MUISTOJA

NURMELASTA

VALKEISTEN NUORISOSEURAN TOIMINTAA
"ENNEN VANHAAN"

® Valkeisten

Nuorisoseura ry

VALKEISTEN NUORISOSEURAN TOIMINTAA 1904 -1964
Alkuperäinen historiikki: Helvi Penttilä (1964)

Valkeisten Nuorisoseura on niin vanha, että sillä on esihistoriallinenkin aika. Kolmelta
ensimmäiseltä vuodelta puuttuvat näet kirjalliset muistiinpanot. Se ei varmaankaan johdu
kirjoitustaidon puutteesta, vaan pelkästä [aikanaan laaditun aineiston] häviämisestä. Niinpä täytyy
turvautua muistitietoon. Elossaolevia perustajajäseniä näet on. Heiltä saatujen tietojen mukaan on
todennäköistä, että alkusysäyksen seuran perustamiseen antoi edusmies Samuli Heiskanen, eräs
paikkakunnan keskeinen henkilö. Kun nuorisoseuroja tuolloin jo perusteltiin, tuumittiin, että laajan
kyläkunnan lukumäärältään melkoisen suuren nuorison rientojen keskipisteeksi tarvitaan täälläkin
vastaavanlainen järjestö. Vuonna 1904 perustettiinkin sitten Keski-Iisalmen Nuorisoseura, joka
nimenmuutolla 1919 muutettiin Valkeisten Nuorisoseuraksi. Sen ensimmäiseksi puheenjohtajaksi
on valittu Paavo Repo. Innokkaana nuorisoseuralaisena hän on hoitanut tätä tehtävää vuoteen 1910.
Ensimmäinen rahastonhoitaja oli Heikki Partanen ja taloudenhoitaja Hanna Korolainen.
Vuosien 1910 ja 1920 välillä Keski-Iisalmen Nuorisoseuran puheenjohtajina eli esimiehinä toimivat
Eljas Partanen, Pekka Pulkka, Antti Timonen, Hanna Heiskanen, Aku Huttunen, Joonas
Heiskanen, Sylvester Heiskanen, Kalle Kainulainen, Lauri Heiskanen, Juho Pehkonen ja
Erkki Juntunen.
Sihteereinä eli kirjureina olivat peräkkäisesti Pekka Pulkka, Paavo Kettunen, Hanna Heiskanen,
Hanna Pulkka, Heikki Pesonen, Pekka Parviainen, Emil Pulkka, Augusta Partanen, Maija
Rönkkö, Juho Pehkonen, Stiina Huttunen, Reeta Juntunen ja Anni Heiskanen.
Rahastonhoitajina olivat Heikki Partasen jälkeen Eljas Partanen, Sulo Penttilä (1910-1915), Emil
Pulkka, Sylv. Heiskanen ja Eljas Partanen. Taloudenhoitajina eli kalustonhoitajina olivat Hanna
Korolaisen jälkeen Fiija Repo, Ville Väisänen, Pekka Pulkka, Antti Timonen, Sylv. Heiskanen,
Juho Pehkonen, Liinu Heiskanen, Edv. Huttunen, Elin Huttunen ja Erkki Juntunen.

Keski-Iisalmen Nuorisoseura piti ahkerasti kokouksia. Joka kuukausi oli säännöllisesti
kuukausikokous ja joka välillä johtokunnan kokous. Lisäksi kokoonnuttiin perheiltamien ym.
juhlien viettoon. Vaikka pöytäkirjoihin ei ole merkitty kokousten osanottajamäärää, saa sen
vaikutelman, että harrastus oli melkoinen. Nuorta väkeä oli nimistöstä päätellen runsaasti. Mutta
seuraan kuuluikin nuoria neljältä kylältä: Haajaisilta, TikanniemeItä, Iirannalta ja Valkeisilta,
siis kolmen nykyisen nuorisoseuran alueelta. Koska nuorisoseuralla ei ollut omaa taloa,
kokoontumispaikkoina olivat nuorisoseuralaisten kodit tai Valkeisten koulu. Seuran lehden,
Kipinän oli tarkoitus ilmestyä joka kuukausikokoukseen, mutta se näyttää olleen ylivoimainen
tehtävä ja lehti jääneen enimmäkseen ilmestymättä. Joka lehteä varten valittiin oma toimitus, ja
tietysti lehden ilmestymisen ehtona oli pystyvän ja pontevan päätoimittajan valitseminen.
Kuukausikokouksista, kuten seuran muistakin kokouksista, kirjoitettiin pöytäkirja.
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keskusteluaja
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Kuukausikokouksissa suoritettiin ohjelmaa, runoja ja kertomuksia, laulettiin, luettiin Kipinää ja
keskusteltiin ennakolta määrätystä aiheesta; siellä myöskin päätettiin kaikista seuraa koskevista
asioista. Keskustelukysymykset valittiin tietysti nuorisoa kiinnostavista aiheista. Monesti oli
alkuvuosien varrella keskustelun alaisena kotiteollisuus- ja puhdetyökysymys, [eli eräänkin
pöytäkirjan mukaan: ihmisten] "nuoruudesta saakka pitäisi antaa työskennellä siihen suuntaan, että
nämä voisivat työssään kehittyä. Ruvettiin siis innolla harrastamaan kotiteollisuutta, että talven
pitkinä puhteina valmistettaisiin kaikkia työkaluja, mitä taloudessa tarvitaan." Tai keskusteltiin
[ravinnosta] ja kehotettiin jäseniä harrastamaan kasvitarhaviljelyä, koska siten saataisiin vaihtelua
muuten yksipuoliseen ruokajärjestykseen. Laulun harrastuksesta tai harrastuksen puutteesta
keskusteltiin, samoin täsmällisyydestä: "Johtavien henkilöitten olisi aina seurattava täsmällisyyttä. Että kaikki
kokoukset olisi aina oltavat määrätyllä ajalla ja että jokaisen olisi muistettava ja toverilIekin muistutettava, että
täsmällisyys on tarpeen joka kohdassa."

Osuustoiminta-aate oli myös päiväjärjestyksessä. Vuonna 1908 eräässä kokouksessa keskusteltiin
telefoonin hankkimisesta Iirannalle, Valkeisille ja Haajaisille. Vuonna 1912 ne saatiin [hankituksi
kylille]. Jossain vaiheessa tunnettiin tarvetta perustaa seuran alaosastoksi puhujaseura, "että
saataisiin sellaista nuorisoa, joka voisi julkisissa kokouksissa lausua mielipiteensä, että asiat ei olisi
yksien päätettävänä." Kirjallisuuden viljelemiseen kehotettiin. Markkinoista taas keskusteltiin tähän
tapaan: "Tulikin mielipiteitä, että markkinat pois, jos keinoja keksittäisiin, että elukoita voitaisiin
muuten myydä eikä markkinoilla. Tähän ehdotettiin, että pitäisi pitää elukkahuutokauppoja, joihin
tulisi ostaja ja myyjä kaupantekoon. Vielä ehdotettiin, että voisi lehdissä ilmoittaa, että ostaja voisi
kotiin tulla. Joku puhuja kannatti kuitenkin, että markkinoita pitää olla siitä syystä, että siellä saapi
seuraa tehdä nuorten neitosten kanssa. Markkinoilla sitä saa tavata toisenkin kylän plikkoja. Eihän
missään niin vapaata seurustelua ole kuin markkinoilla. Mutta kun tämä puhuja ei saanut
kannatusta, niin hänen täytyi luopua mielipiteistään, kun useampi puhuja kannatti sitä, että
markkinat pois, kun sinne tulee petkuttajia, hevosen vaihtajiaja niin sanottuja mustalaisia."
(Kotivarkaudesta keskusteltaessa "pohjustaja sanoi kaikkien olevan osallisena kotivarkauteen, tosin ei suorastaan
aineellisella vaan ajan varastamisella. Monet puheenvuoron käyttäjät toivat useita mielipiteitä kotivarkauden syyksi,
kuten vanhempien ahdasmielisyyden, jyrkästi kieltämällä antamasta lapsillensa jotain pientä rahaerää, kun he pyytävät
siveellisiin tarkoituksiinsa ja myöskin nykyajan nuorison pitkälle menneet turhamaisuudet, kuten juoppous,
tupakanpoltto, koreus yrn. Keskustelun lopputuloksena lausuttiin useita neuvoja kotivarkauden poistamiseksi siten, että
vanhemmat koettaisivat jo pienenä totuttaa lapsensa totuuteen ja näyttää rehellisyyden esimerkkiä oman perheensä
keskuudessa, [niin] että he eivät näkisi tuota pahetta harjoitettavan. Nuorten puolestaan pitäisi päästä vanhempiensa
kanssa niin sovinnollisiin suhteisiin, että he peittelemättä voisivat esittää tarpeensa ja laskujen perusteella näyttää
menonsa väärinkäsitysten välttämiseksi.")

Aiheena oli myöskin [koulun käynti ja sen vaikeudet]: "Voisiko nykyinen nuoriso ja nuorisoseurat
tehdä tehokasta auttavaisuutta köyhien kansakoululasten terveyden suojelemiseksi, etenkin vilua
vastaan. Pohjustaja E. Partanen sanoi tulleensa huomaamaan niitten vaatetuksen vaillinaisuuden
varsinkin kouluajallansa, ja siksi hän sanoi [sen] herättäneen hänessä säälin tunnetta noita
kovaosaisia kohtaan. Keskustelu oli vilkas ja monipuolinen, lausuttiin ilmi kolmenlaisia
mielipiteitä. Ehdotettiin, että kesäaika olisi sovelias kouluajaksi vaatetuksen helpottamiseen nähden;
toiset pitivät nykyistä järjestystä sopivampana, pitäisi vaan toimia vaatetuksen parantamiseksi. Ja
sitten ehdotettiin, että kovien talvikuukausien aikana pidettäisiin lomaa ja siirrettäisiin kouluaika
syksyllä aikaisemmaksi ja keväällä myöhemmäksi."
Kerran kysyttiin "miten seuran olisi toimittava vanhempaa väestöä kohtaan seuran yleisissä juhlissa.
Antamallako heille vapaa istumapaikkoja, ilman mitään maksua? Ja kuinka se voisi olla hyödyksi
seuran aatteellisille pyrkimyksille, jos vanhempaa väestöä saataisiin seuran juhliin. Ja etenkin

sellaisia, jotka ovat vastustavalla kannalla seuran toiminnasta. Sitten nuoret ja vanhat tulisi
paremmin ymmärtämään toisiaan." (Vielä lomahetkien väärinkäyttämisestä näin: "ensiksi: löytyykö ollenkaan
lomahetkien väärinkäyttöä; toiseksi: jos sellaista löytyisi, niin miten saataisiin lomahetket oikein käytetyiksi?
Keskustelun kautta tuli ilmi, että lomahetkien väärinkäyttöä löytyy paljon. Joskin maalaisväestöllä ei arkipäivinä
olekaan joutohetkiä liiaksi, mutta sen sijaan sunnuntait kulutetaan aivan turhaan. Kylänkäynti, nukkwninen varsinkin
kirkkoaikana on aivan tavallista, niin miehille kuin naisillekin. Iltapäivät taas [vietetään] nurkkatansseissa ja
juorningeissa, puhumattakaan kaikista muista paheista. Toivottiin, että lomahetket tulisi oikein käytetyiksi, varsinkin
sunnuntaisin. Jos ken ei harrasta uskonnollista kirjallisuutta, ja sehän onkin kunkin yksityinen ansio, niin löytyyhän
paljon muutakin opettavaa ja hyödyllistä kirjallisuutta, joilla tai joiden avulla voi kartuttaa tietojaan esim.")

Tanssin sallimisesta keskusteltiin joskus. "Lausuttiin pahennuksia paljosta tanssimisesta seuran
muissakin yhtymätilaisuuksissa kuin iltamissa. Nuorisoleikit olisi etupäässä suositettavia
kokouksissa ja perheiltamissa ym. semmoisissa. Rajoitettiinpa tanssimisen määrä iltamiinkin
nähden. Tästä lausuttiin kaksi eri asiaa. Nim[ittäin]: tanssia tulisi ainoastaan iltamissa olla samalla
sisäänpääsymaksulla, mutta rajoitettu määräaika. Tai toiseksi: sellais[ et], jotka eivät olisi ostaneet
lippua ohjelmaan, eivät myöskään saisi tanssia. Lopullinen päätöksenteko tästä asiasta jätettiin
seuraavaan kokoukseen, koska ei näin tärkeästä asiasta mitään tietoa oltu edeltäpäin saatu."
Raittiusasia on tietenkin eräs nuorisoseura-aatteen peruskysymys, samoin tupakanpoltto. Vuonna
1908 keskusteltiin eräässä kokouksessa "onko seuramme ravintolassa vahingoittavia ravintoaineita
ja mitä olisi hankittava niitten sijalle. Keskustelussa kävi ilmi, että ravintolassamme ei ole niin
turmiota tuottavia ravintoaineita, että niitä olisi poistettava, vaan kaikki entiset pidetään paikoillaan
ja laitettakoon uusia mehuja rinnalle." Kahvinkin vahingollisuutta pidetään ilmeisenä. Suunnitellaan
yhteisiä marjaretkiä ja mehujen valmistusta seuralle. Pyrkijä-lehteä kehotettiin tilaamaan ja
avustettiin tilauksessa.
Lukutuvan ylläpito ja eräiden valtakunnallisten lehtien tilaaminen sinne kaikkien käytettäväksi on
mainittava asia. Valkeisten lainakirjasto, joka sijaitsi koululla, siirtyi vuonna 1907 nuorisoseuran
omistukseen. Vuonna 1912 keskustelukysymyksenä olikin aihe "mitä kirjallisuutta nuorison olisi
enin luettava". Keskustelun "lopputuloksena lausuttiin, että Kirjain kirja eli Raamattu pidettäisiin
enin kannatettuna, sitten historialliset ja kaunokirjalliset kirjat." Samassa kokouksessa oli toinenkin
keskustelukysymys: "kumpi antaa puhtaamman leiman, siveellinen avioliitto vai yksinään olo".
Pöytäkirjanpitäjä ei ajatellut tulevien sukupolvien tiedonhalua näin mielenkiintoisesta asiasta, vaan
tyytyi kuivaan mainintaan:"Seurasi vilkas keskustelu ja lausuttiin [mielipiteitä] asiasta puolin jos
toisin". Kerran keskusteltiin "liiallisesta tukan tällyystä" ja lopputuloksena oli, että "liiallinen tukan
tällyy supistettiin kohtuullisuuteen".
Kansanopistoasia on ollut seuralle läheinen. Hyvin, hyvin monet tämän seuran jäsenet alkuajoista
lähtien ovat käyneet Pohjois-Savon Kansanopiston, ja kokousten pöytäkirjoista käy ilmi, että tuon
tuostakin on vähävaraisia seuran puolesta avustettu sinne. Avustuksia on muutenkin lähetetty
keräysten yhteydessä. Opiston erilaisille lyhyille kursseille lähetettiin aina osanottajia, joiden
kustannuksiin osallistuttiin, ja palattuaan nämä kokouksissa kertoivat olostaanja vaikutelmistaan
kursseilla. Mahdollisuuksien mukaan seuran jäseniä näin kehitettiin ja sivistettiinja itsekasvatuksen
tilaisuuksia järjestettiin. Tämä aivan selvänä, kauniina kuvana kaareutuu kaikessa toiminnassa.
Seura on käsitellyt monenlaisia avustuskirjelmiä muitten seurojen ja keskusseuran ym. yhdistysten
ja yksityisten taholta. Melkein poikkeuksetta pyydetty avustus on myönnetty, mutta useimmiten on
päätetty pitää maksulliset ohjelmailtamat ja puhdas tulo lahjoitettu sitten a.o. tarkoitukseen.
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Joulukuun 2. päivänä 1907 päätettiin liittyä Pohjois-Savon Nuorisoseurojen liittoon. Vuonna
1908 keskusteltiin ensi kerran jo oman talon hankkimisesta. Suunnitelmissa oli kolme eri paikkaa,
joista yksi [oli] kauppias Matti Kainulaisen omistama nuorisoseuran nykyinen paikka. Seuraavissa
kokouksissa mietittiin, tuleeko tarkoituksenmukaisemmaksi uuden talon rakentaminen ostettavalle
tontille vai kauppias Matti Kainulaisen valmiin talon osto. Jälkimmäinen kanta voitti, ja lopulta
yksimielisesti päätettiin ostaa talo. Kokous oli joulukuun 6. päivänä 1908 ja siellä heti "huudettiin
kolminkertainen 'eläköön' -huuto seuran omalle talolle. Sitten valittiin ostomiehet,joiksi tulivat:
edustaja Isäntä Samppa Heiskanen, esimies Paavo Repo ja varalle Isäntä H. J. Heiskanen.
Kokous tahtoi, että he tuovat sitten ensi kuukausikokoukseen kauppakirjat päätettäväksi."
Talon ostoa varten jouduttiin ottamaan laina pankista. Talon silloinen asu ei [myöskään] ollut seuran
käyttöön erinomaisen sopiva. Huoneet olivat pieniä ja ahtaita edes kokouspaikaksi ja juhlien pito
mahdotonta. Vuokralaisia pidettiin, heistä oli vähäistä tuloa seuralle. Vuonna 1914 taloa muutettiin
sopivammaksi, väliseiniä otettiin pois ja sali avartui isommaksi. Talkoohenki oli huomattava oman
talon saannin jälkeen. Jos mitä korjauksia ja parannuksia tai entisten purkamista tms. hommia oli,
pojat tekivät ne talkoovoimin ja tytöt tulivat kahvinkeittoon. Ikkunaverhojen ompelun yms.
suorittivat tytöt ja pojat hauskuttivat heitä jotenkin, esim. ääneen lukemalla. Yhdessä oman talon
hyväksi oli hauska askaroida.
Ohjelmansuoritustasoa parantamaan tähtäävä toimenpide, vakava, toverillinen arvostelu, päätettiin
ottaa käytäntöön. Ohjelmatehtävänsä Iaiminlyöjää ei tietenkään katsottu suopein silmin silloin
enempää kuin nytkään: ''Niinpä rangaistukseksi päätettiin kirjoittaa laiminlyöjän nimi ns. mustaan
kirjaan. Joka tahtoo sillä tavalla ikuistuttaa nimensä, niin ei tarvitse muuta kuin lyöpi tehtävänsä
laimin." Ohjelmanumeroina mainitaan murrejuttuja, vuorokeskusteluja, ilveilyjä, näytöskappaleita
ja huviposti sekä kansantanssia. Yleensä- iltamissa oli tanssia lopuksi, mutta kun ohjelmaosa
suoritettiin koululla, mentiin jonkin lähitalon pirttiin tanssimaan. Koululla ei ollut lupa tanssia.
Kuukausikokouksissa leikittiin [yleensä] piirileikkejä; perheiltamissa joskus vähän tanssittiin,
enimmäkseen pyörittiin piiriä. Tanssi tapahtui haitarin säestyksellä, pelimanneina mm. seppä
Vihtori Smedberg tai Heikki Pesonen, joka myös erinomaisella kanteleensoitollaan ilahdutti usein
yleisöä, sekä Aku Valta. Pari kertaa tilattiin Iisalmesta torvisoittokunta säestämään, mm. isojen
arpajaisten aikaan 1908 koululla.
Muusta alkuaikojen ohjelmasta mainittakoon hiihtoretket, laskiaisretket Kauppilanmäkeen,
.
laivaretki Vieremä-laivalla juhannusaattona 1908 Vieremältä Tuovilanlahteen Korkeakoskea
ihailemaan ja samana yönä takaisin sekä jokakesäiset marjaretket Iimäkeen, missä ostettiin
mansikka- ja vattutuokkoset, syötiin marjat kavereiden kanssa ja pyörittiin piiriä tasaisella kentällä.
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Seuran sääntöehdotus hyväksyttiin 1909. Vuosikokouksen aika muutettiin vuoden alusta syksyyn.
Samana vuonna nuorisoseuran yhteyteen perustettiin myös erillinen urheiluseura Into, jonka
johtokuntaan tulivat Eljas Partanen, Paavo Repo, Freedi Rönkkö, Matti Sonninen ja Pekka
Pulkka. [Esimerkiksi] 1912 seuranjäsenluku oli seuraava: vakinaisia jäseniä 10 ja vuotuisia jäseniä
42, yhteensä 52 henkeä.

Keski-Iisalmen Nuorisoseuran täyttäessä 10 vuotta 1914 vuosikertomuksessa mainitaan mm.
"Vuosi on taaskin vierähtänyt menneisyyden muistoihin. Niinpä Keski-Iisalmenkin Nuorisoseura
on elähtänyt kymmenennen toimintavuotensa. Hiljaa on työtä tehty nuoriso seurassa, mutta kun
muistelee, niin kaikuu omassatunnossa, että enempi olisi pitänyt tehdä, enempi syventyä
sisällisemmästi itsekasvatustyöhön. Mutta kaikkeen tähän tarvitaan innostusta ja se jos puuttuu, niin
jääpi työ pintapuoliseksi. Toivoa sopii, että kun alamme toisenkymmenvuotta seurassa, uudet nuoret
jäsenet, joissa nuoret sydämet uhkuvat innostusta ja elämää, toimisivat seurassa, että se todella
vastaisi aatteellista tarkoitusta ja seuramme sittenkin saisi kyläkunnassamme täyttää
toisenkymmenen vuotensa ja kehittyä sekä henkisesti että taloudellisesti."
Vuonna 1915 tulee yllättäen vastaan asia, että seura möisi talon "epämukavana seuran toiminnalle"
ja jättäisi tonttimaan, johon rakennettaisiin uusi sopivampi. Myöhemmin ilmenee, että
kauppahinnasta ei ostajan kanssa päästy yksimielisyyteen ja kauppa raukesi.
Vuonna 1918 saatiin seura velattomaksi. Seuran nimen ja sääntöjen muutos tapahtui vuonna 1919;
nimeksi tuli Valkeisten Nuorisoseura ry,ja [samana vuonna] suunniteltiin jo talon korjausta.
1920-luvun alkupuolella tyytymättömyys Nurmelan tilojen ahtauteenjohti tuumasta toimeen.
Saatiin huomattavan suuri ja edullinen pankkilaina sekä rakennustarvikkeita lahjoituksina.
Perusteellinen korjaus- ja laajennustyö pantiin alulle, ja vuoden 1924 helluntaina oli uuden talon
vihkiäisjuhla; talon, jonka näyttämön esiripun yläpuolella oli sanat ''Nuorisoss' on Suomen
huomen" (Mikko Heiskasen aloite).
Vuonna 1925 pidettiin suuret arpajaiset, jotka onnistuivat yli odotusten ja kohensivat velkaisen
seuran taloutta. Kuukausikokousten pito harveni ja loppui kokonaan vuonna 1928. Toimiaikana
1923-24 niitä pidettiin seitsemän, 1926-27 kaksi ja 1927-28 yksi. Sen jälkeen ne loppuivat, eikä
niitä henkiinherättämisyrityksistä huolimatta enää saatu takaisin ohjelmaan. Henkinen ja
aatteellinen puoli seurassa oli noihin aikoihin muutenkin lamassa ja rahan hankinta etualalla.
Vuoden 1927 vuosikertomuksessa mainitaan muun muassa, että "Ulkonaisesti katsoen on
seuramme toiminta ollut vilkasta ja aineellisesti se on ollut tuottava. Mutta sisäiselämä, aatteellinen
työ ja keskinäinen toverielämä eivät ole olleet vastaavassa tasossa. Nouskaamme vielä kerran kaikki
yhdessä työskentelemään nuorisoseurahengen mukaisesti tulevana työkautenamme. Silloin
voisimme ylpein mielin laulaa: Tohti toivoa sekä voittaakin, valon temmata soihdukseen, omat
laulunsa nostaa kuultaviin, ihanirnmaksi oppaakseen."
[Yhtenä syynä Valkeisten nuorisoseuran toirnnnan hiljentymiseen 1920- ja 30-lukujen taitteessa
lienee ollut maailmanlaajuinen talouslama. Kuten seuraavastakin käy ilmi, 1930-luvun
loppupuolella sekä urheilutoiminta että näytelmäharrastus kuitenkin vilkastuivat, ja näiltä vuosilta
on kylällä säilynyt myös mukavasti valokuvamateriaalia.]
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Seuran puheenjohtajia ovat vuoden 1920 jälkeen olleet [järjestyksessä; suluissa vuotta pitempi
toimikausi]: Erkki Juntunen, Juho Repo, Sylvi Heiskanen, Mikko Heiskanen (2 vuotta), Juho
Repo, Jalmari Pulkka, Paavo Juntunen, Roobert Pehkonen (2) Heikki Hujanen (2), Martti
Juntunen, Hannes Heikkinen (2), Roobert Pehkonen, Aku Juntunen (2), Tapani Heiskanen
(7), Matti Kainulainen (3), Yrjö Lindman, Eero Pulkka (6), Matti Pulkka (3), Yrjö Hyöky,
Pentti Juntunen (2), Erkki Pulkka ja Pekka Partanen (2; vuoteen 1964).

----------

Sihteereitä: Martta Huttunen, Anna Pehkonen, Anni Huttunen (2), Anni Parviainen (3), Juho
Repo, Aili Heiskanen (2), Edvin Kainulainen (3), Paavo Huttunen (2) ,Lauri Heiskanen (2),
Roobert Pehkonen (15), Aili Heiskanen (7), Eeva Huttunen (4) ja Liisa Pulkka (1964
ensimmäistä vuotta).
Rahastonhoitajia: Pekka Pulkka (5), August Huttunen (3), Sylvi Heiskanen (16), Helvi Penttilä
(4), Tapani Heiskanen, Aili Heiskanen (3), Leo Huttunen (3), Pentti Juntunen (4), Matti
Pulkka (2) ja Eero Pulkka (3) edelleen (1964).
Pitkäaikaisimpia taloudenhoitajia ovat olleet Edvin Kainulainen
Pehkonen (20).

(8), Lauri Heiskanen ja Roobert

Huvitoimikunnan esimiehinä vuoden 1944 jälkeen ovat toimineet seuraavat henkilöt: Matti
Kainulainen, Sakari Kainulainen, Leo Huttunen, Timo Kainulainen, Annikki Heiskanen,
Matti Pulkka, Erkki Pekkarinen, Timo Pehkonen, Jaakko Huttunen, Anni Karjalainen, Eeva
Huttunen, Pekka Partanen ja tällä hetkellä (1964) Antero Huttunen.
Jäsenluku (maksaneitajäseniä) on ollut suurimmillaan 80 (1918). Todellinenjäsenluku
saattanut olla suurempikin, jos jäsenmaksut olisi tarkkaan kerätty.

olisi

Seuran alaosastoista muutamat ovat toimineet jokseenkin säännöllisesti. Sekakuoro on eräs niitä.
Sen johtajista mainittakoon [opettajat] Taneli Sarpola, Ville Hynynen, Sulo Penttilä (1912-17),
Siiri Lampinen (1919-22), Signe Roni, Eelis Penttilä (1933-39), Helvi Penttilä (1946) ja Yrjö
Hyöky (vuodesta 1958). Laulutaitoista väkeä on seuraan aina kuulunut runsaasti, ja innostus on
ollut aika ajoin suuri. Vuonna 1946 osallistui kuoro Helsingin suvipäiville.
Kotiopintoihin ei niinkään ole riittänyt innostusta. Lukuvuonna 1921-22 asia oli kuitenkin
vilkkaasti käynnissä, ja johtajana oli silloin Siiri Lampinen (myöh. Kainulainen). Opintoaiheena
oli terveysoppi. Vuoden 1937 syksyllä perustettiin seuran opintokerho, jonka puheenjohtajana toimi
Tapani Heiskanen. Opintokirjaksi otettiin Nuorisoseurakirja ja Nuorisoseuratyön opas.
Seuraavana lukuvuonna jatkui toiminta, kirjoina Itsekasvatus ja elämisen taito, Kotiliesi ja Miten
elät. Vuoden 1939 syksyllä alettiin opiskella Kaikkien urheilukirjaa. Silloin opiskelu keskeytyi
sodan vuoksi. Vuoden 1942 alussa alkoi opintokerho taas toimia op. Maila Savolaisen johdolla, ja
toiminta jatkui kevääseen 1943. Tutkintojakin suoritettiin. Näissä opintoilloissa oli opiskelun lisäksi
keskustelua ja ohjelmanharjoitusta. Puheenjohtaja arvosteltiin, samoin kaikki esiintyjät.
Pakinapöytäkirjat ovat verrattomia todisteita tekijöittensä sanavalmiudesta ja huumorintajusta.
Urheiluseura Into toimi aluksi seuran alaosastona. Se piti kuitenkin juhlia omaan laskuunsa ja sillä
oli omat tilit. 1930-luvun lopussa sen olemassaolo lakkasi, minkä jälkeen valittiin vain
urheilutoimikunta. Urheilutoiminta on ollut hyvin vilkasta. Joka vuosi on pidetty urheilukilpailuja ja
hiihtokilpailuja. Kelloseppä J. V. Toivanen lahjoitti vuonna 1928 kiertopalkinnoksi maljakon.
Köydenvetokilpailut ja säkkitappelu ovat olleet eräs hauska muoto kokeilla kuka on kuka. Näissä
lajeissa Eerikka Kauhanen ja Vihtori Kauhanen sekä Sylvi Heiskanen (lirannalta) ovat
erikoisesti kunnostautuneet.
Kun kuukausikokoukset [vuonna 1928] jäivät pois ohjelmasta, kokoonnuttiin silti usein
näytelmäharjoituksiin, pidettiin tuhkatiheään iltamia ja juhlia sekä vierailuiltamia. Iloisella 20luvulla Nurmela oli suosittu käyntipaikka; joskus juhlien aikana saattoi olla 17 autoa parkkeerattuna
lähiympäristöön. Ottaen huomioon sen ajan autokannan niukkuuden, tapaus on huomattava. Juhlien
jälkeiset "rääppiäiset" olivat seuran väelle tärkeät. Miltei yhtä tärkeät kuin juhlat.

Vuonna 1937 Valkeisten nuorisoseura järjesti suuret kotiseutu- ja sukujuhlat. Samana vuonna
talovelka oli loppuun maksettu. [Sota-aika keskeytti pahasti seurankin toiminnan, mutta sotien
jälkeen] ruvettiin taas suunnittelemaan talon laajentamista. Vuonna 1956 alkoi uusi rynnistys.
[Seuraavana vuonna] 1957 saatiin kiinnelaina Iisalmen Säästöpankista 700000:-. Veikkausvaroja
anottiin myös, mutta vasta syksyllä 1960 niitä saatiin. Korjaus- ja laajennustyö on tehty asteittain.
Velkataakan keventämiseksi seuralaiset ovat ponnistelleet jatkuvasti saaden samalla henkistä
pääomaa kartutetuksi itselleen. Kokoillan näytelmien esitykset ovat olleet eräs viime aikojen
työmuoto. Kansantanhut ansaitsevat myös oman mainintansa.
Valkeisten kulloinenkin nuoriso on yhtenäisenä kokonaisuutena, varallisuuteen ja arvoon
katsomatta tullut Nurmelaan tilaisuuksiin. Tehtäviä on annettu kaikille, nuorisoseura ei ole
vieroksunut ketään. Kaikkien kylän nuorten asukkaiden valistaminen ja kehittäminen on ollut sen
päämääränä. Tämä vähäisten ja ujojen esiinvetäminen on suuriarvoista työtä ihmisyyden ja
lähimmäisenrakkauden lisäämiseksi ja on saanut vapautumaan arvaamattomia voimavaroja ihmisen
itsensä, [hänen] kyläkuntansaja koko kansan ja ihmiskunnan hyväksi.

[Tekijän huomautus: "Tämän historiikin laati Helvi Penttilä elokuulla 1964. Tämä on tehty kahtena
kappaleena, toinen nuorisoseuran arkistoa varten, toinen laatijalle itselleen."
Nuorisoseuran kappale on - muiden sen papereiden tavoin - kadonnut; tämä historiikin hieman
lyhennetty versio on laadittu tekijän oman, hänen Sirkka Heiskanen-Mäkelälle antamansa kopion
pohjalta.]

Jalmari Penttilä on (2003) lisännyt sisarensa historiikkiin seuraavat muistelmat sotia edeltäneeltä
ajalta:
Nuorisoseuran kesäjuhlaa pidettiin ansaitustikin koko kyläkunnan merkittävimpänä tapahtumana.
Jokainen tunsi siellä olevansa oma itsensä, ketään ei millään tavalla syrjitty. Piiat, rengit, talolliset,
palkolliset, nuoret, keski-ikäiset ja vanhat muodostivat hyvään kanssakäymiseen kuuluvan yhteisön.
Ohjelmatarjonta vastasi paikkakunnan voimavaroja, mutta näytelmäkappale lienee sittenkin
kiinnostanut monia, vielä useampia tanssit. Huvipaikan mukaan itsekukin löysi sieltä sopivan
kohdan oleiluun: etupenkissä ohjelman suorittajat, sitten rohkeat, itsevarmat. Porstuan puolella
oleili moni ujo. Hiljaisia riitti verannalle, koivujen katveessa seisoskeli muutamia nuoria isäntiä,
nurkan takana maisteltiin Alkon tuotteita. Niiden avulla ujouden kynnys tuli ylitetyksi ja rohkeni
mennä vaikka tanssimaan. Pelimannin haitari antoi tahdin niin valssin, jenkan, tangon, polkan ja
muunkin pyörähtelyyn. Kusti Niskanen, Aku Valta, Ikäheimo jne. olivat tuon ajan ja lajin musiikin
taitajia. Rivakan polkan soitettu aan pelimanni komensi parit puffettiin nauttimaan virkistävät
pullakahvit.
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Lapsena ollessamme meille riitti seuraamista iltahämärään saakka. Moni naishenkilö käytti koulun
ulkohuussia, koska seurataion oma ei oikein ollut sopiva, menipä jotkut vielä metsään
Ruununkallion puiden siimekseen. Muutamia pariskuntia käveleskeli tiellä käsikynkässä, ja kerran
Veli Rytkönen tyttöystävineen käyskenteli koulun petäjikössä. Me olimme uteliaan kiinnostuneita
kaikesta tällaisesta. Sattuipa kerran kaksi kaverusta ryypiskelemään siinä Kiuruveden
tienristeyksessä, ja sitten laittoivat vajaan pullon kuusen juurelle piiloon. Naapurin Niilon tieten otin
sen pullon ja vein ruokakomeroomme. Sen koommin en siellä enää ollut sinä iltana, mutta Niilo
kertoi myöhemmin miesten kiroilleen havaittuaan hyvän juoman hävinneeksi. Sen pullon
myöhempi kohtalo on minulle tuntematon.
Merkittävän tapahtuman todistajiksi jouduimme eräänä lauantai-iltana 1930-luvun puolimaissa.
Saunan jälkeen illallispöydässä nähtiin nuorta ynnä keski-ikäistä väkeä rientävän Nurmelaan
iltamiin. Räätälin Kalle ja Pentti olivat ensimmäisten joukossa. Meni siinä Laurikin ja vähän ajan
päästä Liisa-emäntä. Meitä jo hieman huvitti tapaus, mutta täyttymyksensä se sai nähtyämme itse
Heikki-räätälin kepsuttelevan kohti iltamapaikkaa. Tämä jos mikään todistaa Valkeisten
nuorisoseuran järjestämät illatsut koko kyläyhteisölle valmistetuiksi. Jokainen iltamiin tai tansseihin
saapunut tiesi hyvin sinne sopivansa omine ehtoineen. Tilaa järjestyi jokaiselle: kuka salissa,
porstuassa, verannalla, puhvetissa tai nurkan takana tai koivujen katveessa "varmistamassa". Eelisveli nimitteli näitä viimeksi mainittuja patrullissa olijoiksi. Niitä olivat mm. Paikkalan Antti,
Kainulan Etvi, Kauhalan Aku ja Eerikka, Yrjö Laitinen jne. Aikansa turinoituaan nämä
mukanaolijat lähtivät koteihinsa; ei näytöskappaleet eivätkä muutkaan ohjelmanumerot heitä
kiinnostaneet. Lämpiminä kesäiltoina saattoi nähdä Eerikan tepastelevan siellä paljain jaloin.
Paljon porua aiheuttanut tapahtuma sattui, kun poliisit tupsahtivat Nurmelan pihaan kesken
kesäjuhlien; Eeva-sisko oli ollut petäjikössä kytiksessä ja lentäen ilmaantui keittiöön huutaen:
"Juhlat katkesivat kuin kanan lento." Mentiin katsomaan sinne kuusiaidan katveeseen, ja toden
totta: suuri umpinainen kuorma-auto seisoi seurantalon edustalla ihmisten liikehtiessä ympärillä.
Saatiin jollakin tavalla tieto, että Rajalan nuori Vihtori olisi joutunut poliisien pidättämäksi.
Virkavalta tietenkin näki Vihtorissa riehaantuneen iltamavieraan, lieneekö juurikaan monta ryyppyä
ottanut. Olivat kuitenkin jättäneet Vihtorin sinne Ruunamäen seuduille, eikä tapaus liene sen
kummempi ollut. Lapsen mielikuvitus tahtoi vaan laittaa kuulemaansa lisähöystöjä, ja niin tarina
muuttui pieneksi legendaksi, jolle myöhemmin vain hymyiltiin ja kuitattiin pelkällä
olankohautuksella. Ei Nurmelassa häiriköitä juuri ollut.

MUISTIKUVIA VALKEISTEN NUORISOSEURAN TOIMINNASTA

Valkeiskylän nuorisoseuran viettäessä 1OO-vuotisjuhliaan kesällä 2004 muistui mieleeni ajat, jolloin
itse olin aktiivisesti toiminnassa mukana. Noin 1950-luvun puolivälissä liityin toisten ikäisteni
nuorten kanssa nuorisoseuraan ja sen myötä tulin mukaan moniin erilaisiin toimintamuotoihin.
Kylässämme oli paljon nuoria, jotka kokoontuivat iltaisin Nurmelaan pelaamaan kenttäpelejä, kuten
lentopalloa ja nelimaalia, ja kokeilemaan erilaisia heittolajeja ja hyppäämistä. Niinä iltoina, joina
Nuorisoseurojen liitosta saapui ohjaaja, harjoiteltiin kansantanhujen askelkuvioita omia kesäjuhlia
ja Mansikkaniemen maakuntajuhlia varten. Oman nuorisoseuramme 'kesäjuhlat olivat jokakesäinen
perinne ja niihin valmistauduttiin huolella. Harjoituksia pidettiin alkukesästä lähtien useana iltana
viikossa. Näytelmää, joka kuului aina ohjelmaan, alettiin opetella jo talvella, jotta vuorosanat
olisivat hyvin mielessä. Näyttämölle siirryttiin sitten, kun näyttelijät osasivat osansa jotenkuten
ulkoa. Samoin kansantanhujen askelvuorot jäivät mieleen ahkeralla harjoittelulla. Järvelän Matti
tapasi sanoa harjoitusten aikana usein, että nyt mennään "nastaan", mikä tarkoitti ettei kukaan
tehnyt virheitä tai sotkeutunut tahdista. Vaikka tanhut olivat jo harjoituksissa menneetkin "nastaan",
sitten esitystilanteessa jännityksen vuoksi sattui joskus pieniä "mokia".
Harjoitusten päätyttyä alkoi usein tanssimisen opettelu. Laitettiin pelit soimaan ja lattialle kaikki
kynnelle kykenevät tanssimaan polkkaa, valssia, tangoa, humppaa jne. Ne, jotka jo osasivat
jotenkin, opettivat toisia. Juntulan Esa on useinkin muistellut, että minä olen opettanut hänet
tanssimaan. Sellaisia olivat sen ajan tanssikurssit, vanhemmat opettivat nuorempiaan. - Kun
ensimmäisiä kertoja elämässämme olimme saaneet luvan mennä Nurmelaan iltamiin, seisoimme
tanssin alettua takahuoneen ovella katselemassa tanssia, ja kuinka ollakaan Huttusen Leo tuli
hakemaan siskoani tanssimaan. Tietenkin hän sanoi, ettei osaa tanssia, mutta Leo rohkaisi
sanomalla: "siitä se alkaa, lattialle vaan". Samoin kävi varmaan monen muunkin kohdalla, koska
varttuneemmat pojat pitivät velvollisuutenaan opettaa oman kylän nuorille tytöille tanssimisen jaloa
taitoa. Siksi kai sen ajan nuoriso oli hyvin tanssitaitoista. Jokainen varmaan muistaa ne ensimmäiset
tanssinsa, olivat ne sen verran jänniä.
Seuran talossa tehtiin jotain korjauksia 50-luvulla. Siitä mieleeni tulee muistoja, kun siivosimme
taloa remontin jäljiltä yömyöhään asti. Talo piti saada kuntoon ennen kesäjuhlia niin sisältä kuin
ulkoakin. Innostus ja työnilo vauhdittivat aherrusta. Olimme silloin nuoria eikä väsymystä tunnettu
ollenkaan. Tuli hyvä mieli, kun katselimme kättemme jälkiä. Aki Leinonen kävi vielä meitä
innostamassa - puhaltamassa aatteen paloa ja kehumassa, kuinka hyvää jälkeä olimme tehneet. Hän
tapasi aina alkaa sanomansa: "Te Valkeisten pojat ja tyttäret", ja siitä juttu jatkui.
Kesäjuhlat olivat sunnuntai-iltaisin, usein elokuun alkupuolella. Ohjelmassa oli juhlapuheen lisäksi
laulua, lausuntaa, kansantanhuja, huumoriesityksiä ja näytelmä viimeksi ennen tanssin alkamista.
Helvi Penttilä, kylämme kesäasukas, harjoitti lauluesitykset. Laulajina oli Heiskalan Inkeri Kaisasiskonsa kanssa alttoina ja me Huttusen serkukset Marja-Liisa, Aura ja minä sopraanoina.
Anja Louhivirta esitti kerran kanssani Kalle Väänäsen kuvaelman "Pyykkirannassa". Huumorin
osuudessa kuultiin usein Väänäsen Markun hersyvänä esityksenä "savolaista sananrieskoo". Juhliin
tuli kesä kesän jälkeen niin paljon väkeä, ettei kaikki olleet mahtua sisälle. Joukossa oli sekä
nuorempaa että vanhempaa väkeä .

.

-

Syksymmällä pidettiin myös pelkkiä tanssiaisia - orkestereidenkin tahdissa. Jopa Ollin orkesteri oli
silloin tällöin paikalla, ja silloin tanssilattia oli tietenkin tupaten täysi. Monista tanssiaisista ei
kuitenkaan jäänyt paljon rahaa tilille, kun kaikki menot oli maksettu.
Koska seura tarvitsi rahaa velkojen maksuun ja muuhun toimintaan, päätettiin ottaa kokoillan
näytelmä harjoiteltavaksi ja käydä sitä esittämässä toisillakin paikkakunnilla. Ohjaajaksi pyysimme
iisalmelaista näyttelijää Hanna Mäkistä ja hän suostui. Ensimmäinen Hanna Mäkisen ohjaama
näytelmä oli Aleksis Kiven "Lea" ja toinen "Kun ruusut kukkivat", jonka kirjoittajaa en muista.
Kiven näytelmää esitimme useilla lähikylillä. Valkeisilla pidetyssä Nuorisoseuran Talvipäivien
kilpailussa saimme siitä toisen palkinnonkin. Kylien esityksiin menimme Reikäbetonin tilapäisillä
reunalavoilla ja istuimilla varustetuilla kuorma-autoilla. Autoon lastattiin lavasteet ja muu
tarpeellinen sekä tietenkin esittäjät. Kauko Korhonen ja Aimo Tolvanen olivat vast'ikään
perustaneet tiilitehtaan Valkeisille ja tarjosivat mielellään autoaan nuorisoseuran tarpeisiin
korvauksetta.
Toinen iso työ tehtiin, kun harjoiteltiin kolmiosaista näytelmää "Kun ruusut kukkivat". Sen
ensiesitys oli kesällä. En muista tarkalleen, oliko se kesäjuhlissa vai aivan omana ensi-iltanaan. Sen
muistan, että yleisö piti näkemästään. NKL:n toiminnanjohtaja August Kaikkonen pyysi sitten
meitä esittämään näytelmän seuraavan kesän Runnin juhannusjuhlilla. Piiri maksoi siitä seuralle
hyvin, ja näin saimme kipeästi tarvitsemaamme lisärahaa. Näytelmä sai kaikkialla, missä sitä
esitettiin, hyvän vastaanoton. Eikä se ole ihmekään, olihan siinä mainioita osasuorituksia. Mukana
olivat Väänäsen veljekset Esko ja Markku, Heljä Nyyssönen, Pentti Juntunen ja useita meitä
nuorempia.
Myöhemmin toisena juhannusaattona esitimme Runnilla omatekoisen kuvaelman "Mustalaisleiri
nuotiolla". Kauhalan Elvi sommitteli meille mustalaisnaisille ja miehillekin tanssit ja puvut. Niissä
oli iso työ sekä suunnittelussa että niiden etsimisessä, koska asusteet hankki jokainen itse.
Lavasteita ei tarvittu, koska esitys oli luonnonhelmassa, joen toisella puolella.
Kolmantena harjoittelimma näytelmän "Renk' Kallen urotyö", joka esitettiin ulkoilmanäytelmänä
Liistelamrnin pihalla. Ohjauksesta vastasi Nestori Huuhtanen Helsingistä. Hän oli täällä useita
viikkoja talvella ja keväällä Juntulan Aunen hoiviin majoittuneena ja toisena jaksona Häntäiän
Esterin hoidossa. Näytelmän harjoitteleminen oli kova urakka - vaativa ohjaaja ja pitkät osat
opeteltavana. Mukana oli perheellisiäkin miehiä, Eero, Esko ja Pentti, joten jouduimme joskus
odottelemaankin harjoituksiin tulijoita. Kukaan ei kuitenkaan koskaan jäänyt tulematta. Rönkön
Raija rohkeana tyttönä "ripitti" joskus myöhästelijöitä kaikkien puolesta. Tämän näytelmän osalta
esitykset jäivät yhteen kertaan, näyttämöllä en muista tätä esitetyn.
Sen jälkeen oli myös lyhyempiä näytelmiä, joissa oli jo mukana nuorempaa väkeä. Esitettiin mm.
"Feotora ja muut monumentit", jossa olivat mukana Karangan pojat Erkki ja Timo, Partasen Aarne
ja Pulkan Kyösti sekä muistaakseni myös Rannanpihan poikia ja Peltueen tyttöjä. Näitä lyhyempiä
näytelmiä ohjasivat kylämme opettajat Aili Heiskanen ja Yrjö Hyöky.
Kuusikymmentäluvun taitteessa monet nuoret lähtivät opiskelemaan toisille paikkakunnille, joten
seuran toiminta alkoi hiljentyä vähän kerrallaan. Monet perustivat myös perheen ja jäivät näin pois
seuran toiminnasta. Muuttoliike vei nuoria myös työn perässä pois maalaiskylästä. Televisiollakin
on oma osuutensa siinä, että toiminta väheni, ja 70-luvulla se oli melkein olematonta.

Sodan jälkeen, vanhan Nurmelan aikaan, Mandi Laukkanen toimi vahtimestarina Tyyne-tyttärensä
kanssa. Seurantalo oli silloin erittäin puhdas ja siisti. Mandi-täti esitteli taloa, kun ensimmäisiä
kertoja kävin kansakouluikäisenä ompeluasioilla heidän luonaan. Nurmelan näyttämön esiripun
yläpuolella oli suurilla kirjaimilla teksti: "Nuorisoss' on Suomen huomen". Se pätee aina vaantänäkin aikana.
Nämä kertomani tapahtumat ja toiminta ovat vain osa senaikaisesta monipuolisesta toiminnasta,
joka on jäänyt mieleeni. Mukana oli paljon sellaisiakin nuoria, joiden nimiä en ole tässä maininnut.
Kirjoitin näitä asioita pöytäkirjoiksi sihteerinä toimiessani. Ehkä ne siksi ovat säilyneet mielessäni.
Näitä aikoja on mukava joskus jo vähän harmaahapsisena muistella. Vanha sanontahan kuuluu:
Muistot eivät koskaan kuole, eivätkä jätä yksin.

Valkeisilla, 25. päivänä tammikuuta 2005
Eeva Eskelinen (s. Huttunen)

