
MYLLYTORPPA 
Sijainti on noin 12 km Kangasalan keskustasta itään Iharissa ns. vanhan 

Sahalahdentien varrella, (Pohjalahdentie 23, 36520 Raikku). 

Tästä lähdettiin Myllytorppaa rakentamaan talkoovoimin 1980-luvun alussa 

 
Kunnan avustus rakennustyöhön oli n. 5 000,00 euroa  

Kyläläiset lahjoittivat puutavaraa, joka sahattiin ja höylättiin paikan päällä. 

Keittiön kalustus tehtiin talkoilla ja muu kalustus hankittiin yhdistyksen varoilla. 

Nykyinen lattiapinta on saatu kunnalta sen jäätyä yli jostakin projektista. 

Kylätaloa on käytetty kyläläisten kokoontumispaikkana sen valmistuttua. 

 

Toiminta on muuttunut vuosien varrella jonkin verran: 

Aiempina vuosina suurimpina tapahtumina kyläläisten ja kesäasukkaiden kanssa on 

ollut Jyväskylän ajojen pikataipaleen järjestelyjen hoitaminen yhdessä sen järjestäjän 

kanssa (parkki- ja vip-paikkojen järjestäminen, lippujen myynti ja tarkistaminen 

pikataipaleelle, järjestysmies ja valvontatehtävät). 

 

Kymmeniä vuosia valmisteltu hanke toteutui kesällä 2005, kun Heposelän ja Iharinjoen 

välinen kannas kaivettiin auki ja kannaksen ylittävälle maantielle asennettiin 

siltarumpu. Työhön oli varattu koko viikonloppu, mutta tehokkaasti toiminut urakoitsija 

toteutti työn yhdessä päivässä. Aivan kokonaan vesiyhteys ei tuolloin vielä toteutunut, 

vaan valitusten vuoksi viimeisen maakannaksen poistaminen tapahtui vasta vuoden  

2xxx xxxkuussa. 

 

Nykyinen toiminta koostuu seuraavista tapahtumista: 

- koko perheen hiihtokilpailut helmi- tai maaliskuussa 

- kylälle tehdään oma latuverkosto, jota ylläpidetään  

- kuutamohiihto tai – kävely maaliskuussa  

- siivoustalkoot toukokuun alussa, jossa siivotaan Myllytorpan ympäristö ja noin 

kolmen kilometrin matkalta Pohjalahden- ja Iharintien reunat ja ojat.  

- Heposelän ympärikierros toukokuun lopussa 

- Kesänavaus kesäkuun toinen lauantai 

- kesäkahvio perjantaisin kesäkuun alusta elokuun alkuun noin 9 kertaa 

- tilojen vuokraaminen ulkopuolisille ( mm. posliininmaalaus ja avoin käsityökerho) 

- uuden vuoden vastaanottoilta 



 

 

 
 

 

Tällaisessa tilassa toimitaan nykyisin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lähes kaikki kyläyhdistyksen järjestämät tapahtumat ovat maksuttomia ja 

tapahtumissa on kahviomyyntiä.  

Kesäkahvio toimii kokonaisuudessaan talkootyönä. 

Talkoolaiset varaavat yhden perjantaivuoron, johon leipovat tarjottavat 

omakustanteisesti, hoitavat myyntityön, järjestelevät tilan ja piha-alueen kalustuksen 

ja siivoavat paikat, mukana on myös paikallisia nuoria.  

Myllytorppa tarjoaa puitteet erilaisille harrastusmahdollisuuksille, 

posliininmaalaukselle, omatoimiselle käsityökerholle ja bändin soittoharrastukselle. 

  



 

Kertyneitä varoja on käytetty seuraavasti : 

- kunnostettu 8 pöytää ja noin 40 tuolia 

- kannaksen lopullinen aukaisu 

- hankittu ilmalämpöpumppu 

- tehty uudet ulkoportaat ja kunnostettu pihaa 

 

Kertyneitä varoja käytetään vuosittain seuraavasti: 

- vuokran, sähkön ja vakuutusten maksamiseen 

- maksetaan hiihtolatujen hoidosta syntyneet polttoainekulut 

- kustannetaan Myllytorpan kaluston ja kiinteistön hoitokulut  

- tarjottavat talkootapahtumiin                                                              

- hankitaan kilpailujen palkinnot 

 

Myllytorpan merkitys kyläläisille ja kesäasukkaille on suuri, koska muuta yhteistä tilaa 

ei kylällä ole. Toiminta-alue muodostuu neljästä kylästä (Keljo, Monikkala, Kaukola ja 

Paalila). Kesäkahviotoiminta aloitettiin kesällä 2009 ja sen suosio kasvaa koko ajan. Se 

tarjoaa mahdollisuuden kyläläisten ja kesäasukkaiden verkostoitumiseen ja kanssa 

käymiseen. Välittyy tietoa, keneltä voisi kysellä polttopuita, mistä saa apua, jos esim. 

tarvitaan traktorityötä ym. 

 

Myllytorpalla on keittomahdollisuudet, sekä kahvi- ja ruokailukalustoa, jotka 

mahdollistavat tilojen vuokraamisen kokouksiin, tapahtumiin ja juhlatilaisuuksiin.  

    

 
                                                                                         Iharinkosken kyläyhdistys ry 


