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Merenlahden maantie 

mahtava kokemus 
 

 Martta: Tulin Etelä-Karjalan nuo-

risoseurapiirin hommiin Lappeenrantaan 

vuonna 1962. Ensin olin kymmenen 

vuotta ohjaajana ja sitten olin vastaavana 

toiminnanjohtajana ja suoritin ohjaus-

käyntejä ja kokouskäyntejä myös Meren-

lahdelle. Nyt olen ollut eläkkeellä jo 

vuodesta 1990 enkä ole sen jälkeen oike-

astaan käynyt Merenlahdella, mutta olen 

kyllä tavannut siellä täällä näitä entisiä 

merenlahtelaisia tuttaviani. Kun rupesin 

käymään Merenlahdella, ihmettelin en-

sittäin sitä että miten se taipalsaarelainen 

kylä on täällä Lappeenrannan tuntumas-

sa ja se Taipalsaaren kirkonkylä on toi-

sella suunnalla ja siinä on vesi välissä. 

Kun niiden merenlahtelaisten pitää kul-

kea aina kaupungin kautta, niin miksei-

vät ne voi kuulua Lappeenrantaan? No 

eihän siinä mitään. Minä tietystikin aina 

kyselin milloin mitäkin. 

Minun olisi pitänyt kulkea Meren-

lahdellekin linja-autossa, mutta kun al-

kuaikoina ei se linja-auto illalla kulke-

nut, minut haettiin ja tuotiin takaisin 

henkilöautolla. Se tie oli silloin hirveän 

kapea, kun lähdetään tuosta Märkälän 

kohdasta eteenpäin. Kerrankin kun oli 

televisiossa se ”Pitäjien parhaat” -ohjel-

ma, me mentiin Hankkijan Veikko Tyri-

sevän kanssa sinne nauhoittamaan jota-

kin ja kyselemään näiltä merenlahtelai-

silta osallistumista. Tulee auto vastaan. 

Ja niin me pysähdyttiin, molemmat au-

tot: ei mahtunut ohittamaan. Se kuski, 

joka tuli Merenlahdelta päin, varmaan 

tiesi ne tien leveämmät paikat ennestään, 

ja se läksi peruuttamaan sitä ajokkiaan. 

Ja peruuttikin pitkän matkaa ennen kuin 

päästiin sivuuttamaan toisemme. Että 

kyllä se liikenne oli alkuun aikamoinen 

ongelma. 
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Olisiko se ollut Talkan Jukka vai 

joku muu, mutta minä kerran kysyin 

tästä liikenteestä joltakin merenlahtelai-

selta: ”Miten ihmeessä te pärjäätte?” 

Hän sanoi: ”Sehän on ennenvanhaan 

ollut sellaista kinttupolkua ihan.” Meren-

lahdeltahan oli aika usea töissä kaupun-

gissa. Esimerkiksi hänkin oli töissä va-

ruskunnassa ja niitä oli varuskunnassa 

töissä muitakin. Heillä oli suora vesitie 

soutamalla ja talvella oli jäätie. Nyt on 

jälkikäteen tietysti kaikki nämä kulku-

yhteydet parantuneet. Mutta kyllä se 

huono maantie oli kokemus sekin – ai-

van mahtava kokemus. 

 

”Huumori siellä kukki” 
 

Martta: Minulle on jäänyt näistä 

merenlahtelaisista sellainen kuva, että ne 

ovat iloisia ja hyvin myönteisiä ihmisiä. 

Semmoisia olivat sekä nämä vakituiset 

asukkaat että ne kesämökkiläisetkin, joi-

ta siellä oli paljon – se Merenlahtihan oli 

hyvin suosittu kesämökkipaikka eikä 

niistä ihmisistä aina tiennyt, olivatko ne 

paikallisia vai olivatko ne kesämökkiläi-

siä. Huumori siellä kukki. Sattui täm-

möinenkin tapaus. Tulin Merenlahdelle 

ja olin lähdössä linja-autolla kotiin. Siinä 

tien laidassa oli Jukka Talkan koti. Jukka 

oli just jäänyt eläkkeelle, se oli sitä aikaa 

jo. Hän oli siinä pihassa ja minä kysyin: 

”Miten sinä saat nyt aikasi kulumaan, 

kun et ole töissä?” Se Jukka katsoi mi-

nua ja rupesi nauramaan. Siinä oli kuk-

kapenkki ja Jukka vitsaili: ”Minä ko-

mennan nyt näitä kukkia. Pidän näitä 

ojennuksessa.” Tämmöinen hauska asen-

ne niillä ihmisillä oli aina – ja se heillä 

on ollut nyt myöhemminkin, kun olem-

me tavanneet. 

Ja se voimisteluesitys. Olin jo eläk-

keellä, kun luin lehdestä että pikkujou-

luissa esiintyi Merenlahden miesvoimis-

telijat. Onko tästä vuosi tai korkeintaan 

kaksi. Se on hupaisa juttu. Se on niitä 

senaikaisia juttuja, kun oli näitä maa-

kuntajuhlia missä oli naisvoimistelua ja 

miesvoimistelua sekä myös tyttöjä ja 

poikia vakavassa mielessä. Nyt nämä 

senaikaiset pojat ovat kasvaneet aikui-

siksi ja saaneet jo kilojakin. Minä kerran 

näin sen esityksen enkä voinut muuta 

ajatella kuin että kyllä oli kiva esitys ja 

kyllä ovat rohkeita kavereita. 

Taito: Tuntuu olleen, koskapa olet 

vieläkin tikahtumassa nauruun. 

 

”Merenlahdelta tuli apua 

aina” 
 

Martta: Mutta ihan päällimmäiseksi 

asiaksi minulle on jäänyt se, että ne me-

renlahtelaiset olivat tavattoman avuliaita 

ihmisiä. Jos me ilmoitettiin että saisiko 

teiltä vaikkapa keskusseuran juhliin sitä 

tai tätä apua, niin kyllä Merenlahdelta 

tuli apua aina. Ei ainakaan minun aika-

nani ollut mitään miinuspuolista kanssa-

käymistä näiden merenlahtelaisten kans-

sa. En muista kaikkien nimiä, vaikka 

heitä tulee vastaan täällä Skinnarilan 

kauppojen kulmilla ja muualla ja vaikka 

tiedän että tuo on Merenlahdelta. Mutta 

ennen kaikkea siellä oli tämä Talkan Sei-

ja, joka veti Kalevan Nuorten lasten ja 

myös aikuisten tanhupiiriä. Siellä oli nii-

tä Talkoja paljon. Ja Kähöjä oli mukana 

toiminnassa. Ja Nakarin Markku minulla 

on täällä ihan muistiin merkittynä. 

Ne merenlahtelaiset olivat niin ak-

tiivisia ihmisiä, että ne jopa perustivat 

sen kenttäosuuskunnankin. Siellä kentäl-

lähän heillä on seurojentalo. Siinä taitaa 

olla osakkaina muitakin kuin nuorisoseu-

ra. Siellä pidettiin harjoituksia, siellä pi-

dettiin juhlia, siellä pidettiin kokouksia. 

Ja minun osuutenani tässä hommassa oli 

enimmäkseen se neuvontapuoli. Mutta 

kun kävin siellä Merenlahdella niissä 

työasioissa, niin pyysivät: ”Tulehan nyt 

juhlimaankin.” Siellä Merenlahdella oli 

tavattoman hyvähenkiset juhannusjuhlat. 

Ei ollut mitään rellestystä. Ohjelmaa oli 

ja tarjoilua ja iloinen meininki. Ja tanssia 

lopussa. Muistelen, että ne juhannusjuh-

lat pidettiin juhannuspäivänä, ei vielä 

aattona. Kokkoahan poltetaan aattona, 

mutta kokonpolttoa en muista. 
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”Merenlahtelaiset ovat olleet 

minulle aina laulajia” 

 

Martta: En tiedä oikein, kuinka 

paljon siellä Merenlahdella on asukkaita, 

mutta eihän se iso kylä ole. Minulle on 

ollut yllätys se, että tämmöisessäkin ky-

lässä oli se voimakas lauluperinne. Jo-

tenkin ne merenlahtelaiset ovat olleet 

minulle aina laulajia. Ei maha mittään. 

Siellä oli mieslaulajat ja sekakuoro. Aate 

Talkahan niitä kuoroja johti. Aate Talka 

on sieltä kotoisin, mutta asuu täällä 

kaupungissa. Meillä piirin ihmisillä oli 

oikein hyvä yhteistyö näiden merenlah-

telaisten kuorojen kanssa siinä mielessä, 

että kun pidettiin maakuntajuhlia ja 

muita juhlia, niin nämä olivat siellä lau-

lamassa jos ei yksinään niin ainakin 

muiden senaikaisten kuorojen mukana. 

Silloin niitä nuorisoseurojen kuoroja oli 

vielä, mutta nythän niitä ei oikeastaan 

ole. 

Minulla on siitä mieskuorosta jäänyt 

mieleen ennen kaikkea tv-ohjelma ”Pi-

täjien parhaat”, missä oli Taipalsaaren 

Peltoin nuorisoseuran puheenjohtaja Rai-

mo Turunen, joka soitti kitaraa ja lauleli. 

Hän oli säveltänyt ”Saimaanrannan lau-

lun”, mihin vehkataipalelainen Helka 

Kuisma oli tehnyt sanat. Se oli mukana 

niissä ”Pitäjien parhaissa”. Merenlahden 

mieslaulajat osallistuivat tähän Taipal-

saaren ohjelmaan. Toinen laulu, mistä 

minä olen henkilökohtaisesti nauttinut 

kauheasti heidän laulamanaan, on tämä 

”Ilta Saimaalla”. Täällä laulettiin sitä 

paljon, ja nyt lauletaan kumpaakin laulua 

televisiossakin. 

Siihen ”Saimaanrannan lauluun” 

minä tein myöhemmin tanssikoreografi-

an. Muistat varmaan miten se laulu me-

nee: ”Muistan kuin taikaa kaunista ai-

kaa…” Miten laajalle levinnyt siitä tuot-

teestani tuli, se valkeni, kun tähän taloon 

muutti semmoinen vanhempi rouva mie-

hensä kanssa. Tämä tulokasrouva kertoi: 

”Minä olen ohjannut tanhuja tuolla 

Pohjois-Karjalassa, ja me ollaan tanhuttu 

semmoista Saimaanrannan laulua.” Minä 

sanoin: ”Näytä sitäpä ohjetta.” Se rouva 

otti sen ohjeen esille. Oli siinä kyllä lau-

lun säveltäjä ja sanoittaja, mutta koreo-

grafian tekijää ei ollut mainittu. 

 

Opettajat seuran tukijoita 
  

Martta: Olihan siellä Merenlahdella 

minun toiminta-aikani alussa koulu ja 

siellä koululla Lamminpään opettajapa-

riskunta, jolla oli pari lasta – poikiako-

han ne nyt olivat. Tavattoman myöntei-

nen perhe. Juhani Lamminpää oli aktii-

vinen nuorisoseurassa, hyvinkin aktiivi-

nen. Taisi olla meidän keskusseuran joh-

tokunnassakin. Ja vaimokin oli käsittääk-

seni mukana rivijäsenenä. Mutta tämä 

opettajaperhehän muutti sitten pois, 

muistaakseni Lahteen. 

 Taito: Etpä ehtinyt tuntea kylän 

aiempaa, pitkäaikaista opettajaa Martta 

Narista, joka ilmeisesti uskonnollisista 

syistä vieroksui nuorisoseuraa suuresti. 

Koitko sinä vastustusta kirkolliselta ta-

holta? 

 Martta: En kokenut merkittävämpää 

vastustusta kuin parin kirkonmiehen ta-

holta. Muut olivat suopeita nuorisoseu-

ralle – Lappeen Komulainen ja Lappeen-

rannan Lindroos hyvinkin suopeita. Mut-

ta oli paikkakuntia, missä opettajat eivät 

olleet mukana nuorisoseuratyössä. Ja oli 

sellaistakin, ettei kouluja saatu aina käyt-

töön koska niistä ruvettiin perimään 

maksuja ja seuroilla ei ollut rahaa. Se oli 

tämmöistä talouskamppailua koko ajan. 

Eihän me esimerkiksi Imatrallakaan, 

missä olin vähän aikaa Vuoksenniskan 

nuorisoseuran puheenjohtajanakin, saatu 

kaupungilta mitään avustuksia. Kaupun-

ki järjesti kyllä kulttuurikilpailuja ja me 

osallistuttiin niihin. Ja järjesti myös rait-

tiustoimintaa ja muuta semmoista. 

 Yleensähän opettajat olivat myön-

teisiä, koska kyse oli kuitenkin nuorten 

harrastuksesta joka oli näille nuorille 

hyödyllistä. Silloin kun Eteläkarjalaisten 

Nuorisoseurojen Liitto lähti alkuun, nä-

mä opiskelijapojathan kävivät aina kou-

lulla ja opettajat olivat mukana. Silloin ei 

vielä ollut seurojentaloa, kun ei ollut vie-

lä seurojakaan. Kun opettaja oli mukana, 
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niin se seuratoimintakin tuli mahdolli-

seksi. Ja opettajathan tajusivat, mistä 

tämmöisessä seuratoiminnassa oli kysy-

mys. 

 Minulla on tästä myönteisyydestä 

ihan henkilökohtaista kokemusta sieltä 

Vuoksenniskan nuorisoseurasta. Olin 

kymmenen vuotta siellä touhuissa mu-

kana, alkaen vuodesta 1950, jolloin pää-

sin koulusta. Siellä oli opettajina Haveri-

set, jotka kumpikin olivat mukana nuo-

risoseuratoiminnassa. Heikki Haverinen 

oli johtajaopettaja ja ohjasi meidän tan-

huja ja Elsa Haverinen johti meidän kuo-

roa. Koululle saatiin mennä, vaikka 

meillä oli Vuoksenniskalla iso ja komea 

seurojentalo missä oli urheilijat ja nuori-

soseura ja maamiesseura tai mikä se nyt 

siihen aikaan oli. Vuoksenniskalla olivat 

opettajat aina mukana hyvin aktiivisesti. 

Minulla ei ole muuta kuin hyvää sanotta-

vana opettajien panoksesta. 

 

Tukena myös maakuntaliitto 
 

 Martta: On kaikennäköisiä muistoja 

tähän järjestöön suhtautumisesta. Tiedät-

kö, mikä oli yksi sellainen asia mistä 

minä tykkäsin? Meillä oli täällä Etelä-

Karjalan ja Saimaan alueella seutukaava-

liitto ja maakuntaliitto. Me oltiin jäseni-

nä maakuntaliitossa ja sen silloinen toi-

minnanjohtaja Erkki Mennola kutsui 

meidät aina maakuntaliiton varsinaisiin 

vuosikokouksiin ja muihin tämmöisiin 

tapaamisiin. Se oli kyllä asioille suuri 

palvelus. Meillä oli hyvät suhteet. Meitä 

nuorisoseuralaisiahan tarvittiin tietysti 

ohjelmansuorittajiksi, mutta kyllä siellä 

olivat mukana muutkin maakuntatason 

järjestöt. Siellä oli kuntien edustajat ja 

eri puolueidenkin edustajia eri kunnista, 

kunnanjohtajat ja kaikki. Tultiin tutuiksi, 

tervehdittiin ja juteltiin. Oli kauhean ki-

va ottaa yhteyttä, kun tiesi kenen kanssa 

haastoi. 

 Meillä oli täällä Etelä-Karjalassa 

sellainen suunnitelma, että kun on Hel-

singissä näitä maakuntapäiviä, niin meil-

tä voisi tulla sinne näitä täkäläisiä esiin-

tyjäryhmiä. Oli jo päätetty, milloin men-

nään katsomaan ne esiintymispaikat, ja 

Mennola pyysi minuakin mukaan. Mutta 

kuinka kävikään: joku sai päähänsä, että 

maakuntaliitto lopetetaan. Niin kuin sa-

nottua silloin oli seutukaavaliitto ja 

maakuntaliitto. Seutukaavaliitosta sanot-

tiin, että se on jo työnsä tehnyt, se pitää 

lopettaa. Vaan eipä sitä seutukaavaliittoa 

lopetettu, mutta maakuntaliitto lopetet-

tiin. 

Ja sitten perustettiin Etelä-Karjalan 

Liitto. En tiedä, mikä siinä nyt sitten on. 

Eikö se ole sama kuin maakuntaliitto? 

Mutta Mennola laitettiin pois, ja hänen 

tilalleen tuli toinen ihminen. Kun kysyin 

meidän yhdistyksen toiminnanjohtajalta, 

onko yhdistykseen otettu yhteyttä, hän 

sanoi: ”Ei ole kertaakaan otettu yhteyt-

tä.” Ja silloin lopetettiin se niin että kaik-

ki järjestöt laitettiin pois. Kyllä minä oli-

sin sitä mieltä, ettei se paljon vaatisi jos 

kutsuttaisiin kokoukseen ja laitettaisiin 

vuosikertomukset niin että järjestöihmi-

setkin näkisivät missä mennään. 

 

Kalevan Nuorten leirejä 

Asinsaaressa 

 

 Martta: Merenlahdella oli Asinsaa-

ren leirialue, mikä oli Lappeenrannan 

kaupungin hallussa. Siellä pidettiin Ka-

levan Nuorten leirejä monena kesänä. 

Sieltä on aika jänniä muistoja, mukavia 

muistoja. Se paikka oli oikein hyvä. Sin-

ne oli rakennettu keittiö- ja ruokailuka-

tos. Siellä oli leirin pomoille makuuhuo-

neet, mutta lapset saivat nukkua teltois-

sa. Siellä oli nuotiopaikat auringonlas-

kun puolella. Oli saunat ja laiturit. Lap-

set opettelivat uimaan ja sukeltamaan. 

Ne leirit olivat viiden–kuuden päivän 

mittaisia, ja niitä leiriläisryhmiä tuli ym-

päri tätä maakuntaa. Siellä oli useampi 

kymmentä telttaa ja miten monta asukkia 

sitä kussakin teltassa oli. Saattoi olla lä-

hemmäksi sata, mutta milloin mitenkin. 

Onhan ne luvut jossakin tuolla ylhäällä. 

Taito: Lähtikö leiriltä kukaan kes-

ken? 

 Martta: Ei lähtenyt, en ainakaan 

muista. Ehkä meitä aikuisia oli tarpeeksi, 
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että lapsilla oli turvallinen olo. Muistan 

kun yhden kerran oli kova ukonilma. Mi-

nä läksin sitten katsomaan, miten ne lap-

set pärjäävät. Yksi poika käveli unissaan 

ja meinasi mennä veteen. Minä menin ja 

sanoin: ”Älä nyt ihmeessä mene järveen! 

Sinä hukut!” Sitten vasta tajusin, että 

sehän oli unessa. Poika heräsi ja selitti: 

”Minä olin menossa vessaan.” Ei mitään. 

Kun me oltiin seuraavana iltana iltanuo-

tiolla, taivaalla oli kumpupilviä ja oli 

muutenkin oikein sellaiset kauniit maise-

mat, joista pitää osata nauttia. Mutta yksi 

Tiina tuli minun kylkeeni kiinni kyhnyt-

tämään ja sanoi: ”Kuule Mape, mitä nuo 

pilvet on?” Minä sanoin: ”Ne on sem-

moisia kumpupilviä, ihan poutapilviä. Ei 

ensi yönä tule ukonilmaa.” Tiina huokai-

si helpotuksesta. 

 Mitään järjestyshäiriöitä ei ollut. Ei-

kä meidän aikana sinne tungetellut sivul-

lisia. Yhden kerran taisi joku pariskunta 

tulla siihen rantaan vahingossa. Minä 

menin laiturille niitä vastaan ja kysyin, 

mitä heillä oli asiaa. ”Voitaisiinko me 

tulla maihin?” Minä sanoin: ”Tämä on 

leirialue. Meillä on se vierailuaika erik-

seen, ja silloin vanhemmat ja muutkin 

pääsevät tulemaan.” Ne lähtivät pois. 

Ainoa miinuspuoli mikä minulle jäi 

mieleen oli ruokamyrkytystapaus. Siellä 

leirillä oli kaupungin palkkaamia emän-

tiä, ja sinne tuotiin ruokatarvikkeet Uus-

Lavolasta osuusliikkeestä, joka taisi olla 

jossain niissä maissa missä nyt on Siwa. 

Se taisi olla sen leirikauden toiseksi vii-

meinen yö, kun siellä puhkesi hirveä 

mahatauti. Lapset tulivat teltoista ulos ja 

oksentelivat. Ja kun vielä päivä oltiin en-

nen kuin illalla lähdettiin kotiin, niin lap-

set olivat melkein kaikki hyvin uupunei-

ta ja nuutuneita. Mutta mehän oltiin van-

hempiin yhteydessä, ja kun me tuotiin ne 

lapset linja-autolla keskustaan, ne van-

hemmat tulivat hakemaan lapsensa pois. 

 

Ei varsinaista yhteyttä 

partioliikkeeseen 

 

 Taito: Oliko nuorisoseuroilla jota-

kin yhteyttä partioliikkeeseen? 

 Martta: Ei, nämä leirit olivat mei-

dän vaan. Jos kunta järjesti jotain nuori-

sojärjestöjen yhteisiä kokouksia, niin 

siellä tavattiin partioihmisiäkin, mutta ei 

meillä mitään varsinaista yhteistoimintaa 

ollut. Ensimmäinen järjestö, mihin minä 

olen kuulunut jo kouluaikana, kun asut-

tiin Kaukopäässä Lättälässä ja veljeni oli 

tehtaalla poliisina ja siskoni oli kontto-

rissa. Siellä oli ihan semmoinen partio-

tupa, ja siellä minä muistaakseni kävin. 

Ja kävin jopa valtakunnallisella leirillä 

sen ansiosta. Siinä partiossa oli semmoi-

nen piirre, että se kun ei ollut suomalai-

nenkaan. Mutta ihan mukavahan siellä 

oli. Oli mukava opetella solmuja ja sa-

noa aina että ”aina valmiina” ja tehdä 

sitä tervehdystä. Mutta jotenkin se ei mi-

nua kuitenkaan innostanut. 

 

Raittius itsestään selvää 
 

 Taito: Raittiustyö on ollut tietysti 

raittiusseurojen asia, mutta eikö se ollut 

myös nuorisoseurojen asia? 

 Martta: Oli, raittiustyö kuului tähän 

nuorisoseuratoimintaan. Se oli itsestään 

selvää, että nuorisoseurassa ei ryypätty 

eikä juhliin tultu juovuksissa. Minulla oli 

ollut muutama sellainenkin kokemus, 

kun oli tultu tutuksi. Yksi on Lappeen-

rannasta ja toinen on Imatralta. Tämmöi-

nen nuori kaveri, joka on ollut tanhupii-

rissä ja oli viihtynyt, mutta oluen juomi-

nen oli ongelmana. Ja molemmat sanoi-

vat lähes samalla tavalla: ”Voi kun olisi 

vaikka joka ilta tanhuharjoitukset, niin 

pysyisi erossa oluesta. Mutta kun ei ole 

kuin yhtenä iltana, niin loput illat mene-

vät jossakin kapakassa.” Jotenkin kävi 

toisaalta sääliksi, mutta nostan kyllä 

mielessäni hattua heille, että he sen tun-

nustivat sillä tavalla. 

Joku ulkopuolinen sanoi minulle 

jossakin vaiheessa: ”No kun teillä sem-

moisiakin, jotka käyvät tuolla.” Tarkoitti 

ryyppypaikkaa. Minä sanoin: ”No niin 

on. Mutta parempi että ne ovat yhden 

illan viikossa poissa sieltä. Jos olisi joka 

ilta harjoitukset, niin olisivat poissa siel-

tä kokonaan. Kyllä me ollaan tajuttu, mi-
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ten se asia on, enkä minä ole koskaan 

sanonut kenellekään: et sinä saa tulla 

tänne, kun sinulla on tämmöinen maine.” 

Seuran maine siinä tietysti jonkun verran 

kärsi, mutta eivät ne missään esityksissä 

tai harjoituksissakaan olleet kaljoissansa. 

 Taito: Urheilu on ollut tietysti ur-

heiluseurojen asia, mutta sekin tuntuu 

olleen myös nuorisoseuran ohjelmassa. 

Martta: Kyllä nuorisoseuroillakin 

on ollut jonkun verran urheilutoimintaa. 

Joka kylässä kun ei ollut näitä urheilu-

juttuja, silloin nuorisoseura hoiti ne. Ja 

nuorisoseuran joukkue voi osallistua kil-

pailuihin, ei siinä ollut mitään rajoituk-

sia. Kotipaikkakunnallani Vuoksennis-

kalla oli hyvä paikallinen urheiluseura 

Vuoksenniskan Urheilijat. Minäkin pela-

sin siellä lentopalloa, koripalloa ja pesä-

palloa ja kävin urheilukentällä. 

 

Aamulla toimistoon ja 

illalla pitäjille 

 

Taito: Kesällä 1975 katselin Helsin-

gissä Mannerheimintiellä kolmea suurta 

juhlakulkuetta: karjalaisten, suurkisojen 

ja nuorisoseurojen. Silmäni vettyivät jo-

ka kerralla, koska ajattelin osanottajien 

valtavaa intoa ja valtavaa työmäärää. 

 Martta: Olen itsekin ollut mukana 

Suurkisoissa voimistelemassa, ja kyllä 

ne ovat todella valtavia elämyksiä. Ja 

kun vielä oli aina ne maakunnan omat 

juhlat, niin aika työlästä se on. Olen sa-

nonut, että olen tehnyt työtä vuorotta: 

aamulla toimistoon ja illalla pitäjille. 

Onhan se ollut kutsumustyötä, on se tun-

nustettava. Ja olihan siinä monille ihmi-

sille selittämistä, että mitä minä teen. 

Alakerran vanha rouva Kauppakadulla 

kysyi minulta kerran: ”Miten se oikein 

on, kun sinä tulet joka ilta eri pojan kyy-

dissä kotiin.” Ensiksi minä mietin, mitä 

minä hänelle sanoisin. Ja sanoin: ”Niin-

hän se on. Kun ei ole autoja kulkenut, 

niin olen joutunut tuolla pitäjillä kysy-

mään: olenko minä teillä yötä vai viette-

kö te minut kotiin? Ne ovat aina tuoneet 

minut kotiin.” Tämä oli vitsiksi tarkoitet-

tu, mutta niinhän se asia olikin. 

 Taito: Kun viihdetaiteilijat kierteli-

vät sodan jälkeen maaseutua, he yöpyi-

vät hätätilassa seuratalojen pukuhuoneis-

sa tai jopa jossain kulissivarastossa. 

 Martta: Niillä seurantaloillakin on 

se oma henkensä. Ja vielä se että kun se 

talo on niinsanotusti oma. Siellä on to-

tuttu olemaan ja pitämään paikat siistei-

nä. Kyllä se vaan on ollut sellainen rik-

kaus. Ja niille juhlille mentiin yhteisellä 

bussilla ja kaikki maksettiin itse. Ei aina-

kaan meidän seuralla ollut varoja. Mutta 

kivojahan ne olivat ne isot juhlat Hel-

singissä ja samoin oman maakunnan juh-

lat. Oli pitkiä ja väsyttäviä harjoituksia, 

kun stadion oli täynnä. Oli marssiharjoi-

tuksia ja kaikkea semmoista. Mutta jos 

oli pouta ja kaikki meni hyvin, jälkeen-

päin oli hirveän hyvä olo. Se juhla oli 

talvikauden päätös, näytettiin mitä me 

oltiin talvella opittu. 

Ja kun se kerran oli harrastusta, se 

kaikki tehtiin oman työn ja opiskelun 

ohessa. Tietysti vanhemmat saattoivat 

rajoittaa joitakin asioita. Minä olin jo 

töissä ja asuttiin äidin kanssa kahdes-

taan. Ja Vuoksenniskan seurantalolla oli 

melkein joka ilta milloin mitäkin, ja kun 

minä en yhtenä päivänä lähtenytkään 

sinne, niin äiti sanoi: ”No etkö sie sinne 

toisee kotiheis määkkään?” 

 

”Ensi kerralla minä olen 

tuolla esiintymässä” 

 

 Taito: Mitenkä tämä nuorisoseura-

villitys sinulla itselläsi alkoi? 

 Martta: Minun vanhempi siskoni 

Esteri oli Vuoksenniskan nuorisoseuras-

sa ja lauloi ja tanhusi siellä. Kun oli 

tulossa maakuntajuhla ja Vuoksenniskan 

nuorisoseurassa kaikki muut olivat esiin-

tymässä, niin Esteri sanoi minulle: ”Me 

tarvitaan meidän seuran lippuvartija. Me 

hankitaan sinulle kansallispuku.” Se oli 

1950-luvun alkua ja olin silloin seitsen-

toistavuotias. Ja kun menin sinne juhlaan 

seuran lippuvartijaksi, niin siinä minä 

sitten ajattelin, että ensi kerralla minä 

olen tuolla esiintymässä. Ja seuraavana 

kesänä minä olinkin maakuntajuhlissa 
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kuorossa laulamassa. Ja menin mukaan 

Vuoksenniskan tanhuryhmäänkin, mutta 

lauloin kuorossakin vielä aika pitkään. Ja 

olin Kutsetilla töissä. Kun tanhujen oh-

jaaja Haverisen Heikki lopetti, niin hä-

nelle piti löytää jatkaja ja minut laitettiin 

keskusseuran kurssille, missä sain perus-

tiedot tanhujen ohjaamisesta. Se kurssi 

pidettiin Kanneljärven kansanopistolla, 

joka on siirretty Kannakselta ja toimii 

Lohjalla. Meitä oli siellä kurssilla lähem-

mäs kolmekymmentä ihmistä ja eiköhän 

se kestänyt semmoisen viikon kummin-

kin. On minulla joku kuvakin siitä kurs-

sista. Se kansanopisto oli sisäoppilaitos, 

ja ne kaikki huoneet oli varattu niille 

omille opiskelijoille. Arvaa missä me 

nukuttiin – me tytöt nukuttiin näyttä-

möllä, pojat nukkuivat jossakin muualla. 

 Taito: Pojilla oli tietysti reissumie-

hen peti: henkselit peitteenä ja remeli 

päänalusena. 

Martta: Ja Vuoksenniskan seuranta-

lolla oli joka vuosi eteläkarjalaisten kurs-

seja, tämmöisiä maakunnallisia kursseja. 

Nekin kestivät useamman päivän, ja ma-

joitusta oli näyttämöllä ja alakerran ker-

hohuoneissa. Mutta oli tietysti sellaisia-

kin tapauksia, että kurssilainen pääsi jon-

kun paikallisen kotiin. Tällä tavalla se 

pelasi. 

Silloin kun minä olin ohjaajana, niin 

Lemillähän me pidettiin joka syksy näitä 

tanhukursseja. Ja silloin oli sama systee-

mi, että seurantalolla oltiin yötä, mutta 

meille ohjaajille oli Lemillä varattu ma-

joitus niihin lähitaloihin. Minäkin asuin 

semmoisen vanhemman rouvan luona. 

En muista hänen nimeään, mutta olin 

hänen luonaan useampana vuotena. Sa-

tuin olemaan Lemillä silloinkin, kun ra-

diosta tuli tieto että Kennedy on ammut-

tu. Se iski kyllä niin jotenkin että se jäi 

mieleen. Silloin oli Lemillä tanhukurssi 

ja samalla opeteltiin myös miesten ja 

naisten voimisteluohjelmat valtakunnal-

liseen juhlaan. Kyllä Lemi on minulle 

tuttu ja Lemin nuorisoseura on ollut hy-

vin mukava seura. 

”Se soitto lähti kuin 

konekivääristä” 

 

Martta: Kun Lemillä oli näitä kult-

tuurikilpailuja ja muuta ohjelmaa, siellä 

ei kaikilla ryhmillä ollut mukana omaa 

säestäjää. Ne käyttivät kaikki samaa sä-

estäjää, joka oli lemiläinen Hakulin Il-

mari, oikein sellainen vakituinen ja luo-

tettava hanuristi. Mutta kerran sen Ilma-

rin kanssa kävi hupaisasti. Kun Ilmari oli 

aloittanut soiton, tanhuajat seisoivat vaan 

paikallaan ja sitten vasta Ilmari huomasi: 

ai, ei ne tanhuakaan. Ja ohjaajakin meni 

sieltä sanomaan: ”Hei, ei ihan noin nope-

asti.” 

Mutta ei tämä vielä mitään. Kun 

olin Vuoksenniskalla tanhuamassa ja oh-

jaamassa, meillä oli siellä säestäjänä 

paikallinen hanuristi. Tämä kun otti sen 

hanurinsa ja rupesi soittamaan, hän kat-

soi aina ihan muuhun suuntaan. Siinäkin 

sitten sattui hupaisa tapaus. Vuoksennis-

kan tanhuryhmä oli tanhuamassa Immo-

lan rajavartioston sotilaskodissa, missä 

oli alokkaiden tulojuhla, ja sali oli täyn-

nä poikia. Se meidän hanuristi oli meitä 

säestämässä ja istui paikallaan semmoi-

sessa esiintymistilassa. Meillä oli ohjel-

massa ensimmäisenä ”Tule, tule kultani, 

joudu jo”. Meitä tanhuajia oli kahdeksan 

paria ja me tultiin siihen rinkiin. Hanu-

risti otti taas asennon ja veti ensiksi pit-

kän nuotin, mutta sitten se soitto lähti 

kuin konekivääristä. Me kaikki kahdek-

san paria jäätiin seisomaan. Eihän me 

keritty mukaan, sehän olisi pitänyt soit-

taa harvakseltaan. Hanuristi ehti soittaa 

aika pitkään ja me vaan seisottiin ja so-

tapojat naureskelivat, niillä oli hauskaa. 

Minä viimosella menin ja koputin sitä 

soittajaa olkapäähän ja sanoin: ”Hei, vä-

hän hitaammin.” 

 

Valssia ihan uhmalla 
 

Martta: Vaikka minä ohjasin, mi-

nulla oli oma tanhupari, Härkösen Risto. 

Meillä oli tosissaan iso ryhmä ja kaikki 

olivat tyttöpoikapareja. Ei ollut siten 

kuin nykyisin, kun on pelkkiä tyttöpareja 
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kun ei riitä poikia. Se Risto oli ihan kiva 

kaveri, mutta se ei oppinut valssia. Se 

aina lonksahti jotenkin pois tahdista. 

Minä nauroin Ristolle: ”Sinä et näköjään 

sitten ikinä opi tuota valssia.” Se pysäh-

tyi ja katsoi minua silmiin: ”Kuule, minä 

opin.” Se oppi ja sen parempaa valssin 

tanssijaa ei olekaan. 

 

Rajan Nuorille kymppi plussa 

ilmeikkyydestä 
 

 Taito: Tanhussa tuntuu olevan myös 

vähän niin kuin teatteria. Parit jakelevat 

toisilleen korvapuusteja. 

 Martta: Aikamoista teatteria se tan-

hu saisi olla, mutta ei siihen aikoinaan 

kiinnitetty mitään huomiota. Rajan Nuo-

rille ainakin on annettava kymppi plussa 

siitä että ovat esiintyneet ilmeikkäästi. 

Itävallassa oli isot kansantanssifestivaalit 

ja siellä oli meitä lappeenrantalaisia,  

suurin piirtein kaikki Rajan Nuoria. Mei-

tä oli iso porukka ja me oltiin isossa 

salissa, samantapaisessa kuin se mistä 

tulee niitä uudenvuodenpäivän konsertte-

ja. Iso valtava sali ja ihmisiä kauheasti ja 

eri maiden tanssiryhmiä. 

Meillä oli sitten ohjelmassa ”Sap-

po” ja ”Koiviston polska”. Se ”Sappo” 

on sellainen tanhu, missä kurkistellaan 

tanssipartnerin olan takaa, harrastetaan 

flirttiä. Tämä kertautuu ja siinä isketään 

silmää. Edessä olevat tyttö ja poika kat-

selevat, että mitäs tässä tapahtuu. Sitten 

ne ottavat askelen pois. Ja nämä, jotka 

flirttailivat, lyövät kädet yhteen ja pyöri-

vät siinä ja tulevat takaisin. Ja sitten ru-

peavat ne toiset flirttailemaan. Ja tämä 

vuoro pisti sen yleisön taputtamaan ja 

hurraamaan – eläytyivät että ahaa. Se on 

jäänyt minulle mieleen. Voi hyvänen ai-

ka miltä se tuntui! Minäkin olin tanhua-

massa silloin, vaikka olinkin jo järjestön 

työntekijänä. Se jäi mieleen, että ne ul-

komaalaiset tajusivat mistä on kysymys. 

Suomalaiset eivät ikinä kesken tanhun 

taputa, vaikka olisi mikä. 

Lankesin mie kanavaan 
 

 Taito: En ole ottanut ainuttakaan 

tanhun askelta, mutta piirissä olen pyö-

rinyt poikalyseon alaluokilla tyttölyseon 

tyttöjen kanssa. Ja Peipposethan lauloi-

vat piirileikkilauluja radiossa vuosikym-

menet. 

 Martta: Kuule kun Lemiltäkin on 

yksi tämmöinen piirileikki tai tanhu, 

”Martin Vappu”. 

 

Martin Vappu nätti tyttö 

se on tuttu minulle. 

Salijalilei sun salijalilei. 

Se on tuttu minulle. 

 

Sillä oli valkia alushame, 

niin kuin muillakin tytöillä. 

Salijalilei sun salijalilei. 

Niin kuin muillakin tytöillä. 

 

Martin Vapun koti se seisoi 

korkialla mäellä. 

Sinne ei päässyt hevosella, 

piti jalan kävellä. 

 

Tätä tanssittiin täällä Etelä-Karjalas-

sa aika paljon. Sitä oli muistiin merkitty 

kyllä jostain muualtakin, mutta lemiläi-

set tätä lauloivat. Kun ruvettiin sano-

maan että pitää olla näitä ulkomaalaisia, 

niin minä kysyin: ”Kuinka moni etelä-

karjalainen osaa Martin Vapun?” Kui-

tenkin se oli tällä alueella aikoinaan suo-

sittu tanssileikki. Tanhunahan se meni 

sitten kun sitä ei aina laulettu. Ei tiedet-

tykään että siihen on sanat. 

 Ja voi kun minä olen ajatellut sitä 

että on tästä Saimaasta kertovia lauluja 

ja Lappeenrantaan sopivia lauluja. Kun 

meillä on kanavaa ja meillä on kissan-

poikia ja vaikka mitä. Onko sinulle tuttu 

tämä? 

 

Lankesin mie kanavaan 

ja kanavas ol kivi juu. 

Kivveen oli kirjotettu 

miu oma heila nimi juu. 

 

Tapasin mie kissan kii 
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ja haastelin mie sille juu: 

sellasta poikaa riiata pittää 

jonk on nimi Ville juu. 

 

”Ai sie pojan pakana, 

kun lupasit miun ottaa juu. 

Kesäaitan takana 

sie rapisit kuin rotta juu.” 

 

Kansanmusiikin vaalintaa 
 

 Martta: Meillä oli Etelä-Karjalassa 

monta puhallinorkesteriakin: Montolas-

sa, Luumäellä, Konnunsuolla, Joutsenos-

sa. Nyt ne nuorisoseurat ovat hävinneet, 

mutta Montolan nuorisoseuran puhallin-

orkesteri on vieläkin suuri ja komea 

tuossa ihan naapurissa. Soittavat hyvin ja 

käyvät paljon esiintymässä. Konnunsuol-

lakin oli aika toimiva nuorisoseura ja 

siellä oli puhallinorkesterikin. En tiedä, 

mihin ne soittimet hävisivät. Nehän oli-

vat tyyriitä. Olivatko ne heidän omiaan – 

saattoivat hyvin ollakin. 

Sitten tulivat nämä pelimanniyhty-

eet, kansanmusiikkiyhtyeet. Meillähän 

on ollut 1960-luvulla Suomen ensim-

mäinen kansanmusiikkikurssi Skinnari-

lan hovissa, joka oli siihen aikaan Lap-

peen kunnan omistuksessa. Kurssia oli 

vetämässä Panulan veljekset Jorma ja 

Timo ja osanottajia oli ympäri Suomea. 

Silloin tämä lähti tavallaan liikenteeseen. 

Mutta Etelä-Karjalassahan oli peliman-

neja Suomenniemellä ja Savitaipaleella, 

oli Lappeenrannan pelimannit ja Ruoko-

lahden pelimannit. Kyllä sitä pelimanni-

musiikkia oli. 

Ja meillähän oli täällä Etelä-Karja-

lassa myös Lappeenrannan kanteleyhtye, 

jossa oli kymmenkunta soittajaa. Kun 

nekin ikääntyivät tai muuttivat pois paik-

kakunnalta, niin se yhtye tavallaan hajo-

si. En tiedä, satutko tuntemaan Kuortti-

sen Juhan, semmoisen pitkän miehen. 

Kuorttisilla on se iso Malmin kanala 

Lappeen Partalassa. Hänellä on pojat jat-

kamassa sitä firmaa. Me ollaan nyt pu-

huttu hänen kanssaan, että kun tuolla 

Sammontorilla on seuraavat kevätmark-

kinat, hän tulee asukastilaan soittamaan 

kannelta. Juha Kuorttinen on Etelä-Kar-

jalan maakunnan ainoa mestaripeliman-

ni, jonka Kaustinen on tunnustanut. Me 

yritettiin siihen samaan kastiin myös 

suomenniemeläistä Orvokki Ramsiakin, 

joka soittaa viulua, mutta häntä ei luo-

kiteltu kansanpelimanniksi, koska hän 

oli saanut perusopetuksen konservatori-

ossa, käynyt sitä puolitoista vuotta. Or-

vokkihan soitti hyvin ja sävelsi myös. 

Me suoritettiin ihan järjestelmälli-

nen keräys täällä Etelä-Karjalan pitäjillä 

ja koottiin semmoinen A4-kokoinen ja 

aika paksu kokoelma. Kerättiin äänittä-

mällä aineisto kaikilta kansansoittajilta, 

keitä vaan saatiin kiinni. Tuolla Monto-

lassa on Uuno Oikkonen, joka nuotinsi 

ne äänitteet. Minulla ei itselläni valitetta-

vasti ole sitä kirjaa. Siinä on näitä ete-

läkarjalaisia kansanmusiikkikappaleita. 

Ja samainen mies keräsi ja nuotinsi kan-

sanlauluja Lappeelta. Niistäkin on tehty 

kokoelma, ei ihan kirjapainotyönä vaan 

monistamalla. Että ollaan me tätä kan-

sanmusiikkipuoltakin tallennettu. Ja mei-

dän ihmisiä on käynyt Kaustisella. 

 

Kansanperinteen tallennusta 
 

Martta: Mutta ollaan me Kaustisella 

käyty näyttelemässäkin. Tästä on aikaa. 

Yksi meidän johtokunnan ihminen tunsi 

semmoisen kansanperinteen tutkijan kuin 

Vuokko Kivisaaren. Hän ei ole karjalai-

nen vaan on Hämeestä tai Pohjanmaalta. 

Vuokko tutki eteläkarjalaista hääperin-

nettä ja tutki sitä nimenomaan Lappeella. 

Se Vuokko taisi itse ehdottaa, että jospa 

tehtäisiinkin tästä hääperinteestä näytel-

mä ”Eteläkarjalaiset häät”. Ja meillä oli 

sitten toukokuun lopulla 1967 ne etelä-

karjalaiset häät kesäteatterissa ja paris-

kunta, Seppo Kinnunen ja Anneli Kiili, 

vihittiin siellä oikeasti, kirkkoherra Lind-

roos kävi vihkimässä. Ja koska niitä häi-

tä edelsivät kaikki ne perinteiset valmis-

teluvaiheet, niin sitä toimintaa oli jo ke-

vättalvella. Oli tuppijuhlat Lappeen kir-

kon edessä ja oli myynien viemiset. 

 Taito: Enpä ole tuppijuhlista kuul-

lutkaan. 
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 Martta: Tytöillä oli vyöt, joissa oli 

puukontuppi. Määrättynä sunnuntaina 

tytöt menivät kirkkoon ja niillä oli se 

vyö kupeillaan. Ja kun tytöt tulivat ju-

malanpalveluksen jälkeen ulos, siellä 

ulkona oli poikia joilla oli puukot. Ja ne 

valitsivat mielitiettynsä ja pistivät sen 

puukkonsa siihen tuppeen. No ei mitään. 

Tyttö meni kotiin, ja jos se poika oli 

mieleinen, se puukko vietiin peräkam-

marin seinään. Mutta jos se poika ei 

miellyttänyt, niin se jätettiin ulko-oven 

pieleen. Poika kun tuli katsomaan sitten 

aikanaan, niin näki että onko hänet hy-

väksytty vai ei. 

 Taito: Myyneistä olen hajulla. Ne-

hän ovat morsiamen myötäjäisiä. 

 Martta: Se myyniasiakin järjestet-

tiin. Morsian sai myynejä sinne uuteen 

kotiinsa: lehmiä ja lampaita ja ompeluk-

sia ja virkkauksia, mitä nyt ikinäs voit 

viedä. Morsian kävi keräämässä niitä 

myynejä. Ja kun ne myynit oli kerätty ja 

siinä oli lehmää ja lammasta ja mitä 

kaikkea me siihen saatiinkaan. Ne vietiin 

semmoisena kulkueena. 

 Ne häät onnistuivat hirveän hyvin 

kaikkine kommervenkkeineen, mitä siinä 

nyt sitten olikaan. Se pari tosissaan vihit-

tiin ja siellä oli kaikki kaasot ja puhe-

miehet ja kaikki. Ja kun se Vuokko 

Kivisaari keräsi samanaikaisesti tietoa 

myös elotalkoista, niin toinen tapahtuma 

oli nämä elotalkoot, mitkä pidettiin Lap-

peen Rikkilässä Risto Räihän pellolla. 

Vilja leikattiin ja sidottiin perinteen mu-

kaan. Tämmöisiä maakunnallisia juttuja 

meillä on ollut. 

 

Kahdettoista häätanssit 
 

 Taito: Nuorisoseura tarjosi nuorille 

sivistys- ja harrastustoiminnan parissa 

loistavan mahdollisuuden seurusteluun. 

Martta: Aivan oikein. Nuorisoseura 

on semmoinen paikka, missä näkee to-

dellisen ihmisen, että tuommoinen se on. 

Vuoksenniskan nuorisoseurassa oli kah-

dettoista häätanssit niinä kymmenenä 

vuotena, mitkä minä siellä olin. Nuoriso-

seuralaiset menivät keskenään naimisiin. 

Tiedän vain yhden parin, joka on eron-

nut, mutta siinäkin oli syynä vaimon pa-

ha sairaus. Kaikki on mennyt hyvin. 

 Yksi hupaisa muisto. Vuoksennis-

kalla Peltosen Eero ja Aunolan Liisa ta-

pasivat nuorisoseurassa ja menivät nai-

misiin ja saivat tytön ja pojan. Nämä 

lapset olivat aina mukana vanhempiensa 

tanhuharjoituksissa. Ne olivat aina siellä 

yhdessä nurkassa ja leikkivät omia leik-

kejään. Kerran minä aattelin: mitäs ne 

tekee? Minä kuuntelin, kun ne rallattivat: 

”Ykki ja kakki ja yy kaa koo. Pannuu 

kakkuja. Pannuu kakkuja. Ykki ja kakki 

ja yy kaa koo.” Eivät vielä osanneet kun-

nolla puhua, mutta tanhusivat. Meillä ei 

ollut silloin säestäjää ja piti kaikki rallat-

taa. Kun mennään hyppyaskelia, yksi ja 

kaksi. Ja sitten juostiin kolme askelta: 

”Yks, kaks, kolm.” Ja sitten pannukak-

kukäännös ja pannukakkukäännös. Ja sit-

ten: ”Puolitoista kierrosta ympäri.” Ar-

vaat, että meillä oli hauskaa. Niistä Pel-

tosenkin lapsista taitaa toinen olla ihan 

Suomen mestareita suunnistuksessa. 

Tämmöisiä muistoja aina pulpahtaa. 

 

Nuorisoseuran teatteriesitykset 

kulttuuritapahtumia 

 

 Taito: Teatteritoiminta on ollut tär-

keä osa nuorisoseuran ohjelmaa. Meren-

lahdella on esitetty vielä viime aikoina-

kin aivan mainioita ”musikaaleja” ja Le-

millä suorastaan näytelmiä.  

 Martta: Lauri Väärä autteli Lemin 

nuorisoseuran teatteritoimintaa pitkän ai-

kaa. Lauri Väärä on ollut nuorisoseuras-

sa jo pienestä pojasta ja on lausunut kil-

paa. Ja on tehnyt nuorisoseuratyötä jat-

kuvasti. Lemillähän oli aina ne Lemin 

teatteripäivät. Ja ihan tämän päivän leh-

dessä oli juttu, että näytöksiä jatketaan 

kun kaikki eivät mahtuneet saliin. Se 

Lauri Väärä lyhensi esityskuntoon van-

han murhenäytelmän nimeltä Ruunulin-

na, jonka oli kirjoittanut jo 1830-luvulla 

Parikkalan Koitsanlahden hoviherra La-

gerwall. Parikkalan nuorisoseurapiirin 

seurat esittivät sen kesällä 1975 Koitsan-

lahden hovin pihassa. Ja Heikki Hieta-
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mieshän kirjoitti Lappeenrannan taiste-

lusta vuodelta 1741 näytelmän  nimeltä 

Turha taistelu. Se esitettiin ja filmattiin 

tapahtumapaikalla Linnoituksen valleilla 

1969 ja se nähtiin pariin otteeseen myös 

televisiossa. 

 Taito: Ja eikö Aholan kuuluisa ke-

säteatteri Joutsenossa toimi nuorisoseu-

ran voimin? 

 Martta: Kyllä toimii ja on suuressa 

suosiossa. Ja Imatralla se nykyinen Irti-

teatteri on nuorisoseuran teatteri ja se on 

yhden harrastajakaverin perustama ja 

toimii ihan eri paikassa kuin nuorisoseu-

ratalo. Näitä tapauksia on paljon, mutta 

ne eivät useastikaan tule esille. Se on 

näille paikkakunnille kulttuuritapahtuma. 

Nuorisoseuran näytelmätoiminta sai ja-

lansijaa, koska monellakaan paikkakun-

nalla ei ollut teatteria silloin kun tämä 

järjestö perustettiin. Siellä ohjaajat opet-

tivat. Joka näytelmässä oli niitä pääosia 

ja sivuosia. Ja joka näytelmässä tarvittiin 

sitä kylän väkeä ja muuta tällaista rekvi-

siittaa. Ja siinä näytelmässähän saattoi 

olla kylän tanhuryhmä tanhuamassa tai 

esittämässä jotakin. 

 

Luonnollinen höperö 
 

Martta: Ja Vuoksenniskan nuoriso-

seurassa meillä oli aikoinaan Aili Tuo-

minen, parturi-kampaaja, joka ohjasi näi-

tä näytelmiä, ihan kokoillan näytelmiä. 

Ja tiedätkö mitä? Imatran teatteri oli jopa 

kateellinen Vuoksenniskan nuorisoseuran 

näytelmäryhmälle. Seuratalo ja Vuok-

senniskan yhteiskoulu olivat vierekkäin. 

Jossakin yleisessä kokouksessa sen yh-

teiskoulun rehtori Jaakko Hinkka, joka 

oli aikanaan minunkin uskonnonopetta-

jani siinä koulussa, sanoi vähän niin kuin 

suutuspäissään tai ivallisesti: ”On se nyt 

kumma, että kun Vuoksenniskan nuori-

soseura esittää seuratalolla jotakin näy-

telmää, niin mäki on mustanaan ihmisiä. 

Mutta kun tulee ammattiteatteri vierei-

seen taloon, yhteiskouluun, niin sinne ei 

tule kukaan.” Kun meidän ohjaaja Aili 

Tuominen kuuli tästä, se otti sen moit-

teena ja oli kovasti tuohtunut. 

Taito: Tuntuu olleen harrastajavoi-

mien aliarviointia, mutta lipsahtihan niil-

le myös kehuja. 

 Martta: Sitten kävikin niin, että te-

atteri tarvitsi laulutaitoisia ihmisiä, ja 

meidän nuorisoseurassahan oli niitä. Yk-

si niistä oli minun siskoni. Esterikin on 

ollut siellä teatterissa Kalle Aaltosen 

morsiamena ja muissakin rooleissa, mi-

hin on kuulunut musiikkia. Ja Kovasen 

Erkki oli kova laulaja. Aili oli vihainen, 

kun nämä sitten kuitenkin kelpaavat. 

Mutta Aili oli tosiaan hyvä harrastaja-

ohjaaja ja löysi meille sopivia näytelmiä. 

Me oltiin useasti Imatran nuorisoseura-

piirin edustajina keskusseuran kilpailuis-

sa. 

Saanko kehua? Ohjelmistossa oli 

kerran sellainen näytelmä kuin Merenku-

ninkaan tytär. Minä olin siinä semmoi-

nen piikatyttö. Ja me oltiin sitten Helsin-

gissä kilpailemassa, edustamassa. Minä 

olen nauranut jälkikäteen monta kertaa, 

että kyllä sitä joutuu kaikennäköisiin ti-

lanteisiin. Silloin oli paikalla Johannes 

Virolaisen vaimo Kaarina Virolainen, jo-

ka oli teatteri-ihmisiä Helsingissä. Hän 

oli siellä yhtenä arvostelijana ja esitti sit-

ten kritiikin siellä. Kun tuli palkintojen 

jako, hän sanoi: ”Sivuosista täytyy en-

simmäinen palkinto antaa Martta Toivi-

aiselle. Oli niin luonnollinen höperö.” 

Minä olin luonnollinen höperö. 

 

Iltamissa ohjelmaa ja tanssia 
 

Martta: Ja sitten tämä iltamatoimin-

ta. Sinne on pitänyt saada kaikki laulajat 

ja lausujat ja näyttelijät sekä tanssiorkes-

teri. Ja on saatava ravintola ja narikka 

pelaamaan. En muista sitä huviveroasiaa 

sen tarkemmin, mutta kyllä siinä omat 

sääntönsä oli. Mutta kyllä Etelä-Karja-

lassa oli ihan omasta takaakin sääntö, 

mitä ei luullakseni ollut kaikissa maa-

kunnissa. Seurojen välillä oli niin sanot-

tu toimintakilpailu, missä laskettiin tie-

tyillä perusteilla niitä pisteitä. Jos oli jär-

jestetty pelkkiä tanssiaisia, niistä ei saa-

nut mitään pisteitä. 

Kun Helsingissä kirjoitettiin sitä laa-
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jaa nuorisoseuraliikkeen historiaa Yhtei-

sön voima, se kirjoittaja, Jaakko Num-

minen, soitti minulle ja kysyi: ”Miten 

siellä Etelä-Karjalassa oikein on nyt vii-

me aikoina ollut?” Hän tiesi, että meillä 

oli ollut semmoinen sääntö. Ei mitään, 

minä soitin useampaan seuraan, missä 

oli ollut tanssilavoja. Tästä on jo joitakin 

vuosia aikaa ja siinä jutustelussa kävi 

ilmi, että Välijoen nuorisoseuralla on 

tanssilava ja siellä järjestetään kesäai-

kana määrätyissä yhteyksissä tansseja, 

mutta ei kauhean useasti. Ja Parikkalassa 

on Särkisalmella tanssilava. Heillä ei ole 

taloa eikä muuta toimintaa. Heidän kaik-

ki toimintansa on siellä tanssilavalla, 

missä pidetään tansseja kesällä. Tässä on 

nyt tämän päivän tilanne. Ei vieläkään 

nuorisoseurat oikeastaan järjestä pelkkää 

tanssia. Ohjelmallisia iltamia on pidetty 

ja niiden lopussa on aina ollut puolitoista 

tuntia tanssia. 

 

Käsitöitä ohjelmatoiminnan 

sivutuotteena 
 

 Taito: Kansalaisopisto tuntuu nyky-

ään vallanneen sitä alaa, mikä on ennen 

ollut nimenomaan nuorisoseuralla. 

 Martta: Se kansalaisopistoasia on 

aika jännä asia. Minä muistan kun se 

kansalaisopisto perustettiin tänne. Meillä 

oli valmiita ryhmiä, ja tämä kansalais-

opisto ”söi” meiltä näin lainausmerkeis-

sä sanottuna aika paljon näitä valmiita 

ryhmiä. Se ei aina tuntunut hyvältä. Ol-

tiin tehty se alkutyö ja kaikki pelasi, ja 

sitten ykskaks tarjotaankin palkallinen 

ohjaaja jostakin muualta. No totta kai 

väki ottaa vastaan semmoisen. Meillä ei 

ollut kansalaisopiston kanssa yhteistyötä 

ja se oli minusta toisaalta ikävää. Se ta-

pahtui hyvinkin salakavalasti. Äkättiin 

vaan, että se ryhmä ei meillä nyt toimi-

kaan ja että kansalaisopistossa on vas-

taava ryhmä. Siihen loppui se oma aktii-

visuus, ja meiltä siinä vaiheessa jopa 

sammui seuroja. Mutta nyt ovat kansa-

laisopistotkin vaikeuksissa. Nyt on lop-

punut kaikki talkoohenkinen toiminta. 

Nyt sitä tarvittaisiin taas. 

Meillä on täällä Skinnarilassa toimi-
nut kuvataidekerho jo neljätoista vuotta. 
Meillä ei ole jäsenmaksua eikä mitään, 
mutta me ollaan nuorisoseurajärjestön 
opintokerho. Meillä on ollut tässä opin-
tokerhossa kaksi ryhmää. Meitä on kai-
ken kaikkiaan 25 naista, eläkeläisiä jo. 
On toimittu ihan aktiivisesti nämä neljä-
toista vuotta. Useampi näistä naisista on 
sanonut, että he ovat käyneet taideyhdis-
tyksen tai kansalaisopiston kursseilla, 
mutta eivät ole oppineet missään niin 
paljon kuin täällä. Kerran minä sitten 
kysyin yhdeltä: ”Miten niin?” Tämä sa-
noi: ”Olen semmoisessa ryhmässä, missä 
se ohjaaja vaan kiertelee ja katselee eikä 
se virka mitään.” Meillä taas ei sellaista 
ohjaajaa ole. Meidän ohjaaja on amma-
tiltaan piirustuksenopettaja. Me kysel-
lään häneltä, koska me ei ketkään olla 
saatu oppia piirtämisessä. 
 Taito: Harrastettiinko nuorisoseu-
rassa käsitöitä? 
 Martta: Ei meillä mitään isoja ryh-
miä ollut, mutta kyllä niitä harrastettiin, 
koska kansallispukuja ja esiintymisasuja 
tehtiin. Ja esiintymisissähän tarvittiin jal-
kineitakin. Kalevan Nuorten puheenjoh-
taja Hovin Tapani – mikä kuoli muutama 
viikko sitten – oli ammatiltaan käsityön-
opettaja. Että kyllä meillä sekin puoli eli, 
kun paljon tehtiin kansallispukuja itse 
koska ne olivat niin kalliita. Ja ohjaajik-
sihan saatiin sitten kyllä ammatti-ihmi-
siä, jos ei itse osattu. Ne kansallispuvut-
han tehtiin aitouden takia käsityönä. Ja 
jos sakista löytyi taiteellisuutta, niin teh-
tiin itse näytelmien kulissitkin. Että kyl-
lähän siellä nuorisoseurassa on ollut yhtä 
ja toista tältäkin saralta. 
 Muistan kun kerran tuli tuolta Ylä-
maalta kaveri toimistoon käymään ja 
kysyi: ”Voitaisiinko me perustaa nuori-
soseuraan valokuvauskerho?” Minä sa-
noin: ”Totta vieköön! Te saatte perustaa 
semmoisen kerhon kuin te haluatte. Ei 
ole mitään semmoisia rajoja, kunhan se 
ei loukkaa hyviä tapoja eikä ole vastoin 
normaalia toimintaa. Että ihan mitä 
vaan.” Se toiminta on ollut niin moni-
puolista, että sitähän ei ykskaks muista-
kaan mitä kaikkea sitä on. 



 13 

Savon kanssa yhteen 
 

Martta: Meidät eteläkarjalaiset on 

nyt äskettäin pistetty Savon kanssa yh-

teen. Että nuorisoseurakin on nyt Sai-

maan nuorisoseura. Tässä on matkan 

varrella ollut kaikennäköistä. Kun aika-

naan menin ensimmäisiä kertoja Suo-

menniemelle, se oli minun mielestäni 

niin kaukana ja niin Savon rajalla. Minä 

onneton kysyin siellä: ”Oletteko te nyt 

sitten karjalaisia vai oletteko te savolai-

sia?” Arvaa mitä ne sanoivat. ”Meistä ei 

saa savolaisia tekemälläkään.” Ja olivat 

sen tuntuisia, että mitäs tuommoisia ky-

selet. Mutta tästä on jo montakymmentä 

vuotta aikaa. Nyt ne ovat liittyneet Mik-

keliin. Olen ajatellut, että jos jonkun tu-

tun suomenniemeläisen näkisin, niin ky-

syisin: ”Näinkö siinä kumminkin kävi?” 

Eihän se nyt minulle kuulu yhtään mi-

tään, mutta tänne Etelä-Karjalaan aina-

kin se Suomenniemen nuorisoseuraväki 

suuntautui. 

 

”Rikkauttahan maakuntien 

erilaisuus on” 

 

 Taito: Onko eri maakuntien edusta-

jilla eroa? 

Martta: On eroa, on. Kun oltiin joka 

syksy niillä työntekijöitten kursseilla, 

niin siellähän oli osanottajia joka maa-

kunnasta. Ja olen nyt jälkikäteen ajatel-

lut, että oltiin niin erilaisia ihmisiä että 

miten ihmeessä sitä pärjättiin keskenäm-

me niinkin hyvin. Lapista oli kivoja ja 

hyvin vaatimattomia ihmisiä. Pohjalai-

setkin olivat kyllä kivoja ja reiluja, mutta 

yleensä tempperamenttisia. Kerrankin 

yksi pohjalainen yksissä juhlissa suuttui 

johonkin asiaan ja viskasi vasaran maa-

han. Minä ajattelin: olipas hyvä ettei mi-

nun varpaat olleet siinä. Varsinais-Suo-

mesta oli niitä kurssilaisia, joista me sa-

nottiinkin: ”Ne on niitä rusthollareita, 

suuria isäntiä.” Savolaiset olivat sem-

moisia vitsin viäntäjiä ja hämäläiset oli-

vat hitaampia, mutta kaikkien näidenkin 

kanssa tultiin juttuun ettei mitään. 

Eteläkarjalaisilla ja pohjoiskarjalai-

silla oli jo paljon yhteistä. Näillä mei-

dänkin kulmilla Parikkalassa puhutaan jo 

vähän leveämmin, pohjoiskarjalaisittain. 

Minä sain muiden maakuntien ihmisiltä 

huomautuksia murteestani. Minähän olin 

kaksi vuotta Uudellamaalla ennen kuin 

tulin töihin tänne Etelä-Karjalaan. Siellä 

minulle sanottiin: ”Etkö sinä voisi jo 

luopua tuosta Karjalan murteesta, miestä 

ja siestä?” Ja kerran kun ohjaajakurssilla 

piti näytteeksi ohjata jotakin, minä oh-

jasin yhden tanhun sille ohjaajajoukolle 

ja tietysti haastoin Karjalan murretta niin 

kuin minä haastoin. Ja sitten se suoritus 

arvosteltiin. Yksi varsinaissuomalainen, 

joka itse puhui sitä Varsinais-Suomen 

murretta oikein varsinaisesti, iso kookas 

mies, ihan kiva kaveri, puuttui siihen mi-

nun murteeseeni, että Mape voisi lopet-

taa sen murteen puhumisen. Ei muuta ol-

lut sanomista, mutta tämä. 

 Rikkauttahan tämä maakuntien eri-

laisuus on. Ei siinä ole mitään pahaa, 

kun sen tajuaa. Jokainen maakunta tuo 

oman värityksensä tämmöisiin yhteisiin 

rientoihin. Tuli tuttuja ja ystäviä joka 

puolelta. Mutta kyllä sen kaikkiaan huo-

masi, miten erilaisia nämä ihmiset ovat. 

 

Ennen sotia laivalla 

Tallinnaan 
 

 Taito: Onko suomenkielisillä nuori-

soseuralaisilla ollut kontakteja suomen-

ruotsalaisiin? 

 Martta: Onhan meillä ollut maa-

kuntajuhlissa joitakin suomenruotsalaisia 

ryhmiä, ja valtakunnallisissa juhlissa on 

ollut myös ruotsinsuomalaisia. Ja ruot-

sinmaalaisten kanssa on joskus ollut seu-

rakohtaisia kontakteja. Ja Saksaan meillä 

on ollut pitkäaikaisia yhteyksiä Hessenin 

maakuntaan Schenklengsfeldiin, jonka 

vaikea nimi me lyhennettiin Senkuksi. 

 Taito: Entäpä inkeriläisiin tai au-

nukselaisiin? 

 Martta: Suomen Nuorison Liiton 

ihmiset ovat tehneet bussimatkan Petros-

koihin ja on käyty siellä Suomalaisessa 

teatterissa ja ynnä muuta tämmöistä. 

Mutta silläkään matkalla ei ollut mitään 
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mahdollisuuksia luoda mitään kontakte-

ja. Nykyäänhän täällä on paljon inkeri-

läisiä, ja minullakin on inkeriläisiä tut-

tuja, joiden kanssa juttelen. Osa niistäkin 

on tullut Eestistä. Mutta minun aikanani 

tämä ei ollut mahdollista. 

Mutta jos kansainvälisistä yhteyk-

sistä puhutaan, niin meillä eteläkarjalai-

sillahan on ollut ensimmäiset ulkomaan-

yhteydet Tallinnaan. Ennen sotia mentiin 

laivalla Viipurista Tallinnaan ja katsot-

tiin siellä juhlat. Sieltä tuli meille var-

mastikin näitä juhlaideoita.  Ja siellä näki 

useasti myös ulkomaalaisia ryhmiä. Ja 

eestiläiset tulivat meidän ensimmäisiin 

juhliin. Kontaktit ovat alkaneet sieltä 

saakka. 

 

”Olikohan syynä tämä?” 
 

Martta: Eestin kohdalla meille sat-

tui aikanaan jotain, mistä olen harvoin 

kertonut. Yksi meidän kanteleensoitta-

jista tutustui Eestin-matkalla sikäläisiin 

kanteleensoittajiin, ja yhteys alkoi pelata 

sen verran, että sikäläinen kanteleyhtye 

kutsui meidät Eestiin. Minä olin näiden 

matkalaisten mukana. Ehdottivat: ”Läh-

de turistimatkalle.” No, minä olin siellä. 

Ja ajateltiin sitten, että kutsutaan se yksi 

kansantanssiryhmä sieltä Eestistä Suo-

meen.  

Me laitettiin kutsu sinne – ja eikä 

tule vastausta eikä tule vastausta. Mieti-

tään, että saadaanko me se ryhmä tänne. 

Tämä oli vielä sitä neuvostoaikaa. Sen 

ryhmän nimi oli Leikarid. Lappeenran-

taan oli tulossa Kalenat ja niitä piti mai-

nostaa, mutta piti aina sanoa vaan, että 

on kutsuttu eestiläinen ryhmä mutta ei 

tiedetä tuleeko. Ja kun aika rupesi mene-

mään ihan lopullensa. Piti tehdä varmaan 

kymmenen eri anomusta suomeksi, ees-

tiksi ja venäjäksi Suomi–Neuvostoliitto-

Seuraan ja sinne sun tänne muualle Mos-

kovaa myöten. Eikä minkäännäköistä 

vastausta. Ryhmä jo soittaa ja kysyy, 

ovatko he tulossa vai ei. Piti sanoa, ettei 

meille ollut tullut mitään vastausta. Minä 

ajattelin: mitä ihmettä minä teen? 

Arvaa mitä minä tein. Minä soitin 

Neuvostoliiton suurlähetystöön kulttuu-

riattašealle. Nimi ei tule nyt mieleen, 

mutta tällä kulttuuriattašealla oli kuiten-

kin eestiläissyntyinen äiti, niin että tämä 

mies osasi suomea. Minä esittelin itseni 

ja selostin asiani. Sanoin, että me ollaan 

kutsuttu ryhmä silloin ja silloin. Minä 

haluaisin tietää pääsevätkö ne tulemaan. 

Tämä mies sanoi: ”Minä en tiedä tästä 

asiasta mitään.” Minä olin vähän niin 

kuin hölmistynyt, mutta ihmettelen sitä 

että minä ylipäänsä uskalsin soittaa. No 

eihän mitään. Tulee juhlat ja eihän heitä 

tullut. Mutta ei tullut myöskään mitään 

vastausta, että he eivät pääse. 

Juhlista oli jo pari viikkoa, kun se 

henkilö joka tämän kontaktin oli luonut 

sanoi minulle: ”Kuule, minulle se eesti-

läinen tuttava soitti, että ne Leikarid me-

nevät Joutsan joutopäiville.” Minä sa-

noin: ”Jaa. Mites ne nyt sinne pääsivät?” 

Me päätettiin, että kun ne kerran ovat 

siellä, niin me lähdetään katsomaan niitä. 

Meitä oli useampi ihminen ja me mentiin 

sinne kahdella henkilöautolla. Ne juhlat 

olivat vissiin kaksi- tai jopa kolmipäiväi-

set, ja me tultiin sinne vasta toiseksi päi-

väksi. 

Ne eestiläiset kertoivat sitten: ”Joo, 

täällä kävi se attasea. Se kävi katsomassa 

meitä ja selitti meille, että hänen täytyi 

tulla tänne Joutsaan katsomaan, että mi-

kä ryhmä tämä oikein on. Lappeenran-

nasta on eräs vaimo yrittänyt saada teitä 

Lappeenrantaan eikä se ole onnistunut.” 

Hänen piti tulla Joutsaan katsomaan. 

Kyllähän me tietysti ihmeteltiin, että mi-

kä tämä systeemi on, että miksi meidän 

kutsupyyntöön ei suostuttu ja että ryhmä 

laitettiin semmoiseen paikkaan, mikä ei 

ollut edes pyytänyt minkäännäköistä ryh-

mää. 

Tiedätkö, minulle tuli mieleen sem-

moinen asia, että silloin kun Eteläkar-

jalaisten nuorisoseurojen ensimmäinen 

maakuntajuhla oli Lappeenrannassa soti-

en jälkeen, niin täällä oli Tukholmasta 

semmoinen kansantanssiryhmä, joka koos-

tui Ruotsiin paenneista eestiläisistä. Että 

olikohan syynä tämä? 

 Taito: Veikkaan että oli. Tapaus oli 
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pantu hampaan koloon. 

 Martta: Älä muuta virka. Minä tätä 

mietin, ja sitten minä soitin Suomi–

Neuvostoliitto-Seuran sihteerille ja sa-

noin: ”Onko mahdollista tämmöinen?” 

Se sihteeri sanoi: ”Ei voi olla mahdol-

lista.” Minä koko ajan sitä mietin, ettei 

mitään muuta syytä voi olla kuin tämä. 

Mutta sitten tuli televisiosta ohjel-

ma, missä haastateltiin Neuvostoliiton/ 

Venäjän suurlähetystöstä attaseaa tai jo-

tain semmoista harmaatukkaista ja ko-

meaa miestä. Oli jäänyt eläkkeelle ja 

lähti Suomesta pois. Tiedätkö, mitä hän 

sanoi? ”Meillä on ollut täällä sellainen 

systeemi, että olemme neuvostoaikana 

kirjanneet kaikki ne semmoiset tahot ja 

järjestöt, joilla on ollut yhteyksiä näihin 

emigrantteihin.” Minä olin yksinäni ko-

tona, mutta lausahdin ihan ääneen: ”No 

johan minä sanoin!” Oli se erinomaista, 

että se mies uskalsi sen sanoa. 

En muista, mikä hänen nimensä ja 

virkansa oli, mutta se oli merkittävä 

henkilö siellä lähetystössä. Hyvin miel-

lyttävän tuntuinen henkilö ja puhui puh-

dasta suomen kieltä. Minä ajattelin: no 

niin, no niin, no niin, niin se asia sitten 

oli kuitenkin. Ajattelin, että mitä tästä 

pitäisi ajatella. Mutta nyt on onneksi 

sitten ollut tämä vapaus osallistua kuka 

mihinkin tahtoo. Matkan varrella on tul-

lut kaikkea koettua. 

 


