., 24.3., 21.4. ja 14.12. 

- Kylätori Teivossa 9.-10.4., missä Pinsiö Seuralla varattuna omaa 

sisämyyntitilaa n. 9 neliön verran; sitä tarjottiin kyläläisille ilmaiseksi. 

- II Pinsiö-viikko 12.-17.4.; lausuntailta 12.4., ”Lyö sydän lyö” tunnelmallisia 

sävelmiä (kaksi krenatööriä Pinsiön seurantalolla) 13.4., kirkkoilta 14.4., 

Ohjelmalliset iltamat Pinsiön Seurantalolla Jari Välimäen yhtyeen 

tanssittamana 16.4. sekä katkelmia Saurion teatterin näytelmästä Vihtorin 

harha-askel, ja  lastenjuhla koko perheelle 17.4., Maija Salon juontamana. 

- Tanssit orkesteri Tasarahan tahdissa 21.5. 

- 29.5. SM-Rallisprint yhdessä Terän kanssa; lipunmyynti, järjestysmiehet, 

pysäköinti ja kioski. 

- Teatteriretki Nokian Kennonnokkaan 7.7., Niskavuoren leipä. 



- Kauneimmat kehtolaulut -konsertti 2.8., Tapsan tahteihin liittyen, yhdessä 

Pinsiön Mieskuoron kanssa. 

- 2.9. Vääräjärven majalla talkoosauna yhdessä Terän kanssa. 

- Presidentti Martti Ahtisaaren ja rouva Eeva Ahtisaaren vierailu Pinsiössä 2.11.  

- Kotiseutumme kansanperinne-ilta Pinsiön vanhalla koululla 2.11. 

- 26.11. kylän myyjäiset koululla. 

- Satujumppaa kerran viikossa kevät ja syksy sekä äiti-lapsipiiri viikoittain. 

- Koko perheen pikkujoulu 11.12. 

 

1995 
- pj Anne Mastomäki, sihteeri Liisa Virtanen 

- Nuorisojaos jatkoi toimintaansa Liisa Virtasen johdolla. 

- Klubi-ilta nuorille (12-17 v) 1.2., järjestettiin yhdessä Tampereen sosiaalialan 

opiskelijoiden kanssa. 

- Varttuneen väen toimintapäivä 9.2., 20.2. ja 23.2. sekä 9.3. 

- Pirkanmaan KYLÄTORI Teivossa 8.-9.4., missä kyläläisille varattu yhteinen 

myyntipaikka. 

- Näytelmäpiiri aloitti taas toimintansa luovan ilmaisun kurssina 17.5.: Kas niin 

Mimmi -harjoitukset alkoivat syksystä. 

- Teatteriretki Nokialle Kennonnokan kesäteatteriin 6.7.; Nokinäätä ja 

pihapääsky. 

- Pohjoismaiset rallikisat Pinsiössä 29.7., kansainvälinen PTV-paalupaikkaralli, 

yhdessä mukana kaikki kylän pääseurat (Maamiesseura, Terä, Pinsiö-Seura ja 

Metsästysseura). 

- Kesäjuhlat vanhalla koululla 20.8. yhdessä Terän kanssa 

- Nokia-ralliin osallistuminen yhdessä Terän kanssa 23.9. huolehtien 

lipunmyynnistä ja kioskista. 

- Vessojen valmistuminen vanhalle koululle ja ”vessan vetäjäiset” talkooväelle 

23.9.  

- 18.10. tupailta porakaivojen korkeiden arseenipitoisuuksien takia. 

- 2.12. kylän myyjäiset koululla. 

 

1996 
- pj Anne Mastomäki, sihteeri Liisa Virtanen 

- Nuorisojaos jatkoi toimintaansa Liisan johdolla; päättivät etteivät enää jatka 

seuraavaa toimintavuotta 

- Tupailta jäteasioista 21.2. 



- Varttuneen väen toimintapäiviä jatkettiin; 22.2.,14.3., 11.4. ja 9.5. 

- Lasten ulkoilupäivä 2.3.. 

- 4.3. tupailta Luoteis-Pirkanmaan seutuhankkeista ja elinkeinoasioista. 

- 27.3. kokoontuivat Nokian kylätoimikunnat Pinsiössä. 

- 27.-28.4. osallistuttiin Teivon kylätorille. 

- Kas niin Mimmi -näytelmän esitykset Pinsiö-Seuran 10 v juhlan yhteydessä 

(videotallenne)  19.5., 25.5. ja 26.5. sekä Juuret Kyrössä -tapahtuman 

yhteydessä 19.7. 

- Seuran 10 v juhlat ja standaarien jako 18.5.  

- Puuvuoren istutus 23.5.  

- 4.7. lasten musiikkitoimintapäivä ohjaajanaan Leena Vahtola-Mäkinen. 

- Teatteriretket Kennonnokan kesäteatteriin 1.8. (Rautamarskia ja nuijamiehiä) 

ja Virtain Torisevaan Pentti Tynkkysen säveltämää Karhuoopperaa katsomaan 

7.7.. 

- Lastenjuhlat 13.10. pianon hankkimisen rahoittamiseksi vanhalle koululle. 

- Koulun 80 v juhlan kunniaksi valokuva- ja oppikirjanäyttely 29.11.  

 

1997  

- pj Veli-Matti Alanen, sihteeri Liisa Virtanen 

- 5.3. tupailta vesiasioista. 

- Kahden vesiosuuskunnan perustavat kokoukset pidettiin seuran tiloissa 2.4. 

- Laulelmaillat 9.3. ja 6.4., säestäjinä O-P Lahti ja Jari Välimäki, Juhani Kivisalo 

esitti yksinlaulua. 

- Tampereen keskustassa Metsästä meille kaikille -tapahtuma 15.-16.3., missä 

Pinsiö-Seuralla oli myyntipöytä kylien yhteisessä Maalaistorikatoksessa. 

- 13.4. tontti-ilta 

- 17.4. Ihminen maaseudulla -projektin kyläilta. 

- 24.4. järjestettiin kylän kaikkien seurojen yhteinen kahvikonsertti. 

- Teivon Kylätoritapahtuma 26.-27.4., missä Pinsiö-Seuralla oma osasto 

- Isä-lapsi-leiri Kurun Länsi-Teiskossa Näsijärven rannalla 7.-8.6. 

- Kesäjuhla yhdessä Terän kanssa 10.8.  

- Patikkaretki syyskuussa Pirttisillanvuoresta Kalliojärvelle ja takaisin Terän 

kanssa. 

- Vesitupailta vanhalla koululla 18.10. 

- Teatteriretkiä 2 kpl; Pinsiön Parooni Komediateatterissa ja Kennonnokan 

kesäteatterissa näytelmä Siunattu hulluus. 



1998 
- pj Veli-Matti Alanen, sihteeri Liisa Virtanen 

- Laskiaisen hevosajelu yhdessä kylän hevosharrastajien kanssa. 

- Teivon kylätorilla 16.-17.5. Pinsiön osasto. 

- Romujen keräystempaus kesäkuussa, koululaisten retkirahaston 

kartuttamiseksi. 

- Lasten kuvataideleiri 15.-17.6. 

- Yltä ja Alta -teoksen avajaiset 27.6.; Pinsiö-Seura huolehti tarjoilusta ja 

osallistui järjestelyihin.  

- Isälapsileiri 14.-15.8. 

- Miehenkiven kantokilpailu Hämeenkyrön tapahtumien yössä. 

- Kennonnokan kesäteatterissa käytiin katsomassa Joel Lehtosen Putkinotko 

- Lasten joulujuhla seurantalolla 21.11. 

- Suuri villisikajahti veteraanien kanssa ammuntoineen ja iltajuhlineen 12.12. 

 

1999  

- pj Veli-Matti Alanen, sihteeri Anne Mastomäki 

- Varttuneen väen kokoontumiset 24.2., 24.3. ja 21.4. 

- Haiharan nukketeatteriesitys 20.3.; Jaakko ja pavunvarsi. 

- Tupailtoja kolme; Paikallisdraama elämysmatkailussa tammikuussa, 

Kyläsuunnitelman teko ja Yöksi maalle -projekti 20.4. ja Luontaishoidot 

itsehoidon tukena 26.5. 

- Teivon kylätorilla 24.-25.4. oli Pinsiön osasto. 

- Nokian sahtimestaruuskilpailu 29.5. Pinsiössä yhdessä muiden seurojen 

kanssa osana Nokia-viikon tapahtumia.  

- Raili Laineen eläkkeellelähtöjuhla 30.5.  

- Puuvuoren lapio- ja haravatalkoot 31.5. 

- Kennonnokan kesäteatterissa käytiin katsomassa Kivenpyörittäjän kylä 3.8. 

- Mahnalan lavalla järjestettiin ”Melkein kuutamotanssit” 21.8., orkesterina 

Tasaraha. 

- Isä-lapsi-leiri pidettiin Lavajärvellä 27.-28.8. 

- Tapaninpäivän rekiajelu Järvenpään pihapiirissä.  

- Millenium-juhla 31.12. yhdessä kylän muiden seurojen kanssa. 

 

 



2000 
- pj Veli-Matti Alanen, sihteeri Anne Mastomäki 

- Näytelmäjaos aloitti jälleen näytelmäharjoitukset työväenopiston piirinä. 

- 7.4. tupailta uusille kyläläisille. 

- 10.6. oltiin makkaran ja grillipossun myynnissä Siuron Knuutilan Satakieliyön 

markkinoilla. 

- 13.-15.6. lasten kuvataideleiri. 

- Järjestettiin puffetti Lehtisen huutokaupassa 22.7. 

- 6.8. retki Kennonnokan kesäteatteriin Vaahteranmäen Eemeliä katsomaan. 

- 11.-12.8. isä-lapsi-leiri. 

- Seinävuoren velho -lastentapahtuma 20.8., minkä suunnittelusta ja 

toteutuksesta päävastuun kantoivat Liisa Virtanen, Sirpa Lehtinen ja Pirjo 

Jokinen – talkoisiin osallistui kylältä yhteensä noin 30 henkilöä.  

 

2001 
- pj Veli-Matti Alanen, sihteeri Anne Mastomäki 

- Nuorisojaos heräsi jälleen toimintaan Liisa Virtasen johdolla; Jenni Alanen, 

Heini ja Sini Kivisalo, Marjo Niemelä, Laura Parviainen, Annika Virtanen ja 

Laura Vuopponen – nuoriso pitänyt puffettia erilaisissa tilaisuuksissa. 

- 17.1. tupailta kyläsuunnitelman teosta. 

- 11.2. teatteriretki Nokian työväennäyttämölle esitykseen Tohvelisankarin 

rouva. 

- 24.1. tupailta aiheena kulttuuriympäristö. 

- Uusien ja vanhojen kyläläisten tutustumispäivä 18.3. 

- 28.-29.4. Teivon kylätori, mihin osallistui Sinikka Virtanen. 

- Nalle Puh -esitykset 6.5. ja 20.5.  

- 3.6. osallistuttiin Pinsiön kirkon uudelleen käyttöönotto- ja 50 v-vuotisjuhlaan 

ja esitettiin, että kirkon pihaan rakennetaan muistopaikka vainajille seuran 

kustannuksessa. 

- 11.-14.6. 4H-yhdistyksen leiri 5-10-vuotiaille. 

- 25.-26.8. isä-lapsileiri Lavajärven leirikeskuksessa. 

- 7.12. puurojuhla seurantalolla. 

 

2002 
- pj Veli-Matti Alanen, sihteeri Anne Mastomäki 

- Pekka Töpöhäntä -esitykset 14.4. ja 21.4.  

- 23.4. teatteriretki Tampereelle Frenckelliin, esityksenä Pieni Levykauppa. 



- Huhti-toukokuussa nuorison tanssikurssi Tuulikki Lankion opastuksella. 

- Kevään aikana musiikkileikkikoulua Leena Vahtola-Mäkisen johdolla äiti-lapsi-

piirissä. 

- 20.5. Nokian lastenkulttuuriviikon yhteydessä Mobita Danskon 

tanssiteatteriesitys Kolme pientä porsasta seurantalolla. 

- 8.6. Nokian kylätapahtuman yhteydessä vanhalla koululla ratkottiin Nokian 

sahtimestariksi Ari Vaskelainen, sekä järjestettiin kylän kiertoajelu Erkki 

Laineen opastuksella Vuorisen Keijon traktorilla ja pidettiin leikkimielinen 

kylien välinen kisailu, jonka voittajaksi selvisi Siuro. 

- 11.-13.6. kädentaitokurssi 6-13-vuotiaille vanhalla koululla. 

- 16.-17.8. isälapsileiri Nokian metsissä. 

- Jari Antilan suunnitteleman muistokiven paljastustilaisuus 17.11.  

- Pelimannien 20 v juhlakonsertti 24.11. Pinsiön Maamiesseurantalolla. 

- Tapaninpäivän rekiajelu Järvenpään pihapiirissä.  

 

2003 
- pj Veli-Matti Alanen, sihteeri Anne Mastomäki 

- Tupailta jätevesiasioista. 

- Pentti Tynkkysen musiikki-ilta 21.4. vanhalla koululla aiheena Kullervo-

ooppera. 

- Hölmöläiset -näytelmä huhtikuun 5. ja 6. pvä sekä 23.5.  

- Pirkan kylien kylätori 6.-7.6. 

- 11.-12.7. osallistuttiin yhdessä Terän kanssa Exide-rallin lipunmyyntiin. 

- Tapaninpäivän rekiajelu Järvenpään pihapiirissä. 

- Nuorisojaoston järjestämänä diskoillat 8.3., 2.5. ja 24.10. koululla sekä 22.8. 

seurantalolla. 

 

2004 
- pj Veli-Matti Alanen, sihteeri Anne Mastomäki 

- Tullaan tuttaviks -päivä 29.2. 

- Kesäkuussa retki Pyynikin kesäteatteriin näytelmään Albatrossi. 

- Kesällä retki Osmo Rauhalan taidenäyttelyn avajaisiin Helsingin kaupungin 

taidemuseoon. 

- Isä-lapsileiri 14.-15.8. Lavajärven leirikeskuksessa. 

- 4.11. tupailta vanhalla koululla aiheena postin kulku kylässä. 

- Hillevi Antilan runoteoksen Kuu joen yllä julkaisutilaisuus 2.12.  



- 6.7.-31.12. välisenä aikana toteutettiin Leader+rahoitteinen Nokian kylien 

kiireettömän kotipalvelun selvityshanke. 

- Nuorisojaos järjesti kaksi diskoiltaa. 

 

2005 
- pj Veli-Matti Alanen, sihteeri Anne Mastomäki 

- Äitienpäivän kakkukahvit tarjottiin Pinsiön Kirkolla 8.5.; esiintymässä mm. 

Pinsiön mieskuoro ja Sonja ja Elisa Uosukainen. 

- Kesäteatteriretki tehtiin Seinäjoelle Törnävän kesäteatteriin esitykseen 

Onnellinen mies (Arto Paasilinna). 

- Isälapsileiri Lavajärven leirikeskuksessa. 

- 14.8. kotiseutukierros Lähteen traktorin lavalta käsin, oppaana Mauri Långvik. 

- Tehtiin kylälle maitolaituri Rajalantien ja Pinsiöntien risteykseen. 

- Moottorikelkkajaoksen perustava kokous seuran tiloissa 4.8 

 

2006 
- pj Veli-Matti Alanen, sihteeri Anne Mastomäki 

- Aloitettiin 4.2. Äiti Teresan peittojen kutominen kirkolla. 

- Laskiaisrieha Järvenpään pihapiirissä 26.2. vanhalla konseptilla. 

- Pinsiön koulun oppilaille 20-vuotisjuhlavuoden piirustuskilpailu aiheena 

Minun Pinsiöni. 

- 21.5. Nokia-viikon tapahtumana Kivisavun taidetalolla ”Taidetta Pinsiössä”, 

missä seura huolehti puffetista. 

- Pinsiö-Seuran 20v juhlat; klo 12 jumalanpalvelus Pinsiön kirkossa ja musiikkia 

Juhani Kivisalon ja Pelimannien hoitamana, kirkkokahvit Eijan hoitamana, 

sitten klo 15 vanhalla koululla Veli-Matin tervetuliaistoivotukset ja 

tervehdysten vastaanotto, Osmo Rauhalan juhlapuhe, Mieskuoron ja 

Pelimannien musiikkia ja lihasoppaa n. 150 hengelle; sitten klo 18 

seurantalolla Veli-Matin puhe, viirien jako, Hertan ja Ruusun hupailu, 

Muotinäytös ja tanssia Jarin orkesterin säestyksellä – lisäksi vanhalla koululla 

Osmon ja Aatto Hongiston töiden näyttely ja t-paita myynti.  

- Kesäteatterimatka Hämeenlinnan kesäteatteriin 31.7. katsomaan Toivo Kärjen 

musiikkiin perustuvaa esitystä ”Tapsa, toivo ja rakkaus”  

- Tupailta seurantalolla 9.2. jätevesiasioista. 

- 25.6. Eilalle 80-vuotislahjana syntymäpäiväkahvit tarjoiluineen vanhalla 

koululla. 



- Sotaveteraanien kahvitus Pinsiön Vanhalla koululla Pelimannijaoston 

järjestämänä. 

- Puurojuhla 25.11. seurantalolla. 

 

2007 
- pj Veli-Matti Alanen, sihteeri Anne Mastomäki 

- Matinpäivän ulkoilutapahtuma 24.2. Yltä ja Alta -teoksella. 

- Kirkon kerhohuoneella jatkettiin Äiti Teresan peittojen valmistusta. 

- 26.5. Pinsiö tutuksi -kiertoajelu Nokia viikon tapahtumana, Mauri Långvikin 

opastuksella. 

- Kesäteatteriretki Kennonnokan kesäteatteriin Nokialle esitykseen Sininen Uni. 

- Käynnistettiin Pinsiön kirkon kellotapulin rakentamishanke. 

- Isä-lapsileiri 1.-2-9. Tampereen Rientolan kesäkoti Nuttulassa, 

vastuuhenkilönä Markus Alanen. 

 

2008 
- pj Veli-Matti Alanen, sihteeri Anne Mastomäki 

- Äiti Teresan peittotalkoot jatkuivat kirkolla alkuvuodesta.  

- 25.5. Nokia-viikon tapahtumana kiertoajelu viimevuotiseen tapaan Mauri 

Långvikin opastuksella. 

- Kesäteatteriretki Pyynikin kesäteatteriin esitykseen Kalliolle, kukkulalle 10.7. 

- 3.8. järjestettiin kirkonmenojen yhteydessä näyttely, missä oli esillä kaikki 17 

Äiti Teresan peitettä; peitoista 16 luovutettiin Nokian seurakunnalle 

toimitettavaksi Kalkuttaan. 

 

2009 
- pj Veli-Matti Alanen, sihteeri Anne Mastomäki 

- Nuorisojaos heräteltiin uudelleen henkiin Sirpa Toivan vetämänä ja hieman 

erilaisena kuin aiempina vuosina; nyt useiden pariskuntien ja aktiivisten 

aikuisten järjestämänä erilaista toimintaa ja tapahtumaa kyläläisille ja lapsille 

ja nuorille. 

- Vanhojen pinsiöläisten valokuvien tallennusprojektin jatkaminen. 

- Kirkon kerhohuoneella kudottiin keskosnuttuja Etiopiaan lähetettäväksi 

(tapulipiiri). 

- Tupailta kirkon kerhohuoneella 16.4. kellotapulin rakentamisesta. 

- Latojuhlat Villmannin ladolla kesäkuun alussa, nuorisojaoston järjestämänä. 



- Annika Virtanen ja Johanna Järvenpää ohjasivat tanssikurssia lapsille 26.6.-2.7. 

- Rukiinleikkaustalkoot 14.8. Alasen pellolla ja seuraavana viikonloppuna 

puintitalkoot Alasen mustassa riihessä. 

- Yhdessä Pirkan kylien kyläasiamiehen kanssa järjestettiin 

hygieniaosaamiskoulutus vanhalla koululla 21.11. 

- Kylän seurojen yhteinen hanke Pinsiön kyläkirjan toimittamiseksi valmistui 

vuoden lopulla. 

- Kesäteatteriretki juhannuksen jälkeisenä sunnuntaina Kennonnokan 

kesäteatteriin näytelmään Kummitehtaan Karmen. 

 

2010 
- pj Veli-Matti Alanen, sihteeri Anne Mastomäki 

- Laskiaisrieha 14.2. maataideteoksella. 

- Valokuvakoosteen 100 kappaleen painos saatiin valmiiksi. 

- 17.4. retki Kansallismuseoon Osmo Rauhalan ja Kuutti Lavosen Pyhän Olavin 

kirkon maalausten luonnosnäyttelyyn. 

- Latojuhlat, jo kolmannet, Villmannin ladolla 19.6. nuorisojaoston järjestäminä. 

- Kesäteatterissa käytiin Valkeakoskella katsomassa Pirkko ja Åke 31.7.  

- 7.8. yhdistetty Heurekan ja Kansallismuseon retki. 

- Raivaussahakurssit 22.7. Alasen metsässä. 

- Perheleiri 27.-29.8. Lavajärven leirikeskuksessa, nuorisojaos järjesti.  

- Lasten liikuntaleikkikerhot koko toimintavuoden 3-4- ja 5-6-vuotiaille 

nuorisojaoston järjestämänä.  

- Osallistuttiin Pinsiön Parooni-patsaan paljastustilaisuuteen Urkin Piilopirtillä 

4.10. 

 

2011 
- pj Veli-Matti Alanen, sihteeri Anne Mastomäki 

- Uusien ja vanhojen kyläläisten tutustumistapahtuma koulun liikuntasalissa 

23.1. 

- Tapulipiiriläiset kutoivat erilaisia neuleita, joita myytiin eri paikoissa 

kellotapulirahaston kartuttamiseksi. 

- Kesällä tapulipiiriläiset harjoittelivat villan huovutusta Mari Vuoriston 

opastuksella. 

- Perheleiri Lavajärven leirikeskuksessa elokuun alkupuolella. 



- Pertti Lehtinen palkittiin kylätoiminnan kultaisella ansiomerkillä ja vuoden 

2011 kylätoiminnan tiennäyttäjänä Raaseporin valtakunnallisessa Lokaali-

seminaarissa. 

 

2012 
- pj Veli-Matti Alanen, sihteeri Anne Mastomäki 

- Talvirieha maataideteoksella. 

- Keväällä ja syksyllä järjestettiin lavatanssikurssi Seurantalolla tiistaisin, 

opettajana Harri Tuominen kumppaneineen. 

- Koululaisten disco. 

- Perinteiset latojuhlat. 

- Perheleiri heinäkuussa Lavajärven leirikeskuksessa. 

- 4.8. kylän yhteiset kesäjuhlat. 

- Lasten liikuntakerho toimi koko vuoden koululla. 

- 24.11. järjestettiin retki Kiasmaan katsomaan Osmo Rauhalan näyttelyä. 

- Syksyllä kokoonnuttiin kyläasiamies Marja Vehnämaan johdolla ja 

opastuksella laatimaan kylälle esitemuotoista kyläsuunnitelmaa 30.10. 

- Koko kylän puurojuhla 9.12. 

- Seuran johtokunta Tampereella teatterissa ja syömässä Ravintola Grillissä. 

 

2013 
- pj Veli-Matti Alanen, sihteeri Anne Mastomäki 

- Talvirieha maaliskuussa maataideteoksella.  

- Disco alakoululaisille toukokuussa. 

- 25.5. järjestettiin Toivan pihapiirissä perinteisen riukuaidan tekokurssi, 

opettajana Vesa Luomajärvi Kurusta. 

- Suuret Kissanpäivät yhdessä Strata-projektin kanssa 14.-15.6.  

- Perheleiri heinäkuussa Lavajärven leirikeskuksessa. 

- Pesäpalloleiri ala-asteikäisille 1.-4.7. 

- Kesällä tehtiin näköalalaavu perinteisen hirsirakentamisen kurssilla. 

- 24.8. järjestettiin Nokian kaupungin tukemana laavulla kalatapahtuma, jossa 

opeteltiin kalankäsittelyä ja valmistettiin erilaisia kalaruokia, jotka tietysti 

syötiin lopuksi. Kalastusopas Päivi Lähde Siurosta ohjasi toimintaa. 

- 8.12. vihittiin käyttöön Pinsiön kirkon kellotapuli.  

 



2014 
- pj Veli-Matti Alanen, sihteeri Anne Mastomäki 

- 2.3. osallistuttiin Urkin Piilopirtillä jääveiston SM-kisaan mm. toimimalla 

liikenteenvalvovina ja oheistapahtumien ohjaajina. 

- 16.3. osallistuttiin Stratan järjestämään Nancy Holtin muistotilaisuuteen Yltä 

ja Alta -teoksella tekemällä jätkänkynttilät tilaisuuteen. 

- 11.6. lupiinien niittotalkoot Rajalantien ympäristössä. 

- Perheleiri heinäkuussa Lavajärven leirikeskuksessa. 

- Latotanssit Villmannin ladossa 23.8. 

- Pesäpalloleiri lapsille heinäkuun alussa koulun kentällä. 

- Halloween-tapahtuma koululla 31.10.  

- Pinsiöstä Pirkanmaan Vuoden kylä, jonka kunniaksi järjestettiin 27.9. 

maataideteoksella kyläjuhlat rosvopaistin merkeissä noin 200 hengelle.  

- 13.9. hortonomi Tuulikki Karhu opasti puutarhan syystöihin ja samalla käytiin 

katsomassa Annikki Palosen upeaa omenatarhaa. 

- 3.11. allekirjoitettiin kauppakirja, jolla seura osti Rudus Oy:ltä Hiekkarinne -

nimisen tilan, minkä alueella sijaitsee seuran rakentama laavu.  

- 30.11. järjestettiin seurantalolla myyjäiset ja katsottiin Kolmenkulman 

kotiseutuelokuva.  

- Kirkon kellotapulin ylijäämäparrunpätkistä teetettiin karhuja, joita on myyty 

kellotapulin hyväksi ja lahjoitettu merkkipäivälahjoiksi Into Mustalahdelle, 

Liisa Virtaselle ja Eija Kantaselle. 

 

2015  

- pj Sirpa Toiva, sihteeri Anne Mastomäki 

- Talvitapahtuma. 

- Perheleiri. 

- Kuutamojuhla elokuun lopulla. 

- Jouluinen puurojuhla maamiesseurantalolla. 

- Uuden vuoden vastaanotto laavulla ja maataideteoksella. 

- Lasten liikuntakerho jatkaa edelleen. 

- Kissanpäivät 6.-7.6. osana valtakunnallista Avoimet kylät -tapahtumaa.  

- 25.4. mieskuoron Vierivä kivi -esitys seurantalolla. 

- Hillevi Antila toisen runokirjan julkistustilaisuus 7.5.  

- Retki keskiaikamarkkinoille Hämeenlinnaan 22.8. 



- Lokakuun lopulla perinteisen pinsiöläisen sahdin valmistuskurssi 3 oppilaalle, 

maistelu sihteerin vuosipäivänä 7.11. laavulla ja toinen kertauskurssi 

joulukuussa uuden vuoden vastaanottoa varten.  

- 10.10. talkoot Nuijalammen laavulla purkaen palanut laavu, joulukuussa 

pystytettiin uusi. 

- Hankittiin kesällä seurantalon Kierivän Kiven ryhmikselle aitatarpeet. 

- Eila Lahden muistoa kunnioitettiin hiljaisella hetkellä johtokunnan 

kokouksessa ja toimittamalla adressi muistotilaisuuteen. 

- Edelliselle puheenjohtajalle Veli-Matti Alaselle luovutettiin SYTY:n kultainen 

ansiomerkki kylän hyväksi tehdystä työstä sekä puinen karhu.  

 

2016  

- pj Sirpa Toiva, sihteeri Anne Mastomäki 

- Laavutanssit 27.2. Koukkujärven laturetkeilijöiden viihtyisyyden hyväksi, 

järjestettiin yhdessä LC Nokia/Pirkka ry:n kanssa. 

- 14.5. Tuulikki Karhu opetti seurantalon pihassa oikeaoppista hedelmäpuun 

istutusta. 

- Pinsiön koulun 100-vuotisjuhla yhteistyössä koulun ja maa-ja kotitalousseuran 

kanssa . 

- Avoimet kylät tapahtumana järjestettiin 11.6. maataideteoksella lasten 

satupolku sekä laavulla makkaranpaistoa ja muurinpohjalettuja.  

- Rämsöön kesäteatteriretki ”Pocahontas”  

- Perheleiri Lavajärvellä 12.-14.8. 

- Seuran 30 v juhlat Seurantalolla 27.8., minkä jälkeen juhlaa jatkettiin 

Kuutamojuhlien merkeissä.  

 

2017  

- pj Rami Vuorinen, sihteeri Anne Mastomäki 

- Pidettiin puffettia Nokian Leijonien Nuijalammen laavun tukitansseissa 11.3. 

- Järjestettiin Selinin autotallissa Miljoona linnunpönttöä projektin 

pöntöntekotalkoot, jossa tehtiin viitisentoista uutta pönttöä kylälle. Lisäksi 

Risto Selin ja Tiina Kauppi tekivät kaikille Pinsiön koulun oppilaille naulaamista 

vaille valmiit pönttöaihiot ja kertoivat koululaisille muuttolinnuista ja niiden 

äänistä. 



- Avoimet kylä tapahtumana järjestettiin 10.6. maataideteoksella lasten 

extremekiipeilyä, keppihevosrataa sekä laavulla makkaranpaistoa ja 

muurinpohjalettuja.  

- 5.7. retki Kennonnokan kesäteatteriin Nokialle ”Kulkurin valssia” katsomaan. 

- Rämsöön kesäteatterissa Sanansaattaja ja päällikön sulka -lastennäytelmä.  

- Perheleiri Lavajärvellä pidettiin 11.-12.8. 

- 23.9. osallistuttiin Tampere Guitar Festivalin järjestämään Heijastus-musiikki- 

ja tulispektaakkeliin mm. liikenteenohjauksesta huolehtimalla sekä 

järjestyksenvalvontaan. Lisäksi laavulla myytiin lettuja ja makkaraa. Tilaisuus 

oli yleisömenestys ja keräsi yli 1200 henkeä paikalle. 

- 12.11. järjestettiin Pinsiöntien asfaltoinnin kunniaksi juhlalliset avajaiset 

Mettisen sillalla kahvin ja makkaran kera.  

- Jokismaan koululla on pitkin kesää tehty ulkomaalaustöitä ja pientä 

pintaremonttia korvauksen Osmo Rauhalan lupaamasta alttaritaulusta Pinsiön 

kirkkoon. 

 

2018 
- pj Rami Vuorinen, sihteeri Anne Mastomäki 

- Tapulipiiri jatkanut toimintaansa kesätaukoa lukuun ottamatta koko vuoden 

valmistaen mm. keskosnuttuja Etiopiaan. 

- Varttuneen väen tapahtuma (60+) tapulipiiriläisten järjestämänä toukokuussa. 

- Osallistuttiin valtakunnalliseen Avoimet kylät -tapahtumaan 9.6. laavulla 

paistamalla lettuja ja makkaraa maataideteoksella samanaikaisesti järjestetyn 

valtakunnallisen pyöräilytapahtuman kanssa. 

- Rämsöön kesäteatteri-retki Aladdin ja taikalamppu -lastennäytelmään 

heinäkuussa. 

- Perheleiri Lavajärvellä 10.-12.8. 

- Pinsiön koulun tyhjennystalkoita kesäkuun ensimmäinen viikko. 

- Ostettiin 14.11. Timo Keskisen perikunnalta Okslammen rannalta tilat, joista 

toisella sijaitsee kesämökki ja sauna. 

- Tapaninpäivänä järjestettiin kyläläisille mahdollisuus tutustua mökkiin ja 

järvenjäälle tehtiin luistelurata sekä napakelkka.  

 

2019  
- pj Tiina Kauppi, sihteeri Anne Mastomäki 

- Talvitapahtuma maataideteoksella 9.3. 



- 13.-14.4. mökillä purku- ja puuntekotalkoot. 

- Laavun siivous- ja puuntekotalkoot 4.5. 

- Naisten siivous- ja puuntekotalkoot mökillä 9.5. 

- Tapulipiirin järjestämänä Varttuneen (60+) väen tapaaminen Pinsiön 

maamiesseurantalolla 15.5. yhdessä Pinsiön Maa- ja kotitalousseuran kanssa, 

Jari Välimäki laulatti yleisöä, Kierivän Kiven lapset esiintyivät, Liisa Virtanen ja 

Mauri Långvik hoitivat tietokilpailun. 

- Osallistuttiin Avoimet kylät -tapahtumaan 8.6. yhdessä Honkaniemen tilan 

kanssa järjestämällä siellä letunpaistoa.  

- Pinsiön kirkolla kamarikonsertti 1.9., tarjoilut hoitaa Tapulipiiri. 

- Raakku-Rokki tapahtuma 2.11. Pinsiön Seurantalolla.  

 

2020 
- pj Tiina Kauppi, sihteeri Anne Mastomäki 

- Valoa kyläkirkolle -tapahtuma 23.1.; sai viedä omalle kyläkirkolle 

itsetekemiään ämpärissä jäädytettyjä jäälyhtyjä. 

- Helmikuussa maakaapeli-ilta. 

- 16.2. julkaistiin Osmo Rauhalan maalaama alttaritaulu Pinsiön kirkolla.  

- Moni tapahtuma piti perua koronakevään vuoksi. 

- Kirkolle palkattiin kesätyöntekijä oppaaksi. 

- Perhekahvila kirkolla 14.7. 

- Liikunta- ja askartelukerho Santeri Seppälän vetämänä heinäkuun ajan ma, ti 

ja to. 

- Avoimet ovet Pinsiön kirkossa ke ja pe -iltaisin heinäkuun ajan. 

- Mökkiprojekti edistyi vauhdilla ELY-keskuksen myönteisen päätöksen myötä. 

 

2021 
- pj Tiina Kauppi, sihteeri Anne Mastomäki 

- Oksmökin kunnostustalkoita jatkettiin pitkin vuotta…   

- Yhteinen juhannuksen vietto Okslammin mökillä 25.6. 

- Perheleiri Lavajärven leirikeskuksessa 17.-18.7. 

- Pinsiö Seura palkkasi kaksi nuorta kesätöihin; auttamaan arkistoinnissa ja 

pitämään kesäkioskia Okslammin mökillä. 

- Seuran historiaa alettiin koota talteen Sirpa Toivan johdolla; ohjasi 

kesätyöläisiä skannaamaan valokuvia ja järjestämään seuran papereita ja 

lehtileikkeitä. 



- Päätettiin ryhtyä kirjoittamaan Pinsiö-Seuran historiikkia, Sirpa Toivalle 

uskottiin tämä tehtävä, samoin vastuu seuran papereiden ja kuvien 

arkistoinnista. 

- Kesäkioski oli avoinna kesäkuun loppupuolelta heinäkuun loppuun. Uimaranta 

oli kyläläisten ahkerassa käytössä. 

- Kerättiin adressia kaivosta vastustavaan kuntalaisaloitteeseen. 

- Raakku Rock 9.10. 
 


