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ör ungefär hundra år sedan, i början av 1900-talet,
upplevde Finland en byggboom för föreningshus.
Man befann sig i en tid av intensivt nationsbygge. Aktivister inom olika ideella och ideologiska rörelser instiftade lokalföreningar på snart sagt varje ort i landet.
På några årtionden byggdes tusentals föreningshus.
En del av dem blev ståtliga som palats, andra inte märkvärdigare än en vanlig stuga. Gemensamt för husen är
en sal för festliga tillfällen och en scen. Ca 2 500 föreningshus finns kvar i landet i dag.
Föreningshus och arbetarföreningshus byggdes vanligen med gemensamma krafter, på talko, och finansierades med medel man fick från nöjestillställningar i
husen. Med frivilliga insatser renoveras och underhålls
husen också. Finland är allt fortfarande föreningarnas
förlovade land.
Föreningshusen är temat för Dagarna för Europas
byggnadsarv 2008.
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oin sata vuotta sitten, 1900-luvun alussa, Suomessa oli suuri seurantaloinnostus. Elettiin kiihkeää
suomalaisuuden rakentamisen aikaa. Erilaisten aatteellisten liikkeiden aktivistit perustivat paikallisyhdistyksiä
lähes jokaiselle paikkakunnalle.
Seurat ja työväenyhdistykset rakensivat muutamassa vuosikymmenessä tuhansia seurantaloja. Osasta niistä
tuli komeita kuin palatsit, osasta ei mökkiä kummempia. Yhteistä niissä on juhlatilaisuuksia varten rakennettu sali ja näyttämö. Nykyisin taloja on noin 2 500.
Talot rakennettiin tavallisesti talkoilla sekä yhdessä
järjestettyjen huvitusten tuottamin varoin. Talkoilla niitä myös korjataan ja hoidetaan. Suomi on edelleen yhdistysten maa.
Seurantalot on vuoden 2008 Euroopan rakennusperintöpäivien teema Suomessa.

Yhdessä rakennetut
med gemensamma krafter

Suomalaiset seurantalot
Föreningshus i Finland

E

uroopan rakennusperintöpäivien tarkoituksena on edistää
kulttuuriperinnön tuntemusta ja arvostusta. Vuonna 2008
päiviä vietetään Suomessa 12.–14. syyskuuta ja teemana on Suomalaiset seurantalot. Yhdessä rakennetut -kirja on tarkoitettu tapahtumanjärjestäjille ja kouluille tausta-aineistoksi sekä lisäämään
yleistä seurantalojen tuntemusta.
Kaikki ovat tervetulleita järjestämään avointen ovien tapahtumia, seminaareja, opastettuja kävelyretkiä ja muita rakennusperintötapahtumia päivien nimissä. Muoto on vapaa.
Lisätietoja, päivien tapahtumakalenteri, esitteet ja tämä kirja
pdf-muodossa ovat internetissä osoitteessa www.rakennusperinto.fi
> Euroopan rakennusperintöpäivät. Sivuilla ovat myös edellisvuosien rakennusperintöpäivien kirjat Käy sisään!, Lähdön ja saapumisen
paikat, Puistot ja puutarhat ja Oma koti.
Tapahtumanjärjestäjät voivat tilata kirjoja, julisteita ja seurantaloista kertovia esitteitä Suomen Kotiseutuliitosta puh. (09) 6126
3225, erp@suomenkotiseutuliitto.fi ja ympäristöministeriöstä puh.
0400 143 956, erp.ym@ymparisto.fi.

Rakennusperintöpäivien neuvottelukunta 2008
Heikki Kukkonen, Markku Axelsson, Anna-Maija Halme,
Marja-Leena Ikkala, Heljä Järnefelt, Minna Perähuhta,
Ulla Rahola, Heikki Saarinen, Tom Sandström, Markku Tanner

D

agarna för Europas byggnadsarv vill bidra till att främja kunskap om och skapa förståelse för kulturarvet. År 2008 går
dag-arna av stapeln den 12–14 september, och temat är Föreningshusen i Finland. Boken Yhdessä rakennetut – Byggda med gemensamma krafter riktar sig till evenemangsarrangörer och skolor och
syftar till att öka allmänhetens kunskap om föreningshusen.
Alla som vill är välkomna att medverka i dagarna genom att bjuda in till Öppet hus, seminarier, guidade vandringar och andra evenemang som belyser byggnadstraditionen i Finland. Formen är fri.
Mer information, händelsekalender, broshyrer och denna bok i
pdf-format finns på nätet på adressen www.byggnadsarv.fi > Dagarna för Europas byggnadsarv. På webbsidan finns också böcker från
tidig-are dagar: Käy sisään! – Stig in!, Lähdön ja saapumisen paikat
– Platser för ankomst och avfärd, Puistot ja puutarhat – Parker och
trädgårdar och Oma koti – Egen härd är guld värd.
Arrangörer av evenemang kan beställa böcker, affischer och broschyrer om föreningshus från Finlands hembygdsförbund, tfn (09)
6126 3225, erp@suomenkotiseutuliitto.fi, och från miljöministeriet, tfn 0400 143 956, erp.ym@ymparisto.fi.
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AATTEIDEN KODIT

S

eurantalot ovat aikoinaan olleet sananmukaisesti eräitä kansallisen kulttuurin kehittymisen kulmakiviä. Poliittiset, ammatilliset,
sosiaaliset ja yhteiskunnalliset aatteet, harrastuksista puhumattakaan, saivat aikoinaan kukin omat talonsa. Ei liene liioittelua väittää, että
kansakuntaa rakennettiin niiden suojissa. Kun
talot tehtiin useimmiten talkoilla tai ainakin
yhteistuumin, kuvastavat ne osaltaan myös vahvaa yhteistoiminnan perintöä maassamme.
Seurantalot ovat usein pikemminkin käytännöllisiä kuin komeita. Silti useimpiin niistä
on istutettu myös oman aikansa rakennusperinnön tunnusmerkkejä, kertomaan julkisen rakennuksen roolista. Nyt tuosta rakennusperintömme tärkeästä kerrostumasta on toiminnassa runsaat 2500 kappaletta. Niiden säilyminen
riippuu sekä tahdosta että tarpeesta. Viimeksi mainittu puolestaan muovautuu maaseudun
tulevan asutusrakenteen mukaan.
Aivan uusia seurantaloja näyttää syntyvän
hitaasti, sillä nyt ne on tehtävä kaupunkeihin.



Yhteistyön perinne ei tunnu siirtyneen betonilähiöihin maalta muuttamisen tuomisina, ei
ainakaan niin vahvana, että kokonaisia taloja
saataisiin aikaan. Kun kuitenkin kaupunginosayhdistykset muodostavat nykyisin suuren
osan kotiseutuliikettä, on niiden menestyäkseen löydettävä jostain katto päänsä päälle. Aika näyttää millaisia ovat tämän ajan ”seurantalot”. Kenties talonvaltaukset ovat muuan hento
ennusmerkki siitä nykynuorten yhteistoiminnasta, joka ehkä aikaansaa tulevaisuuden seurantaloja?
Tänä vuonna 2008 seurantalot haluavat
näyttäytyä kaikille kylissä ja kaupunginosissa
asuville sekä paikalliskulttuurin muistomerkkeinä että nykypäivän kansalaistoiminnan palvelukseen valmiina tyyssijoina.

Heikki Kukkonen
Euroopan rakennusperintöpäivien
neuvottelukunnan puheenjohtaja

HEM FÖR IDÉER

F

öreningshusen har bokstavligen varit hörnstenar i framväxten av den nationella kulturen i Finland. Politiska, fackliga, sociala och
samhälleliga idéer, för att inte tala om allehanda aktiviteter, fick alla en gång i tiden sitt eget
hus. Det är knappast någon överdrift att påstå
att nationen byggdes i föreningshusens hägn.
Husen är för det mesta uppförda med gemensamma krafter, på talko, och speglar därmed för
sin del även den starka traditionen av frivilligarbete i vårt land.
Föreningshusen kan ofta beskrivas som mer
praktiska än ståtliga. Trots det uppvisar de flesta
av dem även drag som är typiska för den samtida byggnadskonsten, drag som berättar om
husens roll av offentliga rum. Av detta viktiga
skikt i vår byggnadstradition är drygt 2 500 hus
bevarade i ursprunglig funktion. Deras fortbestånd är beroende av både vilja och behov. Det
sistnämnda formas för sin del av den framtida
bosättningsstrukturen på landsbygden.

Helt nya föreningshus kommer till i långsam takt, för i dag är det i städerna detta borde
ske. Det verkar falla på att traditionen av frivilligarbete, talkoandan, inte har förts in i betongförorterna med inflyttningen från landet,
och åtminstone är den inte så stark att hela hus
skulle kunna bli verklighet. Då stadsdelsföreningarna numera ändå bildar en stor del av hembygdsrörelsen, måste de för att ha framgång
finna tak över huvudet någonstans. Hur deras
”föreningshus” ser ut får framtiden utvisa. Är
kanske husockupationerna som dagens unga
sysslar med ett förebud om frivilligarbete som
får föreningshus till stånd i framtiden?
I år, 2008, vill föreningshusen visa upp sig
för alla som bor i byar och stadsdelar, både som
lokala kulturminnesmärken och som rum beredda att tjäna dagens samhällsaktiviteter.
Heikki Kukkonen
ordförande i delegationen för
Dagarna för Europas byggnadsarv



Kuinka ne tehtiin
nämä työväen talot?
Talkoilla ne tehtiin
taidon ja tahdon talkoilla
tekijämiesten, tekijänaisten toimesta
tietoisuus antoi työtä
työväki teki:
he tulivat oman kankensa
oman kirveensä oman kairansa kanssa
he raivasivat raahasivat
veistivät kairasivat vaarnasivat
kohottivat harjaan vesikattoon kunniaan
nämä työväen talot
he pystyttivät puhvetin pöydät
puhujan pöntöt kuulijan penkit
he ripustivat esiripun näyttämön eteen
kuvat seinille, tauluille ilmoitukset
he kohensivat kaminoiden tulta, näyttämön kulisseja
he kantoivat lippuja, repivät pääsylippuja
kun kattojen alla kokoontui
vähäväkisten voimakas väki
kajahteli vähäväkisten voimakas oppi
kun sanat putoilivat puhujan päästä
laulajan keuhkoista, torvet
työnsivät ilman aatetta täyteen
haitarit riemua täyteen
kun lattialankkujen oksat jauhettiin esiin
vuosikymmenien tanssivien jalkaparein saatossa.
Alkukatkelma Arvo Salon runosta Työväen talot.
Kuva: Joutsenon Korvenkylän työväenyhdistyksen talon
kattotalkoot vuonna 1921. Museovirasto.

Elävää historiaa

Tero Tuomisto, historiantutkija ja Leni Pakkala, rakennustutkija

Talkoin ja lahjoituksin

S

uunnilleen vuosisata sitten, 1900-luvun ensimmäisillä vuosikymmenillä, oli seurantalojen rakentaminen Suomessa vilkkaimmillaan.
Oman talon hankkimisessa tai rakentamisessa
oli eri järjestöissä paljon samanlaisia piirteitä.
Ensin oli olemassa aate tai yhteiskunnallinen tavoite, jonka ympärille kokoonnuttiin,
oli se sitten palontorjunta, raittiusharrastus,
uskonnollinen herätys, kotiseutuaate, nuorten
toiminta heidän itse asettaminsa ehdoin tai työväen elinolojen parantaminen. Näin saivat alkunsa yhdistykset ja kansanliikkeet. Aatteen ja
tavoitteiden edistäminen edellytti keskusteluja,
kokoontumisia ja yhdessäoloa. Ne puolestaan
edellyttivät Pohjolan karussa ilmastossa kattoa
pään päälle. Tuvat ja pirtit olivat ahtaita.
Suomessa ei ollut vanhastaan selviä tai luontevia kokoontumispaikkoja tarjolla, ehkä joitakin kunnantupia, koulurakennuksia tai kievareita, suurempien asutuskeskusten ravintoloita, hotelleja ja vastaavia lukuun ottamatta.

Kun oma talo oli valmis, oli mahdollista koota
varoja yhteisten tavoitteiden hyväksi myös järjestämällä mm. erilaisia kulttuuritapahtumia
ja huvituksia.

A LVA R A A LTO - M U S E O

Ensimmäiset talot
Ensimmäisenä aatteellisista yhdistyksistä omia
taloja alkoivat rakentaa vapaaehtoiset palokunnat. Samoihin aikoihin myös kasvava raittiusliike innostui rakentamaan. Laitilaan vuonna
1886 valmistunut Raittiushuone Walo lienee ensimmäinen seurantalo Suomessa. Ensimmäisten joukossa olivat myös vuonna 1887
Vaasaan ja Jyväskylään rakennetut VPK:n talot sekä Poriin rakennettu raittiusseurantalo.
Muutaman vuoden kuluttua rakennettiin ensimmäinen työväentalo Turkuun ja nuorisoseurantalo Kauhavalle.
Nykyisissä seurantaloissa on näitäkin vanhempia rakennuksia, jotka ovat seurantaloiksi
muutettuja, alun perin muuhun käyttöön tehtyjä rakennuksia. Vanhimmat maamiesseurantalot ja kotiseututalot ovat juuri tällaisia seurantaloiksi muutettuja rakennuksia, kuten entisiä
kansakouluja ja tilojen päärakennuksia. Seurantalo saatettiin tehdä myös vanhan asuinrakennuksen tai riihen hirsistä tai vain siirtämällä
vanha rakennus toiseen paikkaan.

Alajärven nuorisoseuran talo vuodelta 1919 on
Alvar Aallon varhaisimpia toteutuneita suunnitelmia.
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M U S E O V I R A S TO

Varhaisin kaikki talotyypit sisältänyt tilastotieto kertoi, että noin 3,5 miljoonan asukkaan Suomessa oli vuonna 1939 runsaat 2400
seurantaloa tai talo-osuutta. Suomen- ja ruotsinkielisillä nuorisoseuroilla oli 861 taloa, sosialidemokraattisilla työväenyhdistyksillä 727,
suojeluskunnilla 406, maatalousseuroilla 298,
raittiusyhdistyksillä 77 ja maalaisliiton paikallisilla osastoilla 48 seurantaloa. Näiden lisäksi oli
vielä joukko eri järjestöjen yksittäisiä taloja.
Yhteislukumäärä on seitsemän vuosikymmentä myöhemmin hämmästyttävän samansuuntainen. Seurantaloja on Suomessa tällä hetkellä noin 2 500 eli saman verran kuin Tilastokeskuksen mukaan kaikkia muita kulttuurirakennuksia yhteensä ja kolme kertaa niin paljon
kuin kirkkoja.
Uusia seurantaloja ei ole rakennettu 1970luvun jälkeen kuin aivan muutamia ja nekin
yleensä palaneen seurantalon tilalle. Kymmenittäin lakkautettuja kansakouluja on kuitenkin muutettu kylätaloiksi.

Raittiusseuran tilaisuus Kauhajoen Harjan kylässä raittiusseuran talolla 1910-luvulla. Kuvan on ottanut Juho Niemi
Kauhajoelta.

Eniten seurantaloja on Pohjanmaalla, Uudellamaalla ja Hämeessä. Mustasaaren kunnassa Pohjanmaalla on lähes 40 seurantaloa, joista reilu 20 on ruotsinkielisten nuorisoseurojen
rakentamia.

Tontin hankinta
Seurantalot ovat maaseudun ja kaupunkien julkisia rakennuksia ja niiden rakentamisessa on
paikan valinnalla ollut tärkeä merkitys. Tontti ja talon paikka yritettiin saada keskeiseltä,
kauniilta ja hyvältä rakennuspaikalta sekä hyvien ”talvi- ja vesiteiden varrelta”, kuten Lohjan
Karstun seurantalon sijaintia kehuttiin Pyrkijä-lehdessä vuonna 1908.
Oman tontin, rakennusmateriaalien tai valmiin talon hankkimiseen oli monia keinoja, joiElävää historiaa
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viralan ty ö väenyhdistys

Viralan työväenyhdistyksen talo Tiehaara vuodelta 1932
heti valmistumisensa jälkeen.

ta sovellettiin eri järjestöissä paikallisten mahdollisuuksien mukaan. Joskus tontti tai palsta
taloa varten saatiin lahjoituksena maanomistajalta, yksityishenkilöltä tai yhtiöltä. Se saatettiin myös ostaa muodollisella summalla myyjän halutessa tukea kyseistä aatetta ja järjestön
toimintaa.
Joillain aatteellisilla yhdistyksillä, varsinkin
työväenyhdistyksillä, oli poliittisen vastustuksen vuoksi monesti vaikeuksia hankkia tonttia.
Talot tarvitsivat suuret tontit, sillä niiden pihoilla järjestettiin myös joukkokokouksia. Monesti talon lähelle tehtiin juhla- ja urheilukenttä. Pohjoishämäläisten vuoteen 1930 mennessä
rakennettujen työväentalojen tontit olivat keskimäärin jopa yli 5000 neliömetrin suuruisia.
Vaikka seurantaloja rakennettiin alkuvaiheessa monesti vuokratontille, nykyisin yhdistykset pääsääntöisesti omistavat tontit. Monen
kaupunkitalon kohtaloksi on koitunut tontin
arvon nousu: tontti on myyty ja talo purettu.

Rakennustoimikunnat
Varsin tavallista oli, että seurantalon rakentamista tai hankitun talon käyttöön muokkaamista varten asetettiin toimikunta. Yhdistys12

Elävää historiaa

elämässä asiat opittiin hoitamaan säännöllisin
muodoin. Mitä isompi oli hanke, sitä vastuullisempi oli toimikunnan tehtävä.
Kun esimerkiksi ruotsinkielinen nuorisoseura Föreningen för Nytta och Nöje i Noux perustettiin Marianpäivänä 1906 Espoon Nuuksiossa, ryhtyi se heti hankkimaan itselleen omaa
taloa. Rakennuskomitea muodostettiin vuotta myöhemmin ja se osti pian erään huvilan.
Uudenmaan pienimpiin kuuluvaa nuorisoseurantaloa, Stenhallaa, uudistettiin järjestötoiminnan käyttöön rakennuskomitean laatimien
suunnitelmien mukaisesti ja ohjauksessa.
Ensimmäiseksi valmistuneet talot ja myös
harvat julkiset rakennukset toimivat paikkakunnalla esimerkkinä seuraaville. Vuonna 1908
valmistunutta Helsingin työväenyhdistyksen
taloa suunniteltaessa yhdistyksen johtomiehiä
kävi Tukholmassa asti katsomassa sikäläisen kivitalon mallia.

Talojen rakentaminen
Lahjatontin lisäksi saatettiin materiaaleja, tukkipuuta, lautaa, tiiliä, kattopäreitä tai -huopaa
ja muita tarvikkeita saada ilmaiseksi tai vähäistä
korvausta vastaan, mutta ei suinkaan aina. Taloa rakennettiin tai valmista taloa muokattiin
tavallisesti talkoilla.
Seurantalot on pääosin rakennettu puusta,
jota on ollut helposti saatavilla, ja jonka käsitteleminen kuului talojen rakentamisen alkuaikoina jokamiehen taitoihin. Ennen sotia
rakennetut puiset seurantalot on tehty yleensä hirrestä.
Kaupunkien kivitalot rakennettiin ajan
hengen mukaan tiilestä ja rapattiin. Helsingin
työväentalo päällystettiin omalta tontilta louhitulla graniitilla.
Työpäivät olivat sata vuotta sitten verraten
pitkiä ja lauantaisinkin oltiin tuolloin töissä, ainakin iltapäivään saakka. Seurantalojen talkootöihin päästiin joko myöhään illalla tai viikon-

HELSINGIN KAUPUNGINMUSEO

Yhdistykset järjestivät mm. tanssiaisia kerätäkseen varoja toimintaansa ja seurantalon rakentamista varten.
VPK:n tanssiaiset Helsingissä arviolta 1900-luvun alussa.

loppuisin. Se edellytti sitkeyttä, uskoa omaan
asiaan ja voimakasta yhteishenkeä. “Silloin oltiin yksimielisessä puuhassa ja ihmeellisesti aikaa riitti”, kuvaili opettaja Saima Pakarinen
Toukokuun nuorisoseuran talopuuhaa Hausjärvellä.
Kaikille talkoolaisille pyrittiin löytämään
sopivaa tehtävää: lapiomiehet, kivityömiehet,
kirvesmiehet, muurarit ja maalarit tiesivät ammattinsa puolesta mitä tehdä. Naiset ja lapset
saattoivat kiertää metsässä hakemassa eristeeksi tarvittavaa sammalta. Myös naisten tehtävää
kahvin keittäjinä ja ruuan laittajina pidettiin
arvossa. Hanuristit tai viulunsoittajat auttoivat
myös tunnelman kohottajina, viimeistään talkoiden päätteeksi järjestetyissä juhlissa.

Huvituksia varojen keräämiseksi
Suuremmissa hankkeissa oli välttämätöntä palkata ammattityöväkeä ja käyttää alan yrityksiä rakennusteknisesti vaativissa kohdissa. Näin
valmistuivat muun muassa maan ensimmäinen
kivinen työväentalo Tampereelle vuonna 1900
ja Helsingin työväenyhdistyksen talo Siltasaareen. Suurten seurantalojen varsinainen rakentaminen ei ollut talkoilla mahdollista, mutta
niidenkin varainkeruuseen tarvittiin paljon vapaaehtoista talkootyötä.
Talkootyö oli usein hyvinkin laajamittaista
ja jatkuvaa. Rahaa kului rakentamisen lisäksi
myöhemmin talon ylläpitämiseen. ”Myydään
vaikka lehmä, mutta työväentalo on saatava”
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kuului erään talohankkeen motto. Varojen kokoamiseksi järjestettiin mm. erilaisia iltamahuveja, juhlia, tansseja ja arpajaisia, joiden palkinnot saatiin tavallisesti lahjoituksena ja olivat arvoltaan huomattavia.
Esiintyjät, järjestyksen pitäjät sekä puffetista vastanneet työskentelivät ilman palkkioita.
Kassaan kertyi tuloja pääsylipuista, vaatehuoneesta, puffetista ja mahdollisesti erilaisista peleistä. Polkupyörän kasvanut suosio mahdollisti
yleisön houkuttelun entistä kauempaa.
Varoja tarvittiin pienempiinkin hankkeisiin,
vaikka osa tarvikkeista tai tonttikin olisi saatu
korvauksetta. Oli hankittava tavallisesti myös
lainavaroja jäseniltä, yhteistyökumppaneilta tai
pankilta. Monesti talo rakennettiin vaiheittain,
sen mukaan miten talkootyöllä ja toiminnalla
hankittuja varoja oli käytettävissä.

Seurantaloja on kaikenkokoisia: pienestä muutaman kymmenen neliön mökistä tuhansia neliömetrejä käsittäviin hulppeisiin kivitaloihin.
Seurantalon keskimääräinen koko on 380 neliömetriä. VPK:n talot ja työväentalot ovat keskimääräistä suurempia, kotiseututalot ja marttatalot pienempiä. Seurantalojen yhteenlaskettu pinta-ala on arvioilta noin miljoona neliömetriä, mikä on noin kahdeksasosa maamme
kaikkien kokoontumistilojen pinta-alasta.
Noin neljäsosa maamme seurantaloista on
arvioitu kulttuurihistoriallisesti arvokkaiksi rakennuksiksi paikallisissa, maakunnallisissa ja
valtakunnallisissa kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten luetteloissa. Asiantuntijat ovat siis katsoneet, että niillä on merkittävää historiallista tai rakennushistoriallista arvoa
tai että niiden säilyttäminen on tärkeää osana
maisemaa tai muuta miljöökokonaisuutta.
Yleisesti rumanakin pidetyssä seurantalossa
voi nähdä kauneutta. Erityisesti 1960-luvulla
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Vuolenkosken Maamiesseurantalon talkooilmoitus.
Toisinaan korjaushankkeet ja talkoot jatkuvat vuosia.

Kauniit ja parjatut
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Sääksmäen Ritvalan kylässä on vietetty jo ammoisista ajoista helluntain juhlaa Helkaa.
Juhlintaan liittyvä kulkue päättää matkansa Ritvalan nuorisoseurantalon pihalle.

rakennettuja taloja tarkastellaan usein tarpeettoman kriittisesti. Uhanalaisimmillaan rakennus lienee juuri noin nelisenkymmentä vuotta
valmistumisen jälkeen, jolloin siinä ei enää ole
uutuusarvoa mutta ei vielä vanhuuden tuomaa
viehätystäkään.

Alkuperäiset, muutetut, menetetyt
Seurantalot ovat eläneet vilkasta elämää ja siksi niitä on paljon myös muutettu ja muokattu.
Varsinkin sisätilat ovat muuttuneet sekä tilajärjestelyiltään että pinnoitteiltaan. Riihimäelle
on siirretty työväentalomuseoksi Teuron työväentalo, jossa voi aistia, minkälainen tunnelma 1900-luvun alun seurantalolla oli.
Seurantalot on usein rakennettu monessa vaiheessa. Lempäälän työväentalo on tässä mielessä tyypillinen. Ensin työväenyhdistys
osti vanhan asuinrakennuksen, josta tehtiin

näyttämö, kun taloa vuonna 1901 laajennettiin salilla ja ravintolalla. Myöhemmin taloon
on rakennettu eteis- ja WC-tilat käsittävä laajennus. Viimeisessä laajennusvaiheessa vuonna
1991 rakennettiin näyttämön pukuhuone sekä
laajennettiin eteistä ja vahtimestarin asuntoa.
Seurantaloja on myös otettu muuhun
käyttöön: Mikkelin vuonna 1893 rakennettu
VPK:n talo muodostaa pääosan kaupunginteatterista, Rauman vuonna 1900 rakennetusta
VPK:n talosta tuli osa kaupungintaloa, Kotkan työväentalo vuodelta 1907 toimii konserttitalona ja Koijärven vuosina 1920–1922
rakennetusta nuorisoseurantalosta on tehty
kirkko.
Monet upeat ja mielenkiintoiset seurantalot kuten Haminan VPK:n talo, Porin työväentalo Torppa ja Kaustisen vanha nuoriseurantalo on valitettavasti purettu. Jotkut
ovat palaneet.
Elävää historiaa
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Talojen tärkeyttä monilla paikkakunnilla ilmentää se, että usein talo on rakennettu moneen kertaan uudestaan palaneen tilalle. Esimerkiksi Laihian nuorisoseurantalo on rakennettu kolme kertaa samalle paikalle, viimeisin
viime vuosituhannen lopussa.
Monessa kylässä ja kaupunginosassa talot
ovat asukkaiden kansalaistoiminnan keskuksia, joissa jumpataan, harrastetaan teatteria ja
käydään kansalaisopiston kursseilla. Ne ovat
edelleen myös tärkeitä kokoontumispaikkoja
ja juhlatiloja. Seurantalojen keskusjärjestöille
tehdyn kyselyn perusteella on saatu arvio, että seurantaloilla on yhteensä useita miljoonia
käyntikertoja vuodessa. •

Aro, Jorma. Kylän ja kunnan kulttuurikeskus seurantalo
– mahdollisuuksien talo. VSL, Vaasa 1989.
Pakkala, Leni; Ulla Rahola (toim.). Näin korjaamme seurantalon. Suomen Kotiseutuliitto, Helsinki 1985.
Heinämies, Katariina (Kati), Suomen Nuorison Liiton alaisten nuorisoseurojen talot ennen vuotta 1920. Painamaton
pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopiston taidehistorian laitos 1981.
Niemelä, Jari. Lääninlampureista maaseutukeskuksiin. Maaseutukeskusten ja niiden edeltäjien maatalousneuvonta
1700-luvulta 1990-luvulle. Tampere 1996.
Laaksovirta, Simo; Tero Tuomisto (toim.). Työväentaloseminaari 1982. Kiikala 1984.
Yhdistystalotoimikunnan mietintö. Komiteanmietintö
1983:34. Opetusministeriö, Helsinki 1983.

Frivilligarbete och donationer

F

ör omkring hundra år sedan byggdes det
föreningshus intensivt i Finland. I anskaffningen av ett eget hus uppvisade de olika folkrörelserna många gemensamma drag. Tomten
kunde man ibland få till skänks av markägaren, likaså byggnadsmaterial, virke och takspån,
men det hände ingalunda alltid.
Frivilliga insatser behövdes för anskaffning
av medel samt för uppförande och underhåll av
huset. För större hus i tätorter var man tvungen
att anlita avlönad arbetskraft och även företag i
branschen för sådant som krävde byggnadstekniskt kunnande. När det egna huset stod färdigt
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kunde man samla in medel för de gemensamma
syftena genom att anordna bl.a. kulturevenemang och nöjestillställningar.
År 1939 fanns det i Finland drygt 2 400
föreningshus eller andelar i hus. De svenskoch finskspråkiga ungdomsföreningarna hade
861 hus, de socialdemokratiska arbetarföreningarna 727, skyddskårerna 406, lantmannaföreningarna 298, nykterhetsföreningarna 77
och agrarförbundets lokalavdelningar 48 föreningshus. Dessutom ägde vissa organisationer ett antal hus. Dagens siffror är förvånansvärt likartade. •

Henrik Stenius, dosentti

Suomalaiset kansanliikkeet ja julkinen tila

Y

hteisellä tilalla, ihmisten vapaan kanssakäymisen maantieteellä, on oma historiansa.
Pohjoismaisessa talonpoikaisessa yhteiskunnassa löytyi selkeä ja näkyvä keskiö, kiistämätön
akseli, jonka ympärillä yhteiset maalliset ja uskonnolliset asiat pyörivät. Tämä tila oli kirkko
saarnatuoleineen sekä kirkon julkisivun edessä
sijaitseva kenttä, kirkonmäki.*
Pohjoismaissa kirkon asema lujittui paljolti
uskonpuhdistuksen seurauksena myöhäiskeskiajalla. Keskiajan erottelu maallisen ja hengellisen vallan välillä hälventyi. Pohjoismaat ”islamisoituivat” siinä, että valtion ja kirkon välillä
ei ollut enää mitään rakoa.
Muualla Euroopassa järjestäydyttiin pian
uskonpuhdistuksen jälkeen eri vapaaehtoisjärjestöihin: salaseuroihin, talousseuroihin, lukuseuroihin jne., joissa enemmässä tai vähemmässä määrin osoitettiin oppositiohenkisyyttä.
Näin ei ollut Pohjoismaissa. Täällä järjestäydyttiin 1700-luvulta lähtien, mutta seurauksena ei
ollut yhtenäisen normikulttuurin purkaminen.
Päinvastoin, täällä varhaiset uskonnolliset ja valistusajan liikkeet ilmaisivat lojaaliutta kuningasta ja kirkkoa kohtaan.
Tämä piirre oli leimaa-antava koko Pohjoismaisen järjestäytymisen ensimmäiselle vaiheelle, assosiaatioiden kaudelle 1750–1860, jolloin yhteiskunnan ylempien kerrosten edusta*

Keskiajan Euroopassa tila kirkon portin edessä oli samalla lailla erityinen. Siellä sub portico, in atrio, ante gradus
ecclesie ratkaistiin oikeudellisia kiistoja, vannottiin valoja ja allekirjoitettiin erilaisia sopimuksia. Se oli myös
paikka, johon turvapaikanhakijat hakeutuivat. Portti oli
siksi usein punaiseksi maalattu rode dure ja jalopeuroilla
koristettu inter duos leones korostaakseen tilan juridista
symbolista valtaa.

jat saattoivat assosiaatioperiaatteen mukaan,
riippumatta siitä mihin säätyyn he kuuluivat,
liittyä vapaaehtoisyhdistyksiin. Tämän ajan vapaaehtoisjärjestöt muodostivat täten keskeisen
osan sellaista poliittista kulttuuria, jossa opposition käsitettä oli tuskin olemassa.
Vapaaehtoisjärjestöt saivat liikkumatilaa,
koska ne eivät haastaneet vallanpitäjiä tai lietsoneet ristiriitoja. Muualla vapaaehtoisjärjestöt
ottivat haltuun julkista tai näennäisjulkista salaseurojen tilaa aggressiivisella oppositiopolitiikalla. Kun muualla Euroopassa sekä pietismi
että valistus jakoivat yhteiskuntaa poliittisesti
eri leireihin, pohjoismaissa ne eivät haastaneet
yhdenmukaisuuden ihannetta.
Suuri ero etelän ja pohjoisen, käyttäen Itäja Pohjanmerta rajana, välillä oli myös siinä,
että etelässä kehittyi rikas kaupunkikulttuuri,
jonka poliittinen ja sosiaalinen painoarvo oli jo
myöhäiskeskiajalla maalaiskulttuuria tärkeämpi. Tässä kaupunkikulttuurissa syntyi rinnakkaisia julkisia tiloja, kuten kirkon omat piazzat
sekä kaupungin hallinnon ja kauppiaiden omat
tilat, joissa yleisö asioi tai vietti aikaansa. Firenzessä poliittisilla puolueilla oli omat tilansa jo
1300-luvulla.

Uusi osallistuva kansalainen
Pohjoismainen yhdenmukaisuuden ihanne loi
seuraavassa historiallisessa vaiheessa kansanliikkeitten ajanjaksona 1800-luvun jälkipuoliskolla
otollisen maanperän demokraattisille uudistuksille. Yhdenmukaisuuden ihanteella oli käyttöä,
kun modernisaation arkkitehdit kehittivät tasa-arvoistavia malleja poliittisen, taloudellisen
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ja sosiaalisen elämän eri aloilla. Joukkojärjestöt
ja kansanliikkeet – vapaapalokunnat, urheiluseurat, sivistysseurat, uudet yhteiskunnallisesti suuntautuneet herätysliikkeet, raittiusliike,
nuorisoseuraliike, työväenliike, osuustoimintaliike sekä talonpoikaiskulttuurin eri etujärjestöt – toivat mukanaan selkeämmin opposition
tunnuspiirteet.
Verrattuna aikaisempiin yhdistyksiin – salaseuroihin, talousseuroihin, pipliaseuroihin
ja kirjallisuusseuroihin – uudet kansanliikkeet
olivat sekä vaatimassa että rakentamassa vaihtoehtoista yhteiskuntaa. Kansalaisilla tuli olla
oikeus, ja jopa velvollisuus, osallistua yhteiskunnallisiin rientoihin. Tämä oikeus oli olemassa riippumatta siitä olivatko he isännänvallan alaisia tai ei.
Varhainen raittiusliike ja työväenliike tulkitsivat tätä velvollisuutta niin, että kansalaisjärjestöjen tuli selkeästi ottaa kantaa yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Näin tehtiin mm. vaatimalla lakiuudistuksia, ennen kaikkea kieltolakia, mutta myös työsuojelulakeja ja äänioikeuslakeja.
Pohjoismaita voidaan siis tarkastella kokonaisuutena, koska nämä yhteiskunnat kehittyivät ennen kansallisuusaatteen ja kansanliikkeitten aikaa samansuuntaisesti. Maat ottivat
vastaan uskonpuhdistuksen haasteet samansuuntaisilla ratkaisuilla, jotka pitkälti selittävät, miksi pohjoismaat vielä tänään ovat samankaltaisia.

Kansanliikkeet ja kansallisvaltiot
Pohjoismaiden erot syntyivät ennen kaikkea
1800-luvuilla. Kansallisvaltion rakentamisen
haasteet Ranskan vallankumouksen jälkeen
otettiin vastaan Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa, Suomessa ja Islannissa erilaisin keinoin.
Kansanliikkeillä oli tässä prosessissa ratkaiseva asemansa. Kansanliikkeet loivat modernit
kansallisvaltiot. Kansanliikkeitten historia tar18
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joaa näkökulman, jonka avulla pystytään sekä kuvaamaan että selittämään, miksi pohjoismaiden poliittiset kulttuurit sittenkin eroavat
toisistaan.
Ruotsissa, jossa keskusvallan historiallinen
oikeutus koettiin varsin vahvaksi, taistelu kansakunnan puolesta ei sytyttänyt kansaa ja kansanliikkeitä, kuten epäitsenäisessä Suomessa.
Ruotsissa vapaaehtoisjärjestöjä käytettiin väylänä, jonka avulla ilmaistiin erillisintressiä. Tämän seurauksena Ruotsin vapaaehtoisjärjestöt
ovat enemmän pirstoutuneita lahkoihin kuin
esimerkiksi Suomessa.
Suomessa kansanliikkeet hillitsivät erillisintressien korostamisen yhteisen kansallisen edun
nimessä. Yhteiskuntakeskustelussa käytiin taistelua siitä, kenellä oli oikea vastaus kysymykseen, mikä on kansakunnan etu ja mitkä ovat
kansan varsinaiset tarpeet.
Täällä ei syntynyt virkamiesvallan vastaista
oppositiota, kuten muualla pohjoismaissa. Virkavalta, eritoten opettajat ja papit, olivat keskeinen osa oman kansakunnan rakentamisprosessia – samoin olivat nuoret, jotka yhteiskunta
koulutti tällaisiin tehtäviin, eli ylioppilaat.

Liikkeiden tilat ja talot
Tärkeä osa tätä kansakunnan luomisprosessia
olivat kansanliikkeitten luomat uudet konkreettiset yhteiset tilat. Maaseudun niityt, kuten
myös taajamien kentät, kunnostettiin erilaisia
juhlia varten. Ennen muuta rakennettiin kuitenkin talkoovoimin yhdistysten omia taloja.
Julkisuuden maantieteessä yhdistysten talot
olivat kirkkojen jälkeen selkeästi mahtipontisimmat yhteiset tilat. Niiden arkkitehtuuri oli
joskus jopa kirkkoarkkitehtuuriakin ylevämpää.
Julkisuuden maantieteessä perinteisiä tiloja olivat käräjät, markkinat sekä nuorison omat riennot: silloilla järjestetyt lauantaiehtoon tanssit.
Tilanne oli uusi. Kansalaiset suuntasivat vapaa-aikanaan askeleensa yhdistysten omiin ta-

museovirasto

loihin ja saattoivat omaksua monia uusia rooleja: julkinen keskustelija omine yhteiskuntakäsityksineen, lehtien kirjoittaja ja lukija, lainakirjaston asiakas, teatterin esiintyjä, kuorolaulaja,
agitaattori, lakonjärjestäjä, lakonrikkurien värvääjä, virkailija, joka kantoi vastuun yhteisten
asioiden hoidosta, urheilija ja urheilukilpailujen järjestäjä sekä tiettyinä vuosikymmeninä vapaaehtoiskaartilainen tai suojeluskuntalainen.
Suomalaisten yhdistystalot voidaan historiallisessa katsonnassa luokitella seuraaviin pääluokkiin:
1. Me ja te. Luokkaveljeily varhaisissa yhdistystaloissa, ennen kaikkea kaupunkien VPK-taloissa 1800-luvun viimeisinä vuosikymmeninä.
Kansanliikkeet nousivat esiin sinä murroskautena, jolloin sääty-yhteiskunnan etuoikeudet
ja erivapaudet poistettiin – Suomessa pääasiallisesti 1860- ja 1870-luvuilla. Tässä tilanteessa piti löytää uusia tapoja tulla toimeen keskenään muodollisesti tasavertaisina kansalaisina.

Kansanliikkeillä oli ratkaiseva asema suomalaisen kansallisvaltion luomisessa. Kuvassa Oulaisten nuorisoseuran laulu-,
soitto- ja urheilujuhlat vuonna 1922.

Työväenluokan edustajat hämmästelivätkin sitä, että he pystyivät muodollisesti tasavertaisina kansalaisina viettämään vapaa-aikaa yhdessä
säätyläisten kanssa. 1860-luvulta lähtien voitiin
tanssiaisissa havaita säätyläisherran tanssittavan
työväenperheen tytärtä.
Tämä tanssilattiatasa-arvoisuus kulki rinnan modernin tasa-arvoisen kansalaiskäsitteen
kehityksen kanssa. Ei ollut mikään sattuma,
että Euroopan ensimmäinen demokraattinen
edustuslaitos kokoontui vuonna 1907 ensimmäistä kertaa arkkitehti Theodor Höijerin piirtämässä komeassa Helsingin VPK:n talossa. Ei
liene myöskään sattuma, että tätä tasavaltalaista
perinnettä on vaalittu tasavallassa niin heikosti, ettei tämän merkittävän talon purkamista
1960-luvun alussa kyetty estämään. Yhdistystaloista kenties hienoin purettiin.
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2. Tulkaa meille. Oma talo, johon kaikki paikkakuntalaiset ovat olleet tervetulleita. Nuorisoseurojen tai työväentalojen asema monilla paikkakunnilla on niin dominoiva, että ne samalla muodostavat koko paikallisyhteisön oman
kulttuurikeskuksen. Talo oli tietyn kansanliikkeen oma, mutta käytännössä se kokosi kaikki
paikkakuntalaiset yleisökseen – aina muutamine poikkeuksineen. Ruukin patruuna ja hänen
läheisensä eivät ehkä sittenkään osallistuneet
työväentalon tanssiaisiin. Periaatteellinen työväenliikkeen edustaja jätti ehkä sittenkin paikallisen nuorisoseuran tanssit väliin.
3. Me ja ystävät. Talot, johon vain oma väki
ja sen ystävät ovat olleet tervetulleita. Kaikilla
paikkakunnilla ei ollut sellaista yhdistystä, jolla
olisi ollut hallitseva asema vapaaehtoistoimin-

nassa, vaan eri kansanliikkeet kilpailivat keskenään. Tällaisessa asetelmassa askelten suuntaaminen tietyn yhdistystalon suuntaan on ollut
selkeämmin yhteiskunnallinen kannanotto.
4. Omat jäsenet. Sulkeutuminen ulkoisesta
maailmasta tapahtui sellaisten yhdistysten tiloissa, joihin ainoastaan omat jäsenet ovat olleet tervetulleita. Tämä koskee mm. eräitä uskonnollisia lahkoja, mutta myös erityyppisiä
vapaaehtoisjärjestöjä, joissa harrastettiin jotain
erityistä harrastusta.
Suomalaisten yhdistystalojen historia on komea. Entä talojen tulevaisuus? Onko niitten
kukoistuksen aika menneisyydessä. Ei välttämättä. Tilanteessa, jossa paikallinen saa uutta
poliittista merkitystä, yhteisten tilojen merkitys taas kasvaa. •

Folkrörelser och offentliga rum i Finland

M

ed reformationen befäste kyrkan på
senmedeltiden i hög grad sin ställning
i de nordiska länderna. Skillnaden mellan den
världsliga och den andliga makten luckrades
upp, och frivilligorganisationer fick spelrum,
på grund av att de inte uppmuntrade till konflikter.
Enhetsidealet skapade i nästa historiska
epok en god jordmån för demokratiska reformer. Det sena 1800-talets folkrörelser ställde
krav på och byggde samtidigt upp ett alternativt samhälle, ett civilsamhälle. Man ansåg att
20
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frivilligorganisationerna tydligt och klart skulle
ta ställning i samhälleliga frågor.
Till skillnad mot till exempel Sverige hade
folkrörelserna i Finland, i det gemensamma nationella intressets namn, en dämpande effekt på
särintressen. I samhällsdebatten tvistade man
om vem som hade det rätta svaret på frågan vad
som var nationens intresse och vad som var folkets egentliga behov.
En viktig del i detta nationsbygge var de gemensamma rum som skapats på folkrörelsernas
försorg – föreningshusen. •

Liisa-Maria Hakala-Zilliacus, kulttuuriasiainneuvos

Signe Brander, Helsingin kaupunginmuseo

Eduskunta seurantaloilla

Eduskunnan ensimmäinen istunto pidettiin
Helsingin VPK:n tiloissa vuonna 1907.

K

ansalaiset ovat rakentaneet kokoontumispaikoikseen seurantaloja. Monet niistä
ovat toimineet poliittisen toiminnan tyyssijoina. Seurantaloissa on kokoontunut myös Suomen eduskunta: kansalle kuuluvan valtiovallan edustaja ja poliittisen päätöksenteon tärkein
valtioelin. Se on pitänyt täysistuntojaan kaikkiaan viidessä eri rakennuksessa. Kaksi niistä
on ollut seurantaloja.
Toukokuussa 1907 toimintansa aloittaneen
yksikamarisen eduskunnan ensimmäinen toimitila oli Helsingin vapaaehtoiselta palokunnalta vuokrattu Vapaapalokunnantalo osoitteessa Hakasalmenkatu 3, nykyisin Keskuskatu
7. Arkkitehti Theodor Höijerin suunnittelema
rakennus oli valmistunut vuonna 1889.
Palokunnantalon hieno juhlasali lehtereineen sopi hyvin eduskunnan täysistuntojen
pitopaikaksi. Saliin siirrettiin kalustoa Säätytalolta ja teetettiin toisinto valtiopäivien kuvasymboliksi tulleesta Patria/Lex -veistoksesta. Veistoksen yläpuolelle sijoitettiin Suomen
leijonavaakuna suuriruhtinaskunnan kruunuineen. Eduskunnan valiokunnat kokoontuivat

edelleen Säätytalolla ja myös eduskunnan kirjasto jäi sinne. Eduskunta jätti VPK:n talon
neljän vuokralaisvuoden jälkeen.
Alun perin uusrenessanssityylisen rakennuksen ulko- ja sisäarkkitehtuuria muutettiin
myöhemmin niin, että se oli lopulta sileä, vaalea liikerakennus ja entinen istuntosali oli jaettu
välipohjalla kahteen kerrokseen. Talossa toimi
muun muassa arkkitehti Aarne Ervin suunnittelema ravintola Kestikartano. Rakennus purettiin vuonna 1967.
Seurantalolla Helsingissä eduskunta piti täysistuntonsa myös vuonna 1939. Marraskuun viimeisenä päivänä syttyi talvisota ja uuden Eduskuntatalon läheisyyteen pudotettiin
lentopommeja. Kansanedustajat kuljetettiin
Vallilan työväentalolle, jossa samana iltana oli
kaksi salaista istuntoa. Eduskunnan evakkotaival jatkui yöllä Etelä-Pohjanmaalle Kauhajoelle.
Siellä kokoonnuttiin koulurakennuksessa.
Vallilan työväentalo osoitteessa Sturenkatu
27 oli arkkitehti L. E. Hansténin 1920-luvun
lopulla piirtämä. Se purettiin vuonna 1972. •
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Kari Sallamaa, professori

Seurantalot Suomen kirjallisuudessa

S

eurantalot liittyvät suomalaisen kansalaisyhteiskunnan syntyyn. Jotta takana osaltaan oleva suomalaisuusaate fennomania saattoi lihallistua, tarvittiin kansan mobilisoimista, kansanliikkeitä. Monipuolisen toiminnan
pesäpaikaksi kaivattiin omia tiloja. Myös ruotsinkielisellä puolella oli vastaavanlaista liikehdintää ja monenlaisia seurantaloja.
Koska kirjallisuudella oli fennomanian propagoimisessa tärkeä merkitys, on kiinnostavaa
tarkastella, miten seurantalot näkyvät teosten
lehdillä.
Luontopainotteisessa suomalaisessa kirjallisuudessa rakennetulla ympäristöllä ei ole
niin keskeistä osaa, että esimerkiksi yhteiset
kokoontumistilat saisivat erityishuomiota. Ne
ovat ikään kuin itsestään selvää taustaa. Harvoin seurantalo nousee teoksissa teemaksi, mutta tapahtumapaikkana se monesti on.

Maaseutunuoriso herää
Aikuisille talonpojille kokoontumiseen riittivät
talojen salit, kuten luemme kulttimaineen saaneessa Volter Kilven yhdenpäivän romaanissa
Alastalon salissa vuodelta 1933. Nuoriso alkoi
kuitenkin tarvita yhdessäolotiloja omin ehdoin
ja täysikasvuisten kontrollin ulottumattomissa. Eritoten maaseudun nuorison järjestäytyessä
nuorisoseuroiksi alkoi vilkas talonrakennus.
Vihtori Peltonen, kirjailijanimellään Johannes Linnankoski, oli ihanteikas nuorisoseuraja raittiusaktivisti. Erityisesti merkittäviä olivat herätyshuudot hänen toimittamassaan
Uusimaa-lehdessä. Niitä on luettavissa hänen
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kootuissa teoksissaan. Toistuvasti hän painottaa maaseudun nuorison tarvetta valistukseen
ja siveellisyyteen – esimerkiksi vuonna 1897
kirjoittamassaan artikkelissa ”Nuorisoseuroille
hiukan huomioon otettavaa”. Omat tilat olivat
Linnankosken mielestä merkittäviä terveen toiminnan pesiä.
Laajassa artikkelissaan ”Nuorison tupa” Linnankoski on huolestunut siitä, että kansakoulunsa päättäneet nuoret ajautuvat pian tylsyyteen: nurkkatansseihin, kortinpeluuseen, juopotteluun, yöjalassa käyntiin ja ilkivaltaan.
Lääkkeeksi tarvitaan hyviä harrastuksia omassa
nuorisotuvassa: lehtien yhteistä lukua, keskusteluja, laulua, seuraleikkejä ja näytelmiä. Linnankoski ei tahdo velvoittaa muutenkin ylirasitettuja kansakoulunopettajia, vaan laskee vastuun nuorisolle itselleen. Silti kyläauktoriteetin
vierailu talolla silloin tällöin olisi eduksi.
Maalaisliiton perustaja Santeri Alkio aloitti
toimintansa nuorisoseuraliikkeessä Laihialla ja
laajemminkin Etelä-Pohjanmaalla. Valtakunnallista painoa hän sai vuodesta 1890, jolloin
hänestä tuli nuorisoseuraliikkeen pää-äänenkannattajan Pyrkijän päätoimittaja. Lehdessään
hän kirjoitti seurojentaloista useasti.
Vuonna 1914 julkaistussa romaanissaan
Uusi aika Alkio osoittaa, että nuorisoseuran talo voi olla uusien aatteiden kylvökone. Muuttuneen elämänasenteen perustaksi muodostuvat
talolla pidetyt, suuren suosion keräävät luentokurssit, joissa käsitellään soiden ojittamista,
nykyaikaista karjanhoitoa, osuustoimintaa, kesannointia ja näiden tehostuneeseen maatalouteen liittyvien aiheiden jatkoksi nuorison kas-

Anna-Maija Halme

vatusta. Ratkaisevan yhteistyövirikkeen herättää agronomi Peltomiehen esitelmä kyläsuon
kuivattamisesta.
Soiden perkaus sai ajan kirjallisuudessa laajemminkin kansanvalistuksellista symboliikkaa. Kuudensadan hehtaarin laajuisen suoaukean viemäröinti saa koko kyläkunnan liikkeelle. Nuorisoseuraan perustetaan urheilujaosto.
Käsityökurssit herättävät organisoidun käsillä
tekemisen tarpeen, kansakoulun oppilasmäärä
kasvaa räjähdysmäisesti jne.
Kustavin suojeluskuntatalo Tuulentupa
oli Volter Kilvelle tärkeä kyläläisten tapaamispaikka, jossa hän monesti esiintyi. Hänen teoksissaan se ei silti näy: ne takautuvat kauemmas,
1800-luvun loppupuoliskolle. Tuulentupa on
edelleen Kustavin kesäisten Kilpi-päivien tapahtumien keskus.

Santeri Alkio kirjoitti nuorisoseurantaloista kirjassan
Uusi aika. Työväentalon rakentaminen on keskeinen
tapahtuma Väinö Linnan Täällä Pohjantähden alla
-trilogian ensimmäisessä osassa.

Seurojentalojen keskeinen varainhankintamuoto ovat olleet tanssit. Lehti-ilmoituksen
standardimuoto oli: ”Tanssit Talolla”. Ne ovat
Jussi Kylätaskun vuonna 1974 kirjoittaman
balladidraaman Runar ja Kyllikki kronotooppi,
ajan ja paikan tihentymä. Seuraintalon nurkalla
aputyömies Runar Karlsson kokee nöyryytystensä huipun. Härkä-Heikki panee hänet viinapullonsa vahdiksi kieltäen maistamasta siitä.
Leväperäinen liikeapulainen Eija lainaa häneltä takin voidakseen rakastella ”Pusu-Peltosen”
kanssa. Runar kokee itsensä täysin kyläyhteisön
ulkopuoliseksi. Tulos on traaginen: heti seuraavassa kohtauksessa hän tapaa tiellä seurakuntasisar Kyllikin, ja jälki on veristä.

Työväen torpat nousevat
Fennomanian lapsena voidaan pitää myös työväenliikettä. Nuorsuomalaiset kaappasivat sen
johtamisen wrightiläisen alkuvaiheen jälkeen
haltuunsa, ennen kuin työväki otti 1800-luvun lopussa ohjakset omiin käsiinsä ja liike alkoi laajeta. Työväentalot, joita monin paikoin
kutsuttiin torpiksi, ovat olleet monipuolisen
toiminnan keskuksia.
Väinö Linnan eepoksen Täällä Pohjantähden alla (1959–1962) ensimmäisen osan keskeinen tapahtuma on Pentinkulman työväentalon rakentaminen talkoovoimin, niin kuin
kaikenlaiset kansantalot pystytettiin. Ensimmäisten eduskuntavaalien 1907 vaalikamppailu käydään vielä siten, että suomettarelaiset eli
vanhasuomalaiset kokoontuvat palokunnantalolla, mutta sosialistien vaalikokous pidetään
räätälimestari Halmeen tuvassa.
Vaalivoiton jälkeen työväenyhdistys hankkii
tontin; tosin se saa maapalan talolliselta vain
vuokralle. Halme järjestää säästöpankista lainan. Itse rakentaminen on yhteinen ponnistus.
Ainoana vastarannan kiiskenä on vanha Koskelan Jussi: ”– Se ny erinomasta kansanvalistamista on. Talkoita talkoitten perään. Millon
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R. Palomeri kuvaa Helsingin työväentalon joukkokokousten sähköisen myrskyistä
ilmapiiriä omaelämäkerrallisessa kronikkaromaanissaan 30-luvun kuvat.
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rakennetaan koulua, millon palokuntaa, millon
työväentaloo… Kohennettas ihmisasuntojakin
yhtä suurella touhulla, niin ei tarttis onnettomien palella”. Talo kuitenkin nousee alttein käsin
ja innostuksella, ja sen avajaistapahtumana on
tulevaisuutta lupaavasti Silanderin Sannin ja
Kivivuoren Jannen häät.
Suomen merkittävin työväentalo on Helsingin Työväenyhdistyksen talo Helsingin Siltasaaressa. R. Palomeri, oikealta nimeltään Raoul
Palmgren, kuvaa sen A-salin joukkokokousten
sähköisen myrskyistä ilmapiiriä omaelämäkerrallisessa kronikkaromaanissaan 30-luvun kuvat
vuodelta 1953. Nykyään työväen rientojen ja
poliittisten tapahtumien keskus on kaupallistunut Paasitorniksi.
Elvi Sinervon vuonna 1948 julkaisema novellikokoelmaan Vuorelle nousu sisältyvä novelli ”Tie työväentalolle” kiteyttää mestarillisesti
yleensäkin seurantalojen iltamien ilmapiirin.
Seinillä on urheiluseuran kuvia, kunniakirja,
lehden mainos, katossa roikkuu serpentiinejä
edellisen karnevaali-iltaman jäljiltä. Lattia on
kulunut kuoppaiseksi vuosikymmenten tanssinjytkeen alla.
Nuori epävarma puhuja on kutsuttu pitämään kirjallisuusaiheista esitelmää nuorisoosaston orkesterin vetäisemän barrikadimarssin, runonlausunnan ja kisällilaulujen jälkeen.
Hän oivaltaa valtavan kuilun tämän maalaistyöväenyhdistyksen ja edustamansa kaupunkiälymystön, jos kohta sosialistisenkin, maailmojen
välillä. Sen symboliksi nousee ylioppilasneitosen siteeraama Goethe ja suu auki kuunteleva,
mitään ymmärtämätön vanha eukko. ”Hänellä
oli edessään vielä monta työväentaloa, monta
epäonnistumista”.

Talot mykistetään
1930-luvun alun jännittyneessä ilmapiirissä osa
työväentaloista joutui vaaraan. Lapuan liike alkoi uhkailla sosiaalidemokraateista vasemmalla

ollutta työväenliikettä muilutuksin ja murhin.
Kaikki alkoi syksyllä 1929 Lapuan työväentalolla, jossa vasemmistonuorten Etelä-Pohjanmaan piirin haastekilpailut keskeytettiin repimällä punaiset esiintymispaidat ja pahoinpitelemällä kokousväkeä.
Lapualaisliikehdinnän tuloksena eduskunta
sääti vuosien 1929–34 ns. kommunistilait, jotka lopettivat vasemmistotyöväenliikkeen koko
laillisen toiminnan. Työväentalot joko turmeltiin, suljettiin tai myytiin pakkohuutokaupalla
muihin tarkoituksiin.
Pentti Haanpää seurasi ajan ilmiöitä ja kokosi niistä novellikokoelman työnimellä ”Ilmeitä isänmaan kasvoilla”. Sitä ei hänen elinaikanaan julkaistu eikä muutenkaan erillisenä kokonaisuutena. Se sisältyy hänen Teostensa osaan
3 vuodelta 1976. Siihen kuuluu pari työväentaloja koskevaa tekstiä.
”Taistelu eräästä talosta” käyttää raamatullista kieltä verraten työväen toimintaa hengelliseen. Näkökulmahenkilö, ukko Puustinen,
on aikanaan ollut talkoilla taloa pystyttämässä.
Nyt häntä sapettaa, että yhdistykseltä pois otettu talo on menossa huutokaupalla suojeluskuntataloksi, ”pyssyuskon temppeliksi”. Hän tietää
voimattomuutensa, varsinkin kun hänen toverinsa on peloteltu hiljaisiksi, mutta hän yrittää
silti urheasti vastustaa tuhotulvaa korottamalla
huutokaupassa tarjouksia säästöjään myöten.
Tietysti suojelukuntalaiset nostavat tarjouksen
niin korkealle että voittavat.
”Isänmaallisuuden tulenpatsaat” ei ole varsinainen novelli, pikemminkin se nykykielellä
voisi olla kolumni. Se lienee julkaistukin jossain
työväen aikakauslehdessä tai vuotuisjulkaisussa,
joita Haanpää ahkerasti avusti. Teksti on hyvin
ironinen. Isänmaallisuuden ilmenemismuotoja
on närkästys siitä, että isänmaattomat saavat
”vieläpä kokoontua erityisiin taloihin pitämään
neuvoa ja seurustelemaan”. Nämä isänmaallista
mieltä häiritsevät linnoitukset on valloitettava
ja tehtävä vaarattomiksi.
Elävää historiaa
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Ensin niihin estetään pääsy naulaamalla ovet
ja ikkunat umpeen. Sitten ikkunat ja irtaimisto
särjetään. Ja lopuksi niitä poltetaan: ”Jonakin
yönä leimahti sitten palamaan ensimmäinen
linnoitus. Hei, se oli taistelu! Vain vähän öljyä
ja pieni tulitikku”. Sarkastisen asetelman luo
kertojan käyttämä sotilaallinen puhetapa ja vastustajan voimaton edustaja: pakeneva akkaihminen vetämässä kelkalla pentujaan halki pakkasyön. Isänmaallinen mielenlaatu ei millään
suostu pitämään tällaista tekoa murhapolttona.
On osattava erottaa tarkoitus keinoista.

Sodan jälkeen SKDL:ksi järjestäytynyt vasen työväenliike sai talonsa ja muun pidätetyn
omaisuutensa takaisin. Toiminta virisi entistä
laajempana. Nyt oli vuorossa suojeluskuntien ja
lottajärjestön lakkauttaminen. Niiden talot olivat uhanalaisia, mutta useimmissa tapauksissa
ne onnistuttiin siirtämään laillisiksi jääneiden
järjestöjen haltuun tai säätiöimään. Kaunokirjallisuus ei juuri tätä prosessia ole seurannut. •

Föreningshus i den finska litteraturen

V

ihtori Peltonen skrev under författarnamnet Johannes Linnankoski ”väckelserop”
med föreningshus som tema i tidningen Uusimaa. Också Santeri Alkio skrev i Pyrkijä ofta
om föreningshus. I romanen Uusi aika (Ny tid)
visar Alkio hur ett ungdomsföreningshus kan
medverka till spridningen av nya idéer.
En dans på ett föreningshus är skådeplatsen
för Jussi Kylätaskus balladdrama Runar och Kyllikki. På dansen upplever Runar kulmen på förödmjukelser som slutar med ond bråd.
Ett centralt inslag i Väinö Linnas epos Här
under Polstjärnan är uppförandet av Folkets hus
i Pentinkulma i form av frivilligarbete. R. Palomeri, pseudonym för Raoul Palmgren, har

26

Elävää historiaa

skrivit en memoarroman med titeln 30-luvun
kuvat (Bilder från 30-talet), där han för sin del
skildrar den förtätat stormiga stämningen på
massmötena i Folkets hus i Helsingfors.
Novellen ”Tie työväentalolle” (Vägen till
Folkets hus), som ingår i samlingen Vuorelle
nousu (Bestiga berg) av Elvi Sinervo, fångar
mästerligt stämningen på soaréer i föreningshus. Pentti Haanpää följde den kris för arbetarföreningarnas hus som de s.k. kommunistlagarna 1923–24 ledde till och sammanfattar sina
iakttagelser i en novellsamling med arbetstiteln
”Ilmeitä isänmaan kasvoilla” (Uttryck i fosterlandets ansikte). •

Terhi Ainiala, dosentti

Honkia, korpia, oppia ja aatetta

I

Jan Ruusuvuori

hminen on nimennyt kaikki tärkeät paikat:
kylät, talot, joet, järvet, jopa mäennyppylät
ja monet muut. Myös seurantalot tarvitsevat
kiistatta nimensä. Mistä kaikkialta aineksia nimiin sitten on ammennettu? Entä millainen on
näiden nimien kuvaama suomalainen maisema
ja suomalaisen mielenmaisema?
Seurantalojen nimet ovat usein luonnonläheisiä. On puita ja metsikköä: Honkamaja,
Koivikko, Kuusisto, Lehtilä, Niinimäki, Vesala.
On myös kallioita, korpia, harjuja, vaaroja ja
rantoja: Harjula, Korpilinna, Leimukallio, Tanhuvaara. Tällaisen nimen taustalla voi olla kotikunnan, kotikylän tai muun paikan nimi: esimerkiksi Jalasranta on Jalasjärvellä. Näin nimi
osoittaa myös paikan sijaintia.
Moni nimi kertoo aatteista ja ideologioista. Aatekumpu, Ihantola, Koittola, Korvenvalo,
Oppikangas, Ponsila, Rehtilä, Taisto, Tarmola
ja Valistustalo paljastavat, millaisia tavoitteita
seuratoiminnalle aikanaan on asetettu. Kirjal-

lisiakin, ennen kaikkea kalevalaisia esikuvia on:
Jukola, Louhela, Sampola, Väinölä. Yhteisöllisyyden viestiä välittävät vahvemmin Heimola,
Toveripirtti, Yhteistupa ja Ystävyystalo. Ilonpidon ja juhlimisen tärkeydestä muistuttavat taas
Huvitorppa, Juhlapirtti, Tanhula ja miksei Onnelakin.
Mutta millainen talo se seurantalo sitten talona on? Useimmiten se on yksinkertaisesti talo: Seurojentalo, Työväentalo, Pyölintalo mutta
monesti myös pirtti: Huvipirtti, Kisapirtti, tupa: Tievantupa, Kaarestupa ja jopa linna: Pilvilinna, Suojalinna tai hovi: Rasihovi, Särkihovi.
Muitakin tavataan: on hallia, kartanoa, keskusta, kämppää, paviljonkia ja torppaa.
Mistä oman seurantalosi nimi on peräisin?
Kertooko nimi ympäristöstään vai kenties seuran aatteista ja toiminnasta? Kuvaako se myös
taloa rakennuksena? Ehkä yllätytkin: yhdestä
nimestä voi olla moneksi. •

Asikkalan Kurhilan-Hillilän
nuorisoseuran talo on nimeltään
Kuhilas. Nimi sopii Kurhilassa
sijaitsevalle talolle ja muistuttaa
samalla perinteisestä maanviljelyskulttuurista.
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Jaakko Korhonen, Höljäkän nuorisoseura

Talon tarina:

Höljäkän Nuorisoseuran Pirtti

H

öljäkän Nuorisoseuran ensimmäinen,
1900-luvun alkuvuosina rakennettu talo tuhoutui tulipalossa uuden vuoden tinanvalajaisissa vuonna 1921. Seuran vireä harrastustoiminta kuitenkin jatkui opintoryhmien kiertäessä talosta taloon ja tavoitteena oli uuden
talon rakentaminen. Rakentaminen otti kuitenkin oman aikansa, olihan työ suuri ja seuran
rahatilanne niukka.
Nykyinen nuorisoseurantalo vihittiin käyttöön vuonna 1932 ja myöhemmin sille annettiin nimi Pirtti. Se sijaitsee omalla tontilla, entisen paikalla, aivan Höljäkän kylän ydinkeskustassa. Talo tehtiin pitkälti talkootyönä ja lahjoitusvaroin. Esimerkiksi seinähirret saatiin lahjoituksena kyläläisiltä. Mutta lainaakin jouduttiin
ottamaan ja sitä lyhennettiin talosta saaduilla
vuokratuloilla.
Toiminta oli erittäin vilkasta ja nuorisoseura
rakensi talon läheisyyteen urheilukentän. Myöhemmin se lahjoitettiin silloiselle Nurmeksen
maalaiskunnalle. Urheilun lisäksi harrastettiin
esimerkiksi opintokerhoja, kuorolaulua, lausuntaa ja näyttelemistä.

Evakkokeskuksena ja kouluna
Sotavuodet lamaannuttivat myös seuran toimintaa. Vuosikokoukset kuitenkin pidettiin,
järjestettiin äitienpäivä-, itsenäisyyspäivä- ja
joulujuhlia sekä joitakin illanviettoja ilman
tanssia. Sodan alkuvaiheessa päätettiin hankkia muistotaulu, johon tulisivat kaikkien sodassa kaatuneiden höljäkkäläisten nimet. Muistotaulu sijoitettiin alun perin kylän koululle,
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mutta se siirrettiin nuorisoseurantalolle koulun
toiminnan päätyttyä. Sodan aikana talo toimi
evakkoon lähtijöiden kokoontumispaikkana,
jossa he viettivät viimeisen yön odotellessaan
junaa ja pitkälle evakkotaipaleelle lähtöä.
Sodan jälkeen osa talosta oli vuokrattuna
koulun käyttöön. Vuodesta 1948 lähtien Nurmeksen kansakoululautakunta vuokrasi ravintolahuoneen alakansakoulua varten aluksi kolmeksi vuodeksi. Koulua pidettiin nuorisoseurantalolla kuitenkin vuoteen 1954 asti, jolloin
uusi koulurakennus valmistui. Moni sen ajan
koululainen aloitti opintiensä Pirtin seinien
suojissa ja savuttavan öljykamiinan lämmössä.
Toiminta jatkui vireänä aina 1960-luvun alkuvuosiin saakka. Erityisesti teatteri- ja tanhuharrastus olivat suosittuja tuon ajan nuorten
keskuudessa. Muun muassa muuttoliikkeen
seurauksena seuran toiminta hiljeni ja talo alkoi rappeutua. Talossa järjestettiin enää vain
yksittäisiä tapahtumia sekä esimerkiksi kansalaisopiston ja Marttojen kursseja ja Pelastusarmeijan tilaisuuksia. Salin iltamavierailijoilta ja
muilta talon käyttäjiltä perittiin vuokraa. Keittiö ja ravintola olivat asuinkäytössä.

Uusi nousu
Hiljaiselon jälkeen 1970-luvun puolivälin paikkeilla kylän villi, mutta aktiivinen poikaporukka alkoi etsiä paikkaa, jossa voisi pelata lentopalloa myös talvisaikaan. Katseet kääntyivät
nuorisoseuran taloon, jonka ikkunoita se oli
kivittänyt muutama vuosi aiemmin. Pelilupa
kuitenkin saatiin, ja vanhemmat ihmiset ke-

MARJA ESKELINEN

Pirtti nykypäivänä.

hottivat samalla ottamaan vastuun koko seuran toiminnasta. Siitä alkoi Höljäkän Nuorisoseuran uusi tuleminen – vaikka alkuun porukka varmaankin sai aikaiseksi enemmän tuhoa
kuin hyötyä. Toiminnan painopiste oli aluksi
hyvin liikuntapainotteista. Pelattiin lentopalloa ja sählyä sisätiloissa sekä jalkapalloa ja jääkiekkoa läheisellä urheilukentällä. Tyttöjäkin
tuli toimintaan mukaan ja jopa tanhuamista
kokeiltiin, mutta sen harrastus hiipui osaavan
vetäjän puuttuessa.
Talon ylläpitoon ja muihin toimintakuluihin saatiin hieman avustusta Nurmeksen kaupungilta sekä hankittiin varoja tekemällä talkoita ja järjestämällä vuosittain kesäiltamat, jotka
olivat hyvin suosittuja erityisesti kesälomailevien entisten höljäkkäläisten keskuudessa. Iltamien myötä seurassa virisi teatteriharrastus, joka
toimi aluksi sisätiloissa. Suosion ja yleisömäärien kasvaessa talon viereen rakennettiin kesäteatteri, jonka katettuun katsomoon mahtuu
kerrallaan 300 hengen yleisö. Höljäkän kesäteatteri onkin nykyään vakiinnuttanut asemansa
Pohjois-Karjalan teattereiden joukossa ja sen
esityksissä käy vuosittain reilut 2000 katsojaa.
Suosittu vuosittainen tapahtuma on myös
Höljäkkä-päivä, jolloin nykyiset kyläläiset ja
entiset höljäkkäläiset eli etähöljäkkäläiset kokoontuvat viettämään yhteistä iltapäivää jonkin
ajankohtaisen teeman merkeissä.

Aivan viime vuosina myös musiikin harrastus on saanut uudelleen sijaa seuran toiminnassa. Tällä hetkellä kylällä toimii 13-jäseninen
mieskuoro Höljäkän Mieskööri kolmen soittajan säestyksellä. Köörin toimesta järjestetään
yhteislauluiltoja omissa tiloissa ja välillä myös
muualla vieraillen.

Talon peruskorjaus
Nuorisoseuran taloa on kunnostettu talkoovoimin ja korjaukseen saadulla seurantalojen
korjausavustuksen turvin. Ikkunoita korjatessaan moni talkoolainen manasi mielessään ja
jopa ääneenkin, että olisi sekin kivi saanut jäädä
heittämättä. Mutta tuhansien talkootyötuntien
ansiosta vanha ruostunut peltikatto on uusittu,
ulkoseinät maalattu, ikkunat korjattu sekä koko vanhentunut ja palovaarallinen sähköjärjestelmä purettu ja tilalle asennettu uusi. Nykyään
talo lämmitetään öljykäyttöisellä kiertoilmajärjestelmällä, joskin vanhat Valtimon kirkon entiset puulämmitteiset kamiinat ovat edelleen
käytössä ja koristavat juhlasalia ja eteistä.
Talo on liitetty kylän yhteiseen vesi- ja viemäriverkkoon, keittiö on rakennettu kokonaan
uudelleen ja ulkoeteiseen on tehty sisävessat.
Osa lattioista on uusittu, ja yläkertaan rakennetaan parhaillaan pientä asuntoa sivutoimista talonmiestä varten. Juhlasalin lattia odottaa
Elävää historiaa
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vuoroaan ja se uusitaan lähivuosina. Euroopan
unionin hankerahoituksen turvin ja talkootyönä talon läheisyyteen on rakennettu myös varasto ja ulkosauna.

Kylän koulujen toiminnan päätyttyä koulurakennukset siirtyivät yksityisomistukseen. Nuorisoseurantalon merkitys kylän yhteisenä toimintakeskuksena tuli entistäkin tärkeämmäksi,
ja nykyään siitä on jälleen muodostunut tärkeä kylän toiminnan keskipiste. Talvisaikaan
sitä käytetään erilaisten kokousten, kerhojen ja
kurssien kokoontumispaikkana. Siellä esimerkiksi pelataan lentopalloa ja sählyä, pidetään
kuoro- ja näytelmäharjoituksia, yhteislaulutilaisuuksia ja jumppailtoja. Kiinteistön lämmittämistä ja muita huoltotöitä varten palkatun
henkilön palkkakustannuksiin saadaan työvoimapoliittista palkkatukea.
Kesäaikaan siellä toimii kesäkahvila–kioski, jonka toiminnasta vastaavat kylän nuoret.
Samalla se toimii kesäteatterin tukikohtana,
johon on kätevä järjestää kahvi- ym. tarjoilua
esitysten väliajalla. Kyläläisten yhteinen puu-

MARJA ESKELINEN

Kylän toiminnan keskipiste

Pirtin hyvä kunto, komeat hirsiseinät, keskeinen sijainti ja
hyvä varustetaso ovat tehneet siitä kysytyn juhlapaikan.

rojuhla ja hirvipeijaiset kuuluvat myös Pirtin
perinteisiin vuosittaisiin tapahtumiin. Lisäksi
taloa vuokrataan enenevässä määrin erilaisiin
yksityistilaisuuksiin – häistä hautajaisiin. Talolla on ruokailu- ja kahviastiastot 100 hengelle, äänentoistovälineet, uudet pöydät, tuolit ja
muuta välineistöä. Talon hyvä kunto, komeat
hirsiseinät, keskeinen sijainti ja hyvä varustetaso ovat tehneet siitä kysytyn toimintakeskuksen, jolla on käyttöä ympäri vuoden. Siihen
tehdyt peruskorjaukset turvaavat sen säilymisen
myös tuleville sukupolville. •

Pirtti – ungdomsföreningshuset i Höljäkkä

H

öljäkkä ungdomsförenings nutida hus
Pirtti uppfördes 1932 på samma tomt
som det tidigare föreningshuset som hade förstörts i en brand. Huset byggdes till stor del
med frivilliga insatser och med donerade eller
lånade medel.
Ända till början av 1960-talet hade föreningen en livlig verksamhet. Man idrottade och
drev studiecirklar, sjöng i kör, deklamerade dikter och spelade teater. Till följd av bland annat
avfolkningen avtog aktiviteten och huset började förfalla.
30
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Huset förde en tynande tillvaro, tills byns
vilda men aktiva pojkgäng i mitten av 1970talet började söka en plats där de skulle kunna
spela volleyboll också vintertid. Det fick Höljäkkä ungdomsförening att blomstra upp på
nytt. När stället blev mer populärt och lockade
en allt större publik byggde man invid föreningshuset en sommarteater, som årligen besöks
av drygt 2 000 åskådare. Huset fick ökad betydelse som samlingspunkt för aktiviteterna i byn
när byskolorna lades ner. •

Anu Lankinen, fil. maist.

LAURI PUTKONEN

Seurantalot sodassa

Karhula Nakkilassa oli alun perin
suojeluskuntatalo. Nykyisin sen omistaa maataloustaloustuottajien yhdistys.

S

eurantalot ovat olleet rakennuksia, joita on
ollut helppo ottaa sotilaskäyttöön. Aatteellisen toiminnan värittyneisyyden vuoksi ne ovat
joutuneet helposti myös tihutyön kohteeksi.
Ensimmäisen maailmansodan aikana 1914–
1918 venäläinen sotaväki takavarikoi seurantaloja lähinnä majoitustarpeisiin. Esimerkiksi Vähärauman työväentalo luovutettiin venäläiselle sotaväelle loppuvuodesta 1916, jolloin Venäjä linnoitti Porin seutua maihinnousun uhan vuoksi.
Sotilaiden jäljiltä talot olivat usein huonossa
kunnossa eikä korvauksia tuhoista saatu. Huonoon kuntoon menneen seurantalon lisäksi talon käyttäjät joutuivat etsimään toiminnalleen
korvaavan tilan takavarikon ajaksi. Poistuessaan
venäläiset sotilaat saattoivat ”siivota jälkensä”
tuhoamalla talot polttamalla. Useita seurantaloja menetettiin näin jo ensimmäisen maailmansodan aikana.
Kansalaissota ei tuonut helpotusta tilanteeseen. Seurantalot toimivat kansalaissodan aikana niin punaisen kuin valkoisen puolen sotilaiden tukikohtina.

Sodan jälkeen erityisesti työväentaloja takavarikoitiin ja tuhottiin. Valkoinen terrori
kukoisti sodan jälkeen joillain paikkakunnilla vielä usean vuoden ajan. Esimerkiksi Porissa Preiviikin työväentalo oli useiden tuhotöiden kohteena vielä 1920-luvun puolella;
talosta rikottiin toistuvasti ikkunat ja se yritettiin tuhota räjäyttämällä. Tuhotyö onnistui vain
osittain ja talo säästyi.
Talvi- ja jatkosodan aikana seurantalot
otettiin jälleen sotaväen käyttöön. Rintamalle
lähtevät sotilaat järjestäytyivät seurantaloilla, ja
taloja käytettiin myös armeijan majoitustarpeisiin. Monella paikkakunnalla Karjalan evakot
sijoitettiin tilapäisesti seurantalolle ennen pysyvämpää asumusta.
Myös sotien lopputuloksella oli suuri vaikutus seurantaloihin. Osa ennen sotia takavarikoiduista ja toisille omistajille luovutetuista työväentaloista palautettiin oikeille omistajilleen. Suojeluskuntajärjestön lakkauttamisen
myötä myös yli neljä sataa suojeluskuntataloa
päätyi uudelle omistajalle. Satoja seurantaloja
jäi luovutetuille alueille. •
Elävää historiaa
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Tapani Sainio, fil. maist.

Seurantalon merkitys yhteisölle

S

eurantalo on suomalaisessa maisemassa
tunnistettava elementti, joka vie monien
ajatukset aatteellisten liikkeiden kultakauteen
ja seurantalojen perinteisiin toimintamuotoihin. Mutta minkälaisessä käytössä seurantalot
tänä päivänä ovat, miten ne pystyvät vastaamaan nykypäivän käyttäjien tarpeisiin ja minkälainen rooli niillä alueellaan on?
Pääsin itse raapaisemaan näitä kysymyksiä
muutama vuosi sitten, kun kirjoitin Suomen
Kotiseutuliitolle tutkimusraportin kymmenen
Uudellamaalla sijaitsevan seurantalon käytöstä
ja korjaushankkeista. Tavoitteena oli selvittää,
minkälaista toimintaa seurantalojen korjausavustusta saaneissa taloissa on ja minkälaisia kokemuksia yhdistyksillä on ollut korjausprojekteista. Tutkimuksessa oli edustettuna taustayhteisöiltään monipuolinen joukko nuorisoseurojen, työväenyhdistysten, vapaapalokuntien,
kotiseutuyhdistysten ja raittiusseurojen taloja.

Seurantalon moninaiset roolit
Seurantalojen käytössä on huomattavia talokohtaisia eroja. Toimintamuodot ja toiminnan
intensiteetti vaihtelevat kohteittain.
Tyypillisesti seurantalo on omistajayhdistyksensä toiminnan tukikohta, jossa järjestetään vähintään yhdistyksen kokoukset, yleisötilaisuudet sekä juhlat. Jo pelkästään se, että yhdistyksellä on omat kokoustilat, on yhdistyksen
toiminnan ja identiteetin kannalta tärkeää.
Monet talot ovat tärkeitä koontumistiloja ja
tapahtumien paikkoja myös muille lähialueensa
yhdistyksille. Seurantalojen käytössä näkyy koko suomalainen laaja yhdistyskenttä; niillä ko34
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koontuvat esimerkiksi urheiluseurat, poliittiset
yhdistykset, marttayhdistykset, seurakunnat,
ammattiliitot, eläkeläisyhdistykset, tiekunnat,
taloyhtiöt, uskonnolliset järjestöt, laulukerhot
sekä erilaiset liikunta- ja pelikerhot.
Jotkut seurantalot ovat profiloituneet yksityishenkilöiden ja yritysten juhlatilaisuuksien
pitopaikoiksi. Varsinkin suurissa kaupungeissa on pulaa edustavista juhlatiloista, ja vanhoja
seurantaloja kysytään paljon perhejuhlien viettoon. Suuret häät, tasavuosikymmenten juhliminen ja sukukokoukset ovat tällä hetkellä suosittuja, mikä näkyy seurantalojen käytössä.
Vakituiset vuokralaiset ovat toivottuja talon
omistajayhdistyksen taloudenpidon kannalta.
Tyypillisesti kunnalliset laitokset, kuten päiväkodit, nuorisokeskukset ja koulut vuokraavat
seurantaloja liikunta- tai harrastustiloikseen.
Lisäksi niitä käyttävät erilaiset enemmän tai
vähemmän säännöllisesti käyvät kiertelevät tapahtumanjärjestäjät, kuten teatteriryhmät, sekä
esimerkiksi huonekalujen, vaatteiden ja muun
tavaran kauppiaat.

Talon taivuttava moneen  
Tutkimuksessa mukana olevien seurantalojen
käyttöasteissa oli eroavaisuuksia. Joillain taloilla oli käyttöä lähes päivittäin, toisilla taas vain
viikoittain.
Toiminnan vilkkauden kannalta olennaista
on talon sijainti: onko se kaupunkialueella vai
haja-asutusalueella, kylän keskustassa vai syrjemmällä. Sujuvalla yhteydellä kävellen tai julkisilla liikennevälineillä on myös merkitystä.

SIMO OIKARINEN
SIMO OIKARINEN

Ämmänsaaren työväentalo
on ollut sen rakentamisesta
vuodesta 1953 saakka vilkas
seurapaikka. Talossa järjestetään edelleen aikuisten
tansseja, nuorten diskoja ja
elokuvanäytäntöjä säännöllisesti lähes viikoittain sekä
runsaasti perhejuhlia.

Samoin kilpailijoiden olemassaolo vaikuttaa
käyttömäärään. Kysyntää on enemmän, jos lähellä ei ole muita seurantaloja tai muita kokoustai juhlatiloiksi sopivia rakennuksia.
Olennaista on myös ympäröivän asutuksen
määrä ja asukkaiden eli talon potentiaalisten
käyttäjien ikä ja mahdollinen sitoutuneisuus
taloon; ovatko asukkaat kenties koko ikänsä
alueella asuneita vai sinne vasta muuttaneita ja
onko talon käyttö vakiintunut osaksi asukkaiden elämää.
Talon kyky vastata toiminnallisesti erilaisten
käyttäjäryhmien vaatimuksiin on myös tärkeää.
Tämä ei ole välttämättä helppoa, sillä talojen

käyttäjäryhmät ja näiden tarpeet ovat moninaiset, eikä vanhoihin rakennuksiin ole välttämättä mahdollista tai kannattavaa tehdä kaikkia haluttuja muutoksia. Hämmästyttävää onkin, kuinka hyvin seurantalot on monesti saatu vastaamaan erilaisten käyttäjien tarpeisiin ja
vaatimuksiin.
Viime kädessä käytön luonne riippuu paljolti talon omistavasta yhdistyksestä ja siinä toimivista ihmisistä. Joidenkin yhdistysten historiaan on kuulunut alusta lähtien erilaisten kulttuuri- ja muiden tapahtumien järjestäminen
alueen asukkaille, toisilla ei ole tällaisessa yhtä
vahvoja perinteitä.
Kansalaistoimintaa
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LENI PAKKALA

Kälviän Marttakoti on Marttajärjestön perustajan Lucina
Hagmanin synnyinkoti 1800-luvulta. Hyvin hoidettu talo
on aktiivisessa käytössä.

JUSSI HYNNINEN

Sirkuskoululaisia Ohkolan nuorisoseurantalolla.

Seurantalot yhteisöllisyyden luojina
Nykypäivän seurantalojen merkityksestä yhteisölleen on vain vähän tutkimustietoa. Yleisiä
huomioita niiden roolista voidaan kuitenkin
tehdä: erilaiset yhdistykset ovat löytäneet seurantalot toimintatiloikseen, mitä on varmasti
edesauttanut talojen pitkät perinteet kokoontumistiloina. Tärkeintä ei ole välttämättä se, että
talo palvelee samassa tarkoituksessa, johon se
on aikoinaan rakennettu. Oleellista on se, että
talolla on käyttöä, joka palvelee alueen asukkaita. Joissain tapauksissa seurantalosta on tullut
vapaaehtoiselle toiminnalle perustuva monitoimitalo, jossa viihtyvät sekä kulttuuritoiminta,
kunnalliset palvelut että liiketoiminta.
36
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Monipuolisuudesta huolimatta moni seurantalo on vajaakäytössä ja vieras osalle lähiseutujen asukkaista. Tällaisessa tilanteessa myös
talon omistavan yhdistyksen toimeliaiden jäsenten määrä on usein hyvin pieni. Tällaisessa
tilanteessa olisi tärkeä saada lähialueen asukkaat
mukaan kehittämään toimintaa ja sitoutumaan
samalla talon kunnossapitoon.
Seurantalojen käyttöön ovat vaikuttaneet
vuosikymmenten aikana tapahtuneet yhteiskunnalliset, aatteelliset, väestölliset sekä ihmisten vapaa-ajan vietossa tapahtuneet muutokset.
Perinteinen kansalaisosallistuminen, poliittinen
toiminta ja uskonnollinen osallistuminen ovat
vähentyneet. Ihmisten tarve yhteisöllisyyteen
ei ole kuitenkaan kadonnut, vaan se on saanut uusia muotoja. Tämän uuden yhteisöllisyyden tunnistaminen ja seurantalojen aktiivinen suuntaaminen kansalaisten käyttöön on
merkittävä seurantalojen kehittämisessä entistä
avoimempaan ja yhteisöllisempään suuntaan.

Sitran julkaisemassa, Demos Helsinki -ajatushautomon raportissa Yksilön ääni – hyvinvointivaltio yhteisöjen ajalla nostetaan esiin hyvinvointivaltion tarve saada käyttöön verkostoituneen yhteisöllisyyden ja yksilöllistyneen
hyvän tekemisen voimavaroja.
Seurantalot ovat perinteisesti olleet yhteisöllisen luovan toiminnan keskuksia ja jo nyt
on paikoitellen nähtävissä seurantaloja hallinnoivien järjestöjen ja kunnallisten toimijoiden
yhteistyö. Seurantalot voisivat tuottaa paljon
nykyistä enemmän sosiaalisia innovaatioita yhteiskunnan ja yksilöiden iloksi ja hyödyksi. Ja
vaikka ihmiset kuluttavat yhä enemmän aikaa
erilaisissa virtuaalisissa yhteisöissä, he tarvitsevat myös fyysisiä tiloja, joissa toimia – vaikkapa
käyttää tietokoneita – yhdessä.
Seurantalojen kaltaisten yhteisten tilojen
tarpeesta kertoo myös viime aikojen talonvaltausliikehdintä, jossa nuoret kansainvälisten mallien mukaisesti ovat etsineet tyhjiä tiloja omille
sosiaalikeskuksille. Aktivistit itse luonnehtivat
sellaista esimerkiksi ”omaehtoiseksi toimintatilaksi ja kohtaamispaikaksi, jonka käyttöä säätelevät tilan käyttäjien tarpeet.” Seurantalo
siis! •

www.seurantalot.fi
Seurantaloja käytetään paljon häiden sekä
muiden tunnelmallista ja historiallista ympäristöä kaipaavien tapahtumien viettoon.
Seurantalosivusto www.seurantalot.fi auttaa kansalaisia löytämään sopivan seurantalon tapahtumilleen ja juhlilleen. Seurantaloja ylläpitävät yhdistykset löytävät sivujen kautta hyödyllistä tietoa muun muassa
korjausavustuksista.
Sivustoon on koottu noin 1 500 seurantalon tiedot. Sopivaa taloa voi etsiä esimerkiksi talon sijaintikunnan tai talotyypin mukaan.

Sainio, Tapani. Seurantalo paikallisena voimavarana: seurantalojen toimintaa ja korjausprojekteja Uudellamaalla.
Tutkimusraportti on julkaistu internetissä osoitteessa
http://www.suomenkotiseutuliitto.fi . Suomen Kotiseutuliitto, Helsinki 2004.
Mokka, Roope; Aleksi Neuvonen. Yksilön ääni – Hyvinvointivaltio yhteisöjen ajalla. Sitran raportteja 69. Luettavissa
myös soitteessa http://www.sitra.fi/fi/Julkaisut. Edita
Prima Oy, Helsinki 2006.

Föreningshusens sociala betydelse

E

tt föreningshus är en viktig bas för aktiviteter som ger ägarföreningen dess identitet. Husen har samtidigt en viktig funktion som
platser för möten och evenemang i andra lokala
föreningars regi. Somliga föreningshus har profilerat sig som lokaler där både privatpersoner
och företag kan arrangera fester.
En typisk funktion för föreningshusen i dag
är att de hyrs ut till kommunala inrättningar, såsom daghem, ungdomsgårdar och skolor,
som behöver lokaler där barn och unga kan
motionera eller utöva andra fritidsaktiviteter.

Dessutom upplåts husen för utomstående användare som återkommer mer eller mindre regelbundet, såsom teatergrupper eller handlare
i möbler, kläder och andra produkter. I sista
hand får användningen sin prägel av den förening som äger huset och de människor som är
verksamma där.
Föreningshusen behöver utvecklas för att
motsvara dagens behov av gemenskap. De ungas husockupantrörelse, för att ta ett exempel,
berättar om behovet av gemensamma rum av
typen föreningshus. •
Kansalaistoimintaa
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Aila Nieminen, Seurasaarisäätiön pääsihteeri

Nurkkatansseista lavatansseihin

N
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Veden äärellä ja koivujen katveessa järjestetyt lavatanssit ovat tänään niin merkittävä osa
suomalaista kulttuuria, että ajatus tanssin synnillisyydestä kuulostaa teennäiseltä. Käsitykset
pirun riihiväestä, pirunkirkosta tai pirunkeuhkosta esiintyivät silti 1950-luvulle asti erityisesti kirkon ja koululaitoksen piirissä käydyissä
tanssinvastaisissa keskusteluissa. Lavatanssien
lumoa ne eivät ole tukahduttaneet.
Huviveron purkaminen vuonna 1981 on
yhdessä ammattimaisen iskelmätähtikultin
myötä nostanut lavatanssit vetovoimaiseksi
matkailutuotteeksi suomalaisen saunakulttuurin ja joulupukin rinnalle. Elämä tanssilavoilla
jatkuukin entistä voimakkaampana vuosikymmenien ajan muokattujen kirjoittamattomien
sääntöjen mukaisesti. •
Hesperiankadun tanssilava Helsingissä vuonna 1952.

museovirasto

ykyiset lavatanssit ovat luonnollista jatkoa
maalaisnuorison tuvissa ja pirteissä tai silloilla ja kallioilla hetken mielijohteesta järjestämille nurkkatansseille 1800-luvulla. Nämä tilaisuudet korostivat nuorison sosiaalistumisen
uutta ikäryhmäsidonnaista luonnetta.
Nuorisoryhmät ja yhdistykset rakensivat
ensimmäiset tanssilavansa 1800-luvun lopussa. Tansseja järjestettiin aluksi muun tärkeämmän toiminnan tukemiseksi, mutta kun huomattiin niiden kartuttavan yhdistyksen kassaa,
toimintaa jatkettiin. Myöhemmin tanssienjärjestäjinä erikoistuivat yksityisyrittäjät ohjelmatoimistoineen.
Tanssilavan paikaksi valikoitui jo ennestään
käytetty kohtaamispaikka. Yleisesti suosittiin
luonnonkauniita järvenrantoja, mutta myös
saaria, mäkiä ja kallioita. Kaupungeissa lavoja
nousi kansanpuistoihin.
Varhaisimmat tanssilavat olivat pieniä, kaiteilla varustettuja avolavoja, joissa tanssittiin
sään armoilla. Niitä pystytettiin satunnaisesti
myös kyläjuhlien, kesähäiden tai tivolitanssien
yhteyteen. Lavojen kattaminen on yhteydessä
säännölliseen tanssien järjestämiseen ja suurlavojen rakentaminen tanssienjärjestämisen ammattimaiseen toimintaan.
Asuintuvista ja -pirteistä tutuksi tullut diagonaalinen kahtiajako jakaa tanssilavan naisten
ja miesten puoliin eli muureihin. Kermapenkissä istuvat muusta joukosta erottautuvat ja tyrkkyrintamassa seisovat innokkaimmat. 1900-luvun alussa tansseissa kävivät rippikoulun käyneet nuoret eli edespäässeet. Aikuisväestö löysi
lavatanssit sotien jälkeen tanssikieltojen purkautuessa ja vapaa-ajan lisääntyessä.

Martti Siisiäinen, professori

Seurantalo – katoavaa yhdistysperinnettä?

Y

hdistysten maailma kokee parhaillaan monenlaisia muutoksia. Monet vanhat yhdistykset huomaavat maailman muuttuvan allaan:
pahimmillaan se perusta, jolta yhdistys aikoinaan syntyi, on hävinnyt ja yhdistys on tyhjän varassa. Ympäröivässä maailmassa tapahtuvat muutokset vaikuttavat myös uudempiin
yhdistyksiin.
Suomalaisen yhdistyslaitoksen historia ulottuu runsaan 150 vuoden takaisiin aikoihin. Viimeistään vuoden 1905 suurlakon aikoihin yhdistyslaitoksen keskeiset järjestäytymislinjat alkoivat kattaa harvaan asutun Suomen.
Varhainen yhdistyslaitos perustui, pitkälle
1900-luvun jälkipuoliskolle saakka, kollektiiviseen toimintamalliin: yhdistyksissä tuotettiin
jokin kollektiivinen hyödyke yhdessä. Yhdistykset olivat usein monitoimintaisia ja niissä
saattoi harrastaa erilaisia asioita: urheiluseuroissa myös näyteltiin, poliittisissa yhdistyksissä harrastettiin kulttuuria jne.
Kollektiivinen toimintamalli mahdollisti
solidaarisuuden ja luottamuksen kehittymisen
oman jäsenistön sekä usein myös ulkopuolisten
ryhmien kanssa. Toimimalla yhdessä erilaisten
ihmisten kanssa opittiin ymmärtämään erilaisten toimijoiden näkemyksiä. Hyvällä syyllä monet ovat pitäneet tämänlaisia yhdistyksiä yhteiskuntamme vankimpina tukipilareina.

netapauksissa tämä on voinut mahdollistaa
demokraattisen keskusteluilmapiirin ja aidon
pohdinnan yhteisistä pyrkimyksistä. Toisaalta tiedetään hyvin, että järjestömaailmassa on
paljon byrokraattisia ja harvainvaltaisia organisaatioita, joissa valta on keskittynyt pienille
ryhmille ja joissa aito keskustelu ei ole mahdollista.
Seurantalon rakentaminen ja ylläpito on ollut luonteenomainen osa suomalaista yhdistystoimintaa. Seurantalo on monien yhdistystoiminnan piirteiden ilmentymä: kollektiivisuuden ja sosiaalisuuden, luottamuksen, yhdessä
tuottamisen, kasvokkaisen kommunikaatiomallin, monitoimintaisuuden ja seurallisuuden sekä pitkäkestoisen sitoutumisen.
Monet näistä piirteistä ovat vähintäänkin
liudentuneet. Nykyään on yleisesti hyväksytty
ajatus siitä, että elämme individualisoituneessa maailmassa, jossa jokaisen oletetaan muodostavan yhteiskunta- ja maailmantulkintansa omin voimin. Tämä on vaikuttanut myös
uusien, vuosituhannen vaihteen tienoilla tai
myöhemmin perustettujen yhdistysten luonteeseen: ne ovat yhä useamman hyvin pitkälle
erikoistuneita joidenkin tiettyjen harrastusten
paikkoja.

Kasvokkaisuuden merkitys

Uusissa yhdistyksissä ollaan siirrytty yhdessä
tuottamisesta kulutuksen mallin suuntaan. Yhä
useamman yhdistyksen jäsenet suhtautuvat yhdistykseensä kuluttajien tai asiakkaiden tavoin.
Monet harrastusyhdistykset voivat olla jäsenilleen pieniä minäprojekteja ilman sen kum-

Kasvokkainen vuorovaikutus on ollut yksi perinteisen yhdistystoiminnan tunnusominaisuuksista. Yhdistystoiminta on edellyttänyt samanaikaista läsnäoloa, ainakin ajoittain. Ihan-

Jäsenistä kuluttajiksi?
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Seurantalon rakentaminen ja ylläpito on ollut luonteenomainen osa suomalaista yhdistystoimintaa. Toiminnan yhteisöllisyys
mahdollistaa solidaarisuuden ja luottamuksen kehittymisen oman jäsenistön sekä usein myös ulkopuolisten ryhmien kanssa.
Kuvassa nuorisoseuralaiset pihansiivoustalkoissa 1920-luvun lopulla Kalajoella.

mempia kollektiivisia merkityksiä. On myös
hyvin tavallista, että yhdistystoimintaan ei haluta sitoutua kovin suurella persoonan osalla,
eikä siihen haluta investoida juurikaan taloudellista, kulttuurista tai sosiaalista pääomaa.
Tätä kulutusmallia on omiaan vahvistamaan taloudellisen logiikan ylivallan vahvistuminen yhteiskunnassa yleensä ja myös yhä selvemmin järjestömaailmassa. Osasta järjestöjä
on muodostumassa manageristisesti johdettuja palvelujen tuottajia, joiden malleja haetaan
yritysmaailman standardiratkaisuista. Osittain
samankaltaisia malleja löytyy myös sosiaalisten
yritysten piiristä.
Taloudellista logiikkaa noudattelevilla järjestöorganisaatioilla tai sosiaalisilla yrityksillä ei useinkaan ole seurantaloa – ellei sellais40
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ta ole sitten peritty tai ostettu – vaan toimisto. Myöskään uudentyypin pienillä, hetkellisillä yhdistyksillä ei tavallisesti ole omaa taloa,
eikä poikkeuksia lukuun ottamatta varaakaan
sellaiseen.
Monissa tällaisissa vapaaehtoisorganisaatioissa internet on saanut korvata seurantalon
kommunikaation paikkana. Internet mahdollistaa laajan ja systemaattisen kommunikaation jäsenten välillä sekä tiedotustoiminnan ulkopuolellekin. Se antaa pienille hajanaisille vähemmistöille uudenlaisia mahdollisuuksia näkemyksiensä esiintuomiseen ja edunvalvontaan. Mutta internet on esineellinen kommunikaatioväline: se ei perustu kasvokkaisuuteen
eikä mahdollista välitöntä, läsnäoloon perustuvaa keskustelupalautetta. Se ei edellytä luot-

tamusta, mutta myöskään sen kyvystä tuottaa
luottamusta tai solidaarisuutta erilaisten ihmisten välille ei ole vielä vankkaa näyttöä.

Seurantalojen uudet muodot
Uudet ennen muuta internetpohjaiset kommunikaatiovälineet merkitsevät mullistusta myös
seurantaloajattelussa. Monet vallitsevat yhteiskunnalliset kehityssuuntaukset heikentävät seurantaloinstituutiota. Tällaisia ovat yhdistysmaailman yhtäältä erikoistuminen ja koon pieneneminen ja toisaalta taloudellistuminen ja mallien
ottaminen yritysmaailmasta sekä vahvan, pitkäkestoisen sitoutumisen harvinaistuminen.
Samalla nämä suuntaukset asettavat uusille kommunikaatiokanaville aivan uudenlaisia
haasteita ja kysymyksiä. Näistä keskeisimpiin

kuuluu kysymys siitä, millaisten mekanismien ja välineiden avulla olisi mahdollista tuottaa uudenlaista solidaarisuutta ja sitä kautta ehkäistä ihmisten välineellistämistä taloudellisen
alajärjestelmän ylivaltapyrkimyksille. Tässä demokraattisten yhdistysten saavutukset ovat ylittämättömät eikä niille edelleenkään näy korvaajaa.
Yhteiskunta kehittyy kuitenkin aina tendenssien ja vastatendenssien dialektiikkana.
Esineellistyminen, vieraantuminen, työhön ja
vapaa-aikaan liittyvä liikkuvuus, kasvokkaisuuden vähenemistendenssit myös lisäävät läsnäolon ja kasvokkaisuuden merkitystä. Hyviä esimerkkejä tästä löytyy niin nuorison vastakulttuurien talohankkeista kuin kyläyhdistysten ja
-yhteisöjenkin taloprojekteista. •

Föreningshuset – en föreningstradition
i upplösning?

D

et tidiga föreningslivet byggde på en kollektiv verksamhetsmodell, som levde kvar
långt in på senare delen av 1900-talet: i föreningen producerade man tillsammans någon form
av kollektiv nyttighet. Föreningshuset är manifestationen av många drag som kännetecknar
föreningsverksamhet i allmänhet: kollektivitet
och socialitet, förtroende, samproducerande
verksamhet, kommunikation ansikte mot ansikte, allaktivitet och gemenskap samt ett långvarigt engagemang.
I dagens individualiserade värld förväntas
var och en skapa sig en samhälls- och världs-

åskådning på egen hand. Medlemmarna i allt
fler föreningar ser på sin förening som konsumenter, och mången gång har Internet fått ersätta föreningshuset som ett medel för kommunikation.
Materialismen, alienationen, rörligheten
och tendensen till minskad kommunikation
ansikte mot ansikte gör att det samtidigt blir
allt viktigare att göra saker tillsammans. Goda
exempel på det finns i husprojekt med stöd i
såväl de ungas motkulturer som i byföreningar
och bygemenskaper. •
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Olavi Koivukangas, Siirtolaisuusinstituutin johtaja

Suomalaissiirtolaisten haalit
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postikortti: siirtolaisuusinstituutti

S

uomalainen seurantalokulttuuri seurasi siirtolaisten mukana uusille asuinsijoille. Suomalaisten ennen kaikkea Pohjois-Amerikkaan
rakentamat seurantalot eli haalit palvelivat siirtolaisten moninaisia kokoontumistarpeita.
Haaleja rakennettiin arviolta yli 600. Mikään muu etninen ryhmä Yhdysvalloissa ei ole
rakentanut näin montaa taloa omaa järjestötoimintaansa varten. Yhteydenpito oman kulttuurin tuntevien ja samaa kieltä puhuvien kanssa
oli siitä päätellen erityisen tärkeää juuri suomalaissiirtolaisille, joiden kulttuuriharrastus puhkesi kukkaan lännen vapaassa ilmapiirissä.
Irrottuaan entisen kotimaansa ahtaasta sosiaalisesta kaavasta ihmiset kaipasivat, kirkon
vakavan autoritaarisuuden sijaan, vapaata sosiaalista elämää ja harrastuksia. Talkoovoimin
rakennetuissa haaleissa harrastettiin esim. iltaopintoja, voimistelua, teatteria, kuorolaulua ja
muuta musiikkia sekä tietysti tanssia.
Erilaisten aatteiden kylvö löysi jo 1800-luvun lopulla otollisen maaperän siirtolaisten keskuudessa. Haaleja nousi uusien, uljaiden ihanteiden – kuten osuustoiminnan ja sosialismin
– keskuspaikoiksi. Työelämään asettuneita ihmisiä puhutteli ennen kaikkea työväenaate.
Maanviljelijät ja kalastajat puolestaan tarvitsivat osuustoimintaa. Juopotteluun sortuneiden
määrän kasvua hillitsemään tarvittiin raittiusliike. Varsinkin nuoremmat ihmiset taas tarvitsivat iltamia ja tansseja tutustuakseen toisiinsa
ja pitääkseen hauskaa.

Conneautin kaupungissa Ohiossa sijaitseva vuonna 1899
rakennettu Kilpi-haali oli amerikansuomalaisen raittiusyhdistys Kilpi Temperance Societyn toimitalo. Talo on kunnostettu entiseen loistoonsa ja palvelee nykyisin kaupungin
toimintakeskuksena.

Yhdysvaltojen ja Kanadan ohella suomalaiset ovat rakentaneet seurataloja ainakin Australiaan. Tänäkin päivänä haalien toiminta jatkuu useilla paikkakunnilla, vaikka ei läheskään
yhtä ahkerasti kuin ennen. Osa vanhoista haaleista on kunnostettu, ja ne toivottavasti säilytetään upean käsintehdyn rakennusperinnön
edustajina. •

Anu Lankinen, fil. maist.

Sivistystä ja huvituksia

S

Seurantaloja omistavilla yhdistyksillä oli
yleensä omat kokoustilansa talojen suojissa.
Joissakin taloissa on ollut jopa useita huoneita
kokouskäyttöön.
Urheilu oli tärkeä osa yhdistysten toimintaa, ja seurantalojen viereen rakennettiin usein
urheilukenttä. Taloilla on harrastettu mm. voimistelua, painia, yleisurheilua ja kansantanssia.
Urheilukisat ovat kuuluneet usein myös seurojen ja yhdistysten juhlatilaisuuksiin, esimerkiksi sisähyppykilpailuja on järjestetty muiden
tapahtumien yhteydessä.
Muiden harrastustilojen yleistyessä urheilu
väheni seurantaloilla. Nykyään katsotaan usein,
että seurantalo ei täytä liikuntatiloille asetettuja vaatimuksia.
Lohtajan nuorisokurssilaisten päättäjäisiltamat
vuonna 1946 nuorisoseurantalolla.

museovirasto

eurantalojen rakentamisen huippuaikoina
1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alkuvuosikymmeninä seurantalo oli usein seudun
ainoa yleinen kokoontumistila kirkkoa lukuun
ottamatta. Taloille keskitettiin kaikki henkistä
ja ruumiillista kehitystä edistävä toiminta.
Kansan sivistäminen oli toiminnassa keskeistä, ja kirjasto tai lukutupa oli usein olennainen osa seurantaloa. Lukutupaan tilattiin lehtiä
jäsenten käyttöön, ja kirjastosta sai lainata kirjoja joko ilmaiseksi tai pientä maksua vastaan.
Kirjastojen sisältö vaihteli omistavan tahon aatteesta riippuen, esimerkiksi työväentaloilla kirjastot koostuivat sosialistisista teoksista.
Seurantaloissa järjestettiin myös luentoja, kursseja ja opintokerhoja. 1900-luvun ensimmäiset vuosikymmenet olivat seurantaloilla vilkkainta kansansivistyksen puolesta toimimisen aikaa.
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Tanssit Mäntsälän Työväentalolla 1930-luvulla.

Seurantalo viihteen areenana
Myös huvitukset, esimerkiksi tanssit, iltamat,
näytelmät ja elokuvat, ovat olleet keskeinen osa
toimintaa. Näytelmäkerhot ovat tehneet usein
myös vierailuesityksiä muihin seurantaloihin.
Näytelmäkerhot ovat saattaneet esittää useita näytelmiä vuodessa, ja sekä näytteleminen että näytelmien seuraaminen on ollut suosittua.
Harrastelijanäyttelijöiden lisäksi myös ammattiteattereiden näyttelijät ovat esiintyneet kiertueillaan seurantaloilla.
Elokuvanäytökset saivat aikoinaan suuren
suosion varsinkin niillä paikkakunnilla, joilla ei
ollut omaa elokuvateatteria. Monet talot esittivät sekä kotimaisia että ulkomaisia elokuvia
jopa useana kertana viikossa. Esimerkiksi Luvian Tasalassa elokuvia näytettiin tiistaisin, torstaisin ja sunnuntaisin, ja erityisesti kotimaiset
elokuvat saavuttivat suuren yleisön. Säännöllinen elokuvatoiminta päättyi Tasalassa vuonna
1970. Samoihin aikoihin se päättyi useimmiten
myös muissa seurantaloissa.
44
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Näytelmien ohella iltamat ja tanssit ovat olleet suosittuja. Suuret ja tunnetut talot houkuttelivat yleisöä tansseihin myös oman paikkakunnan ulkopuolelta. Seurantalot ovat myös
usein paikkakunnan ainoita juhlatiloja, joten
“Ennen oli joka kylässä nuorisoseura. Lisäksi työväentaloja…
Mutta ne oli kovia näyttelemään. Niissä oli voimisteluseuroja ja kaikkia ja valtavia voimistelijoita aivan sellasia kuulkaa
että vieläkin mä muistan kuinka hienosti ne voimisteli ne ryhmät siellä ja hyviä
näyttelijöitä oli.
... Ja sitten kun me nuorisoseuralle menthin siellähän oli iltamia ja näytelmiä. Me
aikansa ja joorus…Oli vaan tanssia niin
mehän menthin. Lähdettiin sieltä vielä tänne työväentalolle. Vielä jenkhattiin sielä, että oikein ne siellä vielä katto pitkhän…”
Kansanrunousarkisto

niillä on järjestetty runsaasti syntymäpäiviä,
häitä ja muita juhlia.
Talvi- ja jatkosotien johdosta tanssien järjestäminen kiellettiin useaksi vuodeksi. Tanssikielto purettiin kokonaan vasta vuonna 1948. Ohjelmallisten iltamien päätteeksi sai aluksi järjestää tunnin tanssia. Vielä 1950-luvulla huviveron määrään vaikutti iltamien luonne: ohjelmallisten iltamien ja muiden sivistäviksi katsottujen huvien vero oli alhaisempi kuin tanssien ja vastaavien paheellisina pidettyjen huvien. Veron suuruudesta johtuen tanssit naamioitiin usein iltamiksi, joiden osallistujat odottivat
kuumeisesti viimeisenä seuraavaa tanssia.

Varainkeruu

Arpajaiset ovat olleet suosittu varainkeruuväline. Tuloja on hankittu myös vuokraamalla
taloa erilaisiin tarkoituksiin sekä kioski- ja ravintolatoiminnalla, joka on tosin usein jouduttu lopettamaan kannattamattomana.
Seurantalojen yhteydessä on ollut usein vahtimestarin asunto. Vahtimestari on ollut joko
palkattu työntekijä tai toiminut virassaan asuntoa vastaan.
Oulunkylän Martat ompelukerhossa.

helsingin kaupunginmuseo

Talojen rakennus- ja kunnostustyöt on hoidettu usein talkoovoimin. Tämän lisäksi koko talon toiminnan pyörittäminen on ollut yleensä
talkootyön varassa. Toimikuntia on ollut useita ja jokaisella on ollut oma vastuualueensa.
Yleisiä ovat olleet mm. rakennustoimikunta,
ravintolatoimikunta, arpajaistoimikunta ja huvitoimikunta.

”Sit siel kesäsin tään Arolammin työväentalolla niin siellähän oli kova viuhke siihen aikaan. Eihän se soitto ollut ku viulu
ja mandoliini mut kumminki. Siellä mentiin. Mullakin oli semmoset pussihousut sillon muistan ja kovakantiset saappaat mitkä
tuli tänne asti semmoset niin ja sitten tuli
naisten vuoro. Lyötiin kovaa, että naisille.
Harvoinhan se tapahtu mutta kumminkin.
Siel oli kovat menot…”
Kansanrunousarkisto
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Rappio ja uusi nousu
Monen seurantalon kulta-aikaa oli sotien jälkeinen aika 1940-luvun puolivälistä 1960-luvulle.
Tuona aikana tansseja järjestettiin taloilla jopa
useana päivänä viikossa. Tultaessa 1960-luvulle
toiminta alkoi hiipua. Moni seurojen ja yhdistysten toimikunta tai jaosto lopetti toimintansa, sillä ne eivät enää houkutelleet osallistujia.
Muut huvitukset peittosivat tanssin samoihin
aikoihin. Monella talolla ainoastaan nuorisotoiminta pysyi vireänä aina 1980-luvulle asti.
Vuosien 1978-1988 välisenä aikana Suomessa purettiin kaikkiaan noin sata seurantaloa.
Talojen ylläpitämisestä tuli taloudellisesti ylivoimainen tehtävä monelle pienelle seuralle ja
yhdistykselle. Taloja päästettiin rappeutumaan
ja etenkin kaupungeissa niitä purettiin muiden
rakennusten tieltä. Tilanne parani kuitenkin
1970-luvun lopussa, jolloin talojen korjaamiseen alettiin myöntää valtionavustusta.
Tämän päivän tilanne seurantaloilla on osin
lohdullinen, osin surullinen. Monella paikka-

kunnalla seurantaloja on alettu kunnostaa ja
näin vahvistaa kotiseutuhenkeä ja kulttuuriperinnön säilymistä. Hyväkuntoisia ja modernisoituja seurantaloja käytetään runsaasti edelleen. Osa taloista on otettu muuhun käyttöön
ja muutettu esimerkiksi asunnoiksi. Toisaalta
moni talo rappeutuu käyttämättömänä. Kaikki seurantalot eivät enää kohtaa nykyajan vaatimuksia juhla-, harrastus- ja kokoustiloina. •

Aalto, Juhani: 1904–2004. Wähä-Raumalla toimineet LänsiPorin Sosialidemokraatit ry 100 vuotta. Länsi-Porin
Sosialidemokraatit, Pori 2004.
Mikola, Tapani: 100-vuotias Huittisten V.P.K.. Huittisten
VPK, Huittinen 1984.
Mikola, Tapani: Suttilan nuorisoseura, huittislainen kulttuuriinstituutio 1904–2004. Sata vuotta itsekasvatusta ja
järjestötyötä. Huittinen, 2004.
Pertola, Esko: Kokemäen Seuratalo 1931–1981. Kokemäen
seurataloyhdistys, Kokemäki 1981.
Preiviikin työväentalon historia v. 1907–1997. Työn ja
aatteen toimintakeskus Preiviikin kylässä. Preiviikin
työväenyhdistyksen opintokerho, Pori 1997.
Ranne, Matti: Tasala 1928–1998. Luvia, 1998.

Bildning och nöjesliv

V

id sekelskiftet 1800/1900 var föreningshuset ofta den enda samlingslokalen i trakten
utom kyrkan. Till husen förlade man all verksamhet som främjade utvecklingen av den andliga och den kroppsliga kulturen. Folkbildningen hade en central plats i de tidiga föreningshusens verksamhet, och ett bibliotek eller en läsesal hade ofta sin givna plats i ett föreningshus.
I föreningshusen anordnade man också föreläsningar och kurser och drev studiecirklar.
Idrotten har även den haft en central roll i
föreningarnas verksamhet, och invid förenings46
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hus anlades ofta en sportplan. I husen har man
gymnastiserat, utövat friidrott och brottning
och dansat folkdans.
Nöjen i form av danser, soaréer, teater och
filmförevisningar har varit viktiga inslag i aktiviteterna på föreningshusen. Förr kunde man
ha dans och filmförevisning rentav flera gånger
i veckan. Det har också varit populärt med soaréer och danser på föreningshus. Föreningshusen är ofta de enda festlokaler som finns på en
ort, så där har firats många födelsedagar, bröllop och andra fester. •

Jukka Vehmas, kulttuurisihteeri

Soittokunnat ja kuorot

S

Kuoron ja soittokunnan toiminta ja kehittyminen riippuivat oleellisesti johtajasta, joka
opetti ryhmänsä jäsenet yleensä alkeista lähtien. Toimintaa ohjasi usein kylään muuttanut
innokas kansakoulunopettaja. Seurantalo toimi
myös harjoituspaikkana.
Kansanvalistusseuran aloitteesta Suomessa
alettiin 1880-luvulla viettää suuria laulujuhlia
Viron malliin. Niissä kuultiin kuorojen ja soittokuntien yhteisesityksiä, ja laululla ja soitolla
myös kilpailtiin. Kansanvalistusseuran haaraosastot järjestivät näitä ulkoilmajuhlia pienissäkin pitäjissä. Niiden kirkonkyliin rakennettiin
kauniisti koristellut laululavat yhteisesityksiä
varten; seurantalo olisi ollut tehtävään aivan
liian pieni.
Viime sotiin asti kuoroa, soittokuntaa ja
seurantaloa tarvittiin myös kesän tuhatväkisillä arpajaisjuhlilla. •
pasi venho

eurantalojen tilaisuuksiin tarvittiin yhdessä tehtyä ohjelmaa: näytelmien ohella mm.
kuorolaulua, torvisoittoa ja tanssin tahtia. Soitto ja laulu yhteisten seinien sisällä loivat yhteenkuuluvuutta.
Vaskiseitsikkosoittokunnat monipuolistivat
kansalaisten musiikkimaailmaa alkusoitoin, sotilasmarssein ja kaukaakin tuoduin tanssirytmein. Torvisoitto oli suosittua tanssimusiikkia 1880-luvulta sotiin asti, ja haitari yleistyi
samoihin aikoihin. Aikaisemmin maaseudulla
tanssittiin häissä ja talkootansseissa viulun tahtiin. 1920-luvulta alkaen jazzorkesterit alkoivat syrjäyttää soittokuntia tanssien tahdittajana. Kuorojen myötä seurantalolla alkoi kaikua
moniääninen laulu.
Soittokunnan torvien hankinta oli iso taloudellinen sijoitus yhdistyksille. Aatteellisuus
kannusti uhrauksiin muotoutuvassa kansalaisyhteiskunnassa.

Puhallinmusiikin harrastus on kantanut kautta vuosikymmenten, ja perinteinen
seurantalo tarjoaa sille edelleen kodikkaat puitteet. Laitilan soittokunta harjoittelee
opistotalolla, joka on alkujaan palokunnantalo. Laitilan VPK perusti soittokunnan
ja rakensi talon vuonna 1889.
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Mikko-Olavi Seppälä, teatteritiet.tri.

Talkooteatterit

I

Kun järjestö rakennutti oman juhlasalin,
kuului siihen 1900-luvun alusta alkaen automaattisesti näyttämö. Salin toiseen päähän tuli
muutaman kymmenen neliömetrin suuruinen
korotettu lava, jonka alla oli säilytystilaa ja kuiskaajankoppi. Näyttämön ja salin erotti kattoon
asti ulottuva seinämä, johon oli leikattu hieman
kaareva näyttämöaukko. Seinämä peitti yleisön
näkyvistä näyttämötekniikan, kuten väkipyörät, joiden avulla liikuteltiin esirippua ja kulisseja. Kehittyneimmillä näyttämöillä oli myös
pukuhuoneet näyttelijöille sekä varastotilat.

Iltamat Porin VPK:n talolla arviolta 1910–1920-lukujen
vaihteessa.

john englund, satakunnan museo

ltamien ja näyttelemisen merkitys osana
järjestöjen toimintaa kasvoi samaan aikaan
vuosien 1890–1910 seurantalojen rakentamisinnostuksen kanssa. Iltamiin valmistettiin
monenlaisia ohjelmanumeroita: puheita, lausuntaa, kuorolaulua ja soittokunnan soittoa,
joskus ilveilyäkin, mutta näytelmä oli ohjelman kruunu.
Teatteriesitys vaatii näyttämön ja katsomon.
Usein järjestöjen näytelmäseurat aloittivat toimintansa vuokrahuoneistossa, jossa ei ollut
kiinteää näyttämöä. Tällöin juhlasalina toimineeseen tilavaan huoneeseen tai tupaan kyhättiin pukkien päällä seisova väliaikainen, notkuva teatterilava. Yleisö seurasi esitystä tuoleilta,
penkeiltä tai seisten.
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jurvansalon työväenyhdistys

Jurvansalon Työväenyhdistyksen näyttämö.

Näyttämöt ja välineistö
Toimivan näyttämön rakentaminen oli taito, jota tavallinen timpuri ei hallinnut. Monta näyttämöä pilattiin omintakeisilla, heikosti
toimivilla ratkaisuilla. Mallia haettiin naapuripitäjistä ja suurempien keskusten varsinaisista
teattereista. Nikkareiden avuksi tulivat sittemmin erityiset seuranäyttämöoppaat, joissa annettiin yksityiskohtaisia ohjeita näyttämöiden
ja kulissien rakentamisesta ja mittasuhteista.
Harrastajateatterit olivat köyhiä ja pyrkivät säästämään kaikessa. Tarvittavat vaatteet ja
huonekalut lainattiin, teatterivälineet ostettiin
käytettyinä huutokaupoista, alas rullattavat kulissikankaat eli taustafondit maalautettiin kaksipuolisiksi. Ne kuvasivat tyypillisesti järvimaisemaa ja talonpoikaistupaa. Koristemaalareiden
lisäksi maassa toimi 1910-luvulla jo lavasteverstaita, joissa valmistettiin teatterilavasteita tilaustyönä seuranäyttämöille.

Paloviranomaiset puuttuivat jo 1900-luvun
alussa siihen, miten seurojentaloja sai rakentaa
ja kuinka paljon niihin sai laskea ihmisiä sisään.
Parven rakentaminen salin takaosaan toi lisää
katsojapaikkoja. Yleensä yleisö oli jaettu kolmeen kategoriaan: eturiveissä istuttiin tuoleilla,
taaempana penkeillä ja parvella saatettiin seistäkin. Tilaohjelma ja sitä noudatellen vaihtelevat
lippujen hinnat eivät siis seurojentaloilla olleet
leimallisen demokraattisia, vaan muistuttivat
pikemminkin 1800-luvun hierarkkisesti järjestettyä teatteritaloa.

Näytelmäseura ja emojärjestö
Monessa tapauksessa uuden juhlasalin tai näyttämörakennelman valmistuminen antoi aiheen
muuttaa näytelmäseuran nimi ”teatteriksi” tai
”näyttämöksi”. Näyttämö merkitsikin näytelmäseuralle mahdollisuutta pitkäjänteiseen työhön.
Kansalaistoimintaa
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Näytelmä ”Laivan kannella” työväentalolla Lieksassa vuonna 1923.

Hyvät puitteet vetivät tehokkaasti puoleensa teatterinharrastajia ja toivat tällä tavoin uusia jäseniä järjestön piiriin. Vastaavasti järjestön
iltamat kiinnostivat nyt entistä laajempaa yleisöä. Näytelmäseuran kehittyminen ja sen harjoittelemat uudet näytelmät toivat säännöllisinä ja kaavamaisina toistuviin iltamiin vaihtelua.
Lisäksi työväenyhdistysten ja nuorisoseurojen
talojen teatteritilat houkuttelivat syrjäisillekin
paikkakunnille kiertäviä ammattiesiintyjiä, kuten teatteriseurueita ja viisulaulajia.
Nuorisoseurat korostivat ideologisessa ohjelmassaan kristinuskoa, työväenjärjestöt sosialismia. Tämä jakoi paikallisen teatteritoiminnankin usein kahteen leiriin, vaikka näyttelijöillä olisi ollut halua yhteistoimintaan. Kahtiajako paikallisyhteisöissä jyrkkeni vuoden 1918
sisällissodan jälkeen. Kaikkialla näyteltiin kahdella talolla.
Vaikka omalla näyttämöllä oli taloudellisempaa toimia kuin vuokratiloissa, järjestöille
50

Kansalaistoimintaa

ja näytelmäseuroille koitui kustannuksia tarpeiston hankkimisesta ja näyttämön kunnossapidosta. Vaatimukset kasvoivat nopeasti. Näytelmäseurat halusivat esittää vaativia draamoja ja laulunäytelmiä, ja yleisö halusi kiihkeästi
nähdä uusia spektaakkeleita. Myös näyttämön
sähköistäminen ja valaiseminen nielivät varoja.
Järjestöjen toiveet siitä, että harrastajateatterit
olisivat niille rahamyllyjä, kariutuivat. Elokuvateatterit ja ravintolatoiminta syrjäyttivätkin jo
1910-luvulla monin paikoin iltamatoiminnan
yhdistysten tulonlähteenä.

Ammattimaisen harrastajateatterin
nousu ja tuho
Omat teatteritilat loivat hyvät puitteet paikalliselle teatteritoiminnalle. Jos näytelmäseuran jäsenet pysyivät yhdessä ja toimintaa ohjasi etevä
johtaja, saatiin tuloksia aikaan nopeasti. Työväenyhdistykset palkkasivat teatteriohjaajia tai

vulta lähtien julkisen tuen ja tunnustuksen ansiosta puoliammattimaisten paikallisteattereiden asemaan.
Henkilökunnaltaan työväenteatterit olivat sekateattereita: ammattinäyttelijät hioivat
avainkohtauksiaan päivisin, iltanäyttelijät tulivat töiden jälkeen harjoittelemaan joukkokohtauksia. Nämä talkoovoimin pystytetyt teatterit
ja näytelmäseurat loivat pohjan nykyiselle kaupunginteatteriverkolle.
Seurojentalojen teattereiden loistoaika jatkui kaupungeissa aina 1900-luvun puoliväliin
asti. Sen jälkeen paikallisten voimien yhdistäminen ja vaurastuminen toivat tullessaan ammattimaistumisen ja uudet uljaat teatteritalot.
Seurojentalot eivät kenties tyhjentyneet kokonaan, mutta suuri yleisö kävi nyt kaupunginteattereissa.

työväen näyttämöiden liitto

ilmaisutaidonopettajia jo 1900-luvun alusta alkaen, nuorisoseuratkin piiritasolle 1920-luvulta alkaen.
Useat työväenteatterit nousivat taidoiltaan
korkeatasoisiksi jo 1900-luvun alussa. Ne pystyivät tyydyttämään paikallisyhteisönsä teatterintarpeen ja koulivat lukemattomia ammattiuralle lähteneitä näyttelijöitä ja laulajia. Työväentaloilla aloittivat uransa esimerkiksi Väinö
Sola, Tauno Palo ja Oke Tuuri, palkattuina johtajina niillä toimivat muun muassa Aarne Orjatsalo, Kosti Elo ja Vilho Ilmari. Näyttämöllä
harjoiteltiin tai esiinnyttiin joka ilta, sunnuntaisin aamusta asti.
Suomessa valtio ja kunnat ryhtyivät tukemaan taidemäärärahoista näitä kansalaisjärjestöjen yhteydessä toimivia harrastajateattereita,
mikä oli kansainvälisesti katsoen poikkeuksellista. Useat työväenteatterit nousivat 1910-lu-

Pekka Lounelan näytelmä ”Ku Ite-Romppainen Ruohtiin lähti ja perreensäkin vei” Yksipihlajan Työväen Näyttämöllä
vuonna 1974.
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junnu riihimäki

Mallusjoen näyttämön
Kivenpyörittäjän kylä.

Pienemmillä paikkakunnilla näytelmäseurojen merkitys on pysynyt vahvana. Harrastajateatterikenttä muotoutui sodan jälkeen kolmen
kattojärjestön alaisuuteen, jotka muun muassa
palkkasivat kiertäviä teatteriohjaajia. Työväen
Näyttämöiden Liitto, Suomen Harrastajateatteriliitto ja Finlands Svenska Ungdomsförbund
tukevat edelleen monin tavoin suomalaista vireää harrastajateatterikulttuuria. Harrastajien

kanssa ovat tehneet töitä varsinkin kesäteatteriesityksissä myös monet huippuohjaajamme,
kuten Ralf Långbacka Närpiössä ja Paavo Liski
Nurmeksessa. •
Seppälä, Mikko-Olavi. Teatteri liikkeessä. Työväenteatterit
Suomen teatterikentällä ja työväenliikkeessä kaksiteatterijärjestelmän syntyyn asti vuonna 1922. Väitöskirja,
Helsingin yliopisto, 2007.

Amatörteatrar

I

Finland skapades i början av 1900-talet ett
riksomfattande nät av föreningshus. Husen
tjänade samtidigt som teaterlokaler med scen
och festsal. För soaréerna övade man in programnummer av många slag: tal, deklamation,
körsång och musik av musikkårer, ibland också
farser, men teaterpjäsen var kronan bland programnumren.
Ungdomsföreningarnas och arbetarföreningarnas hus var centrum för den lokala teaterverksamheten, de tjänstgjorde som scener för
gästspel och som hemvist för egna teaterfören52
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ingar. Under förra hälften av 1900-talet blev teaterverksamheten allt mer omfattande och fick
i flera städer halvprofessionell status.
Den lokala teaterverksamheten var av ideologiska skäl, efter moderorganisation, fördelad
på minst två konkurrerande hus. Föreningshusen och deras teaterverksamhet lade grunden
till landets nät av professionella teatrar. Med
ökat välstånd fick föreningshusen från mitten av 1900-talet ge vika för stadsteatrar där
man förenade sina krafter och spelade professionellt.•

Rauni Ollikainen, lavastaja, tait.lis.

M

aaseudulla ja pikkukaupungeissa virinnyt teatteriharrastus veti 1900-luvulle tultaessa mukaansa kaikki kansankerrokset.
Yhä suositumpi kansallisia aiheita käsittelevä
kotimainen näytelmä vaati suomalaiseksi tunnistettavan miljöön näyttämölle.
Seurantalojen näyttämöiden suomalaiset
tuvat, kamarit ja metsämaisemat ovat jäänne
vuosisataisesta lavastusperinteestä, jossa esitysten miljööt tehtiin näyttämölle maalatuin kulissein. Samat metsä- tai tupakulissit nähtiin
niin näytelmäesitysten kuin iltamien päätteeksi
soittavan orkesterinkin taustalla.
Kulissiperinteen juuret johtavat antiikin
näytelmien perustyyppeihin: komediaan, tragediaan, satiiriin ja pastoraaliin, joilla kullakin oli oma lavastustyyppinsä. Tragediassa tapahtumat sijoittuvat ylhäisön ja hallitsijoiden
elinympäristöön, palatsien pihoille ja saleihin.
Komedialavastuksissa miljöinä olivat tavallisen
kansan olinpaikat, kuten torit pihat ja kadut,
satiirissa tai pastoraalissa metsät ja muut luonnonmaisemat. Seuranäyttämöillä näitä vastasivat salit, kamarit, tuvat ja pihat sekä metsä- ja
järvimaisemat.
Suomalaisen taiteen ja kulttuurin nousukauden myötä,1800-luvulta alkaen, taide alkoi
ammentaa kotimaisista aiheista. Kuvataiteessa
suomalaiset ihannemaisemat kuvasivat maan
edustavimpia maisemia. Maalauksissa luotiin
suomalaisen ihannemaiseman peruskuva, korkealta nähty järvimaisema etualan mäntyineen
ja koivuineen ja aina horisonttiin saakka yltävine saarineen ja salmineen.

karjalohjan työväenyhdistys

Suomalainen ihannemaisema kulisseissa

Karjalohjan Työväentalon järvimaisemakulissit. Kulissit
maalasi salolainen taiteilija Emil Niinistö vuonna 1928.

Sama idea näyttämösovelluksena maan tasalta kuvattuna on nähtävissä monissa seuranäyttämön tyyppikulisseissa. Kesäistä järvimaisemaidylliä reunustivat kotoiset metsäkulissit koivuineen ja mäntyineen. Näkymät ovat
usein kotiseudun ja maakunnan maisemista,
jopa suoraan oman seuratalon pihalta.
Seuranäyttämön maisemakulissit ovat olleet toisaalta arkisia jokaisen teatterin perusvarastoon kuuluvia käyttötarvikkeita. Toisaalta niitä on käytetty juhlakuvina ja seuratalojen
moninaisten juhlien somisteena, eräänlaisina
edustusmaalauksina. Tällöin maisema samastuu koko maata symboloivaan Suomi-kuvaan
liittäen kotiseudun osaksi kaikille suomalaisille yhteistä isänmaata. Kotiseudun ja isänmaan
maisemat ovat suomalaisille ilmeisen tärkeitä.
Merkitys on sama, olipa näyttämökuva tunnetun taiteilijan taidonnäyte tai nimetön harrastajan naivistiseen tyyliin maalaama. •
Kansalaistoimintaa
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Leni Pakkala, rakennustutkija

Sali, näyttämö, puffetti ja lippuluukku
arhaisimmat seurantalot ovat yleensä pohjakaavaltaan yksinkertaisia suorakaiteen
muotoisia rakennuksia. Keskellä on sali, toisessa päässä näyttämö ja toisessa eteinen vaatesäiliöineen sekä usein myös puffetti eli ravintola keittiöineen sekä vahtimestarin pieni
asuinhuone.
Talotyypin kehittyessä ilmaantui suunnitelmia, joissa tilat ryhmiteltiin L-, T- tai U-muotoon. L- ja T-muodossa sali ja sen jatkeena oleva näyttämö muodostavat yleensä suorakaiteen,
johon liittyy muut tilat sisältävä sakara kohtisuoraan toiseen päähän tai keskelle. U-muotoisessa pohjakaavassa on päätysakaroiden välissä
ollut usein avokuisti. Tällaista mallia edustavat
esimerkiksi Säynätsalon työväentalo ja Ulvilan nuorisoseurantalo. Suuremmissa taloissa saattoi olla edellä mainittujen tilojen lisäksi
kokous-, puku- ja varastohuoneita.
Talot olivat pääsääntöisesti yksi- tai osittain
kaksikerroksisia. Päätilat olivat yleensä pohjakerroksessa ja toisessa kerroksessa saattoi olla

Sulkavan maamiesseurantalon piirustuksissa 1940luvun lopulta näkyvät
kaikki seurantalolle tyypilliset tilat: sali, näyttämö,
ravintola, keittiö ja huone,
joka toimi usein talonmiehen tai vahtimestarin
asuntona. Eteisessä on vaatesäilö ja lippuluukku.
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juhlasalin lehteri, kerhohuoneita, kirjasto tai
vahtimestarin asunto.
Kaupunkien kaksikerroksisissa VPK:n taloissa pohjakerros oli usein tiiltä ja sinne oli sijoitettu kalustovarasto. Suurimmissa työväentaloissa oli usein myös toimistotiloja. 1960-luvulla varsinkin kansandemokraattiset yhdistykset
rakensivat kaupunkeihin monikerroksisia järjestötaloja, joissa oli myös liiketiloja.
Korjaus- ja laajennustöiden yhteydessä on
monien talojen pohjakaavoja muutettu niin, että alkuperäistä muotoa on vaikea hahmottaa.

Juhlasali – seurantalon sydän
Seurantalon päätila ja sydän on juhlasali. Se
pyrittiin tekemään ilmavaksi ja valoisaksi. Vähintään yhdellä salin seinällä oli isot ikkunat.
Saleista saatiin korkeita rakentamalla taitekatto,
jonka sivulappeet myötäilivät vesikattoa. Katto oli yleensä verhoiltu ponttilaudalla ja lattia
oli käsittelemätöntä lautaa. Joihinkin taloihin

sulkavan maa- ja kotitalousseura

V
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saatettiin tehdä vaatimattomia kasettikattoja ja
niihin koristekuvioita.
Tyypillistä seurantaloille on ollut salin seinien korkea puolipaneeli. Seinien yläosat saatettiin jättää hirsipintaisiksi tai verhoilla pinkopahvilla. Joskus koko seinä verhoiltiin laudalla,
varsinkin 1940–50-luvulla, kun muotiin tuli
ns. rimapaneeli.
Koska yhdistysten yhdeksi keskeiseksi toimintamuodoksi vakiintui teatteri, piti jokaisessa seurantalossa olla näyttämö. Näyttämöt
saattoivat varsinkin rakentamisen alkuaikoina
olla melko ahtaita ja puku- sekä varastotilat
jäädä kokonaan rakentamatta. Näyttämöitä on
suurennettu ja varsinkin aputiloja rakennettu
monesti myöhemmin. Näyttämölle hankittiin
yleensä maisema-, tupa- ja salikulissit. Joissain
taloissa myös näyttämön esirippuun oli maalattu maisemakuva.
Näyttämöseinä on usein eniten koristeltu
osa seurantalon sisätilaa: näyttämöaukko on
yleensä reunustettu listoituksin ja sen yläpuolelle on saatettu sijoittaa maalauksia tai iskulauseita. Joihinkin taloihin on tehty koko salin osalle
koristemaalauksia, mutta harvat niistä ovat säilyneet tähän päivään asti. Näyttämön vastaisella
seinällä oli usein parvi eli lehteri.
Valitettavasti näyttämö on myöhemmin purettu monesta talosta, jotta saataisiin lisää lat-

Seurantalojen alkuaikojen tunnelmaa nuorisoseurantalo
Wrethallalla Kemiössä. Kirkkokamina luo lämmön ja öljylamput tuovat valon. Postikortti on leimattu vuonna 1906.

tiapinta-alaa varsinkin tansseja ja liikuntaharrastuksia varten.
Kun sähkövalo tuli taloille, korvattiin öljylamput taloille tyypillisillä riippuvalaisimilla
ja lampeteilla. Juhlasalin sisustukseen vaikutti
myös lämmönlähde: kamiinat tai uunit, jotka
sijaitsivat usein näyttämöseinän ja ulkoseinän
kulmassa. Useissa taloissa on vielä säilynyt käytössä vanhat kirkkokamiinat, jotka on yleensä
saatu perinnöksi paikkakunnan kirkosta. Kalusteina salissa oli usein irtotuolit tai itse tehdyt penkit. Salin seinustoja saattoi kiertää myös
kiinteä penkkirivi. Puhujakoroke kuului usein
seurantaloon.
Ravintola oli tärkeä tila, mutta vaatimattomammin sisutettu ja matalampi kuin sali.
Kalusteina oli yleensä perinteisiä tuvan pöytiä ja penkkejä. Euran Pirtin suunnittelija Jalmari Karhula piirsi myös ravintolahuoneen jugendtyylisen kalustuksen: pitkät pöydät, rahit,
myyntipöydän ja kirjakaapin.
Seurantaloihin kuului oleellisesti eteisen yhteydessä ollut tilava vaatesäiliö eli narikka paiRakennusperintöä
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Viime vuosisadan alussa rakennettu Mäenpään työväentalo
Punkalaitumella on harvinaisen komea seurantalo, jossa on
myös näköalatorni. Rakennuksen julkisivut ovat säilyneet
alkuperäisessä asussaan.

kalla tehtyine naulakkoineen. Vaatesäiliöt ovat
nykyisin useimmiten kadonneet ja niihin sijoitetut WC-tilat ovat korvanneet ulkohuoneet.
Seurantaloille niin tyypillinen lippuluukku
toimi tavallaan porttina seurantalon ja ulkopuolisen maailman välillä ja sen muotoiluun
kiinnitettiin usein erityistä huomiota.
Seurantalojen muutoskorjauksista suuri osa
on tehty sisätiloihin, kuten muissakin rakennuksissa. Kun seinien lisälämmöneristämisestä ja levyttämisestä tuli varsinkin 1970-luvun
lopun energiakriisin myötä lähes itsestäänselvyys, menetettiin vanhojen sisustusten myötä
valitettavasti paljon talojen alkuperäisestä viehätyksestä.

Komeat julkisivut – isot ikkunat
Kansanrakennusten muotokieli ja rakentamistavat säilyivät pitkään pääosin talkoilla rakennetuissa varhaisissa seurantaloissa. Seurantalot
eroavat ennen kaikkea kokonsa puolesta ympäristönsä muista rakennuksista; ne ovat korkeampia, leveämpiä ja pitempiä kuin ympäris58
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tön asuintalot. Seurantalon tunnistaa kuitenkin
parhaiten salin isoista ikkunoista.
Monessa kylässä oli kilpailua työväentalojen
ja nuorisoseurantalojen sekä myös suomenkielisten ja ruotsinkielisten nuorisoseurojen välillä
talon komeudesta.
Kati Heinämies toteaa nuorisoseurantaloista tekemässään tutkielmassa, että kun seurantaloja alettiin rakentaa yhdistysten oman väen
ja paikkakuntalaisten tekemien suunnitelmien
mukaan, saatettiin mallia taloille ottaa seudun
muista yleisistä rakennuksista, kuten kansakouluista, vapaa-palokuntien taloista ja mahdollisesti myös asemarakennuksista. Kansakoulujen
on oletettu vaikuttaneen seurantalojen tyyliin
myös siksi, että suuri osa seurojen perustajista
ja puuhaihmisistä oli opettajia.
Nuorisoseuraliikkeen piirissä käytiin keskustelua talojen ulkoasuunkin liittyvistä näkemyksistä ja 1910-luvulle tultaessa nuorisoseurantalot olivat pääsemässä pois latomaisesta ulkonäöstä. Heinämies toteaa tutkimuksessaan, että ”jugendin ja kansallisromanttisten
virtausten vaikutus levisi vähitellen myös nuorisoseurantaloihin. Se näkyi parhaiten yleistyneissä korkeissa kattomuodoissa, pieniruutuisten ikkunoiden sommittelussa ja niiden vuorilaudoissa sekä erilaisten tornien ja ulokkeiden
yleistymisessä.”

Liikkeiden omia suunnittelijoita

johanna hakanen

Seurantalojen rakentamisen alkuvaiheissa yhdistyksen omasta väestä koottu rakennustoimikunta usein suunnitteli seurantalon, mutta
suunnitelmia myös tilattiin ja saatiin lahjoituksena rakennusalan ammattilaisilta, useimmiten
rakennusmestareilta. Seurantalot koettiin ainakin alkuaikoina etupäässä yhteiseksi saavutukseksi, eikä talon suunnittelijan nimen kirjaamista yhdistyksen asiakirjoihin pidetty kovin
tärkeänä.
Varsinkin nuorisoseuraliikkeessä käytiin
1900-luvun alkuvuosikymmenillä vilkasta keskustelua siitä, millainen olisi hyvä nuorisoseurantalo ulkonäöltään ja tiloiltaan. Satakunnassa
vaikutti 1900-luvun ensi vuosikymmeninä taiteilija Jalmari Karhula, joka paneutui perusteellisesti nuorisoseurantalojen suunnittelussa esiin
tuleviin erityispiirteisiin, kuten näyttämöön ja
siihen liittyviin tiloihin sekä tilojen sijoitteluun
talojen sisäisen liikenteen toimivuuden kannalta. Karhulan harrastuksiin kuului kotiseutututkimus, jonka tuloksia hän käytti kansallisromanttisia tyylipiirteitä sisältävissä suunnitelmissaan. Hän suunnitteli useita nuorisoseurantaloja ”perimmästä pohjolasta itäiseen savoon”.

Oulunsuun Pirtti, Euran Pirtti, sekä Ulvilan
ja Sysmän Onkiniemen nuorisoseurantalot
ovat hänen käsialaansa.
Työväenliikkeen piirissä toiminut itseoppinut rakennusmestari Sikstus Rönnberg suunnitteli vuosina 1908–1919 Perniöön neljä työväentaloa, joissa kaikissa on samantyyppinen L:
n muotoinen pohjakaava ja koristellut ikkunavuorilaudoitukset. Hän oli tutustunut muiden
ammattilaisten laatimiin seurantalosuunnitelmiin ja suunnitteli paikkakunnalle myös mm.
rukoushuoneen.

Maaseudun rakentajia
Maanviljelysseurojen rakennustoimistot ja niiden rakennusmestarit hoitivat rakentamisen
ohjausta ja neuvontaa 1900-luvun alkupuolella.
Useat seurantalot, maalaiskansakoulut ja kunnalliskodit ovat heidän käsialaansa. Maaseudun
rakentamisessa vaikuttaneet arkkitehdit Väinö
Keinänen ja Jussi Paatela osallistuivat molemmat myös nuorisoseurantalojen mallipiirustusten laatimiseen.
Uudenmaan läänin maanviljelyseuran palveluksessa ollut hyvinkääläinen rakennusmestari Heikki Siikonen suunnitteli lukuisia seuran-

Eräs ensimmäisistä
seurantaloista oli
arkkitehti
Martin Wahlbergin
suunnittelema
Vaasan VPK:n talo.
Ns. nikkarityyliä
edustavan talon
julkisivussa isot
ikkunat kertovat
juhlasalin paikan.
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leni pakkala

Malleja keskusjärjestöiltä

Mäntyharjun työväentalo on yksi useista Heikki Siikosen
laatimia tyyppipiirustuksia soveltaen rakennetuista
seurantaloista.

taloja. Hänen vuonna 1928 perustaman oman
toimistonsa piirustuskokoelmasta löytyy suunnitelmat lähes neljänkymmenen seurantalon rakentamiseksi, korjaamiseksi tai laajentamiseksi,
joukossa mm. Forssan työväentalo, Huuvarin-Särkijärven nuorisoseurantalo ja Enonkosken suojelukunnantalo.
Siikosen suunnittelufilosofia edusti funktionalistista näkemystä, jonka mukaan rakennuksen tulee kasvaa sisältä käsin, mutta hänen arkkitehtuurinsa muotokieli noudatti vielä 1920-luvun pelkistettyä klassismia. Mitään
rakennuttajien toisilleen vastakkaiseenkin aatemaailmaan liittyvää erityistä muotokieltä hänen seurantalosuunnitelmissaan ei ole havaittavissa. Marja Ivarsin ja Marja Terttu Knapaksen mukaan ”yhdistystalon perustyyppi kelpasi
yhtä hyvin työväentaloon kuin suojeluskuntataloon”.

lauri putkonen

Arkkitehti Erik Bryggman
toi Italiasta vaikutteita
hänen varhaistuotantoaan
edustavan Sinisen talon
koristeluun. Talo on vihitty käyttöön vuonna 1924.
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Etelä-Karjalan nuorisoseurojen keskusliitto teetti vuonna 1913 rakennusmestari H.K.
Paavilaisella ja arkkitehti Väinö Keinäsellä mallipiirustukset neljää erikokoista nuorisoseuraa
varten. Tiedossa ei kuitenkaan ole yhtään seurantaloa, joka olisi rakennettu näiden piirustusten mukaan.
Rakennusmestari Heikki Siikonen laati
vuonna 1926 tiettävästi ensimmäiset työväentalojen tyyppipiirustukset kahdelle erikokoiselle talolle. Uusklassistista tyyliä edustaneita piirustuksia soveltaen rakennettiin useita työväentaloja kuten Ilmajoen, Haukilahden, Kalvolan, Korkeakosken ja Mäntyharjun työväentalot.
Suojeluskuntajärjestön piirissä pyrittiin
myös aikaansaamaan tyyppipiirustuksia ja
vuonna 1934 puolustusvoimien palveluksessa ollut arkkitehti Niilo Niemi laati luonnokset suojeluskuntataloa ja kyläosaston taloa varten. Suunnitelmat muistuttivat huomattavasti
Heikki Siikosen suunnittelemaa vuonna 1928
valmistunutta Orimattilan suojeluskuntataloa, joka taas tuo mieleen hänen laatimansa
edellä mainitut työväentalojen tyyppipiirustukset. Vuonna 1936 Niilo Niemi teki uudet tyyppipiirustukset kahta erikokoista suojeluskuntataloa varten, mutta tiedossa ei ole yhtään niiden
mukaan rakennettua taloa.
Arkkitehti Jussi Paatelalta tilattiin kahden
erikokoisen nuorisoseurantalon mallipiirustukset vuonna 1949. Näiden piirustusten mukaan
on rakennettu useita taloja, mm. Vesilahden
Nuorisoseurantalo, Yrityksen talo Pielavedellä ja Juupajoen Nuorisoseurantalo Kemijärvellä.
Työväenyhdistysten Keskusliitto julkaisi vuonna 1959 vihkosen, joka sisälsi arkkitehti Sirkku
Tarumaan laatimat neljän erikokoisen toimitalon
sekä golf-kioskin, pelihallin, tanssilavan puistokahvilan ja huvipuiston portin piirustukset.

mistui vuonna 1889. Sen pohjamuodon ja toisen kerroksen pyörökaari-ikkunoiden esikuvana on mainittu Helsingin Ritarihuone, ja se on
ollut puolestaan mallina mm. Mikkelin VPK:n
talolle. Höijer suunnitteli myös kertaustyylisen
vapaapalokunnantalon Tammisaareen. Molemmat talot on purettu.
Arkkitehti Eliel Saarinen suunnitteli yhdessä Herman Geselliuksen kanssa Kotkan työväentalon. Sen kansallisromanttinen hahmo
torneineen ja rappaamaton tiilipinta tuovat
mieleen keskiaikaisen linnan. Talo toimii nykyisin konserttitalona ja vietti 100-vuotisjuhliaan vuonna 2007.
Lukuisia kivitaloja Helsinkiin 1900-luvun
alussa suunnitellut arkkitehti Vilho Penttilä laati suunnitelmat myös Raittiusseura Koiton molempiin Helsingissä sijaitseviin taloihin. Hän
lahjoitti piirustukset kansallisromanttiseen
pyöröhirsiseen vuonna 1905 Lammassaareen
valmistuneeseen Pohjolan Pirttiin, joka muistuttaa hänen Hollolaan pari vuotta aiemmin
suunnittelemaansa kunnantaloa. Varsinainen
Koiton talo, vuonna 1907 valmistunut kaupunkilinna Helsingin keskustassa, oli raittiusyhdistyksen omistuksessa 1980-luvulle asti,
jonka jälkeen se on ollut kiinteistöjalostuksen
kohteena ja siinä on toiminut mm. yökerho.

Suunnittelukilpailuja
Ensimmäisen kilpailun mallipiirustusten saamiseksi taloja varten järjesti Satakunnan nuorisoseurain liitto jo vuonna 1907. Kilpailu ei
kuitenkaan tuottanut toivottua tulosta.
Suurimpien työväentalojen, Helsingin työväentalon ja Tampereen työväentalon suunnittelusta järjestettiin arkkitehtikilpailut 1900luvun alkuvuosina. Arkkitehti Karl Lindahl
voitti Helsingin työväentalon suunnittelukilpailun, ja jugendlinna jyhkeine torneineen on
hallinnut Siltasaarenrannan maisemaa vuodesta
1908. Julkisivujen graniittikiveys on tehty paikalta louhitusta kalliosta.
Erittäin merkittäväksi muodostui vuonna
1914 Laihian nuorisoseurantalon suunnittelemiseksi järjestetty kilpailu, jonka tulosten julkistamisen yhteydessä Rakennustaito-lehdessä
todettiin: ”Kun nuorisoseurantalot kuuluvat
maaseudun harvoihin julkisiin rakennuksiin,
niin olisi tavattoman tärkeää kiinnittää enemmän huomiota niitten arkkitehtoniseen kauneuteen.” Kolmannen palkinnon saaneen vastavalmistuneen arkkitehti Bertel Strömmerin
ehdotuksen pohjalta toteutetun talon tunnisti omintakeisesta tornista, jonka huippu jäljitteli pohjalaista luhtiaittaa. Valitettavasti tämä
eräs maamme hienoimmista seurantaloista paloi vuonna 1994.

Varsinkin kaupunkien suurten VPK:n talojen
ja työväentalojen suunnittelijoiksi palkattiin nimekkäitä arkkitehtejä, jotka tietysti myös käyttivät suunnitelmissaan kullekin aikakaudelle
ominaista muotokieltä ja tyylisuuntaa.
Jo vuonna 1883 Helsingin VPK järjesti kilpailun talonsa suunnittelusta kolmen yhdistyksen arkkitehtijäsenen kesken. Kilpailun voittaneen arkkitehti Theodor Höijerin suunnittelema kolmikerroksinen palatsimainen talo val-

heikki havas. alvar aalto -museo

Nimekkäitä arkkitehtejä

Alvar Aallon suunnittelema Kulttuuritalo Helsingissä
valmistui vuonna 1958.
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Tampereen kaupunginarkkitehtina vuosina
1918–53 toiminut Bertel Strömmer suunnitteli
synnyinpaikkakunnalleen Ikaalisten Maanviljelijäin Liitolle seurantalo Oman Tuvan, joka
valmistui vuonna 1924. Rakennus oli varsinainen monitoimitalo sisältäen myös matkustajakodin, kunnantoimiston ja käräjätiloja. Ikaalisten Wanhan Kauppalan Kotiseutuyhdistys
Oma Tupa –yhdistys pelasti jo purkutuomion
saaneen talon vuosituhannen vaihteessa. Tampereen työväentalon korotus ja pohjoissiipi
vuodelta 1930, jossa sijaitsee hieno klassistinen
Konsun sali, on myös Strömmerin käsialaa.
Arkkitehti Erik Bryggmanin Salon-Uskelan
suojeluskuntataloksi alun perin rakennetussa
Sinisessä Talossa on italialaisvaikutteisen klassismin piirteitä. Rakennus valmistui vuonna
1924. Erkki Huttusen kynästä lähti lukuisia
funkistyylisiä julkisten ja yksityisten rakennusten suunnitelmia ja myös muutama seurantalo
kuten Rauman suojeluskuntatalo Raumanlinna vuonna 1932.
Haminan VPK:n talon suunnitteli vuonna
1890 valmistunut Euroopan ja Suomen ensim-

mäinen naisarkkitehti Signe Hornborg. Kautta aikojen maineikkain suomalainen arkkitehti Alvar Aalto suunnitteli lukuisia seurantaloja
uransa kaikissa vaiheissa. Mia Hipeli käsittelee
hänen suunnittelemiaan rakennuksia oheisessa
tekstissään. •
Heinämies, Katariina (Kati), Suomen Nuorison Liiton alaisten nuorisoseurojen talot ennen vuotta 1920. Painamaton
pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopiston taidehistorian laitos 1981.
Knapas, Marja Terttu; Marja Ivars. ”Yksinkertainen parempi
kuin huonosti ruusattu”, Heikki Siikonen ja maatalousrakentaminen 1920- ja 1930 -luvulla. Taidehistorian
seura. Taidehistoriallisia tutkimuksia 12, Helsinki 1991.
Nummelin, Esko. Itsenäisyys, nationalismi ja arkkitehtuuri
Suomessa 1920- ja 1930-luvulla. Suojeluskuntajärjestö
rakentajana. Taidehistorian seura. Taidehistoriallisia
tutkimuksia 12, Helsinki 1991.
Pakkala, Leni; Ulla Rahola (toim.). Näin korjaamme seurantalon. Suomen Kotiseutuliitto, Helsinki 1985.
Pakkala, Leni; Lea Varpanen. Työväentalotutkimus 1975.
Tampereen teknillinen korkeakoulu, Arkkitehtuurin
osasto. Raportti 61, 1977.
Willner, Margareta. Varsinais-Suomen työväentalot  Folkets
hus i Egentliga Finland. Turun kaupungin historiallinen
museo. Raportti 2, 1978.

Föreningshuset som hustyp

F

öreningshusen rymmer i första hand en
festsal och i anslutning till salen en scen.
Ett typiskt mindre föreningshus är invändigt
sparsamt dekorerat, främst med halvpanel och
lister runt scenöppningen. Utvändigt har föreningshusen lånat drag av rådande byggnadsstilar,
och modellen hämtade man från bland annat
folkskolorna. Ett föreningshus känns bäst igen
på de stora fönstren i festsalen.
Föreningshusen är ritade av aktiva medlemmar i föreningarna och av byggmästare som
varit verksamma i föreningen, såsom konstnä62
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ren Jalmari Karhula och byggmästaren Sixtus
Rönnberg.
För stora FBK- och arbetarföreningshus i
städerna anlitade man ryktbara arkitekter, bl.a.
Theodor Höijer, Eliel Saarinen och Alvar Aalto, vars ritningar präglas av tidstypiskt formspråk. Man anordnade också arkitekttävlingar
om föreningshus.
Centralorganisationerna lät också utarbeta
typritningar för ungdomsföreningshus, Folkets
hus och skyddskårshus, mest aktivt på 1920talet. •

Mia Hipeli, intendentti

Alvar Aalto yhdistystalojen arkkitehtina

A

selvät klassismin detaljit ja symmetria, mutta
kokonaisuus on jo selvästi matkalla kohti funktionalismin selväpiirteistä arkkitehtuuria. Rakennus on tällä hetkellä erittäin huonossa kunnossa ja sen säilyvyys on uhattuna.
Vuonna 1958 valmistunut ja suurelta osin
talkootyönä rakennettua Helsingin Kulttuuritaloa pidetään modernismin huippukohteena
Suomessa. Tilaajana oli kommunistinen puolue, joka joutui myymään rakennuksen 1990luvun alkupuolen talousvaikeuksissa. •

Alvar Aalto -museo. Piirustus- ja asiakirjakokoelmat.
Alvar Aalto -museo. Rakennusinventontitietokanta.
Linden, Anri. Alvar Aalto. Tuotanto Pohjanmaalla,
Production i Österbotten. Works in Ostrobothnia.
Länsi-Suomen ympäristökeskus 1998.
Schildt, Göran. Alvar Aalto. A Life’s Work. Architecture,
design and art. Otava, Helsinki 1994.

Jyväskylän työväentalo Kauppakadun ja Väinönkadun
kulmasta heti valmistumisensa jälkeen vuonna 1924 ja
yläaulan klassistista interiööriä.

alvar aalto -museo

lvar Aallon pitkään ja monipuoliseen arkkitehdin uraan mahtuu myös yhdistystaloja, joiden tilaajina olivat mm. työväenyhdistykset, suojeluskunnat ja setlementtiyhdistykset.
Lisäksi hän suunnitteli erilaisia toiminnoiltaan
vastaavia rakennuksia.
Alajärven nuorisoseuran talo vuodelta
1919 on yksi Alvar Aallon opiskeluaikanaan
tekemistä ja varhaisimpia toteutuneita suunnitelmia. Siinä on korkea aumakatto, mikä mahdollisti keskussalin sisätilan ilmavuuden ja toimivuuden myös teatterikäytössä. Toisella sisäseinällä oli orkesterille varattu oma parveke.
Pohjoismaista klassismia edustavan Jyväskylän Työväenyhdistyksen talon Aalto suunnitteli vuosina 1924–1925. Työväentalo oli hänen ja vaimonsa Ainon ensimmäinen merkittävä yhteinen toteutus ja Aallot suunnittelivat
myös sen sisätilat valaisimineen.
Vuosina 1924–1926 ja 1929 rakennettua
Seinäjoen Suojeluskuntapiirin esikuntataloa
pidetään Aallon uusklassisen kauden huipputyönä. Vuonna 1929 valmistuneessa Jyväskylän suojeluskunnan Suojassa esiintyvät vielä
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Helena Soiri-Snellman, rakennushistorian tutkija

Brankku – Turun VPK:n talo

T

urun vapaaehtoisen palokunnan talo
Brankku on ainutlaatuinen kulttuurihistoriallinen suojelukohde. Talo on maamme
vanhin alkuperäisessä käytössään oleva VPK:n
talo. Myös VPK itsessään on Suomen ja Pohjoismaiden vanhin. Talon tuotoilla rahoitetaan
yhdistyksen palotorjuntatoimintaa.
Jäsenten aktiivisuus on Turun VPK:n toiminnan perusta. Aktiiviset jäsenet järjestivät
jo 1800-luvun alussa palokuntatoiminnan tukemiseksi erilaisia illanviettoja, tanssiaisia, naamiaisia ja juhlia. Omaa taloa varten alettiin kerätä varoja 1870-luvulla.
Ajatus oman talon rakentamisesta syntyi palokuntalaisten mielissä samoihin aikoihin muuallakin maassamme. Vanhimmat Vaasan ja Jyväskylän rakennukset olivat puisia. Helsinkiin,
Turkuun ja Raumalle rakennettiin arkkitehtonisesti komeat kiviset VPK:n talot.

Vaikka turkulaiset aloittivat talonsa suunnittelun varhain, ehtivät helsinkiläiset toteuttaa
arkkitehti Theodor Höijerin suunnitteleman
punatiilisen rakennuksen vapaapalokunnalle
kolme vuotta aikaisemmin. Helsingin VPK ei
pystynyt pitämään kaupungin keskustassa olevaa taloaan ja se purettiin vuonna 1967. Rauman talo muutettiin kaupungintaloksi vuonna
1910. Turun VPK:n talo, Brankku, on ainoa
toimiva 1800-luvun kivinen palokuntien seurantalo.
Turun vapaaehtoiseen palokuntaan kuului ajan tavan mukaan paitsi nuoria innokkaita kaupunkilaispoikia myös kaupungin virkamiehiä sekä varakkaita ja varattomia liikemiehiä ja jopa kolmasosa kaupunginvaltuutetuista.
Palokunnan päällikkönä toimivat 1800-luvulla
mm. liikemiehet Erik Julin ja A.B. Nordfors
sekä kulttuuritoimittajat Gustaf Cygnaeus ja
Ernst Lindberg.

J-P. Vuorinen

Turun vapaapalokunnan talon suunnitteli Karl Viktor
Reinius. Talo vihittiin käyttöön vuonna 1892.
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turun vpk

Brankun juhlasali koristeltu Airiston Purjehdusseuran juhliin vuonna 1897.

Oma talo
VPK sai Turun kaupungilta 50-vuotislahjaksi
tontin Eskelinkadun ja Eerikinkadun kulmasta
maaliskuussa 1888. Lahja saatiin ”siitä itsensäuhraavaisesta työstä”, jota palokunta oli yhteiskunnalle tehnyt. Samana vuonna perustettiin
toimikunta valmistelemaan talon rakentamista.
Seuraavan vuoden joulukuussa 1889 oli jo esillä
lääninrakennuskonttorin arkkitehdin Karl Viktor Reiniuksen piirustukset. Rakennustyöt alkoivat keväällä 1891 ja talo vihittiin seuraavan
vuoden loppupuolella.
Palokuntalaiset eivät rakentaneet taloaan
palokaluvarastoksi vaan yhdistyksensä toimitiloiksi ja turkulaisten juhla- ja kokoushuoneistoksi. Uudelle ravintolalle konsertti- ja juhlasaleineen oli tilaus, sillä vanha seurahuone muutettiin vuonna 1885 kaupungintaloksi.
Reiniuksen palokunnantalon katujulkisivut noudattavat roomalaisen renessanssipalatsin julkisivuperinnettä pylväsjärjestelmineen.
Sisätiloihinkin noustaan kuin palatseihin portaikosta toisen kerroksen juhlatiloihin, piano

nobileen. Juhlasali muistuttaa kolmilaivaista kirkkosalia lehtereineen. Salin päädyssä on
puolipyöreä näyttämö kuin kirkkosalin kuori.
Eerikinkadun puoleisella sivulla on pyörökaaristen ikkunoiden rivistö ja toisella sivulla on
ravintolatilat kahdessa kerroksessa.
Julkisivujen rappaus koristeineen toteutettiin lahjoitusvaroin vuonna 1897. Samalla maalattiin ulkoseinät harmaanruskean hiekkakiven
värisiksi ja pilarit punaiseksi graniitiksi ja attikan kirjaimet kullattiin.

Brankun koristemaalaukset
Brankun juhlasali maalattiin ajan tavan mukaisin antiikkiaiheisin koristemaalauksin. Arkkitehti Reinius luotti sisätiloissa tunnettuun
turkulaiseen S. Koskisen koristemaalausliikkeeseen. Koskisen firman töitä ovat Helsingissä mm. Valtionarkiston ja Pohjoismaiden Yhdyspankin koristemaalaukset.
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J-P. Vuorinen

Brankun näyttämön maalaus C. Ehrling 1892.
Kuvassa Turun VPK syöksyy sammuttamaan tulipaloa.

Ainoan palokuntaan viittaavan koristemaalauksen taiteili näyttämön holviin helsinkiläinen koristemaalari C. Ehrling. Maalaus esittää
Turun VPK:n syöksymistä tulta päin hevosten
vetämillä kärryillä. VPK:n nykyisen päällikön
Petri Aallon mukaan kaikki maalauksen varusteet kelta-puna-valkoisine lippuineen ovat olleet käytössä 1890-luvulla. Maalauksessa etualalla oleva nelipyöräinen Ludvigsbergin ruiskukärry oli aikakautensa edistyksellisimpiä käsivoimaruiskuja ja kärry N:6 oli palokunnan
uutuus. Maalaus konservoitiin 1990-luvun lopulla.
Kun VPK alkoi valmistella Brankun 100vuotisjuhlia, haluttiin tietoa talon rakennushistoriasta. Turun maakuntamuseon tutkijana jouduin historiikin kirjoittajaksi. Talon julkisivujen väritys vaikutti mielestäni oudolta ja selvisi,
että vuonna 1966 julkisivut oli maalattu lahjavärein keltaiseksi ja kaikki nurkat ja koristeet
valkoisiksi, Kauppatorin varrella olevan Engelin suunnitteleman Turun ruotsalaisen teatterin
mallin mukaisesti. Alkuperäiset värit löytyivät,
mutta säästösyistä rakennus päätettiin maalata
samoin vuonna 1966 valituin värein.
Talon rakennushistoriaa varten tutkin asiakirjojen lisäksi vanhoja valokuvia, mutta valokuvistakaan ei selvinnyt interiöörien koristekuviot. Palkattiin konservoijat ottamaan asiasta
selvää. Salin kasettikaton koristekuviot löytyivät paksujen maalikerrosten alta. Kasetteihin
66
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oli tummansiniselle pohjalle maalattu harmaalla toistuva antiikin arabeski, ornamentti kasviaiheineen, nauhoineen ja joutsenineen. Näyttämön ja lehterin friisinä maalikerrosten alla
oli tyylitelty akantuskoriste. Lehterin holveista
löytyi valkoiselle pohjalle liimamaalilla maalattuja koristeaiheita – samanlaisia kuin säätytalon
arabeskit. Brankun salin pääväri oli sininen ja
samoin salin kaksi Turun kaakelitehtaan kaakeliuunia ovat vaaleansinisiä.
Vuonna 1905 koristemaalaukset olivat jo
tummuneet ja näyttivät vanhanaikaisilta, ja
kaikki salin sinisävyiset koristemaalaukset ylimaalattiin vihertäviksi. Uuden vaalean vihreän
värityksen kultarajauksin toteutti koristemaalari Isak Elg. Vihreä sävy on useaan kertaan uudistettu ja pylväiden kapiteelit kullattu.
Brankun 100-vuotisjuhliin ehdittiin saada esille vain näytteeksi muutamia holvikaarien kuvioita. Koristeiden esille ottoa jatkettiin
1990-luvulla. Eteishallin portaikosta lähdettiin
etsimään kuvioita, joista ei ollut mitään muuta tietoa kuin, että maalarimestari Koskinen
on koristellut eteisen katon ”hyvällä maulla,
tummilla, mutta lämpimillä väreillä”. Vuosina 2000–2001 kuorittiin esille eteisportaikon
katon palkiston maalatut kuviot sekä kasettien
kankaat, joissa oli punaruskealla pohjalla keltaisia arabeski-kuvioita. Kuviot kopioitiin ja maalattiin uudet kankaat. Palkistosta tuli esille moniväriset groteskinaamiot ja koristepalmikot.
Eteisen ja salin seinistä otettiin näytteitä,
mutta entistämistyöt ovat rahoituksen puuttuessa kesken. Nämä antiikin arabeskit ja groteskit ovat tuttuja koristeaiheita eurooppalaisessa
1800-luvun arkkitehtuurissa.

Konsertteja, kokouksia ja juhlia
Brankun päätyyn valmistui vuonna 1952 lisärakennus, johon sijoitettiin toimisto ja varusmestarin asunto sekä alakertaan autotallit.
Talossa toimii yhä vuonna 1873 perustettu

VPK:n torvisoittokunta. Turun Soitannolliselle Seuralle talo oli alusta alkaen konserttien pitopaikka. Myöhemmin kaupunginorkesterikin
piti Brankussa suurempia konserttejaan. Turun
musiikkijuhlien aikana talossa on kevyempiä
konsertteja.
Konserteissa on esiintynyt aikansa kuuluisuuksia, kuten Aino Achte, Armas Järnefelt,
Jean Sibelius, Oskar Merikanto, Leevi Madetoja ja Ilmari Hannikainen. Unohtamatta 1930luvun ulkomaisia huippuartisteja Josephine
Bakeria ja Marian Anderssonia sekä suomalaista
säestäjää Kosti Vehasta.
Palatsimainen VPK:n talo on kysytty juhlien, kokousten, näyttelyiden, messujen ja konferenssien pitopaikka. Rakennusta ei kuitenkaan
pystytä kunnostamaan salien vuokrarahoilla,
jotka kuluvat VPK:n toiminnan tukemiseen.
Turun VPK on sopimuspalokunta, joka toimii laajalla alueella Turun ulkopuolella. Palokunnan tarkoitus ei kuitenkaan ole ylläpitää kulttuurihistoriallisesti arvokasta rakennusta vaan pelastaa taloja palon tuhoilta. Turun
Brankku on malliesimerkki toimivasta seuran-

talosta, jota pidetään yllä vapaaehtoisvoimin.
Turun VPK on sääty-yhteiskunnan, kieliriitojen, kansalaissodan ja maailmansotien myrskyistä huolimatta onnistunut säilyttämään
Brankun itsellään, vaikka VPK:n pääkiinnostuksen kohteena on palotoiminta.
Arkkitehti Ola Laiho laati palokunnantalon
entisöinti- ja peruskorjaussuunnitelman vuonna 1997. Suunnitelmassa esitetään korjaustarpeet ja keskeisten osien kunnostaminen 1890luvun asuun.
Maamme upeimman ja vanhimman kivisen VPK:n talon kunnostaminen ja entistäminen on tärkeää sekä paikallisesti että kansallisesti. Talon korjaukseen on myönnetty kaupungin antaman tuen lisäksi 300 000 euroa valtion
seurantalojen korjausmäärärahoja. Mittavan
hankkeen jatkumisen edellytyksenä on yhteiskunnan tuen jatkuminen. •
Heervä, Ismo. Turun vapaaehtoinen palokunta 1838–1988.
Turun Vapaaehtoinen Palokunta, Turku 1988.
Helena Soiri-Snellman. Brankku 100 vuotta. Turun
vapaaehtoisen palokunnantalon rakennusvaiheet. Turun
Vapaaehtoinen Palokunta, Turku 1992.

Brankis – Åbo FBK:s hus

F

rivilliga brandkårens hus i Åbo, allmänt
kallat Brankis, är det äldsta brandkårshus
som alltjämt är i ursprungligt bruk i Finland.
Också FBK i sig är äldst i Finland och i Norden
som helhet. Huset ritades av arkitekten Karl
Viktor Reinius på länets byggnadskontor. Det
stod klart år 1892.
Medlemmarna i brandkåren byggde sitt hus
till föreningslokal och fest- och möteslokal för
åboborna. Fasaderna mot gatan är inspirerade
av det romerska renässanspalatset med dess pelarrader. En palatsliknande paradtrappa leder

upp till festsalen på andra våningen. Festsalen
med sin läktare påminner om en kyrka med
tre skepp, och den halvrunda scenen i ändan
av salen om koret i en kyrka.
Huset är en populär plats för fester, möten,
utställningar, mässor och konferenser. Hyresintäkterna räcker ändå inte till för underhållet av
huset, utan går till FBK:s egen verksamhet. Åbo
FBK är en avtalsbrandkår med en verksamhet
som sträcker sig över ett vidsträckt område i
stadens omland. •
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Jorma Panu, maisema-arkkitehti

Se korkea talo mäellä

S

eurantalot sijaitsevat usein keskeisellä paikalla kylässä tai taajamassa. Niiden sijaintia
voidaan verrata paikkakunnan muiden arvorakennusten sijaintiin. Muiden julkisten rakennusten tavoin ne sijaitsevat näkyvästi maisemassaan – usein keskellä kylää, julkisivut komeasti
kylänraitille suunnattuina.
Seurantalon rakennuspaikan sijoittamisessa yhdistyvät perinteinen suomalainen maisemataju ja ymmärrys hyvästä rakennuspaikasta.
Kylän arvorakennukset, kuten kirkot, pappilat,
kartanot ja usein myös seurantalot, pyrittiin sijoittamaan maiseman tarjoamiin arvokkaiksi
koettuihin solmukohtiin. Usein ne rakennettiin muusta maisemasta hiukan korkeammalle nouseville hallitseville mäkipaikoille, jotka
samalla edustivat perinteisiä hyviä paikkakunnalle tyypillisiä rakennusten sijoituspaikkoja.
Isojen talojen paikka oli keskeisesti kylänraitin
varrella tai rantarinteellä kylään päin suunnattuna. Yhteyttä kylänraittiin korostettiin usein
puukujanteella. Samalla korostui voimakkaasti
seurantalolle johtava sisääntulo.

Alueelliset erot
Hyvän rakennuspaikan sijainti maisemassa
vaihtelee maakunnittain. Esimerkiksi Pohjanmaalla sellainen voi sijaita jokilaakson keskellä
aivan jokitörmällä, pellolla sijaitsevalla pienellä kumpareella tai selänteen rinteessä laakson
reunalla. Keski-Suomessa tai Pohjois-Karjalassa vastaavasti hyvä rakennuspaikka saattoi olla
vaaran laella, harjun rinteessä tai järven rantatöyräällä. Yleisimmin hyvä rakennuspaikka
kuitenkin sijaitsi luontosuhteiltaan edullisim68
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malla, lämpimällä, maastoltaan suojaisalla ja
maaperältään kuivalla etelä-länsirinteellä niin,
että rakennuksen selusta ikään kuin nojautui
taustalla kasvavaan metsämaastoon ja etupuoli
avautui laaksoon ja kylään päin.
Seurantalo pihapiireineen on yksi taajamakuvan kohokohdista ja omaleimaisista arvomiljöistä. Ne edustavat paikkakunnan ympäristökulttuuria niin alueensa asukkaille kuin matkailijoillekin. Ne vertautuvat kirkkotarhoihin
ja kunnantalomiljöihin samoin kuin nykyisin
myös markettien ja bensa-asemien tai muiden
kaupallisten rakennusten ympäristöihin.
Santeri Alkion kotipitäjässä Laihian nuorisoseurantalo Jugend-torneineen koettiin
vanhoillisten taholta jopa kirkon henkiseksi
kilpailijaksi. Seurantaloa kutsuttiin Pirunkirkoksi, koska siellä sallittiin nuorisolle hiukan
maallisempiakin harrastuksia kuin varsinaisessa
kirkossa. Tornista kuuluva haitarinsoitto nimettiin ”pirunkirkon kriuhnaasuksi”. Molemmat
rakennukset sijaitsivat näkyvästi kylämiljöössä, maisemasta nousevilla matalilla kumpareilla
kylänraitin varrella. Molempien tornit näkyivät
lähes naapuripitäjiin asti, joten kilpailuasetelma
paikkakunnan henkisestä arvojohtajuudesta oli
otollinen.

Seurantalon piha
Julkisten rakennusten pihojen tehtävä on muodostaa arvokas kehys rakennuksille sekä osoittaa rakennuksen sisältämän toiminnan merkitys yhteisössä. Piha sitoutuu aina maisemarakenteeseensa ja on osa maiseman kokonaisuutta
– ei ole olemassa pihaa tai rakennusta ilman si-

visa tammi

Seurantalot rakennettiin usein muusta maisemasta hiukan
korkeammalle nouseville hallitseville mäkipaikoille. Vihiniemen Työväentalo Perniössä on rakennusmestari Sikstus
Rönnbergin suunnittelema. Talo valmistui vuonna 1919.

jaintipaikkaa. Paikan maiseman luonteen tulee
ilmetä myös pihan luonteessa. Puhutaan paikan hengestä.
Seurantalon piha jäsenneltiin tavallisesti hyvin tarkoituksenmukaisesti ottaen huomioon
sekä paikan mahdollisuudet että taloa edustavien toimintojen tarpeet. Pihapiiri jakautui
usein kolmeen erilliseen osaan: etupihaan talon porraspäässä, ulkoilmaesitysten pitopaikkaan pihan keskiosissa sekä takaosan talouspihaan. Kesäteatterin katsomo ja näyttämö sekä
urheilukenttä sijaitsivat usein myös seurantalon lähistöllä. Ulkorakennukset sijoitettiin kuten talonpoikaispihoissa tontin reunoille, usein
pohjois- tai itäreunoille pihan suojaisuutta lisäämään.
Mallit haettiin pääosin talonpoikaisesta,
luontoon sitoutuvasta miljööstä, mutta vaikutteita otettiin myös kylän muista julkisista

rakennuksista. Pihapiirin luonne mukautettiin
mahdollisimman vähän hoitoa vaativaksi. Suuritöisiä muotopuutarhoja leikattavine pensasaitoineen, hoidettavine nurmikoineen ja kukkaistutuksineen ei seurantalojen pihoille perustettu, vaikka joitain pyrkimyksiä tällaisten ajan
muoti-ilmiöiden seuraamiseen löytyykin.
Pääosa seurojentaloista on rakennettu aikana, jolloin ihmisen luoma ympäristö oli vielä
elimellinen osa luontoa. Luonnon lähtökohdat,
maasto, maaperä, vesiolot, ilmasto, kasvillisuus
jne. sanelivat sen minkälaiseksi lähiympäristö
muodostui. Pihan korkeudet, talojen suuntaus
ja tiestön linjaus noudattelivat maaston muotoja ja rinteiden kaltevuuksia. Luonto muodosti pihapiirille kaiken kattavan ja tasapainoisen
kehyksen. Luonnonmaasto saattoi ulottua aivan rakennuksen seinustaan asti, vaikkakin itse pihatantereelta puustoa osittain poistettiin ja
maastoa raivattiin.
Seurantalon paikkaa saatettiin korostaa taloa ja pihapiiriä kehystävin istutuksin. Paikkakunnan perinteen mukaisesti piha rajattiin pensas- tai puurivein. Puukujan lisäksi sisääntuloa
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saatettiin korostaa myös portein tai porraspään
pensas- tai kukkaistutuksin. Työt tehtiin talkooperiaatteella ja ottaen huomioon kyläyhteisön mahdollisuudet.

Pihan entisöiminen
Teknisen murroksen myötä myös seurantalojen
pihapiirejä virtaviivaistettiin. Pihassa tarvittiin
lisää tilaa autoille. Piha-alueita saatettiin tasata
autioiksi sorakentiksi, jotka myöhemmin kestopäällystettiin asfaltilla.
Nykyisin seurantalon pihoja koskevat samat
ekologiset haasteet ja vaatimukset kuin muitakin julkisten rakennusten pihoja. Maailmanlaajuiset ympäristöongelmat ja voimistuneet
vaatimukset ekologisen vastuun kantamisesta
koskevat myös seurantalojen lähiympäristöä.
Luontoa entisöidään ja korjataan. Hävitettyä ja
tuhottua alkuperäistä luontoa pyritään palauttamaan ja ennallistamaan. Pihassa tulee voida
imeyttää ja puhdistaa katoilta ja asfaltilta tulevat sadevedet ylläpitämään pohjavettä kasvillisuuden elinehtoja. Luonnon monimuotoisuutta lisätään ja ylläpidetään.
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Vuonna 1924 rakennettu
puinen Tapanilan työväentalo on jäänyt varsin luontevasti tiivisti rakennetun
Helsingin vanhan esikaupunkikeskuksen keskelle.

Uudenlaisilla seurantalopihoilla on metsäistutuksia, niittyjä ja kosteikkoja. Mallit vertautuvat pitkälle vanhoihin, seurantalopihoilla jo
aikoinaan käytettyihin vähähoitoisiin, luonteviin ja luonnonmukaisiin malleihin, joissa paikan henki ja luonne korostuvat. Ekologisessa
vaihtoehdossa on tavoitteena turvata perhosten ja kukkien elinympäristöt, rehevät lehdot
ja karut kankaat.
Tulevaisuudessa ei välttämättä puhutakaan
enää pelkästään rakennusten tai pihojen entisöinnistä vaan koko kyläympäristön ja sen rakennusten arvojärjestyksen ja luontosuhteen
ennallistamisesta. Tällöin luontosidonnaiset,
paikallista orgaanista ympäristökäsitystä edustavat ja maiseman arvojärjestystä hahmottavat
seurantalomiljööt ovat nykyihmiselle korvaamattomia esimerkkejä ja malleja siitä, miten
luontotekijät tulee ottaa huomioon rakentamisessa ja ympäristön kehittämisessä. •

museovirasto

Laihian vuonna 1915 rakennettu, nyt jo palanut, nuorisoseurantalo rakennettiin
kirkon tavoin matalalle kumpareelle kyläraitin varrelle.
Seurantaloa kutsuttiin Pirunkirkoksi, koska siellä sallittiin
nuorisolle hiukan maallisempiakin harrastuksia kuin
varsinaisessa kirkossa. Kuvan
on ottanut Pekka Kyytinen
vuonna 1968.

Det höga huset uppe på backen

F

öreningshusen ville man ha placerade på
platser som fick en värdig prägel av det omgivande landskapet. Ofta byggdes de uppe på
backar eller upphöjningar i landskapet. Större
hus uppfördes centralt vid bygatan eller på en
strandsluttning vänd mot byn. Förbindelsen
med bygatan underströks ofta med en trädallé.
Samtidigt framhävdes infarten till föreningshuset.
Gårdsplanen var ofta indelad i tre delar: en
främre gård framför trappan, en plats för friluftsscen mitt på gården och en ekonomigård

på baksidan av huset. En åskådarläktare och
scen för sommarteater och en sportplan var ofta också belägna i närheten av föreningshuset.
Uthusbyggnaderna placerades, liksom på bondgårdarna, i utkanten av tomten, ofta på norra
eller östra sidan för att ge lä.
Modellerna fann man i allmänhet i naturnära allmogemiljö, men influenser fick man också
från andra offentliga byggnader i byn. Gårdsplanen anlades för att kräva så lite skötsel som
möjligt. •
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Leni Pakkala, rakennustutkija

Onnistunut seurantalon korjaus

S

eurantaloa korjattaessa on otettava huomioon niin rakennuksen käyttäjät, rakennuksen kunto ja kuin kulttuurihistorialliset arvot.
Jos tämän kolmijalkaisen periaatteen yksi tai
pahimmillaan kaksi osaa laiminlyödään, tulee
lopputuloksesta hutera.
Seurantaloja korjataan usein niiden käyttömukavuuden lisäämiseksi. Tavallisimmin keittiö ja saniteettitilat eivät vastaa nykyajan vaatimuksia. Korjauksissa on otettava huomioon
kaikki käyttäjäryhmät, myös liikuntaesteiset.
Talojen rakenteiden kunnon parantamisessa
keskeistä on vesikattojen korjaaminen ja uusiminen, lämmöneristyksen parantaminen, hirsiseinien ja ulkovuorausten lahovaurioiden sekä
ikkunoiden ja ovien korjaus. Lämmitysjärjestelmien korjaaminen ja uusiminen, vesijohtojen
ja viemärien tekeminen sekä sähköjärjestelmien
ajanmukaistaminen ovat myös oleellisia talojen
toimivuuden kannalta.

Korjauksen suunnittelu
Korjaussuunnitelmien on syytä olla asiantuntevasti tehtyjä. Pääsuunnittelijalta edellytetään
hankkeen vaatimaa ammattitaitoa ja pätevyyttä. Pätevä suunnittelija tuntee vanhan rakenleni pakkala

Hirsitalo on periaatteessa ikuinen. Paikalliset lahovauriot
voidaan korjata korvaamalla laho hirsi terveellä, mieluummin vanhalla hirrellä.

Korjaustyössä on tärkeää ottaa huomioon
rakennuksen kulttuurihistoriallisesti arvokkaat
piirteet ulko- ja sisäasussa sekä yksityiskohdissa.
Esimerkiksi näyttämöt on säilytettävä, vaikka
niitä on monesti haluttu purkaa liikuntaharrastuksen tieltä. Näyttämö on yksi seurantalon
olennaisimmista piirteistä.
Oikeanlainen korjausrakentaminen edellyttää taitoa ja taloudellisia resursseja. Korjaushankkeen valmistelu ja läpivieminen ovat vaativia tehtäviä. Seurantalojen korjaamisesta vastaavat henkilöt ovat harvoin rakennusalan ammattilaisia ja yleensä hanketta viedään eteenpäin vapaaehtoistyönä, mikä tekee työstä erityisen arvokasta. Oleellista on, että hankkeen
vastuunjako on selkeä.
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nuksen rakenteet ja niiden toimintaperiaatteet
ja suunnittelee korjauksen rakennuksen omilla ehdoilla.
Tavallisen seurantalon pienehköjä korjaustöitä voi hyvinkin suunnitella perinteistä rakentamista tunteva kokenut kirvesmies. Kulttuurihistoriallisesti erityisen arvokkaaksi määritellyn
seurantalon korjaus- ja entistämishanke vaatii
restaurointiin erikoistuneen arkkitehdin tekemiä suunnitelmia.
Ennen korjaustöiden suunnittelua on tärkeää kartoittaa talon käyttäjien tarpeet, arvioida
rakennuksen kunto ja selvittää sen kulttuurihistorialliset arvot. Seurantalojen korjausavustuksen edellytyksenä on hankesuunnitelma ja
siihen kuuluva korjauksen kokonaissuunnitelma, joka sisältää ainakin seuraavan kolmen –
viiden vuoden tulevat korjaustarpeet. Isommat
hankkeet jaetaan yleensä useampaan toteutusvaiheeseen.

Hyvä korjaustapa
Korjaustyön suunnittelun periaatteena tulee olla säästäväinen korjauslinja: älä korjaa kunnossa
olevaa, älä uusi korjattavissa olevaa. Perinteiset
rakennukset pitää korjata perinteisillä menetelmillä ja materiaaleilla. Perinteiset menetelmät
ja materiaalit ovat osoittautuneet hyviksi vuosikymmenten mittaan ja ne sopivat parhaiten
vanhaan rakennukseen. Lisäksi korjauksen tu-

Vuonna 1908 valmistunut Iisalmen työväentalo toimi
1990-luvulla varastona ja oli jo purku-uhan alainen, kunnes
yhdistyksen väki päätti pelastaa talon. Mittavassa perusparannus- ja entistämiskorjauksessa palautettiin pääjulkisivu
alkuperäiseen asuunsa.

lee aina olla korjattavissa uudelleen. Huoltovapaita rakennusmateriaaleja ei ole. Sellaiseksi mainostetut ovat vain materiaaleja, joita ei
voi korjata.
Seurantalojen korjauksissa on kuitenkin ilmennyt samoja vaikeuksia kuin yleensä korjausrakentamisessa: vanhojen rakennusten tuntemus ja arvostus on välillä ollut hukassa. Suunnittelussa on saatettu ottaa lähtökohdaksi uudisrakentamisen periaatteet menetelmineen ja
materiaaleineen. Esimerkiksi maanvaraisen betonialapohjan tekeminen perinteisen tuulettuvan alapohjan tilalle voi aiheuttaa kosteus- ja
lahovaurioita hirsiseinissä ja vaarantaa koko talon säilymisen.
Aina ei vanhaan taloon sopivien korjausmateriaalien löytäminen ole helppoa, mutta sen
eteen kannattaa nähdä vaivaa. Korjaukset vaikutukset tuntuvat pitkälle ja väärin tehty korjaus saattaa aiheuttaa enemmän vahinkoa kuin
hyötyä.
Korjausta edeltävä tilanne ja korjauksen vaiheet tulisi aina dokumentoida ainakin valokuvaamalla. Näin jää tuleville korjaajille tärkeä
tieto siitä, mitä edellisellä kerralla on tehty.
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lohjan kalkkitehtaan suomalainen marttayhdistys

Jatkuvalla hoidolla ja pieniä korjauksia tehden vältetään
suuret ja kalliit korjaushankkeet. Talo muistuttaa rakentajiaan ja omistajiaan. Lohjan Kalkkitehtaan suomen- ja
ruotsinkielisen marttayhdistyksen yhdessä omistamasta
Virkkalan Marttatuvasta näkee, että se on omistajilleen
rakas.

Parempi korjata kuin vaihtaa
Vesikatto on talon säilymisen kannalta tärkein
rakennusosa. Sen lisäksi sillä on huomattava
merkitys rakennuksen ulkonäön ja tyylin kannalta. Vesikattoa sanotaan rakennuksen viidenneksi julkisivuksi. Konesaumattu pelti, tiili ja
kattohuopa ovat hyviä katemateriaaleja.
Perinteinen tuulettuva alapohjarakenne eli
rossipohja on edelleen paras vaihtoehto seurantalon alapohjarakenteeksi. Se sopii erinomaisesti myös laajennusosiin ja uusiin taloihin. Sokkelissa on oltava riittävästi tuuletusaukkoja, jotka avataan kesäksi ja suljetaan talveksi.
Moni vanha talo on pilattu uusimalla turhaan korjauskelpoiset ikkunat. Vanhat ikku74
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nat on tehty valikoidusta tiheäsyisestä puusta
ja ne ovat yleensä korjauskelpoisia. Ikkunoita
ja ovia tulisikin kohdella samalla arvostuksella kuin antiikkihuonekaluja. Lasitus tehdään
öljykitillä.
Puutalossa suositellaan käytettäväksi puukuitupohjaisia eristeitä, joita voidaan tarvittaessa lisätä aiempien eristekerrosten päälle.
Maalilaadun valitseminen riippuu aiemmin
käytetyistä maalilaaduista. Perinteisen pellavaöljymaalin ja puna- tai keltamultakeittomaalin
sekä kalkkimaalin päälle voidaan huoletta maalata edelleen näillä perinteisillä maaleilla. Valitettavasti moni seurantalokin on ehditty maalata niin kutsutuilla muovimaaleilla eli lateksi- ja alkydimaaleilla. Puuseinän päälle ei pidä
levittää lisää muovimaaleja ja näissä tapauksissa
hyvä vaihtoehto on petroliöljymaali.

Viihtyvyys ja kauneus  

Pihat

Sisätilojen kauneuteen tulisi suunnittelussa
kiinnittää erityisesti huomiota. Hyvä suunnittelija saa pinnoitteiden ja värien valinnalla paljon aikaan. Myös valaisimet ovat oleellinen osa
sisustusta. Seurantaloon kuuluvat perinteellisesti riippuvalaisimet. Kaunis kokonaisuus muodostuu harkituista yksityiskohdista, tämä koskee myös teknisiä asennuksia.
Seurantaloista löytyy hienoja vanhoja kalusteita, joiden kunnostus voi olla hyvä vaihtoehto. Jos hankitaan uudet kalusteet, on niiden
oltava talon tyyliin sopivat.
Seurantalojen lämmitys on vaikeasti ratkaistava kysymys ja vaihtoehtoja on monenlaisia.
Suuressa osassa taloista on monta lämmönlähdettä, joita käytetään tilanteen mukaan. Olemassa olevat tulisijat ja hormit on pyritty säilyttämään. Viime aikoina on paljon siirrytty
kotimaisiin lämmönlähteisiin, kuten pelletteihin ja maalämpöön.

Pihat ja ulkotilat vaikuttavat paljon talon henkeen ja niiden viihtyvyyttä voidaan parantaa
mm. istutuksin ja laatoituksin ja hyvin suunnitellulla valaistuksella. Myös paikoitustilojen
riittävyys ja sijainti ovat nykyisin tärkeitä tekijöitä talon käytön kannalta.
Talon löytämistä ja tunnistamista auttavat
hyvä viitoitus ja nimikilpi. Perinteisen seurantalon pihaan sopii mainiosti lipputanko, jossa liehuu juhlatilaisuuksien aikana lippu – esimerkiksi silloin kuin seurantalon korjaus on
valmistunut. •

Pakkala, Leni; Ulla Rahola (toim.). Näin korjaamme seurantalon. Suomen Kotiseutuliitto, Helsinki 1985.
Kaila, Panu. Talotohtori. Rakentajan pikkujättiläinen. Porvoo
1997.
Museoviraston korjauskortisto. Luettavissa osoitteessa www.
nba.fi/korjauskortit. Museovirasto Helsinki.
Hidemark, O.; ym. Så renoveras torp och gårdar. ICA 1990.

Renovering av föreningshus

N

är man renoverar föreningshus gäller det
att ta hänsyn till såväl det tekniska skicket
som husets kulturhistoriska värden och användarnas funktionella behov. Det behövs kompetenta planerare, som är förtrogna också med
traditionellt byggande. Traditionella byggnader
ska renoveras med traditionella metoder som
lämpar sig just för dem. Att reparera är ofta ett
bättre alternativ än att bygga om, inte minst när
det gäller fönster.
Något underhållsfritt material finns inte:
underhållsfritt betyder att en byggnadsdel gjord

i materialet i fråga inte kan repareras. Trivsel
skapas med rätt val av material, färger och inventarier. Också de tekniska installationerna
måste anpassas till husets inredning. För uppvärmningen är man ofta beroende av flera olika värmekällor. Rökkanalerna är det skäl att
bevara. Trivseln utomhus kan förbättras med
planteringar och plattbeläggning, och bra parkeringsplatser och skyltning till huset kan göra
att omgivningen blir mer funktionell. En flaggstång har sin givna plats på gårdsplanen till ett
föreningshus. •
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Mistä voi kysyä?
Suomen Kotiseutuliiton rakennustutkija neuvoo seurantalojen korjausavustukseen ja
korjaamiseen liittyvissä asioissa.

•

Kuntien rakennustarkastajien ja aluearkkitehtien puoleen voi kääntyä kaikissa
rakentamiseen ja korjaamiseen liittyvissä kysymyksissä.

•

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden talojen korjaamisessa kannattaa pyytää maakuntamuseoiden rakennustutkijoilta asiantuntija-apua. Alueellisista ympäristökeskuksista
löytyy myös kulttuuriympäristön asiantuntemusta varsinkin, jos kyseeseen tulee rakennusten suojelu. Myös Museoviraston ja sen alueyksiköt neuvovat erityisesti rakennussuojelulailla suojeltujen rakennuksia koskevissa asioissa.

•

Suomessa on useita yhteisöjen ja yksityistenkin ylläpitämiä korjausrakennuskeskuksia,
joista saa tietoa vanhojen rakennusten korjaamiseen sopivista rakennustavoista ja
-materiaaleista. Moni näistä myös myy tai välittää korjaustarvikkeita.

•

Edellä mainittujen tahojen yhteystietoja ja paljon muutakin vanhoihin rakennuksiin ja
niiden korjaamiseen liittyvää löytyy rakennusperintöportaalista osoitteessa
www.rakennusperinto.fi.

tuulikki kiilo

•

Maakuntamuseot neuvovat korjaamiseen liittyvissä kysymyksissä. Puuseppä Henna Kriikku näyttää, kuinka ikkunoita
korjataan Satakunnan museon Porissa järjestämässä neuvontatapahtumassa syksyllä 2006.
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Leni Pakkala

Korjausavustukset pelastaneet
monta seurantaloa

S

eurantalojen korjausavustuksilla on tarkoitus säilyttää, ylläpitää ja parantaa seurantalojen kulttuurihistoriallista arvoa, rakennusteknistä kuntoa ja toimivuutta. Avustusta myönnettäessä kiinnitetään erityistä huomiota rakennuksen kulttuurihistorialliseen arvoon sekä alueen kokoontumistilojen tarpeeseen.
1970-luvun lopulla näytti jo, että seurojen
talojen ja työväentalojen aika on ohi: moni talo
jäi kylmilleen ja käyttöä vaille mm. maaltamuuton seurauksena. Joissakin pinnisteltiin uskollisten aktiivien talkootyön varassa. Toki myös
tuolloin oli useita elinvoimaisia taloja.
Valtiovalta ryhtyi myöntämään avustuksia
korjaustoimintaan vuonna 1978 ja antoi näin
voimakkaan sysäyksen talojen korjaamiseen.
Vaikka taloja korjataan varsinkin kylillä edelleen talkoilla on opetusministeriön avustuksilla
ollut seurantatutkimuksen mukaan ratkaiseva
merkitys talojen säilymiselle. Myös Euroopan
unionin avustuksilla on ollut piristävä vaikutus taloihin.
Kolmenkymmenen vuoden aikana valtion
avustusta on myönnetty noin 1800 yhdistykselle yhteensä yli 45 miljoonaa euroa. Keskimääräinen avustus taloa kohden on ollut yhteensä noin 25 000 euroa. Avustushakemuksia on
ollut enimmillään lähes 600 vuodessa ja haettu avustussumma on ollut noin viisinkertainen
myönnettyyn nähden.
Vuonna 2007 avustusta myönnettiin lähes
1,5 miljoonaa euroa 190 talolle eli keskimäärin
7 800 euroa taloa kohden. Tukea on mahdollista saada useana perättäisenä vuonna.
Valtionavustusten osuus niillä tehtyjen korjaustöiden arvosta on ollut noin kolmannes,
kolmanneksen muodostavat talkootyöt ja kol-

manneksen muu rahoitus, joka koostuu yhdistysten omista varoista ja lahjoituksista. Lisäksi
kunnat ovat antaneet korjausavustusta.
Korjaustöiden kirjo on laaja. Pieniä summia
myönnetään mm. korjausmateriaalien, kuten
kattohuopien ja maalien hankkimiseen, tulisijojen korjaamiseen, kulissien entistämiseen.
Suurimmat hankkeet – usein kulttuurihistoriallisesti arvokkaimmissa taloissa – ovat saaneet
avustusta useita satoja tuhansia euroa. Ne ovat
usein käsittäneet koko talon perusparannustyöt
tai olleet isoja pelastusoperaatioita, kuten esimerkiksi Iisalmen ja Lempäälän työväentaloissa
sekä Varkauden kotiseutukeskuksessa.
Hyvään laatuun kannustetaan myöntämällä avustusta myös korjaushankkeen asiantuntevaan suunnitteluun. Hyvät suunnitelmat ovat
korjausavustuksen saamisen edellytys.
Vaikka taloja on korjattu näinkin runsaasti ja niiden kunto on keskimäärin melko hyvä,
korjaustarvetta on edelleen ja avustuksia haetaan yhä monin verroin enemmän kuin niitä
voidaan myöntää.
Opetusministeriö jakoi avustukset vuoteen
2003 saakka. Siitä eteenpäin niiden jakamisesta on vastannut Suomen Kotiseutuliitto. Kotiseutuliitto oli antanut avustuksiin liittyvää neuvontaa ja koulutusta jo vuodesta 1984 lähtien sekä myös käsitellyt hakemukset vuodesta
1991 lähtien.
Vuonna 1991 perustettiin seurantalojen
keskusjärjestöjen, valtion ja kuntien yhteistyöelin Seurantaloasiain neuvottelukunta. Neuvottelukunta antaa mm. lausunnon avustushakemuksista ja miettii keinoja seurantalojen käytön ja talouden kohentamiseksi. •
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Johanna Hakanen, arkkitehti

Vapaapalokuntien talot

V

jotka sijaitsivat erillisissä vajoissa, kivijalassa,
pohjakerroksessa tai talon päädyssä.
Pääosa varhaisista palokunnantaloista rakennettiin hirsistä, poikkeuksena mm. Helsingin ja Turun kuuluisat kivirakenteiset talot.
Kaupunkeihin rakennettiin autonomian aikana runsaat 20 palokunnan juhlataloa, pääosa
1880–1890-luvuilla. Vanhimpia säilyneitä ovat
Vaasan, Kotkan, Porvoon, Heinolan, Turun,
Hämeenlinnan ja Porin vapaapalokunnantalot.
Maaseudun ensimmäiset palokunnantalot
rakennettiin 1890–1910-luvuilla. Maaseutupalokuntien talot muistuttivat muita seurantaloja. Kalustoa säilytettiin yleensä erillisissä
kalusuuleissa tai ruuttahuoneissa, joita on säilynyt runsaasti mm. Hämeessä ja Pirkanmaalla.
Kalustovajan rinnalle rakennettiin usein jo ennen palokunnantaloa tanssilava varainhankintaa varten.

Kaasmarkun VPK:n ensimmäisessä talossa ”kalusuulissa”
järjestettiin iltamien ja juhlien lisäksi mm. hartaushetkiä.
Talo on valmistunut vuonna 1900.
johanna hakanen

apaapalokunta-aate tuli Suomeen Ruotsista, ja ensimmäinen VPK perustettiin
Turkuun vuonna 1838. Kaupunkien toistuvat suurpalot vauhdittivat palokuntien syntyä. Vapaapalokunnat olivat ensimmäisiä kansalaisten perustamia yhdistyksiä. Niitä olivat
perustamassa paikkakunnan merkkihenkilöt,
kauppiaat, virkamiehet, tilalliset ja opettajat.
Toiminta oli kaikille avointa ja yhdisti kansalaisia kaikista yhteiskuntaryhmistä. Kesäjuhlat,
orkesterit, urheilu ja teatteri olivat tärkeä osa
yhdistysten toimintaa.
Ensimmäiset vapaapalokunnantalot valmistuivat Vaasaan ja Jyväskylään 1887. Kaupunkipalokuntien juhlatilat saivat arkkitehtuuriinsa vaikutteita seurahuoneista, joita oli ryhdytty rakentamaan 1800-luvun alussa alun perin
säätyläisten juhlatilaisuuksia mm. tanssiaisia
varten. Palokunnat käyttivät seurahuoneita
juhlien järjestämiseen ennen omien talojensa
rakentamista.
Palokunnantalon juhlasalia kiersivät näyttämö, ravintola ja muut kokoushuoneet, usein
myös lainakirjasto ja lukusali. Varhaisia sammutusvälineitä säilytettiin kalustohuoneissa,
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johanna hakanen

Ekman, Oskar (toim.) Suomen vapaaehtoinen palokuntaliike
100-vuotias 1838-1938 I-II. Suomen Yleinen Palokuntaliitto, Helsinki 1938.
Nuoreva, Vilho (toim.). Suomen palontorjunnan historia.
Helsinki 1980.
Ringbom, Åsa. ”Societetshusen i storfurstendömet Finland”.
Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Aikakausikirja; 92.
Suomen muinaismuistoyhdistys, Helsinki 1992.

Puutikkalan VPK:n talo, jota ovat käyttäneet myös mm.
maamies- ja metsästysseura, toimii nyt kylän juhlatilana.

johanna hakanen

Palokunnan taloihin ja kalustorakennuksiin
alettiin rakentaa letkunkuivaustorneja 1910-luvulta lähtien. 1930-luvulla VPK-toiminta vakiintui osaksi kuntien palontorjuntaa ja paloautot yleistyivät. Palokunnantalo sai uuden, usein
tiilestä muuratun hahmon, jota hallitsi autotallit ja niiden rinnalla kohoava letkujenkuivaustorni.
Palokunnantaloilla toimitaan tänäänkin.
Suomessa toimii lähes 1 000 vapaaehtoista
palokuntaa, jotka osallistuvat valistus- ja pelastustoimintaan. Niillä on erikseen järjestettyä
toimintaa myös naisille, nuorisolle ja veteraaneille. Useat vapaaehtoispalokunnat pitävät edelleen talkoovoimin yllä vanhaa palokuntakulttuuria sekä kulttuurihistoriallisesta arvokkaita
juhlasaleja ja palokalustoa. •

Reposaaren VPK-talon sisäänkäynti on vastaanottanut
vieraita jo vuodesta 1901 lähtien.
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Tom Anthoni, toiminnanjohtaja

Raittiusseurantalot

R

tiutta ja ne jäivät lyhytikäisiksi. Nykyisenlaisten
raittiusyhdistysten perustaminen Suomeen alkoi 1880-luvulla. Raittiustyö otti nopeasti tuulta ja levisi etelärannikolta Tornion korkeudelle
asti hajautuen tasaisesti ympäri maan. Uusia
yhdistyksiä syntyi kiivaassa tahdissa. Vuonna
1888 Raittiuden Ystävistä muodostui maamme raittiuskeskusjärjestö. Järjestön jäsenmäärä
oli huipussaan vuonna 1905.

Iisalmen Raittiusseura Sarastuksen Mäkitupa on rakennettu
vuonna 1930. Talon on suunnitellut pienviljelijä Heikki
Paltemaa. Talossa järjestetään yhdistyksen kokouksia, juhlia
ja pidetään kerhoja. Taloa vuokrataan mm. metsästys- ja
kalastusseurojen käyttöön sekä häitä, hirvipeijaisia, koiranäyttelyitä ja kylämarkkinoita varten.

raittiuden ystävät

aittiusaate levisi Suomeen ennen kaikkea
Ruotsin ja Yhdysvaltojen kautta lännestä,
jossa huoli viinan kotipolton yleistymisestä oli
jo aikaansaanut järjestäytymistä. Suomessa aate alkoi herättää liikehdintää 1850-luvulla, jolloin yhteiskunnassamme virtasivat vahvat fennomanian tuulet. Raittius oli fennomaanien
aatemaailmassa hyvin korkealla; se nähtiin kehityksen edellytyksenä, juoppous sen esteenä.
Viinan vastustaminen ja raittius oli myös sopiva ja sallittu aihe, kun sivistyneistö alkoi kerätä varoja suomenkielisen kirjallisuuden painattamiseksi.
Eräänlaisia varhaisia raittiusyhdistyksiä perustettiin Suomeen jo 1830-luvulta alkaen,
mutta nämä yhdistykset eivät ajaneet täyttä rait-
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Omaa taloa tarvittiin esitelmätilaisuuksia,
näytelmiä, juhlia ja muuta toimintaa varten.
Maaseudulla talo hankittiin usein talkoo- ja
lahjoitusvoimin, kaupungeissa monesti ostamalla valmis kiinteistö.
Raittiusyhdistys Alpha rakensi ensimmäisenä oman talon Poriin vuonna 1887. Edelleen
käytössä olevista raittiusseurantaloista vanhimmat ovat 1900-luvun ensimmäiseltä ja toiselta
vuosikymmeneltä mutta valtaosa on kuitenkin
rakennettu 1920- tai 1930-luvuilla. Vuonna
1905 raittiusjärjestöillä oli 32 taloa ja vuonna
1932 jo kaikkiaan 80 taloa tai talonosaketta.
Muutamia taloja on rakennettu myös myöhemmin, usein palaneiden tilalle. Nykyään taloja on
parisen kymmentä.

leni pakkala

turun kristillinen raittiusseura

Turun Kristillisen Raittiusseuran Keltainen Tupa on
vuodelta 1877. Talossa toimii mm. perhe- ja seniorikahvila
ja koululaisten iltapäiväkerho.

Kaupungeissa purettiin varsinkin 1960-luvulla monia vanhoja raittiusseurantaloja ympäristön rakennuspaineiden ja tontin arvon
nousun vuoksi. Tavallisesti tilalle tehtiin uusi
rakennus, josta yhdistys otti yhden huoneiston käyttöönsä. Esimerkiksi Turun, Salon, Hämeenlinnan, Kuopion ja Helsingin raittiusseurat ovat 2000-luvulla jatkaneet toimintaansa
huoneistoissa. Maaseudulla raittiusseurantalot
ovat usein jääneet kylmilleen ja rapistuvat autioituvilla syrjäkylillä.
Vuosisadan ja vuosikymmenien saatossa raittiustaloissa on ollut monen monituisia
toimintoja. Taloissa järjestetään edelleen myös
Raittiuden Ystävien valistustilaisuuksia ja seminaareja sekä yhdistysten omaa toimintaa, kuten
erilaisia harrastekerhoja tanhuista lukupiireihin, kuoroihin, näytelmäkerhoihin ja senioriliikuntaan, monentyyppisiä juhlia, partiotoimintaa, erilaisia kilpailuja, Raittiusviikon tapahtumia, myyjäisiä, ompeluseuroja, keskusteluseuroja, yleisötilaisuuksia, äitikahviloita ja
leikkitupia.
Jäsenistön ikääntymisen myötä tänä päivänä
erityisesti tilojen vuokraus esimerkiksi muiden
yhdistysten kokouksia, häätilaisuuksia, syntymäpäiväjuhlia, taulumyyntiä ja vaalitilaisuuksia
varten on tärkeä osa toimintaa. •

Haminan historiallinen Raittiustalo on valmistunut vuonna
1902. Talo siirtyi 1990-luvun lopussa Haminan Raittiusyhdistykseltä Haminan kaupungin omistukseen.
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Tero Tuomisto, historiantutkija

Työväentalot ja kansantalot

E

nsimmäiset työväenyhdistykset perustettiin 1880-luvulla. Nämä wrightiläiset yhdistykset toimivat aluksi vuokrahuoneistoissa.
Tiettävästi ensimmäinen työväenyhdistykselle
tehty rakennus kohosi Turkuun vuonna 1889.
Tampereen vuonna 1900 rakennettu työväentalo oli ensimmäinen kivitalo.
Työväentalo oli yhteiskunnallisen liikkeen
koti: kokoontumispaikka, poliittisten tilaisuuksien, huvien ja erilaisten juhlien pitopaikka. Talon seinien suojissa toimi usein myös urheiluseura. Siellä toimivat lapset ja nuoret, ja raittiustyökin sai talolta sijansa. Siellä soitettiin,
laulettiin ja näyteltiin, kuten muillakin seurantaloilla. Joskus paikallisella työväentalolla toimi
työväen pankin alku, säästökassa sekä osuusliike. Suurien paikkakuntien kookkaiden työväentalojen suojiin mahtui runsaasti kokoontumistiloja ja toimintaa. Myöhemmin, etenkin

visa tammi

Nuutajärven Työväentalon tanssilava sijaitsee aivan rannan
tuntumassa.
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1950-luvulta alkaen, eräät työväentalot alkoivat
kehittyä liikerakennuksen tai jopa kauppakeskuksen suuntaan.
Usein työväentalolla oli jo varhain kirjasto
ja siellä saattoi olla myös lehtien lukusali. Kolmekymmenluvulta kerrotaan, että joskus työväentalo saattoi olla ensimmäisiä paikkoja pitäjässä, jonne hankittiin radio. Iltamien puffetista kehittyi joskus kansankuppila ja siitä ajan
kuluessa täysimittainen ravintola. Työväenyhdistyksestä tuli toisinaan tätä kautta myös työnantaja.
Monesti talon vahtimestari oli monitaitoinen henkilö, jolta luonnistui niin kiinteistön
hoito ja talous, työväenyhdistyksen sihteerin
tehtävät ja myös vaikkapa näytelmien ohjaus.
Joskus työväentalon vahtimestari oli myös se
paikallinen vaikuttaja, joka valittiin kansanedustajaksi.
Työväentalojen kiihkein rakennusvaihe oli
1900-luvun parin ensimmäisen vuosikymmenen aikana, varsinkin vuoden 1905 suurlakon
jälkeisellä suuren nousun kaudella. Vuonna
1916 työväentaloja oli 940, enemmän kuin
kirkkoja. Kaiken kaikkiaan rakennettiin yhteensä tuhatkunta työväentaloa. Valtaosa niistä oli muiden seurantalojen kaltaisia puurakennuksia.
Sisällissodan keväänä 1918 moni talo oli
aluksi punakaartin tukikohtana ja sittemmin
voittaneiden valkoisten takavarikossa. Äärioikeistolainen liike nousi esiin Suomessakin
1920–30-lukujen vaihteessa, ja sen jäsenet jopa tuhosivat muutamia työväentaloja. Monia
suljettiin. Taloja oli 30-luvun lopulla jäljellä
yli 700.

visa tammi

Karjalohjan Työväentalo vuodelta 1909 on yksi Uudenmaan
isoimmista työväentaloista.

remmilla työväentaloilla on edelleen ravintolatoimintaa, mutta nykyisin käytännössä ulkopuolisten yrittäjien hoitamana. Myös nettikahviloita on kokeiltu.
Ongelmiakin on, sillä varsinkin asutuskeskuksista sivummalle jääneille työväentaloille ei
aina tunnu löytyvän hyödyllistä käyttöä. Ratkaisuja pyritään löytämään paikallisiin oloihin
soveltuvin keinoin. Tiloja vuokrataan mm. perhejuhlia, yritystilaisuuksia, kylätapahtumia,
huutokauppoja, kiertäviä kauppiaita ja taidenäyttelyitä varten. Moni yritys on myös löytänyt toimisto- tai myymälätilansa varsinkin asutuskeskusten nykyaikaisilta työväentaloilta. •
Kauhavan työväentalo on vuodelta 1919.

leni pakkala

Sotavuosina monet työväentaloista olivat
varsin kuluttavalla tavalla puolustusvoimien
majoituskäytössä. Viisikymmenluvulla iltamien suosio väheni ja työväentaloja myytiin tai
vuokrattiin muuhun käyttöön.
Työväenliikkeen sisälläkin taloista on kamppailtu. Sosialidemokraattiset ja vasemmistososialistien yhdistykset kiistelivät yhdistyksistä ja
taloista 1920-luvulla. Kansandemokraattinen
liike nousi sotien jälkeen julkisuuteen, ja 1940luvulla oteltiin taas talojen omistuksesta. Talokiistelyä oli mukana myös sosialidemokraattisen liikkeen hajaannuksessa 1950-luvun lopulta alkaen.
Suomen työväentalojen liitto, joka perustettiin vuonna 1970 nimellä Sos.dem. työväentalojen yhteistyö, edustaa nykyisin noin 300
työväentaloa. Vuonna 1950 perustettu Vasemmistoliittoa lähellä oleva Kansantalojen liitto
edustaa puolestaan yli 200 kansantaloa.
Kynnysten yleinen madaltuminen on tuonut taloille paljon niitäkin, jotka eivät osallistu
tavanomaiseen yhdistystoimintaan. Tietotekniikkaa ja nettiä on tehty tutuksi taloilla järjestetyillä kursseilla. Perinteisen teatteriharrastuksen ohella työväentaloissa toimii kokeilevia
ryhmiä, samoin laulun ja soiton parissa. Suu-
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Jaakko Numminen, ministeri, nuorisoseuraliikkeen
historian kirjoittaja

Nuorisoseurantalo – kylän sydän

N

uorisoseuraliike syntyi 1800-luvun lopulla. Se oli ennen kaikkea kansansivistyksellinen liike, jonka haluttiin pysyvän puoluepolitiikan ulkopuolella. Suomalaiskansallinen
herätys saavutti kansan syvät rivit pitkälti nuorisoseurojen välityksellä. Nuorisoseurojen piiristä lähtivät maaseudun urheiluseurat ja niissä
toimivat opintokerhot, puhujaklubit ja näytelmäryhmät sekä 1930-luvulta lähtien kansanmusiikki ja kansantanssiryhmät.
Seurojen perustaminen oli vilkkaimmillaan
1800–1900-lukujen vaihteen tietämillä. Niin
pian kuin pitäjään tai kylään oli syntynyt nuorisoseura, ryhdyttiin suunnittelemaan seuralle
omaa taloa. Ensimmäinen vuonna 1881 Kauhavalle perustettu nuorisoseura rakensi myös
Suomen ensimmäisen nuorisoseurantalon Toivolan vuonna 1891. Siitä pitäen nuorisoseurantaloja syntyi tiheässä tahdissa. Vuonna 1938
taloja tai talo-osuuksia oli jo 861.

leni pakkala

Mäntyharjun nuorisoseurantalo on rakennettu vuonna 1910.

Karjalan luovutetuille alueille jäi vuonna 1944 noin 120 taloa, mutta sotien jälkeen
rakennettiin myös uusia nuorisoseurantaloja.
Vuonna 1955 taloja oli parisenkymmentä vähemmän kuin vuonna 1938.
Nuorisoseurantalot sijaitsevat maaseutupitäjissä, ja ne ovat tärkeä osa suomalaista maalaismaisemaa. Vanhoilla nuorisoseura-alueilla Pohjanmaan maakunnissa ja Satakunnassa,
Etelä-Karjalassa, osin myös Hämeessä ja KeskiSuomessa asiaan kuului, että jokaisella nuorisoseuralla on oma talonsa, mutta Itä-Suomessa
oli alueita, joissa nuorisoseurat kokoontuivat
edelleen alkuaikojen tapaan talojen tuvissa tai
kansakouluilla.
Nuorisoseuratoiminnan hiljentyessä 1960ja 1970-luvulla monia seurantaloja hävisi, mutta toisia taloja kunnostettiin ja nykyaikaistettiin. Eteläpohjalainen ylioppilasosakunta aloitti
jo vuonna 1957 operaatio Ravistelun seurantalojen kunnostamiseksi. Toiminta laajentui ennen pitkää koko maahan. Myös valtion seu-
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lauri putkonen

Ulvilan vuonna 1913 rakennettu nuorisoseurantalo on
Jalmari Karhulan suunnittelema.
Luvian nuorisoseurantalo Tasalan on suunnitellut arkkitehti
Antero Pernaja.

lauri putkonen

rantalojen korjausavustukset ovat innostaneet
seuroja kunnostamaan talonsa talkoovoimin.
Tällä hetkellä Suomessa on yhteensä noin 600
pääasiassa hyvässä kunnossa olevaa nuorisoseurantaloa.
Tavallisesti nuorisoseura rakensi talonsa yksin, mutta eräillä seuduilla seuroilla oli yhteisiä
taloja maamiesseurojen ja muiden edistysseurojen kanssa. Sen sijaan poliittisten puolueiden
kanssa yhteisiä tiloja ei ollut.
Nuorisoseura- ja huvitoiminnan ohella talot
ovat palvelleet alueensa väestön kokouspaikkoina. Kylän eri yhteisöjen kokouksia sonniosuuskunnista eri puolueiden vaalitilaisuuksiin on
pidetty nuorisoseurantaloilla. Muutamat talot
palvelivat kunnallishallinnon kokouspaikkana,
eräät taas käräjähuoneistona tai kutsuntapaikkana. Koulun käydessä ahtaaksi turvauduttiin
nuorisoseurantaloon ja kirkon palaessa tai ollessa korjauksen alaisina talot saivat palvella
tilapäisesti kirkollisessa käytössä. Sodan aikana seurantalot palvelivat joukko-osastojen kokoontumispaikkoina ja evakkojen ensimmäisenä asuinpaikkana.
Vuosikymmenten ajan nuorisoseurantalo
on ollut suomalaisen kyläelämän sydän. Monissa pitäjissä sama tilanne jatkuu yhä. •
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Anders G. Lindqvist, hedersordförande,
Finlands Svenska Ungdomsförbund

Huset mitt i byn

D

e finlandssvenska ungdomsföreningarna
insåg i ett mycket tidigt skede att föreningar med kontinuerlig verksamhet behöver egna föreningshus. Redan under de första femtio
åren, från 1888 till 1938, grundades 327 ungdomsföreningar och uppfördes 218 föreningshus. Mest ungdomsföreningshus byggdes på
1910-talet. I dag finns fortfarande kvar cirka
240 hus, mestadels dock moderniserade samt
om- och tillbyggda, ibland helt nybyggda.

ULLA RAHOLA

Den finlandssvenska ungdomsföreningsrörelsen startade i
Malax år 1888. Malax uf:s nyklassistiska hus, Bygdegården,
byggdes år 1922.

Den första finlandssvenska ungdomsföreningen grundades år 1888 i Malax. Sitt första
hus kunde man inviga 1897. Det var en ganska anspråkslös skapelse, totalt ca 150 kvadratmeter, varav två tredjedelar utgjordes av festsalen, dessutom fanns där ett kök och en läsesal.
Sedan växte ambitionerna, många föreningar
tog till ganska rejält när de byggde. Mestadels
blev det funktionella lösningar, som ökade användbarheten och var anpassade efter föreningarnas ofta mångsidiga verksamhet. Husen
försågs med scen, omklädningsrum, hobbyutrymmen, serveringsrum, bibliotek, förråd och
sanitetsutrymmen, någon gång en särskild vaktmästarbostad.
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leni pakkala

I Komossa ungdomsförening i Oravais tog
man frågan till tals redan vid det konstituerande mötet i april 1919. Inte nog med det. Ordföranden, som hade valts vid det grundande mötet några veckor tidigare, kunde framlägga en
ritning, ”enligt vilken byggnaden skulle uppföras i stock i två våningar, med serveringsrum,
kök och klädrum i nedre våningen och festsal i
den övre”. Uppenbarligen hade han, folkskollärare som han var, haft en hel del hum om det
arkitektoniska, för mötet beslöt godkänna ritningarna och omedelbart sätta igång med bygget. Sex månader senare invigdes huset!
Ett hastighetsrekord av detta slag var ändå
inte någon unik prestation. I många ungdomsföreningar gick det klart mindre än ett år mellan byggbeslut och husinvigningsfest. Finansieringen var naturligtvis ett stort problem, men
det kunde lösas tack vare massiva arbetsinsatser
av föreningsmedlemmarna men också det omgivande samhällets stöd och engagemang.
När de nybyggda husen sedan skulle få ett
namn, anordnade man ofta en namntävling.
Resultatet kunde anspela på huset som en fast
och trygg tillgång i verksamheten, t.ex. Övidsborg, Furuborg, Loviksborg, Forsborg och
Ljungsborg. Dess roll som ett hem för medlemmarna gav anledning till sådana namn som
Hemgård, Hemberga, Solhem och Strandhem.
Vikingainspirerade namn förekom också; Runhälla, Valhalla, Midgård, Vikingahem och Vikingaborg kan nämnas som exempel.
Fortfarande fyller ungdomsföreningshusen
en viktig funktion, dels som ett nödvändigt redskap för den egna verksamheten, dels genom
att föreningshusen allt mera har kunnat ställas också till andra organisationers förfogande.
De är en neutral och fungerande samlingsplats.
Där hålls loppmarknader, utställningar, medborgarmöten, auktioner, gästspel och jubiléer
av olika slag. Och husens kapitalkrävande underhåll framtvingar aktiviteter, där den gamla
talkoandan kan leva upp.

Arkitekt Eliel Saarinen har ritat Mellersta Kyrkslätts
ungdomsföreningshus Ljungheda. Byggnaden uppfördes
i centrum av Kyrkslätt år 1910. Sloganen som pryder
scenväggen är ett typiskt särdrag för de finlandssvenska
föreningshusen.

Sålunda är alltså husen en obestridlig tillgång både för ungdomsföreningarna själva och
för lokalsamhället. •

Lindqvist, Anders G.: En folkrörelse väller fram – de
finlandssvenska ungdomsföreningarna, deras uppkomst,
verksamhet och samarbete under de första femtio åren,
1888-1938. Finlands Svenska Ungdomsförbund,
Ekenäs 2006.
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Juha Seppälä, järjestöjohtaja

Maamiesseuratalot osana maaseudun
kulttuurimaisemaa

M

listä nousukautta. Tuonaikaiset maamiesseurat,
pienviljelijäyhdistykset ja -osastot järjestivät kokouksia esitelmineen, näyttelyitä sekä erilaisia
kilpailuja, hankkivat yhteisiä koneita ja tekivät
aloitteita erilaisten maaseudun elämän kannalta
tärkeiden asioiden kuten meijerien, koulujen ja
erilaisten muiden hyödyllisten yhdistysten perustamiseksi.
Toimintansa vakiinnuttua maamiesseurat
rakensivat muiden paikallisesti toimivien järjestöjen tavoin omia toimitaloja, joissa ne järjestivät myös harrastus- ja kulttuuritoimintaa
jäsenilleen. Eniten maamiesseurantaloja rakennettiin heti itsenäisen Suomen alkuvuosina.

Kuivannon maamiesseurantalo Orimattilassa on rakennettu
vuonna 1947. Talo on jo kolmas samalle paikalle rakennettu
maamiesseurantalo.

jari-pekka jokinen

aamiesseuratalot ovat maaseudun neuvontajärjestön paikallisten jäsenyhdistysten toimitaloja. Niitä on rakennettu yhteensä noin 500. Jäljellä on edelleen yli 400 taloa.
Ne on rakennettu talkoilla usein jäsenten lahjoittamista rakennusmateriaaleista. Vanhimmat
maamiesseuratalot, esimerkiksi Jämsän ja Vuolenkosken maamiesseurantalot, ovat säilyneet
1800-luvulta.
Maaseudun neuvontajärjestö on toiminut
eri muodoissaan jo yli kahden vuosisadan ajan.
Taustalla olivat aluksi Suomen Talousseura ja
myöhemmin myös maanviljelysseurat. Ne olivat lähinnä sivistyneistön ja valtaa pitävien yhteisöjä ja jäivät hieman etäiseksi paikalliselle
väestölle.
Varsinainen maamiesseuratoiminta alkoi
1870- ja 1880-luvuilla, jolloin maaseudulla
elettiin voimakasta taloudellista ja sivistyksel-
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lauri putkonen

Neuvontajärjestöjen, maamiesseurojen ja
pienviljelijäyhdistysten, toiminta liittyi osaltaan
kansakunnan elintarvikehuollon turvaamiseen
sekä maankäytön, karjatalouden sekä viljanviljelyn tehostamiseen. Maataloustuotannon arvo
lähes kaksinkertaistui 1920-luvulta talvisotaan
mennessä.
Neuvontajärjestöllä oli merkittävä rooli sodan jälkeen siirtoväen ja rintamamiesten asuttamisessa. Neuvontajärjestöjen rakennussuunnittelijoiden tuloksena syntyneet puolitoistakerroksiset rintamamiestalojen tyyppimallit muovasivat suomalaista maisemaa vuosikymmeniksi
eteenpäin.
Maamiesseuratalojen rakentamisen toinen
huippukausi oli heti sodan jälkeen jälleenrakentamisen aikana – sen jälkeen kun asutustoiminta oli vakiinnuttanut ihmiset uusille asuinsijoilleen. Noin puolet maamiesseurataloista rakennettiin 1920–1940-luvuilla ja noin kolmannes
heti sodan jälkeen.
Suurimmillaan maamiesseurojen ja vastaavien neuvontajärjestön määrä oli 1960-luvulla. Neuvontajärjestön paikallisia yhdistyksiä oli
yli 4 000 ja jäsenmäärä 350 000 henkeä. Tänä
päivänä neuvontajärjestön kyläyhdistysten lukumäärä on noin 2 000 ja jäsenmäärä 120 000.

Sääksmäen seurantalo Kelhi on rakennettu vuonna 1922.
Talon omistaa paikallinen maa- ja kotitalousseura.

leni pakkala

Vuolenkosken maamiesseurantalo Iitissä on entinen
kansakoulu. Vuonna 1885 rakennetun talon seinät on
tehty savesta ja kanervasta.

Viimeinen jakso maamiesseuratalojen historiassa on ollut tyhjenevien kyläkoulujen hankkiminen paikallisten yhdistysten omistukseen.
Maamiesseurat ja niiden työtä jatkavat maaja kotitalousseurat ovat maaseudun kehityksen
myötä joutuneet etsimään uusia toimintamuotoja. Nykytoiminnassa keskeistä on yhdessä toimiminen ja henkinen virkistäytyminen.
Maamiesseurat ja vastaavat Maaseutuneuvontajärjestön jäsenyhdistykset ovat neuvontatyön luonteeseen liittyen olleet vahvasti rakentamassa parempaa tulevaisuutta ja maaseudun
ihmisten uskoa huomiseen. •
Rakennusperintöä
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Heikki Saarinen, järjestösihteeri

Kotiseututalot ja muut seurantalot

I

sojen seurantalojärjestöjen lisäksi taloja rakensivat ainakin manttaalisäätiöt, maataloustuottajien yhdistykset, urheiluseurat ja suojeluskunnat. Lisäksi eri yhdistysten yhteistyössä
rakennettuja seurantaloja on vähintään 250.
Marttataloja omistavat yhdistykset ovat pääsääntöisesti ruotsinkielisiä Marthaförbundetin
jäsenjärjestöjä. Suurin osa niistä on rakennettu alun perin muuhun käyttöön ja ostettu tai
saatu lahjoituksena. Taloja on noin 80. Ensimmäisen marttatalon hankki Kurkijoen Marttayhdistyksen haaraosasto vuonna 1911 ostamalla talon itselleen.
Suojeluskuntien rakennuksia oli yli neljäsataa ennen vuonna 1944 tapahtunutta suojeluskuntajärjestön lakkauttamista. Suojeluskuntatalot päätyivät useimmiten muiden seurojen ja
yhdistysten omistukseen.

finlands svenska marthaförbunD

Kyrkoby MF:s Marthagård sijaitsee Pietarsaaressa. Talo on
rakennettu vuonna 1763, ja marttayhdistys osti sen vuonna
1939.
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Kun talon omistaa tai sitä hallinnoi kotiseutuyhdistys tai kyläyhdistys, puhutaan kotiseutu- tai kylätalosta. Toisinaan kuulee myös käytettävän nimeä perinnetalo tai pitäjätalo. Kotiseututalot syntyivät ajankohtana, jolloin uusia
seurantaloja ei juuri enää rakennettu. Niiden
syntyhistoria myös poikkeaa muista seurantaloista.
Usein kotiseututalohanke on virinnyt seudun asukkaiden tarpeesta pelastaa vanha kansakoulu, pappila, vanhainkoti, seurantalo tai
muu paikkakunnalla arvokkaaksi koettu rakennus. Euran Pirtin ja Ikaalisten Oman tuvan
tapauksissa kotiseutuyhdistys perustettiin vasta
yhteisen talohankkeen myötä.
Ensimmäisiä talohankkeita alettiin puuhata
jo 1970-luvulla. Haaveet toteutuivat kuitenkin
vasta 1980- ja 1990-luvulla. Nykyisin taloja on
lähes sata. Todennäköisimmin kotiseututalon
löytää Pohjanmaalta.
Kotiseututaloina toimivista rakennuksista
on lähes puolet rakennettu 1900-luvun alkupuoliskolla. Muutama talo on peräisin 1700luvulta ja reilu kolmannes on 1800-luvulta.
Uudisrakennuksiakin on joitakin, mutta esimerkiksi uusi Ruokolahti-talo on rakennettu
1800-luvun puolivälin tyyliin.
Talot on kunnostettu tavallisesti talkootyönä alkuperäisille sijoilleen, mutta useampi kuin
joka kymmenes talo on purettu ja siirretty uudelle paikalle.
Arkkitehtuurinsa osalta kotiseututalot ovat
yhtä moninaisia kuin ovat talojen taustatkin.
Usein kotiseututaloksi on päätynyt vanha koulu, mutta se on aiemmin voinut olla yhtä hyvin
perinteinen maalaistalo tai talonpoikaiskarta-

juhani railo

Pielavesi-Seuran kotiseututalo Suojala on entinen suojeluskuntatalo. Talo on rakennettu vuonna 1901. Juhlasalissa paikkakunnan oman pojan presidentti Urho Kekkosen elämää esittelevä näyttely.

no, maamiesseurantalo, nuorisoseurantalo, työväentalo, rukoushuone, kestikievari, pappila,
kauppiastalo, kruununvoudintalo, rautatieasema tai jopa kalasuolaamo, kuten Kristiinankaupungin Fisksalteriet. Taloilla on siis värikäs
historia ja uuteen tehtäväänsä ne ovat päätyneet
monen mutkan kautta.
Ikaalisten Wanhan Kauppalan Kotiseutuyhdistyksen omistama yli 80-vuotias juhlatalo Oma tupa on nähnyt lukemattomia omistajia. Se on päätynyt kotiseutuyhdistyksen taloksi maataloustuottajien, manttaalikunnan,
suojeluskunnan, valtion, yhteiskoulun kannatusyhdistyksen, uudelleen manttaalikunnan ja
maataloustuottajien sekä rakennusliikkeen ja
pankin omistuksen kautta. Purku-uhan alaisen
talon kohtalosta järjestettiin kaksi kertaa jopa
yleisökysely ja lopulta talon pelastamiseksi perustettiin oma yhdistys.
Kurikan kotiseututalona on entinen Rinta-Kiskon suvun päärakennus. Se on tyypilli-

nen kurikkalainen talonpoikaistalo, joka rakennettiin 1700-luvulla Kiskonniemeen ja siirrettiin jo samalla vuosisadalla toiseen paikkaan.
Rakennusta alettiin siirtää joen varresta Kurikan Museonmäelle vuonna 1986, ja vuodesta
1988 alkaen talo on toiminut kotiseututalona.
Rinta-Kiskon talo on Kurikan ensimmäinen
asuinrakennus, joka sai sähkövalot.
Ajatukset kotiseututalosta ovat joskus laajenneet kokonaisiksi kotiseutukeskuksiksi. Ensimmäisenä tällaista hanketta lähdettiin toteuttamaan Vihannissa vuonna 1975. Kotiseututalon lisäksi alueella on kotiseutumuseolle tyypillisiä rakennuksia kuten aittoja ja tuulimyllyjä. •
Turunen, Harri (toim.). Yhteistyössä vaikuttaen – kotiseututoimintaa Suomessa 1990-luvulla. Toim. Harri Turunen.
Suomen Kotiseutuliitto, Oulaisten Kotiseutuyhdistys,
Raahe 1996.
Turunen, Harri: Suomalainen kotiseutuliike 1945–2000.
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki 2005.
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Ideoita kouluille
Historiatehtäviä: opetusneuvos Kristina Kaihari-Salminen

Seurojen talojen ja työväentalojen historia
1. Milloin ja mihin tarkoitukseen kotiseutunne seurojen talot ja työväentalot on rakennettu?
2. Mikä olivat tai ovat nykyään seurantalojen nimet?
Jos taloja on useampia, voitte jakautua ryhmiin, joista kukin valitsee yhden seurantalon lähemmän tarkastelun kohteeksi.
3. Millaisessa paikassa talo kunnassasi sijaitsee? Miksi se on rakennettu juuri siihen paikkaan?
4. Mistä rakennushanke sai alkunsa? Ketkä olivat puuhamiehiä tai -naisia? Miten rakentaminen
rahoitettiin?
5. Selvittäkää talon rakennusvaiheita. Miten rakentaminen toteutettiin? Järjestettiinkö talkoita?
Keitä oli mukana? Millainen merkitys talon rakentamisella ja sen valmistumisella oli kunnassasi? Miten kuntalaiset suhtautuivat hankkeeseen?
6. Selvittäkää, mitä toimintaa kuntanne seurantalossa on aikojen kuluessa ollut ja mitä toimintaa siellä on nykyään: harrastus- ja virkistystoiminta, eri järjestöt ja organisaatiot, nuorille
suunnattu toiminta, muuta, mitä?
7. Tutkikaa, millä tavalla talon rakentaminen liittyy paikkakuntanne tai Suomen historiallisiin
vaiheisiin. Onko seurantalossa tapahtunut paikkakuntanne tai Suomen historian kannalta
erityisen merkittäviä asioita?
8. Liittyykö seurantalon historiaan joitakin erityisen iloisia tai murheellisia vaiheita tai tapahtumia?

Kuvataidetehtäviä: opetusneuvos Mikko Hartikainen

Satu seurantalosta
1. Kirjoita ja kuvita satu seurantalosta valitsemallasi tekniikalla tai tekniikoilla – luo oma tarina

jo tutusta talosta. Anna tarinallesi ja kuvillesi fantasian siivet.
2. Siirrä valmiit kuvat digitaaliseen muotoon kuvanlukijalla tai kameralla. Tee sadustasi digitaalinen esimerkiksi Powerpoint- tai Keynote-esitys. Valitse sopivat kuvat ja tarvittaessa muokkaa niitä jollakin kuvankäsittelyohjelmalla.
3. Toteuta sadustasi käytössäsi olevalla esitysgrafiikkaohjelmistolla audiovisuaalinen esitys, jossa
yhdistyy sana, kuva ja ääni.
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Aatteiden ja arvojen rakennusperintö
1. Valitse tutkimuskohteeksesi paikkakuntasi seurantalo. Miten se kuvastaa seurantalon alkuperäistä ajatusta, aatteellista päämäärää tai yhteiskunnallista tavoitetta?
2. Ota selvää seurantalosta ja sen rakentamisen historiasta: suunnittelijasta tai suunnittelijoista,
rakennustyylistä, rakennusmateriaaleista, valmistumisajasta, käyttötarkoituksista ja nykykäytöstä.
3. Tavoitteenasi on pohtia, mitä ja miten rakennuksen muotokieli ja rakennustyyli viestittää erilaisia arvoja ja ihanteita. Millaisista arvoista rakennustapa ja tyyli kertovat? Tutki rakennusta valokuvaten, videoiden, piirtäen tai maalaten. Tee havaintoja sekä ulko- että sisäpuolelta.
Rakennuksen detaljit ovat usein paljastavia – tutki myös niitä.
4. Tee kuvallis-kirjallinen tutkielma rakennuksen fyysisestä olemuksesta aatteen heijastajana.

Pienoismalli seurantalosta ja suunnittelemastasi
lisärakennuksesta
1. Tutustu ensin tutun seurantalon rakennustekniikkaan, arkkitehtonisiin ratkaisuihin, materiaaleihin ja rakentamisen tapaan. Hanki paikallisilta viranomaisilta – esimerkiksi rakennusvalvontavirastosta tai -osastosta, rakennusvirastosta, teknisestä toimesta, kaupunginmuseosta
tai kaupunginarkistosta – tarvitsemaasi materiaalia rakennuksesta, kuten esimerkiksi asema-,
pohja-, julkisivu- ja leikkauspiirustukset.
2. Ideoi ja suunnittele seurantalolle sitä huomattavasti pienempi erillinen lisärakennus johonkin
tiettyyn tarkoitukseen. Millainen rakennus sopisi täydentämään seurantalon arkkitehtuuria
ja sen rakennettua kulttuuriympäristöä? Onko täydennysrakentamiselle mielestäsi ylipäätään
edellytyksiä? Mikä olisi lisärakennuksen käyttötarkoitus? Ota huomioon seurantalon nykyinen käyttötarkoitus ja alueen asukkaiden tarpeet. Voit toteuttaa tehtävän myös ryhmässä.
3. Tutustu erilaisiin pahveihin ja kartonkeihin – aalto-, voima-, mainos-, harmaapahviin ja kartonkiin sekä kapalevyyn. Tutki ja harjoittele mittakaavan käyttöä ja miten erilaisista pahveja
ja kartonkeja voi käyttää materiaalina pienoismallin rakentamisessa. Tarvitset työhön ainakin sakset, pahviveitsen, metalliviivaimen, askarteluliimaa. Sijoita pienoismalli suuremmalle
alustalle, johon mahtuu pienoismallit niin seurantalosta kuin suunnittelemastasi lisärakennuksesta.
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Ympäristötaidetta seurantalon hengessä – genius loci
1. Syvenny seurantaloon ja sen ympäristöön hankkimasi tiedon ja henkilökohtaisten kokemustesi pohjalta. Tee omat tietosi, havaintosi ja kokemuksesi näkyviksi ympäristötaiteen keinoin.
Ympäristötaideteoksessasi paikan historia ja subjektiiviset kokemuksesi yhdistyvät ja luovat
uusia kulttuurisia merkityksiä.
2. Tutustu ennen ympäristötaideteoksesi toteuttamista ympäristötaiteeseen (materiaalit, taidehistoria), seurantalon ja sen paikan historiaan (ympäristö, rakennustaide, kulttuurihistoria).
Tehtävään liittyen voit esimerkiksi koota itsellesi kuvallis-kirjallista taustamateriaalia.
3. Tee tutkimusmatka seurantalon ympäristöön. Havainnoi ja tutki paikan piirteitä moniaistisesti. Tavoitteenasi on löytää sinua kiinnostava paikka rakennuksen lähiympäristöstä.
4. Ideoi ja toteuta kierrätysmateriaalista tilapäinen ympäristötaideteos valitsemaasi paikkaan.
Pohdi, millä keinoin omat subjektiiviset ympäristökokemuksesi, siihen liittyvät tunteet, vaikutelmat, tiedot ja muut merkitystasot – esim. oma kulttuurinen taustasi – näkyvät ympäristötaideteoksessa.
Toteuta tilapäinen ympäristötaideteoksesi haluamastasi kierrätysmateriaalista ja ympäristöstä mahdollisesti löytyvästä hylky- ja luonnonmateriaalista. Dokumentoi ympäristötaideteoksesi haluamallasi tavalla ja pura teos. Palauta luonnonmateriaali alkuperäiseen paikkaansa sitä turmelematta
tai tuhoamatta. Muista kysyä lupa taiteelliseen työskentelyyn kiinteistön ja tontin haltijalta.

Teatteritehtäviä: opetusneuvos Pirjo Sinko

Teatteritoiminta
1. Tutustukaa paikkakuntanne nuorisoseuran- tai työväentalon teatteritoimintaan: teatterin nimi, toiminnan historia, ryhmän koostumus, ohjelmisto, harjoitukset, esiintymiset, yleisömenestys, talous jne.
2. Haastatelkaa teatteriryhmän jäsentä – näyttelijää, ohjaajaa, puvustajaa, lipunmyyjää, buffetin
pitäjää, järjestysmiestä tai avustajaa – hänen kokemuksistaan ja muistoistaan. Mitä tehtäviä
tai rooleja haastateltavalla on ollut? Miten paljon aikaa harrastus vei? Mikä siinä kiehtoi?
3. Käykää tutustumassa nuorisoseuran tai työväentalon teatteritilaan ja esitelkää se piirroksin
tai valokuvin. Millaisia ovat näyttämö, lavasteet, esirippu, valaistussysteemi, katsomo ja lämpiö?
4. Tutustukaa teatterin lehtileikkeisiin ja albumeihin ja muihin lähteisiin. Mitä ne kertovat
teatterin historiasta ja elämästä?
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Musiikkitehtäviä: opetusneuvos Eija Kauppinen

Lehtiartikkeli seurantalon musiikkitoiminnasta
Seurantaloilla on ollut vilkasta musiikkitoimintaa. Valitse lähiseudultasi seurantalo ja perehdy sen
musiikkitoiminnan historiaan tai nykytilaan. Kirjoita pienimuotoinen lehtiartikkeli valitsemasi
seurantalon musiikkitoiminnan alkuvaiheista, jostakin tietystä ajanjaksosta tai sen nykytoiminnasta. Etsi aineistoa internetistä, kirjoista tai esimerkiksi haastattelemalla nykyisiä musiikinharrastajia. Pohdi myös, millainen merkitys musiikkitoiminnalla on ollut lähiseudun asukkaille.
1.
2.
3.
4.

Milloin seurantalo on rakennettu?
Millaista musiikkitoimintaa talolla on ollut?
Millaisessa käytössä seurantalo nykyään on?
Millaista musiikkitoimintaa talossa on järjestetty tai järjestetään?

Musiikkiarvio
1920-luvulla Suomeen syntyi useita jazzorkestereita, joiden toiminnasta sai alkunsa suomalaisen jazzmusiikin kehitys. Perehdy suomalaisen jazzin historiaan ja etsi mielenkiintoiselta tuntuva
jazzyhtye. Etsi yhtyeen äänitteitä netistä tai kirjastosta hyödyntäen esimerkiksi suomalaisia äänitearkistoja. Kuuntele, millaista musiikkia yhtye on esittänyt ja kirjoita musiikkiarvio jostakin
yhtyeen esittämästä kappaleesta tai teoksesta.
1.
2.
3.
4.
5.

Etsi taustatietoa yhtyeestä: muusikot, instrumentit, historia.
Mikä yhtye herätti kiinnostuksesi?
Teoksen esittely.
Mikä teoksessa kiehtoo?
Millaisia ajatuksia ja tunteita teos sinussa herättää?
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E

uroopan rakennusperintöpäivien tarkoituksena on edistää
kulttuuriperinnön tuntemusta ja arvostusta. Vuonna 2008
päiviä vietetään Suomessa 12.–14. syyskuuta ja teemana on Suomalaiset seurantalot. Yhdessä rakennetut -kirja on tarkoitettu tapahtumanjärjestäjille ja kouluille tausta-aineistoksi sekä lisäämään
yleistä seurantalojen tuntemusta.
Kaikki ovat tervetulleita järjestämään avointen ovien tapahtumia, seminaareja, opastettuja kävelyretkiä ja muita rakennusperintötapahtumia päivien nimissä. Muoto on vapaa.
Lisätietoja, päivien tapahtumakalenteri, esitteet ja tämä kirja
pdf-muodossa ovat internetissä osoitteessa www.rakennusperinto.fi
> Euroopan rakennusperintöpäivät. Sivuilla ovat myös edellisvuosien rakennusperintöpäivien kirjat Käy sisään!, Lähdön ja saapumisen
paikat, Puistot ja puutarhat ja Oma koti.
Tapahtumanjärjestäjät voivat tilata kirjoja, julisteita ja seurantaloista kertovia esitteitä Suomen Kotiseutuliitosta puh. (09) 6126
3225, erp@suomenkotiseutuliitto.fi ja ympäristöministeriöstä puh.
0400 143 956, erp.ym@ymparisto.fi.

Rakennusperintöpäivien neuvottelukunta 2008
Heikki Kukkonen, Markku Axelsson, Anna-Maija Halme,
Marja-Leena Ikkala, Heljä Järnefelt, Minna Perähuhta,
Ulla Rahola, Heikki Saarinen, Tom Sandström, Markku Tanner

D

agarna för Europas byggnadsarv vill bidra till att främja kunskap om och skapa förståelse för kulturarvet. År 2008 går
dag-arna av stapeln den 12–14 september, och temat är Föreningshusen i Finland. Boken Yhdessä rakennetut – Byggda med gemensamma krafter riktar sig till evenemangsarrangörer och skolor och
syftar till att öka allmänhetens kunskap om föreningshusen.
Alla som vill är välkomna att medverka i dagarna genom att bjuda in till Öppet hus, seminarier, guidade vandringar och andra evenemang som belyser byggnadstraditionen i Finland. Formen är fri.
Mer information, händelsekalender, broshyrer och denna bok i
pdf-format finns på nätet på adressen www.byggnadsarv.fi > Dagarna för Europas byggnadsarv. På webbsidan finns också böcker från
tidig-are dagar: Käy sisään! – Stig in!, Lähdön ja saapumisen paikat
– Platser för ankomst och avfärd, Puistot ja puutarhat – Parker och
trädgårdar och Oma koti – Egen härd är guld värd.
Arrangörer av evenemang kan beställa böcker, affischer och broschyrer om föreningshus från Finlands hembygdsförbund, tfn (09)
6126 3225, erp@suomenkotiseutuliitto.fi, och från miljöministeriet, tfn 0400 143 956, erp.ym@ymparisto.fi.

Yhteistyössä lisäksi
F I N L A N D S S V E N S K A M A RT H A F Ö R B U N D
FINLANDS SVENSKA UNGDOMSFÖRBUND
K A N S A N TA L O J E N L I I T TO
OPETUSMINISTERIÖ
P ROA G R I A M A A S E U T U K E S K U S T E N L I I T TO
M A RT TA L I I T TO
RAITTIUDEN YSTÄVÄT
S U O M E N K E S K U S TA
S U O M E N K Y L Ä TO I M I N TA
S U O M E N N U O R I S O S E U RO J E N L I I T TO
SUOMEN PELASTUSALAN KESKUSJÄRJESTÖ
S U O M E N S O S I A L I D E M O K R A AT T I N E N P U O L U E
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F

ör ungefär hundra år sedan, i början av 1900-talet,
upplevde Finland en byggboom för föreningshus.
Man befann sig i en tid av intensivt nationsbygge. Aktivister inom olika ideella och ideologiska rörelser instiftade lokalföreningar på snart sagt varje ort i landet.
På några årtionden byggdes tusentals föreningshus.
En del av dem blev ståtliga som palats, andra inte märkvärdigare än en vanlig stuga. Gemensamt för husen är
en sal för festliga tillfällen och en scen. Ca 2 500 föreningshus finns kvar i landet i dag.
Föreningshus och arbetarföreningshus byggdes vanligen med gemensamma krafter, på talko, och finansierades med medel man fick från nöjestillställningar i
husen. Med frivilliga insatser renoveras och underhålls
husen också. Finland är allt fortfarande föreningarnas
förlovade land.
Föreningshusen är temat för Dagarna för Europas
byggnadsarv 2008.

Suomalaiset seurantalot
Föreningshus i Finland
Euroopan   rakennusperintöpäivät
dagarna för europas byggnadsarv

2008
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Yhdessä rakennetut | Suomalaiset seurantalot

oin sata vuotta sitten, 1900-luvun alussa, Suomessa oli suuri seurantaloinnostus. Elettiin kiihkeää
suomalaisuuden rakentamisen aikaa. Erilaisten aatteellisten liikkeiden aktivistit perustivat paikallisyhdistyksiä
lähes jokaiselle paikkakunnalle.
Seurat ja työväenyhdistykset rakensivat muutamassa vuosikymmenessä tuhansia seurantaloja. Osasta niistä
tuli komeita kuin palatsit, osasta ei mökkiä kummempia. Yhteistä niissä on juhlatilaisuuksia varten rakennettu sali ja näyttämö. Nykyisin taloja on noin 2 500.
Talot rakennettiin tavallisesti talkoilla sekä yhdessä
järjestettyjen huvitusten tuottamin varoin. Talkoilla niitä myös korjataan ja hoidetaan. Suomi on edelleen yhdistysten maa.
Seurantalot on vuoden 2008 Euroopan rakennusperintöpäivien teema Suomessa.

Yhdessä rakennetut
med gemensamma krafter

Suomalaiset seurantalot
Föreningshus i Finland

