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E SIPUHE

Seurantalot ovat aikanaan olleet keskeisiä suomalaisuuden kulmaki-

viä. Voisi jopa väittää, että itsenäinen Suomi syntyi pitkälti niiden ja
erilaisten yhdistysten suojissa. Kansalaistoiminnan ensiaskelia otettiin
vapaapalokuntatoiminnan ja maamiesseurojen siipien alla, pian myös
nuoriso- ja raittiusseuratoiminnassa. 1900-luvulle tultaessa toiminta
muuttui poliittisemmaksi, syntyi työväenyhdistyksiä ja niiden vastapainona suojeluskuntatoimintaa.
Toiminnan vakiintuessa ja jäsenistön kasvaessa tuli kullekin ryhmälle
tarve rakentaa oma tila ja talo. Talot rakennettiin useimmiten talkoilla
ja talkoilla niitä yhä edelleen usein pidetään yllä ja korjataan.
Seurantalojen ja vastaavien yhteisöllisten tilojen tämän hetken lukumäärästä ei ole eksaktia koottua tietoa valtakunnan tasolta. Usein
käytetty luku kertoo niitä olevan olemassa noin 2500 kappaletta.
Erään arvion mukaan Varsinais-Suomessa olisi noin 170 seurantaloksi
laskettavaa kiinteistöä.
Mutta minkälaisessa käytössä seurantalot ovat nykyään, kun rakennushetken aatemaailmasta on jäljellä ehkä enää vain talon nimi –
usein ei sitäkään? Miten ne pystyvät vastaamaan nykypäivän käyttäjien tarpeisiin ja minkälainen rooli niillä on alueellaan?
Varsinais-Suomen Kylät ry:llä on jo useamman vuoden ollut toiminnan keskiössä maakunnan yhteisöllisten tilojen, kylätalojen,
seurantalojen ja vastaavien, kartoitus ja niiden käytön kehittäminen.
Tammikuussa 2020 ilmestyi Elävät tilat -teos, jossa käytiin läpi
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Varsinais-Suomessa sijaitsevien entisten kyläkoulujen, kunnantalojen
ja muiden julkisten rakennusten käyttöä maaseudun yhdistysten
yhteisöllisessä uusiokäytössä, uusseurantaloina.

Tässä Museoviraston tukemassa Seurantalo 2020 -teoksessa keskiössä
ovat perinteiset seurantalot ja nimenomaan ne seurantalot, joille on
leimallista toiminnan ”päivitys”. Olemme valinneet eri puolilta maakuntaa maaseudulta kymmenen seurantaloa, jotka ovat menestyksekkäästi
pystyneet vastaamaan nykyajan haasteisiin; kohonneisiin ylläpitokustannuksiin, korjaustarpeisiin, kohtuullisen käyttöasteen saavuttamiseen, uusien käyttäjäryhmien tavoittamiseen, tunnettuuden
lisäämiseen ja esimerkiksi talon palvelujen kehittämiseen.
Jokainen tähän teokseen valikoituneesta kymmenestä seurantalosta
on yksilöllinen rakennus, jossa näkyvät talon omistajayhdistyksestä,
rakentamisaikakaudesta, talon historiasta ja nykyisestä käytöstä
johtuvat erityispiirteet. Hyvin toimivia seurantaloja olisi Varsinais-Suomesta löytynyt toki enemmänkin, mutta kukin valituista esimerkkitaloista on mielestämme kehittänyt jonkin omaperäisen ja esille nostamista puoltavan selviytymistarinan.

Seurantalo 2020 on toivoaksemme opas, joka hyvien mallien kautta
kertoo, miten yhteisölliseen käyttöön päätyneet tilat ja rakennukset
säilyvät edelleen kunnossa ja käytössä. Se on saattanut vaatia uutta
omistajaa, uutta nimeä, uudenlaisten käyttäjäryhmien ja palvelujen
saamista saman katon alle, profiloitumista, erilaisia hankerahoituksia ja
tukia, kehittämishankkeita tai jotain muuta.

Hyvien mallien levittämiselle on selkeä tilaus. Osaltaan kyse on kult-

tuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten säilyttämisestä ja perinteen välittämisestä. Toisaalta seurantalojen omistajatahot tarvitsevat
tukea ja arjen vinkkejä talon ylläpitoon ja viime kädessä – eikä suinkaan
vähäisimpänä – kyse on myös maaseudun ja kylien elinvoimaisuudesta.
Seurantalot, kylätalot ja vastaavat ovat maaseudun perusinfraa, jotka
mahdollistavat monenlaisia sosiaalisia innovaatioita, jos niin halutaan.
Saman katon alle voidaan keskittää erilaisia palveluja, ylläpitää yhteisöllisyyttä ja ehkäistä syrjäytymistä, tuottaa monenlaisia kulttuurielämyksiä tai ihan mitä vaan paikallisesti keksitään.
Teoksessa on nostettu yhdistystoimijoiden näkökulma ja kokemukset etusijalle. Näin esimerkiksi rakennushankkeiden kuvauksessa ei
selvitetä korjausten rakennusteknistä laatua, vaan keskiössä ovat yhdistysten edustajien kokemukset korjaustöiden onnistumisista ja tarpeellisuudesta. Toki esimerkiksi talojen historialliset taustat ja tarinat
ja vaikkapa käytetyt tuet perustuvat tiukkaan faktatietoon. Olemme
myös kuvanneet talot oppaaseen, sillä kuvat kertovat usein tekstiä paremmin, mistä on kyse.

Seurantaloilla on komea historia. Vanhaa ja toimivaa ei kannata

heittää pois ja seurantalo voi vanhana rakennuksenakin olla uudella
tavalla toimiva, tässä ajassa elävä ja jo tulevaan kurkottava. Tukea
korjaamiseen ja kehittämiseen on kyllä saatavissa.
Tämän selvityksen tekoon on
saatu tukea Museovirastolta.

Turussa 15.4.2020

Tauno Linkoranta
Varsinais-Suomen kyläasiamies

Varsinais-Suomen Kylät ry

Kuten edellisessä Elävät tilat –teoksessakin, on myös
Seurantalo 2020 –selvityksen keskeinen viesti se, että käyttö on
vanhojen rakennusten, kuten seurantalojen parasta suojelua. Tärkeintä
ei välttämättä ole se, että talo palvelee siinä tarkoituksessa mihin se
on aikoinaan rakennettu, vaan se, että talolla on käyttöä joka palvelee
alueen asukkaita.
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S EURANTALOT OSANA MAISEMAA

Suomen

seurantalojen ensimmäinen rakennuskausi ajoittui aikaan,
jolloin suomalainen kansalaistoiminta oli hahmottumassa ja erilaiset
aatteelliset yhdistykset tarvitsivat toimitiloja. Tuvat ja pirtit olivat ahtaita, kun karu ilmastomme edellytti kattoa pään päälle. Olennaista
tuolloin noin vuosina 1890-1910 tuntui olevan, että kullakin aatteella
piti olla oma talo. Aatteen ja tavoitteiden edistäminen edellytti keskusteluja, kokoontumisia ja yhdessäoloa, usein myös tilaa opiskelulle.
Historioitsija Henrik Stenius on jaotellut seurantalot karkeasti
seuraaviin luokkiin:

• Me ja te eli talot, joiden käytössä perusajatuksena oli

houkutella ihmisiä tasavertaiseen kansalaisuuteen yli luokka- ja
säätyrajojen. Etenkin varhaisimmista VPK-taloista löytyy tätä
toimintamallia.

• Tulkaa meille eli talot, jotka toimivat koko paikallisyhteisön kult-

tuurikeskuksena, huolimatta siitä että se kenties kuului jollekin
tietylle liikkeelle. Talo oli syystä tai toisesta jotenkin hallitsevassa
asemassa paikkakunnalla.

• Me ja ystävät eli talot, johon vain oma väki ja samanmieliset

olivat tervetulleita. Talon käyttö oli samalla yhteiskunnallinen
kannanotto.

• Omat jäsenet eli talo, jonka käyttäjäkunta oli vain omaa

jäsenistöä ja joka suorastaan sulkeutui ulkoisesta maailmasta uskonnollisen suuntautumisen tai jonkin erityisharrastuksen vuoksi.

Seurantalo oli olennainen osa identiteettiä. Tontti ja talon paikka

yritettiin saada keskeiseltä, kauniilta ja hyvien yhteyksien varrelta.
Tontti saatettiin saada lahjoituksena tai muodollisella hinnalla, joskus
talo rakennettiin myös vuokratontille. Joskus tontista maksettiin toki
ihan kunnon hinta. Poliittinen vastustus saattoi hankaloittaa etenkin
työväenyhdistysten tontin hankkimista.
Taloon tarvittavia materiaaleja, tukkipuuta, lautaa, tiiliä, kattopäreitä
tai –huopaa ja muita tarvikkeita saatettiin myös saada ilmaiseksi tai
vähäistä korvausta vastaan – ei tokikaan aina. Useimmiten seurantalo
syntyi puusta. Sitä oli helposti saatavilla ja sen käsittely kuului rakentajien arkisiin taitoihin. Ennen sotia syntyneet puiset seurantalot olivat
yleensä hirsirunkoisia.
Taloja syntyi vilkkaimman 1900-luvun alun jälkeenkin kohtuullisen
tasaiseen tahtiin. Maailmansotien molemmin puolin talonrakentajat
aktivoituivat taas talkoilemaan uusia seurantaloja vilkkaammin.
Varhaisin kaikki talotyypit sisältänyt tilastotieto kertoo, että vuonna
1939 Suomessa oli runsaat 2400 seurantaloa. Suomen- ja ruotsinkielisillä nuorisoseuroilla oli 861 taloa, sosialidemokraattisilla työväenyhdistyksillä 727, suojeluskunnilla 406, maatalousseuroilla 298, raittiusyhdistyksillä 77 ja maalaisliiton paikallisosastoilla 48 taloa. Listalla oli myös
joukko eri järjestöjen yksittäisiä taloja.
Ankeat ajat, tanssikiellot ja muut rajoitukset loppuivat vähitellen ja seurantalot olivat ahkerassa käytössä etenkin 1940- ja 1950-luvulla. Suuri
muuttoliike hiljensi monen yhdistyksen toimintaa 1960-luvulla ja moni
talo jäi vajaakäytölle. Televisiotakin syytettiin. 1970- ja 1980-luvuilla
talojen käyttö jälleen lisääntyi ja osaltaan tähän vaikutti myös uusien
toimijoiden, kuten kylätoimintaliikkeen saapuminen talojen käyttäjiksi.
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1970-luvulla syntyivät ensimmäiset opinnäytetyöt työväentaloista ja

vanhojen talojen suojelu ylipäätään alkoi saada positiivista
vastakaikua. Seurantalojen peruskorjaustoiminta tehostui 1970- ja
1980-lukujen taitteesta lähtien valtion myöntämien peruskorjausavustusten avulla. Aivan ensimmäiseksi avustuksia myönnettiin vain
työväentaloille, mutta näin suunnattu tuki koettiin epäoikeudenmukaiseksi ja varsin pian myös muut seurantalot olivat oikeutettuja
valtion tukeen.
Vuosittain myönnettyjen määrärahojen ja oman talkootyön avulla
huomattava määrä seurantaloja korjattiin hyvään kuntoon
2000-luvun alkuun mennessä. Työ jatkuu edelleen. Vuodesta 1990
korjaushakemusten käsittely on tapahtunut Suomen Kotiseutuliiton
siipien suojissa, ensin lähinnä asiantuntijuuden kautta ja vuodesta
2004 lähtien myös rahanjaon osalta; opetusministeriö on antanut sen
Kotiseutuliiton ja Seurantaloasiain neuvottelukunnan tehtäväksi.
Seurantalojen tämänhetkinen lukumäärä on hieman epäselvä,
mutta arviolta niitä lienee noin 2500 kiinteistöä. Uusia seurantaloja ei
juurikaan enää rakenneta, mutta toisaalta osa julkisen sektorin
hylkäämistä kiinteistöistä, etenkin kyläkouluista, päätyy yhdistystaloiksi tai uusseurantaloiksi. Karkean arvion mukaan hieman yli
kolmasosa on nuorisoseurantaloja, suunnilleen kolmasosa
työväentaloja ja maamiesseurantaloja ja loput muita yhdistystaloja.
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SEURANTALO RAKENNUKSENA

Useimmat seurantalot tunnistaa edelleen seurantaloiksi niiden

olennaisimpien elementtien eli juhlasalin ja sen edessä olevan salia kapeamman korotetun näyttämön kautta. Varhaisimmissa seurantaloissa
olikin usein vain juhlasali, näyttämö ja eteistila eikä tämä
konsepti muuttunut kovinkaan paljoa vuosikymmenten saatossa.
Joissakin seurantaloissa on edelleen jäljellä myös 1940- tai
1950-luvulta peräisin oleva kulissi suomalaisesta maisemasta.
Jossain vaiheessa eteen tuli kumminkin tarve laajentaa tiloja ja
ensimmäisinä seinien sisälle tulivat useimmiten keittiö ja puffetti,
eteinen, lipunmyyntitilat ja naulakot. Ja kun toimintaa oli paljon,
ilmestyi moneen taloon myös vahtimestarin asunto valvonnan ja
siivouksen vuoksi. Joillakin yhdistyksillä oli myös opintokerhotoimintaa ja sitä varten ainakin uudempiin seurantaloihin tehtiin myös
lämpimiä kerhotiloja. Vanhoihin rakennuksiinkin niitä joskus lisättiin
ullakolle tai kellarikerrokseen.

Tämä vaati tietysti vesijohdon ja viemärin rakentamista. Sähköt taloille
saatiin ainakin Etelä-Suomessa melko varhain 1910-luvulta lähtien.

Vanhemmat seurantalot eivät olleet erityisen lämpimiä. Monessa

talossa oli alun perin yksinkertaiset ikkunat ja vasta ajan myötä ne
vaihdettiin tuplaikkunoihin ja 1900-luvun lopulla sitten kolminkertaisiin
laseihin tai lämpöikkunoihin. Lämmitys sinänsä hoitui pitkään uuneilla
ja kamiinoilla. Jälkimmäisiä saatiin muun muassa lämmityssaneerauksien yhteydessä kirkoista. Keskuslämmitysjärjestelmiä
rakennettiin seurantaloille yleisemmin vasta sotien jälkeen.
Seurantalon ympäristö muuttui muutenkin kuin käymälöiden osalta.
1960-luvulta lähtien taloilla jouduttiin pohtimaan myös alati kasvavan
automäärän sijoittamista eli mihin rakennetaan parkkipaikka.

Sotien jälkeen, ja yhä useammin nykyaikaa lähestyttäessä, seurantalo
ymmärrettiin myös liikuntatilana. Juhlasalia voitiin käyttää myös
palloilutilana, ja kun esimerkiksi lentopallo (tai tanssien järjestäminen)
edellytti kohtuullisen isoa salia, vaati se joskus historiallisen näyttämön
purkamista. Opetusministeriön korjausavustusohjeistus toki kielsi
tämän toimenpiteen vuonna 1981. Joissakin tapauksissa talon
yhteyteen saatettiin rakentaa myös erillinen urheilutila.
Erillisistä ulkokäymälöistä luovuttiin monessa talossa – ainakin jos
rahat riittivät – ja tilalle tulivat sisätiloihin rakennetut vesiklosetit.
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SEURANTALOJEN KÄYTTÖ

Seurantalojen käyttö oli ja on moninaista. Vielä 1980-luvulla esitettiin
arvio, että seurantaloissa kävi vuosittain runsas miljoona suomalaista.

Seurantalojen pääkäyttäjiä vuosikymmenten saatossa ovat olleet seurat
ja yhdistykset itse. Taloilla on ollut jäsenistön kokouksia, iltamia, kerhoja, näytelmä-, laulu-, tanhu-, urheilu-, liikunta- ja vaikka mitä harjoituksia sekä juhlia.
Sotien jälkeen seurantaloilla vierailivat erilaiset viihdytyskiertueet ja
teatteriseurueet, kiertävien elokuvien näyttäjätkin saivat paikalle yleisöä aikana ennen televisiota. Ovet ovat olleet pääsääntöisesti auki
myös kylän ja pitäjän muille yhdistyksille, joskin joitakin poliittisperusteisia rajanvetoja puolin ja toisin on myös vuosikymmenten saatossa
ollut.
Olennainen osa nimenomaan talon ylläpidon kannalta on ollut
vuokraustoiminta yhdistyksen ulkopuoliselle käyttäjäkunnalle.
Perinteisen juhla- ja kokousvuokrauksen lisäksi keskeinen vuokraaja
oli kunta. Kunnat esimerkiksi aloittivat nuorisotoimen palvelut usein
seurantaloilla ja suurten ikäluokkien koulutilojen riittämättömyyttä
paikattiin usein yhdistysten tiloissa. Seurakunnat käyttivät niitä
väistötiloina kirkkoremonttien aikana ja kansalaisopistot nousivat
vakituiseksi vuokralaiseksi. 1900-luvun loppua kohden yhä useammin
seurantalon juhlasalia käytettiin monenkin toimijan voimin liikunta- ja
urheilutilana.
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Kaikille taloille ei ainakaan alkuperäisen omistajan voimin ole löytynyt

käyttöä. Seurantaloja on purettu tai myyty ja siirretty muihin
tarkoituksiin. Jotkut ovat jääneet paikalleen autiotaloiksi. Osalle on
löydetty käyttöä uusien omistajien voimin esimerkiksi liikkeiden ja yritysten tyyssijoina. Keskeiseen taloon on ollut helppo mennä myös kirpputoria tai huutokauppaa pitämään. Seurantaloissa on tehty huonekaluja ja ommeltu vaatteita. Yhteen nuorisoseurantaloon syntyi tiettävästi
pubi. Kuntien haltuun päätyneissä taloissa on järjestetty muun muassa
liikuntatoimintaa, nuorisopalveluita ja päiväkotitoimintaa.
Talon ja edellisen omistajan kannalta ehkä paras kohtalo on
kumminkin se, kun seurantalo on saanut uuden elämän jonkun
muun yhdistystoimijan hallussa, jos alkuperäinen yhdistys ei enää taloa
pysty ylläpitämään. Silloin talo on edelleen siinä yhteisöllisessä
tarkoituksessa, mitä varten se on alun perin rakennettu.

PYHÄMAAN NUORISOSEURANTALO
YLÄNEEN TYÖVÄENTALO

UUSIKAUPUNKI

LOIMAA

PÖYTYÄN MÄKIÄISTEN TYÖVÄENTALO
KOSKEN TL TYÖVÄENTALO

MARTTILAN NUORISOSEURANTALO

SINERVON TALO

TURKU
SALO
ANGELNIEMEN SEUROJENTALO
PERNIÖN VPK:N TALO

FÖRENINGSLOKALEN LJUNGBORG

VIHINIEMEN KYLÄTALO
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K OSKEN TL TYÖVÄENTALO
1905 / 1915 -

Suurin osa Suomen työväentaloista on syntynyt vuoden 1905 jäl-

kalenterissa 16 kappaletta.

keen, kyseisen vuoden suurlakon inspiroimana. Kymmenessä vuodessa eli vuoteen 1915 mennessä työväentaloja oli maassamme jo
940 kiinteistöä. Yhtenä niistä nousi Kosken TL Talolan Sosialidemokraattisen työväenyhdistyksen talkoilla rakentama Kosken työväentalo vuonna 1905. Tarkemmin ilmaistuna tuona vuonna nousi talon
vanhin osa eli hirsirunkoinen ravintolan ja keittiön puoli.

Talon ylläpidon yksi kulmakivi olivat siis pääsylipputulot, ovirahat

Varsin pian Koskella alettiin suunnitella työväentalon laajentamista
ja jo kahden vuoden kuluttua työväenyhdistys osti Villbergin pariskunnalta lisää maata suurempaa taloa varten. Lautarakenteinen laajennus eli juhlasalin puoli valmistui vuonna 1915 ja talo sai nykyiset
ulkomittansa. Vuosina 1919-1920 taloon saatiin sähköt, kun työväenyhdistys osti 10 sähköpylvästä ja 22 sähkölamppua sekä kattolampun sekä sähkömittarin.

Soittaja oli iltamien vakiovieras ja kustannuserä, samoin huvivero ja
iltamalupa. Teatteritoiminta oli keskeinen osa iltamia ja sen kulurakennetta. Näytelmien roolien kirjoittajille ja näytelmän johtajalle
(ohjaajalle) maksettiin kuukausittain pieni korvaus. Näytelmiä eli
näytelmäkirjoja ostettiin ja niiden esittämisen vaatimia maskeeraustarpeita hankittiin ja pukuja ja peruukkeja vuokrattiin. Näyttämölle
ostettiin myös lavastusta, kuten sänky ja roolivaatteita.

Työväenyhdistyksen tilikirjojen perusteella on pääteltävissä jotain
työväentalon elämästä vuodesta 1919 eteenpäin. Edellisenä vuonna talolla lieneekin ollut hiljaista maamme sekasortoisen tilanteen
vuoksi.

Näytelmäaineistolla käytiin myös kauppaa eli käsikirjoituksia myytiin eteenpäin. Yhdistyksen teatteriväki teki myös kiertueita ja toisaalta vierailevia työväenyhdistysten teatteriryhmiä kävi Koskella.
Myös elävien kuvien näyttäjä kävi satunnaisesti talolla.

Kuten niin monella muullakin talolla, työväentalolla järjestettiin
1920-luvulla iltamia. Keskimäärin niitä järjestettiin 10-11 vuodessa
eli suunnilleen kerran kuussa. Vilkkain vuosi oli 1921, kun iltamia oli

Talon ylläpito aiheutti tietysti kuluja myös. Lämmitykseen tarvittiin
halkoja ja klapeja, ikkunoita korjattiin ja parannettiin. Tapetteja, asbestipahvia ja lautaakin tarvittiin. Näyttämölle tehtiin raput, taloa

ja narikkamaksut. Muita iltamien pieniä tulonlähteitä olivat muun
muassa nuolen ampuminen, keilan heitto, arvauskilpailu ja juoksukilpailu. Tulonlähteistä keskeisimpiä olivat kuitenkin ravintolavuokrat,
joita saatiin säännöllisesti lähes joka kuukausi. Tilavuokra oli myös
keskeinen tulo.
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taloa maalattiin ja siivoustarvikkeisiinkin investoitiin.

1920-luku oli muutakin kuin iltamien järjestämistä. Samoin kuin

Pöytyän Mäkiäisten työväenyhdistys, joutui Kosken Talolan sosialidemokraattinen työväenyhdistyskin perustelemaan käräjillä omistusoikeuttaan taloon ja olemassaoloon. Kihlakunnanoikeus tuomitsi
vuonna 1926 yhdistyksen lakkautettavaksi, mutta kahta vuotta myöhemmin yhdistys perustettiin uudelleen samannimisenä ja pesänselvittäjän päätöksen perusteella myös entisen omaisuutensa takaisinsaaneena.
Ensimmäinen toiminnantäyteinen aika oli kumminkin jäänyt taakse. Vuosina 1932-1950 talolla ei tapahtunut juuri mitään. Paitsi että
vuonna 1940 talon haltijaksi tuli virallisesti Kosken TL työväenyhdistys.
Elämä palasi talolle 1950-luvulla. Taloa käytettiin aktiivisesti urheilutoiminnassa ja talolle palkattiin ensimmäinen vakinainen talonmies.
Seurantalolla pidettiin tansseja ja iltamia, elokuvanäytöksiäkin järjestettiin. Karjalaisen perhe asui talolla, piti ravintolaa, kanttiinia ja
narikkaa.
Seurantalokäyttö alkoi osoittaa hiipumisen merkkejä, kun TVH
vuokrasi talon vuonna 1957 kolmeksi vuodeksi 10-tien rakentajien
majoitukseen. Tienrakentajien jälkeen talolla ei oikein muuta käyttöä ollutkaan kuin vuokrattuna asuntona. Kun viimeinen vuokralainen lähti vuonna 1971, talo hiljeni pitkäksi aikaa ja monet pelkäsivät
jopa lopullista alasajoa. Ikkunat rikottiin ja talo alkoi muistuttaa
autiotaloa.
Surullinen näky oli lopulta liikaa uudemman polven koskelaisille työväenyhdistyksen aktiiveille ja vuonna 1985 yhdistys otti pankkilainaa
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ja haki ministeriön avustusta talon korjaamiseen. Ensi töiksi taloon
laitettiin uudet ikkunat ja taloa siistittiin sisältä niin, että heinäkuussa 1985 talo oli taas otettavissa käyttöön ensimmäisiin uuden ajan
juhliinsa.

Talkoita pidettiin lauantaisin koko 80-luvun loppupuoliskon. Vuonna
1986 työväentalo sai uuden peltikaton tiilikaton sijaan ja vesihuolto
saatettiin myös ajan tasalle. Vuonna 1988 ulkoseinät laudoitettiin
uudelleen. Vuonna 1991 silloinen taloremontti tuli lopulta valmiiksi.
Talolla aloitettiin bingon pitäminen (vuoteen 2008 asti) ja satunnaisesti siellä pidettiin myös tansseja ja muita juhlia.
Mutta vielä kerran Kosken TL työväentalon oli haettava uutta vauhtia. 2010-luvun taitteessa alkoi näyttää siltä, että työväenyhdistys
ei pysty enää ylläpitämään taloa. Yhdistyksen syyskokoukseen saapui vain yksi jäsen. Niinpä Koskella aloitettiin erityisen talon kannatusyhdistyksen sääntöjen muokkaaminen. Kosken TL Työväentalon
Kannatusyhdistyksen säännöt hyväksyttiin vuonna 2013 ja samana
vuonna anottiin Kotiseutuliitolta avustusta talon kunnostukseen.
Vuonna 2014 talo maalattiin ulkopuolelta ja keittiötä ryhdyttiin saneeraamaan. Terassille hankittiin seuraavaksi pyörätuoliluiska, päätyyn rakennettiin raput, piha sepelöitiin ja ravintolan kalustoa täydennettiin. Piipun nokkaan hankittiin savuimuri. Sittemmin remontissa
on parannettu lattian lämmöneristystä ja maalattu se. Vuoden 2017
tuhopolttoyrityksen jälkeen myös terassi jouduttiin uusimaan.
Kosken TL työväentaloon mahtuu jopa 200 henkeä ja talossa onkin
järjestetty kannatusyhdistyksen voimin ja muiden toimijoiden toimesta konsertteja ja musiikkitapahtumia, lastenjuhlia, perhejuhlia,
kirppiksiä ja vaikka mitä.
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Y LÄNEEN TYÖVÄENTALO
1906 -

Yläne oli varsin ”punainen” kunta ihan valtakunnallisestikin 1800-lu-

vun lopulla ja 1900-luvun alussa. Keskeinen tekijä oli eittämättä kartanoiden kunnassa maanomistuksen keskittyminen. Maaton väestö
sai yläneläisessä työväenliikkeessä tukea käsityöläisiltä eli räätäleiltä,
muurareilta, sepiltä, rakennusmestareilta ja muilta ammattimiehiltä.
Toisaalta työväenyhdistyksen suuri tukija oli kartanonomistaja Frans
Björni ja ajan mittaan myös hänen poikansa Onni Björni (myöhemmin Rantasalo). Työväenyhdistyksen ensimmäisiä kokouksia pidettiin
usein Björnien Uudessakartanossa ja Vanhassakartanossa.
Nimenomaan Frans Björni ehdotti työväenyhdistykselle oman talon
rakentamista Kappelniityn mäkeen. Nuorempi Björni vuokrasi maan
yhdistykselle 50 pennin vuotuisella hinnalla 50 vuodeksi ja rakennuspuiksi yhdistys sai ostaa hyvin halvalla vanhojen kartanoiden riihien
puita. Vuoden 1906 aikana vuokrattiin niin maa kuin saatiin työväentalokin pystyyn.
Työväentalon ilmiasu oli kompromissi kahden kilpailevan rakennusmestarin suunnitelmien välillä. Rakennusmestari R. Kajanderin piirustukset olivat pohjana talolle ja hän myös vastasi toteutuksesta,
mutta K.J. Vallinin kädenjälki näkyi talon ovissa ja ikkunoissa.

Työväentalo oli alkujaan suorakaiteen muotoinen ja se maalattiin punaiseksi vuonna 1908. Vuonna 1917 taloa laajennettiin pihan puolelle
siipiosalla, jossa olivat pikkusali, eteinen ja vahtimestarin asunto. Rakennuksesta tuli samalla t-mallinen.
Työväentalo oli alusta lähtien kovassa käytössä eivätkä poliittiset
raja-aidat estäneet talossa vierailuja. Iltamat, ilonpito ja tanssi houkuttelivat nuoria, muuta käyttöä tuli muun muassa häistä ja kuntakokouksista. Kyse oli ennen muuta ensimmäisestä julkisesta kansan
kokoontumistilasta, mitä Yläneellä oli koskaan ollut. Yhdellä kertaa
oli pitäjään saatu kokoustilat, tanssisali ja näyttämö teatteriesityksille, tiivistää kuntahistorian kirjoittanut Pia Mattila-Lonkakin.
Kynnys astua työväentalon ovesta sisään kasvoi liian korkeaksi monille ei-sosialisteille vasta vuoden 1918 tapahtumien jälkeen ja vielä
useammille vasta 1930-luvun Lapuan liikkeen aikaan. Työväentalo
oli toki vuoden 1918 tapahtumien aikaan melkoinen punaisen toiminnan keskus, se oli punakaartin esikunta, majapaikka ja siellä harjoiteltiin aseiden käyttöä.
Yläneen työväenyhdistyksen keskeinen osa poikkeusvuosia lukuun
ottamatta oli kulttuuri- ja huvitoiminta. Iltamia ja musiikkia oli tarjolla alusta asti ja niitä tuki oma ravintola, jota pitivät
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yhdistysaktiivien emännät. Yhdistyksellä oli oma soittokunta ja
1930-luvulla oma näytelmäseurue.

Nähtävästi nimenomaan teatterin lavalla jatkettiin työväenliikkeen

ja kunnanhallinnon kokouksissa. Talon monikäyttöisyyttä ovat sittemmin hyödyntäneet muun muassa tanssileirit ja Pyhän Henrikin
vaelluksen majoittujat.

ja suojeluskunnan välistä taistelua, sillä molemmat haastoivat toisensa kerta kerran jälkeen vaativammilla teatteriesityksillä työväentalolla ja suojeluskunnan Kuntolassa. Yleisö nähtävästi ei tässä kulttuuritaistelusta erityisemmin välittänyt, vaan iltamien huipennus oli
viimeinen ohjelmanumero eli tanssi.

Työväentalon keittiötä on modernisoitu 1990-luvulla ja peltikatto

Sotien jälkeen seurantalojen aatteellinen ja identiteettimerkitys
nousi jälleen uudelle tasolle, kun Suomi-Neuvostoliitto seura sai lakkautetun suojeluskuntatalon ja uusi rintamalinja vedettiin sosialidemokraattien työväentalon ja kommunistien Kuntolan välille. Vaaran
vuosista siirryttiin kumminkin pian arkeen ja raskaaseen jälleenrakennukseen panostava Suomi tarvitse viihdettä.

Nimenomaan teatterikaudella taloa lämmitetään, helmikuun lopusta toukokuulle talo on kylmillään. Öljyilmalämmitys ei ole erityisen
kustannustehokas lämmitysmuoto ja talolle onkin haettu tueksi ilmalämpöpumppuja. Lämpöeristystä ja yleisempääkin kunnostusta
on pohdittu, kenties Leader-rahalla.

Elokuvat olivat tulleet Yläneelle jo vuonna 1914, mutta säännöllinen
elokuvatoiminta alkoi sotien jälkeen Yläneen työväentalolla. Yläneen
Elokuvat Oy vuokrasi tilaa ja esityksiä oli parhaimmillaan kaksikin
illassa. Salit täyttyivät muutaman vuoden ajan, mutta jo 1950-luvun
alkupuoliskolla Oy lopetti näytökset ja vaikka työväenyhdistys jatkoi
toimintaa vuoteen 1963 asti, oli toiminta ollut jo vuosia tappiollista.
Elokuva tappoi seurantalojen teatterit ja televisio seurantalojen elokuvat. Elokuvateatteritoiminnasta muistuttaa edelleen tiilinen ulokeosa talon kirkonpuoleisessa päädyssä.
Työväentalolla toki järjestettiin edelleen juhlia ja muita tapahtumia,
mutta samalla tavalla eivät seinät enää pullistelleet yleisömääristä
kuin aiemmin. 1960-1970-lukujen taitteessa kuntien laajentuneen
tehtäväkentän myötä käytettiin työväentaloa myös nuorisotilana
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uusittiin vuosituhannen vaihteessa. Sali on pitkälti historiallisessa
asussaan, paitsi että iso osa salista on varattu Himolan teatterin näytöksiä varten. Teatteri onkin 2010-luvulla tehnyt paluun työväentalolle lasten teatterin ja talviteatterin voimin.

Ison vanhan talon ylläpito on vaativaa ja hintavaakin, keskimäärin
vuosikustannukset ovat noin 7000 euroa vuodessa. Aktiivinen teatteritoiminta on kumminkin hyvä vuokralainen ja myös talon toisen
pään asunto on vuokralla.
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A NGELNIEMEN SEUROJENTALO
1906 -

Angelniemen seurojentalon historia on Angelniemen kunnan (1870-

1967), sittemmin Halikon kunnan ja angelniemeläisten yhdistysten
historiaa. Seurojentalon omistuskin on vaihdellut vuosikymmenten
saatossa toimijoilta toisille ja matkan varrelle on osunut vilkkaampia
ja hiljaisempia aikoja. Alun perin kunnanhuoneeksi rakennettu talo
toimi alusta lähtien myös paikallisten seurojen tukikohtana.
Angelniemen kuntakokoukset järjestettiin pitkään koululla ja eri tiloissa, mutta vuonna 1902 päätettiin lopulta rakentaa erillinen kunnanhuone. Edistysseura oli alusta alkaen hankkeessa mukana ja sai
luvan rakentaa itselleen tulevaan kiinteistöön yhden ison kokoushuoneen eli juhlasalin. Yhteistyön kääntöpuolena oli rakennuksen
valmistuttua se, että Edistysseuran ja kunnan välisistä rakennusmenoista ei saatu selkoa. Kunnanhuone valmistui joka tapauksessa
vuonna 1906.
Uudelle kunnanhuoneelle valittiin vahtimestari vielä samana vuonna
ja hänelle luovutettiin asunto lämmitystä ja siivousta vastaan. Kyseinen Optatus Niilonen oli samalla kiertokoulun opettaja ja urkuri. Legendaarinen hahmo oli seuraavana vuonna 1907 myös kuntakokouksen kirjuri. Vuosina 1908-1915 Niilonen toimi kunnan esimiehenä eli
kuntakokouksen (eli kunnanvaltuuston) puheenjohtajana. Vuodesta
1907 Niilonen toimi Angelniemen Suomalaisen Seuran sihteerinä, ja
oli mukana myös paikallisen työväenyhdistyksen toiminnassa.

Vahtimestariurkurikunnanesimies Niilonen symboloi osaltaan kun-

nanhuoneen käyttöä. Suomalainen Seurakin sai pian luvan käyttää
kunnanhuonetta eli saman katon alla oli monenlaisia toimijoita ja toimintaa. Kirjasto tuli rakennukseen vuonna 1909. Muutaman vuoden
kuluttua sekin oli Niilosen työsarkaa.
Monitoimitalolle pitikin pian määritellä säännöt, mutta se ei auttanut
vaan puoluetoiminta jouduttiin kieltämään vuonna 1910. Pääasiallisena syynä olivat Edistysseuran tilaisuuksien levottomuudet. Kunta
halusi tämän jälkeen ostaa Edistysseuran huoneen ja äänestyksessä
enemmistö kannatti ostoa. Päätöksestä valitettiin kuitenkin lääninkuvernöörille ja ostamisajatus pistettiin jäihin.
Taloa rakennuksena kumminkin paranneltiin; vuonna 1910 korjailtiin
ilmastointia ja vuonna 1912 kunnanhuone maalattiin vaaleankeltaiseksi. Uuneja korjattiin myös.
Kunnanhuonetta hyödynnettiin pian myös kiertokoulun käytössä,
mutta talon muu käyttö pohditutti kovasti: Edistysseura halusi rakentaa näyttämön, mutta lupaa ei annettu ja järjestyshäiriöiden jälkeen seura oli halukas jopa siirtämään huoneensa muualle. Kuntakokouksessa päätettiin toisaalta, ettei kunnanhuonetta saa käyttää
tarjoiluhuoneena yhdistysten iltamissa. Maamiesseura ja työväenyhdistys tulivat pian myös vuokralaisiksi taloon.
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Vuoden 1918 levottomuuksien jälkeen talo oli osin poliisin valvon-

Vuonna 1946 kunnanhuoneelle rakennettiin ullakkohuone ja pian

Vuonna 1922 oltiin valmiita perustamaan Oy Angelniemen Seuraintalo, jonka tarkoitus oli omistaa ja ylläpitää taloa julkisten kokousten
ja huvitilaisuuksien järjestämistä varten. Seuraavana vuonna myös
Pienviljelijäinyhdistys sai vapaan käyttöluvan.

Osakkaat alkoivat selvitellä Halikon kunnan kanssa talon ostomahdollisuutta ja ehtoja ja vuonna 1971 oli lista valmis: Sali oli kunnostettava urheilutoimintaan sopivaksi ja osakkaille oli taattava 15 vuoden
vapaa käyttöoikeus eli kunnan tulisi maksaa sähkö- ja lämmityskulut. Nyt puhuttiin jo talon luovutuksesta ja korjaussuunnitelmista.

nassa ja 1919 tanssi-iltamat ja työväenkokoukset aiheuttivat erimielisyyttä Angelniemen kunnanhuoneella. Parin vuoden kuluttua
päädyttiin siihen, että kaikki Angelniemen lailliset yhdistykset saattoivat vuokrata taloa. Rukoushuone- ja Marttayhdistys saivat vapaan
käyttöoikeuden, kuten myös raittiuden edistämiseen tarvittavat tilaisuudet.

1930-luvulla talon dokumentit jättävät paljon arvailujen varaan.
Pientä kunnostusta tehtiin, mutta vuodelta 1933 löytyy päätös, että
kunnanhuonetta vuokrattiin vain kokouksille. Kunnan toiminnot
kiinteistössä lienevät säilyneen ennallaan.
1940-luvulla seuraintalo oli siirtoväen väliaikaismajoituspisteenä. ”Meidän perhe, isä ja äiti sekä kolme lasta… sai asettua näyttämölle, jota ujona poikana pidin miellyttävämpänä paikkana kuin
aivan avointa isoa salia, jossa muutaman päivän olimme, olihan siinä
jonkinlainen väliverho vedettäväksi yöksi eteen. Ruokailun hoitivat
Lotat talon keittiössä naisevakkojen avustuksella, keittiötä oli ilmeisesti evakkojen takia laajennettu. Siellä sai todennäköisesti myös
perheet tehdä omaa ruokaa, ainakin korviketta ja teetä äiti keitti”,
muisteli eräskin siirtokarjalainen 2000-luvun alussa.
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talolla toimi väliaikaisesti alakansakoulukin. Kunnan toiminnot jatkuivat kumminkin talossa 1960-luvun alkuun saakka ja vuonna 1967
oltiin tilanteessa, jossa Angelniemen kunta liittyi Halikon kuntaan.
Alkoi selvitys talon omistussuhteista, tontti oli kumminkin vuokrattu
jo vuonna 1961 Angelniemen Seuraintalo Oy:lle.

Tarvittavat kunnostukset jäivät kumminkin tekemättä ja seurojentalo luovutettiin takaisin Halikon kunnalle vuonna 1975. Tiloissa sijainnut sivukirjasto lakkautettiin seuraavana vuonna.
Arvokkaalle talolle laadittiin kumminkin pian huonetilaohjelma ja
yhdistykset ryhtyivät käyttämään sitä aktiivisesti. Sähköt, lämmitys,
valaistus, lattia, sisämaalaus hoidettiin kuntoon ja käyttäjiin liittyi
myös Halikon nuorisotoimi. 1980-luku näytti valoisalta, kunnes talo
päätyy taas hiljaiseloon vuosiksi 1986-1999.
Angelniemen kyläyhdistys perustettiin vuonna 1981 ja sääntöjensä
mukaan yhdistys toimii muun muassa alueen kehittämiseksi ja asukkaiden yhteishengen ja viihtyvyyden lisäämiseksi. Myös Angelniemen kunnan mielenkiintoista historiaa ja merellistä ominaisleimaa
halutaan vaalia.

Konkretian tasolle toiminta-ajatus vietiin vuonna 1999, kun yhdis-

tys päätti ostaa seurojentalon Halikon kunnalta 100 markan hintaan.
Kauppakirja allekirjoitettiin vuoden 2000 puolella ja kohtapuoliin oli
jo avustushakemus opetusministeriölle lähdössä matkaan seurantalon kunnostamiseksi. Arkkitehti Viri Teppo-Pärnän toimenpidesuunnitelma oli korjausajatusten pohjana.
Siitä asti kyläyhdistys on pitkäjänteisesti pyrkinyt kehittämään talon
toimintaa niin, että sen käyttöaste on korkea ja talon tulevaisuus
on turvattu. Aluksi modernisoitiin keittiötä ja kunnostettiin vanha
valtuustosali sekä yläaula (lattiat, maalaus ja tapetit). Vuonna 2004
saatiin sisävessa ja seuraavana vuonna avattiin salin lattia, eristettiin
se ja uusittiin laudoitus.
Salin kattorakenteita vahvistettiin seuraavaksi, alasisäänkäynnin sadekatos korjattiin, samoin eteläpäädyn ulkoseinä. Näyttämöäkin remontoitiin, samoin talonmiehen asuntoa. Ilmalämpöpumppuja hankittiin kolmin kappalein vuonna 2009 ja 2010-luvulla on maalattu
kattoa, kunnostettu ikkunoita ja ulkovaippaa ja maalattu niitä. Salin
lattiaa on lakattu… pientä ja isompaa kunnostusta tehdään koko
ajan. Kotiseutuliiton avustusten ohella kyläyhdistys on hyödyntänyt
Leader-tukia.
Vähintään yhtä olennaista kumminkin on, että seurantalo on jatkuvassa käytössä. Nuoriso kokoontuu omaan tilaansa, sisäliikunnan
harrastajat käyttävät tilaa – myös tien toisella puolella oleva
Meri-Halikon koulu – ja samalla tila on nykykunnossaan oiva
kokous- ja juhlatila. Saliin mahtuu noin 70 henkilöä.
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P ERNIÖN VPK:N TALO
P ERNIÖN ASEMAN TYÖVÄENTALO
Nykyisin Saloon kuuluvassa Perniössä oli otolliset olosuhteet työvä-

enyhdistysten perustamiselle 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa. Oli
asutustaajamia, kartanoita ja ruukkeja sekä ruukinkouluja, sekä toisaalta työväestöä ja torppareita. Samalla tavalla kuin vaikkapa Pöytyällä, työväenyhdistyksiä syntyi eri puolille kuntaa. Ne olivat aluksi
kattojärjestön haaraosastoja, mutta varsin pian yhdistykset Koskella,
Kirjakkalassa, Ylikulmalla ja Nurkkilassa olivat itsenäisiä.
Perniön asemalla keskusteltiin oman talon rakentamisesta jo vuonna
1904, kun rakennusmestari ja työväenyhdistyksen pitkäaikainen sihteeri Sikstus Rönnberg esitti, että työväenyhdistys rakentaisi paikallisen nuorisoseuran kanssa yhteisen talon. Alkuinnostuksen jälkeen
ajatus kumminkin tyrmättiin ja päädyttiin siihen, että yhdistys vuokrasi tontin maanviljelijä Filemon Kaarloselta ja rakensi sinne oman
talon. Työväentalo valmistui vuonna 1910.
Työväenyhdistyksen iltamatoiminta saattoi nyt jatkua omassa talossa, kun sitä siihen mennessä oli harjoitettu milloin missäkin tilassa ja
talossa. Viihteen ohella yhdistyksellä oli tuolloin myös lainakirjasto
ja lukuseuroja sekä kursseja, joissa opiskeltiin muun muassa luonnontiedettä, laskentoa, oikeinkirjoitusta ja laulua. Pian listoilla oli
myös kehitysopin ja tähtitieteen luentoja.

2019 1910 - 2019

Työväentalon suunnitteli yhdistyksen aktiivi, rakennusmestari

Sikstus Rönnberg. Aseman työväentalo oli itse asiassa ensimmäinen kolmesta niin sanotun Perniö-ryhmän työväentalosta. Ne
kaksi muuta olivat Mathildedalin ja Vihiniemen seurantalot. Kuten
muissakin Rönnbergin suunnitelmissa, aseman työväentalossa oli
tyypillistä vinkkelin muotoinen pohjakaava, siipien muodostamassa
kulmassa sijaitseva pääsisäänkäynti ja avokuisti. Perniön taloissa
oli myös korkea ja varsin jyrkkä katto. Rönnberg valvoi itse rakentamista, mikä leimallisesti näkyi viimeistelyssä yleisilmeessä ja
runsaassa fasadikoristelussa.
1910-luvun aktiivinen toiminta katkesi hetkeksi vuoden 1918 tapahtumien vuoksi. Vuonna 1919 työväenyhdistys kokoontui jälleen.
Ensimmäinen työ oli hakea maaherranvirastolta tukea yhdistyksen
omaisuuden myymis- ja hukkaamiskiellon peruuttamiseksi. Vähitellen Perniön aseman työväentalon elämä palasi vanhoihin uomiinsa
ja yhdistys kartutti kirjastoaan ja perusti käsityöseuran tukemaan
näyttämöä.
Vuonna 1942 taloa modifiointiin hieman ja hirsirunkoiseen rakennukseen tuli lautarakenteinen jatko-osa.
Sotien aikaan monien seurantalojen resurssit otettiin yhteiskunnan
käyttöön ja näin myös aseman työväentalo oli vuonna 1944 vuokrattuna inkeriläispakolaisille.
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1950-luku oli aseman työväentalolla aktiivista aikaa; oli iltamia, ar-

VPK-väki on ehtinyt ensimmäisen omistusvuoden aikana todeta

1980-luvun taitteessa taloa peruskorjattiin, ja kun talo itse asiassa
oli alueen harvoja isoja tiloja, oli sille myös käyttöä. Eikä talon peruskäyttö isona tyylikkäänä tilana oikeastaan ole missään vaiheessa
tyystin loppunutkaan. Keskeiset toimijat vaan alkoivat ikääntyä ja
väsyä talon ylläpidon haasteisiin. Poliittista leimaa kantanut yhdistys
ei myöskään ollut enää niin houkutteleva uusille jäsenille kuin vielä
taannoin.

Kehittämistoimia on tehty myös ulkona. Parkkipaikka-aluetta on
laajennettu ja pihapiirin puustoa on karsittu niin että nyt talon perustana oleva komea kalliokin näkyy nyt paremmin. Pihapiirissä on
tehty myös ulkosähkötöitä.

pajaisia, vappu-, kesä-, ja kuusijuhlia sekä tietysti perhejuhlia. Kuten
niin monella muullakin seurantalolla, 1960-luku merkitsi osittaista
hiljenemistä, kun osa väestä muutti kaupunkeihin ja toisaalta vapaa-ajasta ilmaantui kilpailemaan monta muutakin toimijaa. Seuraavalla vuosikymmenellä yhdistys virkistyi taas ja Perniö ylipäätään sai
uusia asukkaita.

Näin vuonna 2018 oltiin tilanteessa, jossa Perniön työväenyhdistyksen aktiivit kartoittivat mahdollisia talon ylläpitoon pystyviä paikallisia toimijoita. He ottivat yhteyttä Perniön VPK:n väkeen, olisiko siellä mahdollisesti kiinnostusta ottaa perinteikäs talo omistukseensa.
Palokunta pohdiskeli tilannetta omalta kohdaltaan ja helmikuussa
2019 allekirjoitettiin kauppakirjat.
Perniön VPK:lle talon hankinta sopi hyvin, sillä palokunnalla ei ollut
varsinaista omaa tilaa ja toiminta keskittyi vahvasti ammattimaiseen
pelastustoimeen. Nyt oli mahdollisuus lisätä myös yhdistyksen harrastustoimintaa. Oma tila on myös identiteettikysymys.
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selkeitä kunnostustarpeita. 1940-luvulla tehty laajennusosa oli varsin
heikossa kunnossa ja päätyseinä tarvitsi täydellistä uusimista. Keittiö
kaipasi ajanmukaistusta eli sitä laajennettiin ja uusittiin suurtalouskeittiöksi. Myös sen lattiaa oli vahvistettava ja pinnoitettava. Iso osa
talosta oli kylmänä eli ilmalämpöpumppuja laitettiin ostoslistalle viisi
kappaletta. Keittiöön ja ilmalämpöpumppuihin saatiin tukea Leader
Ykkösakselilta. Kotiseutuliittoonkin on lähtenyt avustushakemus.

Perniön aseman työväentalosta tuli siis Perniön VPK:n palokunnantalo. Remonttien edetessä taloa vuokrataan taas juhla- ja kokoustilaksi. Suunnitelmissa on, että varsinaisiin markkinointitoimiin ryhdytään kolmen vuoden päästä, siihen asti laitetaan taloa kuntoon ja
keskitytään palokunnan omiin tapahtumiin ja muuhun pienimuotoisempaan toimintaan.
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P ÖYTYÄN MÄKIÄISTEN TYÖVÄENTALO
1914

Työväenaate lankesi Pöytyällä otolliseen maaperään. Käytännössä

Työväentalolla suunniteltiin siinä ohessa ilmanvaihtolaitteiden hankkimista. Laitteita ei koskaan tullut niiden kalleuden vuoksi, mutta
kokouksessa saatiin päätettyä, että hankitaan sen sijaan kolme avattavaa ikkunaa. Ne löytyvät talosta vieläkin. Iltamia varten saatiin hankittua radio.

Yksi ensimmäisistä työväenyhdistyksistä oli Mäkiäisten työväenyhdistys Leisku, joka perustettiin vuonna 1905. Sen toiminta oli alusta
asti vireää ja ennen pitkää oltiin tilanteessa, että yhdistykselle piti
saada oma talo. Naapuriseura Iskulla sellainen jo oli vuodesta 1908
ja muutaman vuoden kuluttua Pöytyällä niitä oli viisi.

Työväenyhdistyksen veteraaneihin kuuluva Reijo Viiri on muistellut,

Yksi taloista nousikin vuonna 1914 Mäkiäisiin. Työväentalon rakentaminen lähti ripeästi käyntiin keväällä 1914, ja jo talon pohjan kaivuussa oli mukana 45 miestä ja 15 hevosta. Talon rakennustarpeet
saatiin kahden riihen ja yhden pajan hirsistä. Rakentajat olivat pääasiassa torppareita ja ammattimiehiä, sillä talolliset eivät päästäneet
mielellään renkejä talkoisiin.

Työväentaloa alettiin 1940-luvulla laajentaa. Uutuutena oli muun
muassa näyttämö, jonka kulisseina oli suomalaisia kesämaisemia.
Näytelmäryhmät saivat myös palkatut ohjaajat Turusta. Laki ei siihen
aikaan sallinut tanssien järjestämistä.

tämä tarkoitti sitä, että kunnassa oli 1910-luvulla jopa kahdeksan
työväenyhdistystä. Työväenliikkeen voima perustui nimenomaan tilattoman väen innostukseen ja tämän seurauksena toiminta oli hajautunut vahvasti kyliin.

Sisällissodan jälkeen työväenyhdistykset käynnistelivät toimintaansa
uudelleen. Naapurikylän Auvaisten työväenyhdistys sulautui Mäkiäisten osastoon ja Mäkiäisten johtohahmot kävivät 1920-luvulla tavan
takaa käräjillä todistamassa, että työväentalo kuuluu työväenyhdistykselle.

että 1930-luvulla taloon liittyi myös traagisia kohtaloita. Eräs sulhanen ampui itsensä salin näyttämön edessä kaikkien juhlavieraiden
nähden. Sulhanen oli ilmeisesti masentunut ja mustasukkainen siitä,
että morsian oli pettänyt häntä juuri ennen häitä.

1950-luvulla lopulla näytelmätoiminta loppui kokonaan. Työväenyhdistyksessä havaittiin kuitenkin, että tilojen vuokraaminen ulkopuolisille, etenkin elokuvien näyttäjälle, oli kannattavaa myös yhdistykselle itselleen. 1960-luvun alussa saatiin sitten taas yhdistykselle
itselleen lupa järjestää tansseja, jotka vetivät salin täyteen kerta toisensa jälkeen.
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1970- ja 1980-luku olivat työväentalolla hiljaista aikaa. Tanssit ja

iltamat menettivät suosionsa kokonaan. Vain yksittäisiä huutokauppoja ja bingoiltoja järjestettiin silloin tällöin. Seuraava vuosikymmen
näytti jo enteileviä tuhon merkkejä.
Yhdistyksen aktiivit havahtuivat siihen, että talo näytti suorastaan
sortuvan. Opetusministeriön seurantalojen korjausavustuksella alettiin laittaa paikkoja kuntoon ja samaan hengenvetoon yhdistys laittoi sisälle tukihakemuksen Varsinais-Suomen jokivarsikumppaneille
Leader-tuen saamiseksi talon toimintojen kehittämiseen.
Projektit käynnistettiin vuosituhannen vaihteessa ja tehtävälista oli
pitkä. Sisä- ja ulkopinnat uusittiin, samoin kalusteet, tilojen ilmastointi pistettiin kuntoon, keittiö laitettiin uusiksi ja saliin hankittiin
kunnon av-laitteet kokouskäyttöä varten. Talon ulkoalueisiinkin panostettiin: piha-aluetta laajennettiin, siihen laitettiin uusi päällyste ja
uusi nurmikko.
Kaikkiaan kymmenkunta vuotta kestäneissä talkoissa oli tavalla tai
toisella mukana lähemmäs parisataa ihmistä. Osa remonttiväestä
oli tukityöllistettyjä. Viimeisimpinä töinä laajennettiin näyttämö- ja
wc-tiloja.
Kaikkiaan yli 430 neliön työväentalo on toiminut remontoinnin jälkeen perinteisesti häiden ja muiden perhejuhlien pitopaikkana. Tasokkaiden av-laitteiden myötä työväentaloa on käytetty paljon myös
kokous- ja seminaaripaikkana ja jopa puolustusvoimat olivat hetken
vuokralaisena, kun työn alla olivat kertausharjoitukset. Isolle valkokankaalle heijastettiin jossain vaiheessa myös urheilutapahtumia ja
kylällä kokoonnuttiin niitä katsomaan.
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Työväentalolla on järjestetty myös tanssikursseja ja jumppia eikä

perinteistä bingoakaan ole unohdettu. Kerran viikossa piha-alueella
järjestetty kesätori on ollut myös suosittu.
Pitkäjänteinen työ huomioitiin laajemminkin. Mäkiäisten työväenyhdistys sai vuonna 2011 Seurantaloasiain neuvottelukunnan myöntämän Hyvän korjauksen tunnustuspalkinto talonsa perusparannusja laajennustyöstä.
Seurantaloasiain neuvottelukunta myöntää Hyvän korjauksen tunnustuspalkinnon vuosittain seurantalolle, jota on korjattu perinteitä kunnioittaen, hyvän korjaustavan mukaan ja joka on korjauksen
tuloksena käyttäjien kannalta hyvin toimiva. Mäkiäisten työväentalon korjaustyössä oli palkintoraadin mukaan tunnistettu ja säilytetty
talon aiempien vaiheiden kerrostumia, ja kaksi uutta laajennusosaa
oli toteutettu rakennuksen ominaispiirteisiin hyvin sopivalla tavalla.
Myös rakennuksen ja ympäristön esteettömyyteen oli raadin mukaan kiinnitetty erityistä huomiota.
Monikäyttöisen tilan uusimpiin vaiheisiin kuuluu Pöytyän kunnan
vuokraamina väistötiloina toimiminen. Pöytyän Riihikosken koulun
remontti vuosina 2018-2019 osoitti, että työväentalo taipuu vaikka
koulunkäyntiin, kun pienimmät koulun oppilaat opiskelivat talon tiloissa.
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V IHINIEMEN KYLÄTALO
V IHINIEMEN TYÖVÄENTALO
1900-luvun alku oli voimakasta työväen aatteen nousukautta ja se

näkyi myös Salon naapurissa Perniössä. Perniön asemalle oli valmistunut vuonna 1910 suuri työväentalo ja Mathildedalissakin sellainen
oli vuodesta 1913 lähtien. Molemmat komeat rakennukset oli suunnitellut Sikstus Rönnberg (1861-1919), joka perniöläisenä sosialidemokraattien kansanedustajana ja rakennusurakoitsijana oli oiva
yhdistelmä talojen taustalle.
Perniön Kosken aseman alueella työväenliike kaipasi myös omaa
taloa, etenkin naapurikylien esimerkkien jälkeen. Talolle etsittiin
paikkaa ja sopiva tontti löytyi Alastalon mailta Vihiniemestä. Kosken
aseman keskustasta matkaa tontille kertyi aika matka, etenkin kun
silta Pyölinkosken yli valmistui vasta 1930-luvun alussa.
Työväenyhdistys Riento suoritti tontista kauppahinnan 1500 markkaa herrasväki Ahlqvisteille vuonna 1916. Kauppasumman eteen
työväenyhdistyksen piti periä kaikki eri yhteisöille annetut velat takaisin ja sen lisäksi käydä itse pankista lainaa hakemassa. Yhdistyksen jäsenille tarjottiin 25 markan velkakirjaa ja loput varat saatiin
kasaan arpajaisista ja jäsenmaksuista.
Helmikuussa 1917 Rönnberg toimitti 10 markan hinnalla rakennuspiirustukset uudelle työväentalolle, joka oli nouseva Vihiniemeen.
Rönnbergin työväentaloille on tyypillistä vinkkelin muotoinen

2013 -

1919 - 2013

pohjakaava, siipien muodostamassa sisäkulmassa oleva pääsisäänkäynti ja avokuisti. Lisäksi taloille on luonteenomaista korkea ja
erittäin jyrkkä katto. Näin oli myös Vihiniemessä.

Palsta ostettiin puineen eli työt alkoivat puunkaatotalkoilla. Kostea
tontti vaati myös melkoisesti santaa pohjustukseksi. Kivipilarit ja
pääosa puutavarasta ostettiin. Kattopäreitä saatiin Kosken kartanolta. Työt tehtiin tiettyjä ammattitöitä lukuun ottamatta talkoilla,
mutta rahaa paloi silti melkoisesti.

Ensimmäinen virallinen kokous uudessa talossa pidettiin 25.5.1919.
Viivästynyt käyttöönotto lienee vuoden 1918 tapahtumien peruja.
Toisaalta vielä 1919 rakentamista jatkettiin kiivasta tahtia: tarvittiin
tiiliä ja kalkkitiiliä, ikkunalaseja, kalkkia ja tilikirjojen mukaan palkkojakin oli vielä maksettu monelle työmiehelle kesällä ja syksyllä.
Ison talon ympärivuotiseen käyttöön viimeistely oli iso työ.
Taloon hankittiin sähkö ja puhelin jo ennen 20-luvun puoliväliä,
samoihin aikoihin talo myös maalattiin vesimaalilla punaiseksi.
Reunalaudat ja ikkunapuitteet maalattiin öljymaalilla valkoiseksi.
Talvisin lumipyryn jälkeen alusta oli varmasti täynnä lunta, joten
kaksikymmenluvun loppupuolella päätettiin talon kivijalkapilarien
välit täyttää sementtitiilillä.
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Vanhan ajan seurantaloilla oli oma vahtimestari, joka asui perhei-

1950-luvulla Vihiniemessä oli edelleen aktiivista toimintaa ja uuden

Sisällä tehtiin parannuksia ja lisäyksiä lähes vuosittain. Olkia lavan
alle, pehkua, sahanpurua ja turvetta eristeeksi sekä pinkopahvia ja
masinapaperia seiniin, kaksinkertaiset avautuvat ikkunat. Jatkuva
korjauksen ja muutoksen kohde oli salin lämmitysjärjestelmä.
Se joutuikin kovalle, sillä halkoja hupeni vuodessa monta mottia.

Nykyaikaa kohti tulleessa talon käyttö väheni ja ylläpitoväki vanheni.
Kyläläiset seurasivat talon rapistumista ja lopulta jotain oli tehtävä.
Syksyllä 2012 perustettiin Kosken aseman kyläyhdistys, jonka yhdeksi päätehtäväksi määriteltiin talon pelastaminen. Vuonna 2013
talo ostettiin työväenyhdistykseltä ja virallisesti kyläyhdistykselle se
siirtyi 1.1.2014. Vanha Vihiniemen työväentalo sai kilpailussa uuden
nimen Vihiniemen kylätalo.

neen talossa. Kaikki taloon liittyvät työt lämmittämisestä ja siivoamisesta lipunmyyntiin kuuluivat vahtimestariperheelle ja Vihiniemen
työväentalolla perheen emäntä esimerkiksi leipoi kaikki tarjottavat.
Talossa järjestettiinkin paljon elokuva- ja teatteriesityksiä sekä tansseja, kesäaikaan myös urheilukilpailuja hiihtokilpailuja talvisin.
Työväenyhdistyksen oman toiminnan keskiössä olivat erilaiset kurssit ja yhdistyksellä oli oma kirjasto, opintokerho ja näytelmäseura.

Taloon hankittiin 1930-luvun alussa useita pikku-uudistuksia: lipputanko ja lippu, uusi keskeltä aukeava esirippu, uudet verhot ja messinkiset verhotangot, eteiseen peili ja persoonallinen tuhkakuppi.
Myös palontorjuntakalustoa parannettiin. 1936 alkuperäinen reilun
450 neliön pärekatto vaihtui galvanoituun peltikattoon. Päädyt laudoitettiin.
40-luku oli etenkin alkuvuosien osalta hiljaista aikaa, vaikka taloa
jonkin verran vuokrattiinkin. Sodan jälkeen tuli esiin voimakas talkoohenki. Esimerkiksi purunkantotalkoot olivat lähes jokakesäinen
voimannäytös. Talohan ei ole tehty hirrestä vaan se on rankorakenteinen, ja eristeenä on sahanpuru. Ajan myötä puru laskeutui ja purua
lisättiin lämpöeristyksen parantamiseksi. Muurauksia ja valuhommia
tehtiin myös tavan takaa. Urheilutoimintakin elpyi varsin nopeasti ja
sangen monipuoliseksi, uutena lajina vanhojen rinnalle tuli nyrkkeily,
kun nyrkkeilyhanskat hankittiin talolle.
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ulottuvuuden toi levysoitin ja vahvistinlaitteet. Iltamien musiikkivalinnat oli kohdennettu yleisön mukaan: ”vanhemmalle väelle humppaa, nuoremmille apinamusiikkia”. Ravintolan keittiöön muurattiin
hella pystyuunin tilalle. Seuraavalla vuosikymmenellä toiminta politisoitui ja samalla talon viihdekäyttö väheni. Ylläpitoon kumminkin
panostettiin edelleen ja muun muassa sähköt uusittiin.

Lähtökohta ei lupaillut suuria, kuten eräs kylän talkoolaisista kirjasi:
”Suomen ankara ilmasto on kurittanut Kylätaloa ulkoapäin. Rännit
ovat pettäneet, sadevesi lahottanut paikoin ulkolaudoitusta ja eteläsivun yläkerran ikkuna käytännössä sulanut vuosien myötä. Paljon
on siis vettä virrannut Kiskonjoessa ja laho- ja kosteusvaurioista päätellen myös Kylätalon käyttövesiputkissa. Työtä ja rahareikää riittäisi
siis vuosiksi eteenpäin. Ja siitäkin eteenpäin. Tarkoitan p i t k ä l l e
eteenpäin.”
Kyläyhdistys haki vuonna 2014 Kotiseutuliitolta avustusta korjauksiin
ja samalla tehtiin myös pitkäjänteinen perinnekorjaussuunnitelma,
jonka seurauksena avustuksia on haettu lähes joka vuosi. Remontit
alkoivat salin uunin korjauksella, sitten listalla on ollut lattian korjausta ja alapohjan tuuletusta, sähköliittymän ajanmukaistaminen,
talon ulkoseinien punamultamaalaaminen ja vaikka mitä.

Suunniteltua saniteettitilojen remonttia jouduttiin siirtämään, kun
vuonna 1936 laitettu peltikatto alkoi vuotaa saumoista ja myös kantavat kattorakenteet osoittivat uusimisen tarvetta vuoden 2019 lumien painosta.

Uusi omistaja on korjausten ohella kehittänyt Vihiniemeä toimin-

nallisesti erilaisten tapahtumien tyyssijaksi. On ollut vanhan ajan
iltamia ja monenlaisia juhlia, myyjäisiä ja historian muisteluja, viininmaistajaisia ja uusimpana joka lauantai kokoontuva lauantaikerho.
Talon varsinaista käyttötilaa on sali, jossa on myös isohko näyttämö,
ravintolatila sekä eteisaula, josta on kulku vessoihin ja vaatehuoneeseen. Saliin mahtuu arviolta noin 100 henkeä, kokonaispinta-ala on
noin 260 neliötä.
Talossa on lisäksi pieni talonmiehen asunto, jota aluksi vuokrattiin,
mutta joka remontin jälkeen on nyt yhdistyksen käytössä. Se on talon ainoa tila, joka on koko vuoden lämpimänä. Tilan ilmalämpöpumppu ja remontti rahoitettiin Ykkösakselin Leader-rahalla. Sitä
käytettiin myös keittiön korjaamiseen ja sen varusteisiin.
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M ARTTILAN NUORISOSEURANTALO
1919 -

Kansalaisyhteiskunta

teki tuloaan Marttilaan 1800-luvun lopulla
varsin omintakeisesti. Kunnasta löytyi uskonnollista herätysliikettä
ja osin sen vastavoimana viranomaisvetoista kansanvalistusyhdistystä sekä vuodesta 1896 lähtien myös ensimmäinen yritys nuorisoseuraksi. Nuorisoseura Alku ylläpiti omia kirjastoja ja lukutupia ajan
sivistysihanteiden mukaisesti.

talo vuonna 1910. Ajatus omasta talosta oli nuorisoseurassakin esillä jo vuonna 1909, mutta levottomien aikojen ja tavarapulan vuoksi
toteutus siirtyi. Työväenyhdistyksen talo kunnan niin sanotussa
Yläpäässä eli nuorisoseuran kanta-alueella oli joka tapauksessa liian
pieni eli tarve oli ilmeinen.

Poliittisia ja yhteiskunnallisia ristiriitoja saatiin Marttilassa aikaan jo
ennen työväenyhdistysten syntyäkin ja osin näistä syistä ensimmäinen yritys nuorisoseura Alun toiminta loppui vuonna 1904. Uusi nuorisoseura Alku II perustettiin kuitenkin uusin voimin vuonna 1907.
Ensimmäisenä vuotena järjestettiin peräti 14 iltamatilaisuutta.

pitää Marttilan nuorisoseuran ulkopuolella. Tonttimaa taloa varten
saatiin lahjoituksena saatiin vuonna 1918 ja Marttilan nuorisoseurantalo Ollilan kylässä valmistui vuonna 1919, vihkiäisiä vietettiin
12.10. Härkätien varrella sijaitsevasta nuorisoseurantalosta tuli
komea jugend-tyylinen hirsirunkoinen rakennus, jonka kokonaispinta-ala oli noin 550 neliötä.

Yhdistystoiminta aktivoitui laajalla rintamalla ja todellinen voimannäyte oli kunnassa vuonna 1914 järjestetyt maakunnalliset laulujuhlat, joiden järjestelyihin osallistuivat kaikki Marttilan yhdistykset
työväenyhdistyksiä lukuun ottamatta. Toki sielläkin kiisteltiin juhlaliputusten väreistä; punakeltainen vai sinivalkoinen? Mikä on aidosti
suomalaista ja mikä viittaa Venäjään?
Ensimmäinen seuratalo Marttilaan oli rakennettu jo vuonna 1888,
mutta se otettiin koulutoimen käyttöön jo muutaman vuoden kuluttua. Työväentalo nousi vuonna 1909 ja Suomalaisen seuran Kuokan

Itsenäistymisen jälkeen poliittiset intohimot haluttiin tietoisesti

Talosta sukeutui alueen seuratoiminnan ehdoton keskus. Marttilan yhdistystoiminta säilyi perinteiseen tyyliin jakautuneena, tosin
ilman selkeää poliittista leimaa. Yläpäässä oli nuorisoseura talollaan
ja Alapäässä suojeluskunta ja Suomalainen seura Kuokantalolla.
Tämä jako on ollut hyvissä voimissa nykyaikoihin saakka.
Nuorisoseurantalo on ollut seuran kaiken toiminnan kannalta tärkeä,
on ollut paikka, missä kokoontua ja missä järjestää tilaisuuksia. Talo
on vuosikymmenten saatossa ollut vilkkaassa käytössä niin nuoriso-
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seuran omissa tapahtumissa kuin ulkopuolisillekin vuokrattuna milloin elokuvaesitystä, milloin syntymäpäiväjuhlia tai häitä varten. Esimerkiksi Varsinais-Suomen maakunnalliset laulujuhlat vuonna 1926
olivat mittaluokaltaan vähintään yhtä suuri tapahtuma kuin vuoden
1914 juhlat.

Nuorisoseuran

toiminta on ollut vuosikymmenten varrella hyvin
monimuotoista eikä mitään suuria notkahduksia ole ollut havaittavissa, pieniä hiljaisia kausia mahtuu tietysti joukkoon niin kuin kaikilla. Nuorisoseurantalolla on näytelty, tanssittu ja tehty musiikkia
muun muassa oman torvisoittokunnan voimin. Seuran toimintaan
kuului pitkään myös urheilu, kunnes vuonna 1946 urheiluseura Murto perusti kyläosaston Ollilaan ajatuksella, että ihan kaikki toiminta
ei voi olla nuoriseuran tehtäväkenttää.
Sotien jälkeen yhdistyselämä sai ylimääräistä piristysruisketta yleisen ilmapiirin vapautumisen myötä ja toisaalta siirtokarjalaisista,
joita ilmaantui myös Marttilaan. Nuorisoseurantalosta sukeutui suosittu tanssipaikka ja vuonna 1955 nuorisoseura oli taas päävastuussa
Varsinais-Suomen laulujuhlista. Nuorisoseura otti ohjelmaansa myös
kotiseutuesineistön keräämisen Marttilassa.
Esimerkiksi vuonna 1962 nuorisoseurantalo oli käytössä 214 kertaa.
Näistä 117 kertaa oli nuorisoseuran omia tilaisuuksia, kokouksia,
harjoituksia ja juhlia. Muille taloa vuokrattiin iltamiin, teatteriesityksiin, elokuviin, asiakasiltoihin, kokouksiin, kilpailuihin ja häihin.
Painonnostajat kokoontuivat harjoituksiinsa 60 kertaa. Myöhemmin
talossa pidettiin pitkään noin sata tilaisuutta vuodessa.
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Matkan varrella nuorisoseurantaloa on tietysti remontoitu ja muunneltukin. Aivan aluksi talo oli hirsipintainen ja väri on vaihtunut muutaman kerran vuosikymmenten kuluessa sinisestä keltaiseen.

2000-luvun alussa nuorisoseurassa oltiin kuitenkin valmiita perus-

teelliseen remonttiurakkaan. Vuosien 2001-2004 korjausurakka
rahoitettiin Varsinais-Suomen jokivarsikumppanien Leader-tuella.
Kustannusarvio oli reippaat 800 000 markkaa (pitkälti toistasataa
tuhatta euroa), ja yhdistys joutui ottamaan reippaasti eli noin 70 000
euroa lainaa, vaikka tuki noin puolet kustannuksista kattoikin.
Remontissa tavoitteena oli saattaa talo alkuaikojen 1920-luvun väritykseen ja muotoon. Käytännössä talosta poistettiin lukuisia korjausvaiheissa lisättyjä tapetti- ja eristekerroksia, katosta hinkattiin
mäntysuovalla esiin alkuperäinen vaalea väri ja näyttämö palautettiin
kultareunuksineen vanhaan asuun. Öljytoiminen lämmitysjärjestelmä uusittiin samalla. Lattiat uusittiin, seiniin laitettiin uusia pinkopahveja ja puolipanelointi. Parvelle tehtiin portaat. Ulkoseiniä uusittiin ja maalattiin. Katto tehtiin kokonaan uusiksi.
Töitä tekivät yhdistyksen talkooväki, lähiseudun tukityöllistetyt ja
olipa mukana myös käsi- ja taideteollisuusopiskelijoitakin.
Perusteellisen kasvojenkohotuksen kokenut talo ja suuri laina edellyttivät nuorisoseuralta tuoreita keinoja taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi. Pelastukseksi osoittautui loppujen lopuksi vanhasta
ammentava väline: teatteri. Sitä vaan alettiin tehdä uudella tavalla.
Alkukipinän antoi vuoden 2008 Marttilan 600-vuotisjuhliin kirjoitettu ja kunnan toimesta toteutettu Marttilan hurja historia –näytelmä.

Muutaman vuoden pohdinnan jälkeen nuorisoseuralaiset nousivat lavalle ja esittivät keväällä 2013 näytelmän ”Tänks Juice”. Menestyskonsepti oli siis komedia, jota esitettiin jatkossa kevättalvikaudella
eli ei niin perinteiseen kesäteatteriaikaan. Yleisöä on riittänyt vuodesta toiseen. Teatterintekijät ovat olleet vahvasti paikallisia voimia.

Nuorisoseurantaloa on sittemmin kunnostettu vielä Kotiseutuliiton
seurantaloavustuksella muun muassa sisämaalausten osalta.

Vuonna 2019 eli Marttilan nuorisoseurantalon 100-vuotisjuhlavuonna nuorisoseuran johtokunta saattoi huokaista helpotuksesta. Talo
oli juhlavuoden arvoisessa kunnossa ja pankkilaina saatiin myös
maksettua pois.

														

53 I MARTTILAN NUORISOSEURANTALO

54 I MARTTILAN NUORISOSEURANTALO

														

55 I MARTTILAN NUORISOSEURANTALO

56 I SINERVON TALO

S INERVON TALO
(1905) 1931 -

Velkualla sijaitsevalla Sinervon talolla on monimuotoinen historia,
jossa omistus ja käyttö ovat vaihdelleet vuosikymmenestä toiseen.
Talon tarina alkaa vuodesta 1905 ja merikapteeni Johan Erland Janssonin maakaupasta, jonka seurauksena tontille rakennettiin asuinrakennus. Hirsirunkoinen rakennus tehtiin harkkokiville vuosina 19051906. Tuolloin se käsitti tuvan, kamarin ja salin. Kahdessa huoneessa
on jäljellä vielä merikapteenin vanhat kaakeliuunit.
Yksityisomistuksesta talo siirtyi vuonna 1928 merikapteenin kuoltua Velkuan suojeluskunnalle. Seurantaloa Velkualla oli kaivattu jo
pitkään, ensin nuorisoseuran ja sitten vuonna 1918 perustetun suojeluskunnan toimesta. Seurantalona yksityisasunto oli kumminkin
liian pieni, ja suojeluskunta laajensi rakennusta kaksi ja puoli vuotta
kestäneen urakan tuloksena isolla juhlasalilla ja eteisellä. Juhlasalin
taakse tuli näyttämötila. Merenpuoleinen betonipilareille rakennettu
laajennus on lautarakenteinen. Vanhaan asuntoon tehtiin ravintola.
Seurantalon kustannuksia katettiin rahankeräyksillä ja arpajaisilla.
Vuonna 1931 talo vihittiin virallisesti Velkuan suojeluskunnan ja
Lotta Svärdin yhdistystaloksi. Avajaisiin tuli tiettävästi väkeä Turusta
asti, ja näyttämö sisään ajettiin juhlaan sovitetulla näytelmällä Roinilan talossa. Vuonna 1934 Velkuan suojeluskunnasta tuli merisuojeluskunta.

Kuten kaikkialla Suomessa, sotien seurauksena edellä mainitut yh-

distykset lakkautettiin myös Velkualla ja Sinervo lahjoitettiin vuonna
1944 Velkuan pienviljelijäyhdistykselle. Eniten käyttöä talolle kehitti
kuitenkin vastaperustettu voimistelu- ja urheiluseura Vesa, joka
järjesti suosittuja tansseja ja iltamia.
Sinervo oli pitkään suosittu tanssipaikka, mutta tämäkin käyttö väheni ajan myötä. Vuonna 1965 Velkuan kunta otti rakennuksen hallintaansa ja vuokrasi sen Turun toimiupseerien (alun perin aliupseerien) kesänviettopaikaksi. Ostohalujakin toimiupseereilla oli, mutta
perinteikkäästä paikasta ei kuitenkaan haluttu luopua kokonaan.
Velkuan kunta siirsi tiloihin taas omia toimintojaan, kuten kirjaston ja päiväkodin, ja 1980-luvun puolivälissä rakennusta korjattiin
katteen osalta, sisätilojakin muutettiin. Velkuan kunnan kunnantoimisto muutti rakennukseen vuonna 2000 eli ensimmäistä kertaa
kiinteän tieyhteyden päähän. Vuoden 2009 kuntaliitoksen myötä
Velkuan itsenäinen kunta hävisi kartalta ja Sinervon talo toimi vuoteen 2012 saakka Naantalin kaupungin Velkuan toimipisteenä.
Vuonna 2014 Naantalin kaupunki päätti hankkiutua eroon sille
tarpeettomasta rakennuksesta. Velkualaisia huoletti perinteikkään
talon kohtalo ja pian syntyi uusi yhdistys nimeltä Pro Sinervo,
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jonka ensitoimia oli ostaa vanha rakennus vuoden 2014 lopulla. Alun
perin Naantali tarjosi taloa ostettavaksi Velkuan saaristolaisyhdistykselle noin 20 000 euron kauppahintaan, mutta taloudellinen haaste
koettiin saaristolaisyhdistyksessä liian suureksi.

Pro Sinervon ajatuksena oli paitsi pelastaa arvorakennus, myös vaa-

lia saaristokulttuuria ja –identiteettiä sekä järjestää kaikenikäisille
erilaisia tapahtumia ja kursseja. Paikallisille käsityöläisille tarjottiin
myyntipaikkaa. Rahoitusta toimille hankittiin Leader-hankkeen
kautta. Talolla olikin monenlaisia toimintoja parina vuonna, mutta
vuonna 2016 ilmaantui uusia mutkia matkaan, kun paljastui, että
talossa oli nopeaa korjausta vaativa kosteusongelma, samoin sisäilmaongelma.
Naantalin kaupunki osti talon tässä tilanteessa takaisin itselleen ja
remontoi sen vuosien 2017 lopulla ja 2018 alussa perinpohjaisesti.
Museoviraston suojelemassa kohteessa ei toki puututtu ulkoasuun –
eikä ollut tarviskaan. Kaupungin tekemässä remontissa uusittiin ison
salin lattia ja näyttämö. Keittiö palautettiin samankokoiseksi kuin
se ennen oli ja kaikki keittiön pinnat uusittiin. Samoin välihuoneessa tehtiin pintaremontti. Lisäksi kaikki sähköt uusittiin ja talossa on
uudet patterit ja vesiputket. Rakennuksen kuivatus- ja sadevesijärjestelmä uusittiin. Remonttiin osoitettiin kaupungilta 86 000 euroa.
Naantalin kaupunki on siis omistanut Sinervon talon vuodesta 2017.
Vuonna 2018 kaupunki siirtyi Sinervon tapauksessakin samaan
toimintamalliin, jota toteutetaan kuntaliitosten kautta Naantalin
omistukseen tulleissa muutamissa muissakin saariston yhteisöllisissä
tiloissa. Lähtökohtana on, että kussakin saaristotaajamassa kokoontumistiloilla on tärkeä merkitys alueen palvelujen tuottamisessa.
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Naantalin saaristolautakunta tukee alueen kokoontumistilatoimin-

taa maksamalla tilan käytön keskeiset kustannukset, kuten kohtuulliset lämmitys-, vesi- ja jätehuoltokustannukset. Saaristolautakunta
luovuttaa kokoontumistilan käyttömahdollisuuden taajaman asukkaille siten, että yksi yhdistys tai seura ottaa kokoontumistilan huolehtimisvelvollisuuden vastuulleen ja jakaa sitten vastuuta ja tehtäviä
muille käyttäjille. Yhdistysten vastuulle jää rakennuksen hoito- ja
käyttötehtävät, joita ovat mm. siivous, kiinteistönhoito ja kalustaminen. Kaupungin omistamissa kiinteistöissä tilalaitos vastaa rakennuksen vuosikorjauksista ja peruskorjaamisesta.
Velkualla siis Pro Sinervo hallinnoi talon käyttöä ja vastaa talon
perushuolenpidosta. Lisäksi taloa käyttävät muun muassa
marttayhdistys, saaristolaisyhdistys, kalastajaseura ja eläkeläiset.
Tilassa järjestetään kokouksia, jumppia, kerhoja, kansalaisopiston ja
muiden kursseja, konsertteja, kesätapahtumia ja myyjäisiä. Monista
muista seurantaloista poiketen talossa on myös kuntosali.
– Sinervon talo ei ole juhlatalo, vaan se on tarkoitettu yhdistysten
arkiharrastuksen keskuspaikaksi, tiivistävät nykykäytön Pro Sinervon aktiivit.
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F ÖRENINGSLOKALEN LJUNGBORG
1932 -

Kemiön Pedersån kylässä pohdittiin yhdistystalon tai seurantalon
rakentamista niin kuin monessa muussakin pitäjässä 1900-luvun
alussa. Ensimmäisiä kokouksia aiheesta pidettiin vuonna 1916 ja
ennen pitkää syntyi suunnitelma osakeyhtiömuotoisen seurantalon
rakentamisesta. Hieman hämärien vaiheiden jälkeen – joilla mahdollisesti oli jotain tekemistä Suomen vuosien 1917-1919 levottomuuksien kanssa – aloite hylättiin.

Tarve kokoontumispaikalle 400 asukkaan kylässä kumminkin oli ja
vuonna 1931 perustettiin yhdistys nimeltä Kamratförbundet i Pederså. Tansseja ja teatteriesityksiä ja muita tapahtumia oli pidetty
kylän ladoissa ja vaikka missä ja nyt päätettiin rakentaa seurantalo.
Hanke sai lahjoituksia monelta suunnalta ja arpajaiset olivat myös
tehokas varainhankintakeino. Lainaa taloa varten otettiin 30 000
markkaa.
Tontti oli hankittu vuonna 1931 paikasta, jossa kylän nuoriso yleensä
pelasi jalkapalloa. Tontilla kasvoi paljon kanervaa (ljung), josta nähtävästi saatiin myös nimi rakennettavalle talolle Ljungborg. Helsinkiläinen Arkkitehtitoimisto Axel Mörne toimitti piirustukset ja paikallisen Vretan kylän miehet Anton Söderström ja Anselm Andersson
hoitivat rakennuksen pystytyksen runsaan talkooväen avustuksella.

Aluksi päätettiin rakentaa eteinen, keittiö ja juhlasali, kuten seu-

rantalojen peruskaava yleisesti oli. Tuolloinen peltikate on edelleen
käytössä, toki useasti uudelleen maalattuna. Piirustuksissa oli varattu
vintiltä tila myös vahtimestarin asunnoksi, mutta sitä ei koskaan toteutettu. Viralliset avajaiset pidettiin 13.11.1932, joskin talon rakentaminen oli vielä kesken muun muassa ulkolaudoituksen osalta.
1930-luvun edetessä talon tarve konkretisoitui; seurantalo oli monenlaisten juhlien, teatteriesitysten, naamiaisten ja muiden tapahtumien
tyyssija. Talolla oli vahtimestaripariskunta, joka asui keittiössä. Puhelin taloon saatiin vuonna 1934 ja seuraavina vuosina panostettiin
pukuhuoneeseen ja juhlasaliin, jonka seinät vuorattiin Enso-tapetilla
ja pahvilla. Talo maalattiin ulkopuolelta vuonna 1936.
Vuonna 1937 seuran nimi vaihtui nykyiseksi Pederså Ungdomsföreningeniksi eli nuorisoseuraksi. Alkuperäisessä Kamrat-nimessä oli
ilmeisesti liikaa vasemmistolaisia poliittisia konnotaatioita 30-luvun
Suomessa – ainakin ulkopuolisten mielestä.
Sota-aika toi katkoksen Ljungborgin toimintaan yleisötilana. Seurantalo toimi lähinnä sotilaiden majapaikkana, talossa oli myös lottia. Sähköt taloon vedettiin vuonna 1942.
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Sotien jälkeen toiminta käynnistyi taas aktiivisesti, jopa niin aktiivisesti, että nuorisoseurantaloon suunniteltiin omaa putkaa. Erilaiset
yhdistykset järjestivät tiloissa tansseja, tapahtumia ja huutokauppojakin siellä pidettiin.
1950-luvulla taloa maalattiin taas ulkoa, ja sisällä kunnostettiin juhlasalia, eteistiloja ja keittiötä. Näyttämökulissitkin laitettiin uuteen
uskoon. Pöytätennistä ja sulkapalloa ryhdyttiin harrastamaan salissa
myös. Toki vanha kunnon teatteritoimintakin oli voimissaan.
Nuorisoseuran toiminta hiipui kumminkin 1960-luvulle tultaessa.
Kylän nuorempi väki muutti joukolla pois ja väkiluku laski. Vuodet
1965-1973 Ljungborg seisoi mäellä vailla käyttöä ja ränsistyi. Ungdomsföreningin piirissä oli jopa ajatuksia luopua talosta ja siirtää
jäljellä olevat toiminnot kansakouluun. Kimito Sportförening oli jopa
kiinnostunut seurantalon ostosta. Jälkiviisaasti voidaan todeta, että
onneksi ajatuksesta luovuttiin, sillä koulu lakkautettiin 1970-luvulla.
Ljungborgin menettämisajatus oli sen verran radikaali, että vuonna 1973 nuorisoseuraan saatiin valittua uusi aktiivinen hallitus ja
19-vuotias puheenjohtaja. Toiminta käynnistettiin uudelleen, kunhan käyttämättömyyden merkit saatiin siivottua. Pihakin oli kasvanut melkein umpeen. Pian talolla alettiin kuitenkin järjestää diskoja,
musiikkijuhlia ja tansseja, joihin järjestettiin jopa bussikuljetuksia.
Tienvarrelle pystytettiin kioski. Etenkin 1970-luvun jälkipuoliskolla
Ljungborg oli erittäin suosittu tanssipaikka – jopa niin, että joinakin iltoina nuorisoseuralaiset olivat huolestuneita seurantalon lattian
kestävyydestä. Myös putkan rakentaminen otettiin jälleen esille,
kun diskoiltoihin liittyi usein järjestyshäiriöitä.
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1980-luvun

alussa Ungdomsförening sai opetusministeriöltä mukavaa viestiä eli avustuksen vesijohdon vetämiseen talolle. Taloon
rakennettiin myös pannuhuone öljypolttimineen ja sisälle tuuletusjärjestelmä lämmintä ilmaa kierrättämään. Vanhojen kaakeliuunien
aikaan ei ollut paluuta. Sisävessat tehtiin naulakoiden yhteyteen.
Toiminta seurantalolla muuttui 1980- ja 1990-lukujen mittaan aikuisemmaksi, järjestettiin pöytäjuhlia ja tansseja. Diskojen aika alkoi
olla ohi. Vähitellen myös tanssit harvenivat, mutta perinteikäs nuorisoseurantalo on kumminkin pitänyt pintansa vuosien saatossa erilaisten juhlien ja kokousten pitopaikkana.
Talon ylläpitoon on panostettu nykyhetkeä lähestyttäessä entistä
suunnitelmallisemmin. Taloa on maalattu ulkopuolelta useamman
kerran. Opetusministeriön tuki seurantalojen kunnostukseen on tullut myös useamman kerran tarpeeseen. Ensimmäinen iso remontti
salin ja keittiön kohdalla tehtiin 1989 ja 1990.
2000-luvulla suunnitelmallisuus on ollut entistäkin tärkeämpää, kun
Ungdomsförening on hyödyntänyt sekä Kotiseutuliiton että Leader
I samma båtin tukia. Vuonna 2008 korjattiin hormeja ja parannettiin salaojitusta, 2010-2011 remontoitiin keittiö. 2013-2014 uusittiin
lattiat eteisessä ja tarjoiluhuoneissa, salin lattia hiottiin ja lakattiin
sekä sisäpinnat maalattiin. 2016 maalattiin vesikatto ja 2017 maalattiin ikkunoita. Vuonna 2018 asennettiin kaksi ilmalämpöpumppua ja
korjailtiin ulkovalaistusta, paranneltiin taas salin lattiaa, laajennettiin
parkkipaikkaa ja varmistettiin lämpötilan seuraaminen hälytysjärjestelmällä. Vuonna 2019 maalattiin Ljungborgin ulkoverhous. Remonttilista on pitkä ja hengästyttävä.
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Ljungborgin seurantalon ylläpito ja korjaaminen näyttää kulkevan
perintönä sukupolvelta toiselle kylässä. Kylän väkimäärä on vähentynyt vuosien saatossa noin 70:een, mutta toiminta jatkuu, nykyään
ehkä enemmän kulttuurihistorian kuin huvitusten motivoimana.
Ljungborg on toki Pedersån ja lähialueen ainoa tila, jossa voidaan
järjestää isompiakin juhlia ja tapahtumia.
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P YHÄMAAN NUORISOSEURANTALO
1965 -

Ensimmäinen lapionisku maahan nuoriseurantalon rakentamiseksi
Pyhämaahan iskettiin vuonna 1959 ja pian maassa olikin aimo kuoppa uusille talon perustuksille. Nuorisoseura Kajastuksen historia toki
ulottui vuoteen 1931 ja jo 1930-luvulla haaveissa oli oma seurantalo,
mutta toteutukselle aika ei vielä tuolloin ollut kypsä. 1950-luvun lopun talossa hyödynnettiin kumminkin nuorisoseuratalon tyyppipiirustuksia vuodelta 1929.

Nuoriseuran ensimmäinen puheenjohtaja Niilo Pussila oli talon puuhamies ja kun hän siirtyi ajasta ikuisuuteen vuonna 1961, merkitsi se myös pysähdystä nuorisoseuratalohankkeelle. Lopulta vuonna
1965 talo oli kumminkin valmis. Nuorisoseurantalo oli melkoinen
ponnistus seuralle, etenkin kun se oli paikkakunnan kokoon nähden
melkoisen suuri, jopa noin 250 henkeä mahduttava. Valmistumisaikanaan Pyhämaa oli vielä itsenäinen, reilun 800 asukkaan kunta.
1960-luvun loppu ja 1970-luvun alkupuoli meni nuorisoseurantalolla melko hiljaisissa merkeissä, joskin pakkoliitos Uuteenkaupunkiin
vuonna 1974 öljynjalostamosuunnitelmien sivujuonteena puhutti pyhämaalaisia sitten senkin edestä. Ensimmäisiä pikku remontteja seurantalolla kumminkin tehtiin ja vilkkaamman 80-luvun (muun muassa tansseja) aikana saneerattiin jo näyttämöä ensimmäisen kerran.

1980-luvulla käynnistyi myös tapahtumaketju, joka ennen pitkää vai-

kutti myös nuorisoseuraan. Uudenkaupungin kansalaisopiston Pyhämaan piirissä nimittäin käynnistyi näytelmäpiiri, joka vähitellen kasvoi
pienestä kesäteatterinäytöksestä sen verran mittavaksi toiminnaksi,
että vuosituhannen vaihteessa harrastajateatteritoiminta siirtyi nuorisoseura Kajastuksen jaostoksi. Vuonna 2001 nousi nuorisoseurantalon naapuriin talkoilla kiinteä näyttämö ja noin 200 hengen katsomo.
Vuonna 2013 aloitettiin myös teatteriesitykset talvikaudella seurantalon tiloissa. Näyttelijät ovat tehneet myös kiertueita maakunnan
seurantaloilla, viimeksi nyt vuonna 2020.
Nuorisoseuran teatteritoiminnalla on ollut merkittävä rooli seuran
taloudenpidolle ja talon ylläpidolle, sillä talo tuottaa kuluja vuodessa yli 5000 euroa ja teatteritoiminnan menot kipuavat pitkälti yli
10 000:n euron. Toisaalta esimerkiksi vuonna 2019 suviteatteri oli
katsomassa noin 2500 ihmistä eli tulojakin on.
Vuosina 2002-2003 tehtiin pintaremonttia salissa ja keittiössä. Suuren korjausprojektin edessä oltiin sitten vuosina 2018-2019. Talolla
oli pitkään painittu energiatehokkuuden kanssa ja seurassa todettiin tarve radikaaleille toimille. Lattia purettiin auki maahan saakka,
jonka jälkeen uusittiin eristykset ja asennettiin lattialämmitys, jonka
lämpö tuotetaan ilma-vesilämpöpumpun avulla.
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Samalla salin ulkoseinille tehtiin lisälämmöneristys. Tavoitteena on
ympäristön säästön lisäksi vapauttaa resursseja sähkölaskusta seuran
varsinaiseen toimintaan.

Toinen merkittävä parannus oli esteetön kulku talolle. 1960-luvulla
valmistuneella talolla ei ole ollut minkäänlaista mahdollisuutta ilman avustusta päästä sisään esimerkiksi rollaattoria tai pyörätuolia
käyttäen. Nyt rakennettiin nykyajan vaatimukset täyttävä luiska, jota
pitkin kulku käy helpommin. Samalla uusi luiska palvelee kesäteatteriyleisöä sisäänkäynnin helpottajana.
Mullistuksen yhteydessä sali ja näyttämö kokivat myös pintaremontin ja nyt salissa, näyttämöllä ja eteisessä ovat uudet hillityt värit. Valaistus uusittiin samalla.
Nuorisoseuraväen olisi luullut olevan tyytyväisiä remontin läpivientiin, mutta tarmoa riitti vielä uusiin avauksiin. Esille nousi nimittäin
ajatus yhteisöllisistä kyläläisten ruokailutapahtumista. Ensimmäinen
kaikille avoin lounas nuoriseurantalolla järjestettiin tammikuussa 2020. Talkoovoimin toteutettuja lounaita jatkettiin kahdesti
viikossa helmikuun loppuun saakka ja suosio oli huikea. Pyhämaalla
oli selkeä tarve päästä kokoontumaan yhteen kotiruoan merkeissä.
Ajankohta oli muutenkin sopiva, sillä paikallinen kirkonkylän lounasravintola oli remontissa koko tammikuun.
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MITÄ OLIVAT ILTAMAT?

Seurantalojen

historiaa lukiessa ei voi olla törmäämättä ilmiöön
nimeltä iltamat eli ohjelmallisiin illanviettoihin, joita nuorisoseurat,
työväenyhdistykset ja muut seurat järjestivät jäsentensä yhteisin
ponnistuksin. Tavoitteena oli yhdessä järjestää viihdyttävä tapahtuma, jossa iltamalipun ostanut vieras ei ollut pelkkä huvitilaisuuden
asiakas, vaan samalla hän tuki taloudellisesti tärkeänä pitämäänsä
toimintaa ja yhdistystä.
Perinteisen seurantalolla järjestetyn iltaman ohjelmisto säilyi vuosikymmeniä lähes muuttumattomana. Tilaisuus alkoi soitolla tai tunnelmaan virittävällä yhteislaululla, minkä jälkeen oli vuorossa iltamajärjestäjän tervehdyspuhe. Vakavammat ohjelmanumerot, kuten
runonlausunta ja puheet, sijoitettiin iltamajuhlan alkupuolelle, ja niitä
seurasi paikallisen humoristin esiintyminen. Yleisön odotukset nousivat loppua kohden, kun ensin oli vuorossa yhdistyksessä yhdessä harjoiteltu näytelmä ja sen päätyttyä tunti tanssia soitannon säestyksellä.
Iltamakulttuuriin tuli katkos 40-luvun sotien aikaan ja seurantalot olivat viihdekäyttöä vailla. Ylipäätään Suomi oli ainoa maa, jossa tanssiminen oli kokonaan kielletty. Tanssimisen katsottiin halventavan
sotilaiden ponnisteluja rintamalla. Toisaalta rintamilla tehdyt viihdytyskiertueet avasivat myös viranomaisten silmät eli viihteen merkitys
taisteluhengen kasvattajanakin oivallettiin.
Jälleenrakennuksen aikaan eli 40-luvun jälkipuoliskolla iltamilla oli
suuri sosiaalinen tilaus. Valtio ja nuorisojärjestöt itse ajoivat kuitenkin
moraalisiin ja siveellisiin syihin vedoten huvitusten rajoittamista. Liika
huvittelu ja etenkin tanssi halvensivat kaatuneiden muistoa.
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Iltamia kumminkin alettiin taas järjestää. Vakavammasta kevyempään viihteeseen vienyttä iltamien peruskaavaa oli tosin vaikea muuttaa tiukasti sovelletun huviverolain vuoksi. Kyseisen lain takana oli
ajatus aatteellisten yhdistysten ”jalostavammista” huvituksista verrattuna muihin kansanhuveihin. Jokainen poikkeama määrätystä ohjelmarungosta tulkittiin veronkiertoyritykseksi.
Huviveroa ja ylhäältä määriteltyä viihteen arvottamista vastustettiin
toki näyttävästi. Huipentumana oli Reino Helismaahan, Topi Kärkeen
ja Esa Pakariseen henkilöitynyt rillumarei-kulttuuri.
Viihdetarjonnan lisääntyminen, monipuolistuminen ja ammatillistuminen merkitsivät pikkuhiljaa amatöörivoimin pidettyjen iltamien
suosion vähenemistä. Maaseudulla vanhoista perinteistä pidettiin
kumminkin kaupunkeja sitkeämmin kiinni eli iltamia järjestettiin
paikoin vielä 1960-luvulle saakka. Television ja elokuvien tarjoama,
ammattilaisvoimin tehty, viihde syrjäytti tuolloin lopullisesti harrastelijoiden tarjoamat iltamahuvit.
Iltamien sijaan yhdistykset ryhtyivät 1950-luvulla toimintansa tueksi järjestämään tansseja ja illanviettoja ammattiviihdyttäjien voimin.
Suomessa ei ole koskaan ollut niin paljon tanssilavoja kuin 1950-luvun alussa. Orkesterit ja bändit alkoivat olla myös seurantalojen vakiovieraita. Paikalliset pelimannit syrjäytettiin.

Tango, valssi ja jenkka olivat maaseudulla ohjelmiston selkäranka-

na, vaikka 1960-luvulla kansainvälinen nuorisomusiikki alkoi voittaa
alaa. 1970-luvulla omaehtoinen nuorisokulttuuri oli tehnyt lopullisen
maihinnousun myös maaseudulle ja monilla seurantaloilla järjestettiinkin diskoja. Varttuneempi väki kokoontui usein bingon parissa.
Seurantaloilla on edelleen monimuotoista käyttöä, mutta iltamatyyppisiä juhlia niillä järjestetään verraten harvoin. Useimmiten
nykyiltamien takana on jonkinlainen nostalgiailtaidea, kuten esimerkiksi Vihiniemen kylätalolla. Iltamien elementit ovat edelleen
olemassa, ne ovat nyt vain eriytyneet. Tämänkin kirjan seurantaloista esimerkiksi paikallisin voimin toteutettu teatteriharrastus on
tärkeässä roolissa Marttilan nuorisotalolla, Pyhämaan nuorisotalolla
ja Yläneen työväentalolla. Tanssiharrastusta on pidetty yllä vaikkapa Mäkiäisten työväentalolla. Ja juhlakäyttöä sinänsä on kaikilla
esimerkkitaloilla.
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S EURANTALOT MUKANA MUUTOKSISSA

Varsinais-Suomessa on vajaat parisataa seurantaloa, yhdistystaloa ja

kylätaloa. Joillain taloilla on käyttöä lähes päivittäin ja suurella osalla
harvemmin. Osa taloista on jäänyt suorastaan unohdusta muistuttavalle vajaakäytölle.
Tämän seurantalokartoituksen keskeinen kysymys onkin, miten
seurantalot pystyvät vastaamaan nykypäivän käyttäjien tarpeisiin ja
minkälainen rooli niillä on alueellaan? Millaisia menestystekijöitä
tarjoavat kirjan kymmenen esimerkkitaloa?

Seurantalon sijainti on joskus keskeinen tekijä. Talot on aikoinaan
rakennettu keskeisille paikoille, mutta kehityksen myötä alue on
saattanut menettää asukkaitaan ja näin talo on jäänyt hiljentyvälle
seudulle. Tämän kirjan esimerkeistä valtaosa on lähellä kunnan
keskustaa – tai ainakin sen entisen kunnan, kun monessa Varsinais-Suomen kunnassa on takana kuntaliitos.
Selkeimmin seudun hiljentyminen mainittiin Kemiönsaaren Ljungborgin eli Pedersån kylän taustalla. Toisaalta talon käytön historiassa on ollut vaiheita, jolloin talon käyttäjiä kuljetettiin paikalle busseilla verrattain kaukaakin. Perniön Kosken asemalle rakennetun
Vihiniemen työväentalon mainittiin jo rakentamisvaiheessa olevan
kaukana taajamasta. Nyttemmin kyläyhdistyksen silmäteränä tämä
ominaisuus on enemmänkin vahvuus.
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Angelniemen seurojentalo oli aikanaan kunnan keskuksessa ja Hali-

kon ja Salon aikana se on edelleen alue- tai ainakin kyläkeskuksessa.
Tilanne on samankaltainen myös Pyhämaalla, Yläneellä ja Velkualla.
Lähellä keskusta sijaitsevat myös Perniön aseman VPK-/työväentalo
ja Pöytyän Mäkiäinen. Kosken TL työväentalo sijaitsee edelleen kuntakeskuksessa. Marttilassa voidaan sanoa pitkään olleen kaksi toiminnallista keskusta, joista toinen on Ollila ja sen nuorisoseurantalo.
Varsinais-Suomen maaseutu on edelleen kohtalaisen elävää ja välimatkat lyhyitä eikä sijainnin voi sanoa olevan ainakaan suuren esteen
menestymiselle. Hyväkuntoinen seurantalo on jopa hiukan eksoottinen juhlapaikka eikä esimerkkitaloilla ollut juurikaan kilpailijoita sillä
saralla. Häävieraita ajatellen kirkotkin olivat pääsääntöisesti varsin
lähellä. Teatteritoimintaa harjoittavilla seurantaloilla on oivaltavasti
pystytty toimimaan kesäteatterisesonkien ulkopuolella.

Alueen asukkaat ovat talon ylläpidon kannalta keskeisiä. Asukasmäärää sivuttiin jo edellisessä osiossa, mutta yhtä olennaista on asukkaiden ikärakenne ja mahdollinen sitoutuneisuus taloon. Esimerkiksi
Tapani Sainion seurantalotutkimuksessa todetaan, että vanhoilla
asuinalueilla toiminta on vakiintuneempaa, etenkin jos talosta on syntynyt sukupolvikokemus eli siellä on totuttu käymään ja joku suvusta
on ollut peräti rakentamassa sitä. Taloon on syntynyt henkilökohtainen side.

Ideaali toiminnan jatkuvuuden kannalta on tilanne, jossa tämä sukupolvikokemus yhdistyy uusien asukkaiden intoon osallistua talon
ylläpitoon ja kehittämiseen. Ainakin Vihiniemessä ja Perniön asemalla uusi käyttäjäsukupolvi on tullut mukaan talon uuden käyttötarkoituksen kautta.
Asukkaille saattaa olla syntynyt myös sijainnista johtuva omaperäinen ja talon toimintaa tukeva identiteetti. Eli alueen koetaan olevan hieman syrjässä keskuksista ja sinne on syntynyt omanlaisensa
toimintakulttuuri. ”Gallialaisiksi kyliksi” itsensä määritteleviä alueita
löytyy ympäri Suomea. Esimerkkitalojen taustayhteisöistä tällaista
positiivista omalaatuisuutta on helppo osoittaa ainakin Velkualta ja
Pyhämaalta, miksei myös Angelniemeltä. Suomenruotsalainen yhteisöllisyys on epäilemättä Ljungborgin taustalla.

Seurantalon toiminnallisuutta pohdittaessa ollaan menestystekijöiden ytimessä. Miten talo pystyy vastaamaan erilaisten käyttäjäryhmien vaatimuksiin? Taloilla on erilaisia käyttäjiä ja näiden tarpeet
ovat moninaisia. Juhlia varten tarvitaan juhlasali, keittiö kodinkoneineen (kenties astiastokin), ja esiintyjät tarvitsevat lavan ja valot, ehkä
äänentoistolaitteita. Tuoleja ja pöytiä pitää olla ja toisaalta tila, minne
ne laitetaan kun salilla on muuta käyttöä.
Oikeastaan kaikissa esimerkkitaloissa on tehty tai ainakin tekeillä
keittiöremontti, samoin saleja on kunnostettu perusteellisesti – joko
perinteistä kiinni pitäen tai uusien tarpeiden vuoksi rohkeammin uudistaen. Remonteissa ja kehittämisessä yhdistykset ovat aktiivisesti
hyödyntäneet erilaisia hankerahoituksia, ennen muuta Kotiseutuliiton ja Leaderin tukia.

Teatteritoiminnan ja muun kulttuuritoiminnan kautta juhlasalin

välineistön – vaikkapa valaistuksen - tasolle on nykyään aivan erilaiset vaatimukset kuin takavuosikymmeninä. Erityisesti tämä näkyy
Pyhämaan nuorisoseurantalolla, mutta teatteritoiminta on keskeistä
myös Yläneen työväentalolla ja Marttilan nuorisoseurantalolla. Konserttitoimintaa löytyy muun muassa Kosken työväentalolta.
Kokouksia varten pitää olla kokoustilat ja –tekniikkaa, jonka vaatimukset kasvavat myös koko ajan. Tällä saralla eittämättä eniten on
panostettu Pöytyän Mäkiäisten työväentalolla.
Monenlaisia liikunnallisia harrastuksia löytyy useimmilta seurantaloilta. Sinervon talolla on erillinen punttisali ja Angelniemellä
naapurissa sijaitseva Meri-Halikon koulu käyttää seurojentalon salia
sisäliikuntatunneilla. Säännöllistä tanssi- ja tanhutoimintaa löytyy
esimerkiksi Marttilasta ja Mäkiäisistä.

Seurantalon omistus on joskus tulevaisuuden kannalta keskeinen
kysymys. Talon käyttö riippuu paljolti talon omistavasta yhdistyksestä ja siinä toimivista ihmisistä. Joidenkin yhdistysten suorastaan
historiallinen tehtävä on erilaisten kulttuuri- ja muiden tapahtumien
järjestäminen. Esimerkkiyhteisöistä tämän mission ovat itselleen
selkeästi omaksuneet Pyhämaan, Marttilan ja Pedersån nuorisoseurat. Vuosien varrella on ollut nousuja ja laskuja, mutta talot ovat
kunnossa ja niissä on toimintaa.
Sinervon talon ylläpitoa ja kehittämistä varten muutama vuosi
sitten perustettu Pro Sinervo profiloitui saaristokulttuurin elävöittäjäksi. Yhdistyksellä itsellään ei kuitenkaan ollut tarpeeksi resursseja
kiinteistön kunnossapitoon, jolloin talon omistuksesta jouduttiin
luopumaan.
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Naantalin kaupunki on kuitenkin ottanut saaristoalueiden kehittämisen selkeästi osaksi strategiaansa ja näin Velkuan alueen keskeinen
toimintapiste Sinervo otettiin kunnan omistukseen ja kunnostukseen.

Poliittisella

aatepohjalla toimivat seurantaloyhdistykset ovat luku
sinänsä. Työväenyhdistyksillä on ollut jonkin verran vaikeuksia saada
uutta verta riveihinsä ja talon ylläpitäjiksi. Poliittista leimautumista
pelätään, vaikkei se talon toiminnoissa välttämättä keskeiseen rooliin nousisikaan. Kolmen talon kohtaloissa tilanne on johtanut uudenlaisiin omistusjärjestelyihin.
Vihiniemen työväentalon omistus siirtyi vuonna 2013 Kosken aseman
kyläyhdistykselle. Vihiniemen työväenyhdistyksen aktiivien joukko
väheni ja vanheni ja perinteikäs kunnostusta vaatinut talo osoittautui
liian raskaaksi ylläpidettäväksi. Kyläyhdistyksellä oli tuoreita voimia
jatkamaan työtä. Työväentalosta tuli kylätalo. Samanlaisen kehityskulun kävi läpi Perniön aseman työväentalo, joka siirtyi vuonna 2019
Perniön VPK:lle ja talosta tuli VPK:n talo. Molemmissa tapauksissa
perinteinen toimija oli aktiivisesti etsimässä uutta ylläpitäjää.
Kosken TL työväentalo kävi samansuuntaisen kehityskulun läpi
2010-luvun alussa. Koskella ratkaisuna oli erityisen kannatusyhdistyksen perustaminen.
Yläneen työväentalon piristysruiske on ollut Himolan teatteri ja sen
talvinäytäntökausi. Olennaista ei siis ole välttämättä se, että talon
palvelut ovat yksinomaan oman väen harteilla. Mäkiäisten työväentalo on ollut todellinen monipalvelupiste; siellä on harrastettu, juhlittu, kokoustettu ja opiskeltu – välillä omin voimin, välillä muiden
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toimesta. Talon toimintojen jatkeena on piha-alue eli tori. Molemmissa taloissa omistus on siis edelleen perinteisillä yhdistyksillä, uutta
verta olisi kyllä niissäkin toiveena.

Angelniemellä seurojentalo on alusta alkaen ollut sekä kunnan että

monien yhdistysten toimintojen keskus. Tämä on osaltaan aiheuttanut vuosikymmenten varrella jopa tarvetta selvittää omistussuhteita.
Vuonna 2000 papereihin kumminkin piirtyi Angelniemen kyläyhdistyksen nimi ja samalla epäselvyys talon kohtalosta päättyi.

Yhteistyöstä on puhuttu jo erinäisissä yhteyksissä, mutta se on syytä
nostaa vielä lopuksi yhdeksi menestystekijäksi. Usein se voi olla sisällöllistä yhteistyötä, kuten vaikkapa Sinervolla, jossa paikalliset yhdistykset ja muut toimijat yhdessä tuottavat palveluja eli tapahtumia,
kursseja ja vastaavia talolle. Seurantalo on paikka, jonka katon alle
kukin toimija tuo oman panoksensa talonkäyttäjien iloksi.
Yhteistyö voi toimia myös niin kuin Yläneellä, jossa keskeinen osa talon palvelutarjontaa on toisen toimijan tuottamaa, tässä tapauksessa
siis teatteria.
Yhteistyö kunnan tai kaupungin kanssa voi olla monimuotoista. Talon
ylläpitokulujen kannalta se on usein myös olennaista. Ääriesimerkkinä on tietysti Sinervon talo, jonka ylläpidon Naantalin kaupunki otti
huolehtiakseen.
Angelniemen seurojentalon ja Meri-Halikon koulun sopimus salin
käytöstä koulun liikuntatunneilla on esimerkki tilakumppanuudesta
kunnan ja kolmannen sektorin toimijan välillä. Vastaavanlainen sopimus löytyy tämän kirjan esimerkkien ulkopuolelta ainakin Mietoisten

maamiesseuran ja Pyhen koulun väliltä Mynämäestä. Yksi tulkinta aiheesta oli myös Pöytyän kunnan ja työväenyhdistyksen sopimus Mäkiäisten työväentalon toimimisesta koululaisten väistötilana.

Yhteistyö työvoimaviranomaisten kanssa kannattaa myös tuoda esille. Tukityöllistettyjen apuvoima on ollut käytössä ainakin Marttilan
nuorisoseurantalon ja Mäkiäisten työväentalon remonteissa. Marttilassa on hyödynnetty myös oppilaitosyhteistyötä ja opiskelija-aputyövoimaa.
Rahoittajien ja korjaamisen ammattilaisten kanssa tehtävä yhteistyö
on itsestäänselvyys. Markkinointiyhteistyötä tehdään jonkin verran.
Seurantalojen taustayhteisöt ovat taloineen mukana Kotiseutuliiton
ylläpitämällä seurantalot.fi –sivustolla. Varsinais-Suomen Kylät ry:llä
on myös oman maakunnan yhteisöllisiä tiloja kartoittava rekisteri
vskylat.fi –sivuilla.
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S EURANTALOT ELÄVÄT!

1. Uudenkartanon kylällä kesällä operoiva Himolan teatteri esittää

6.

talvikaudella näytelmiään Yläneen työväentalolla. Talven 2020
näytelmä oli Vielä ehtii.

Vajaan tuhannen asukkaan Angelniemen kunta liitettiin Halikkoon vuonna 1967. Kunta elää kuitenkin edelleen kotiseutuviirissä
Kokkilan kylässä sijaitsevalla Angelniemen seurojentalolla.

2. Perniön VPK:lla oli omissa tiloissaan elokuvanäytöstoimintaa vuo-

7. Isoissa taloissa on isot ylläpitokulut. Monen seurantalon ja kyläta-

teen 1976 saakka. Tuolit on nyt tuotu vanhalle työväentalolle.

3.

Seurantalonäyttämöiden vakioelementti on perinteisesti ollut
koivujen ja vesistön muodostama suomalainen ideaalimaisema. Tässä
Marttilan nuorisoseurantalon näyttämöllä.

4.

Pyhämaan nuoriseuran näytelmätoiminta operoi talvikaudella
nuoriseurantalolla. Talven 2020 Murha mielten mukaan –näytelmän
tiimoilta tehtiin kiertue myös muille seurantaloille.

5.

Kyösti Iitti on Pöytyällä asuva ITE-taiteilija, joka tekee patsaita
kierrätysmateriaalista. Vuonna 2012 valmistui Mäkiäisten työväentalon pihalle teos Auranmaan kurkiaurat.
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lon ensimmäinen ratkaisu lämmityskulujen pienentämiseen on ilmalämpöpumppu. Näin myös Kosken TL työväentalolla.

8.

Seurantalojen lämmitys hoitui pitkään uuneilla ja kamiinoilla.
Ljungborgin viisi kaakeliuunia ovat edelleen tallella, mutta lämmitys
on hoitunut 1980-luvun alkupuolelta lähtien öljyllä.

9.

Vihiniemen kylätalossa muisteltiin kuusi vuosikymmentä myöhemmin 1950-luvun tanssi- ja iltamaperinnettä. Sukupolvi toisensa
jälkeen kasvoi työväentalon käyttäjäksi, toivottavasti myös kylätalon.

10. Pro Sinervon voimahahmojen Pirjo Järvenrannan ja Kirsti Martikaisen on helppo hymyillä Naantalin kaupungin täysin remontoimassa Sinervon talon keittiössä.

1.
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R AKENNUKSISTA JA KANSANLIIKKEISTÄ YLEISESTI:
Yhdessä rakennetut. Suomalaiset seurantalot. Toimittaneet Anna-Maija Halme ja Leni
Pakkala. Euroopan rakennusperintöpäivät 2008. Suomen Kotiseutuliiton julkaisuja A:18.
Tapani Sainio: Seurantalo paikallisena voimavarana: seurantalojen toimintaa ja
korjausprojekteja Uudellamaalla. Suomen Kotiseutuliiton tutkimusraportti 2004.
Elävät tilat. Näkökulmia ja keinoja entisten kyläkoulujen ja muiden julkisten tilojen
uusiokäyttöön yhteisöllisinä tiloina. Toimittanut Tauno Linkoranta.
Varsinais-Suomen Kylät ry 2020.
Tero Tuomisto: Talot ja liike. Neljä vuosikymmentä työväentalojen yhteistoimintaa.
Suomen Työväentalojen liitto ry 2010.
Jaakko Numminen: Kansanliike elää. Yhteisön voima 5. Suomen nuorisoseuraliikkeen
historia 1945-2006. Suomen Nuorisoseurojen liitto ry 2011.
Johanna Hakanen: Suomalaisten vapaapalokuntien rakennushistoriaa. Aatteen taloja
arkkitehtuurin rajoilla. Aalto yliopisto 2018.
Kansa liikkeessä. Toimittaneet H. Stenius, R. Alapuro, I. Liikanen & K. Smeds, K.
Helsingin yliopisto 1987.
Hella Hernberg: Tyhjät tilat. Näkökulmia ja keinoja olemassa olevan rakennuskannan
uusiokäyttöön. Ympäristöministeriö 2014.
Seurantalolla. Toimittaneet Tuomas Uusheimo et al. Suomen Kotiseutuliitto 2017.
Rauni Ollikainen: Suomalainen ideaalimaisema näyttämön tyyppikulisseissa. Aalto yliopisto 2014.
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Aila Sipilä: Tapaamisiin taloilla! PoKo ry 2005.
Eläköön rakennus! Uusi käyttötarkoitus – uusi elämä. Toimittaneet Mikko Närhi et al.
Euroopan rakennusperintöpäivät 2013. Suomen Kotiseutuliiton julkaisuja A:27.
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KOSKEN TL TYÖVÄENTALO:

VIHINIEMEN KYLÄTALO:

Taisto Lehden juhlapuhe työväentalon 100-vuotisjuhlassa
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Terhi Nallinmaa-Luoto: Kosken TL historia kivikaudesta vuoteen 1993. Loimaa 1994.
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Auranmaan Viikkolehden artikkelit.

Kerttu Innamaa ja Olavi Lindström: Perniön historia III. Perniö 1986.
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YLÄNEEN TYÖVÄENTALO:
Yläneen työväenyhdistyksen haastattelu

MARTTILAN NUORISOSEURANTALO:

Pia Mattila-Lonka: Kartanoita ja korven kansaa. Yläneen historia nälkävuosilta
2000-luvulle. Vammala 2001.

Marttilan nuorisoseuran haastattelu ja arkisto

Auranmaan Viikkolehden artikkelit

Aulis Oja: Marttilan pitäjän historia. Forssa 1959.

www.himolanteatteri.net

Auranmaan Viikkolehden ja Turun Sanomien artikkelit.

Kari Alifrosti: Ajassa mukana. Marttilan historia 1900-luvulla. Marttila 2010.

ANGELNIEMEN SEUROJENTALO:

SINERVON TALO:

Angelniemen kyläyhdistyksen haastattelut ja www.angelniemi.fi

Pro Sinervon haastattelut
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sekä Angelniemen vaiheet kuntien yhdistymiseen asti. Salo 1984.

Velkuan, Livonsaaren ja Lempisaaren kulttuurimaisema ja vanha rakennuskanta. Toimittaneet Paula Saarento ja Sara Tamsaari. Varsinais-Suomen rakennuskulttuuri 16/2014.

Evakkona Kokkilassa. Veli Hämäläisen muistelmat netissä.
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nettisivut.
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Vesa Holm ja Ari T. Manninen: Vakaalla perustalla. Pöytyän historia 1860-luvulta
nykyaikaan. Jyväskylä 2003.
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