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Mäenpään työväentalo valmistui 1908

Talkoilla 
talo säilyy

Mäenpään työväentalo Punkalaitumella 
on olennainen osa paikallista historiaa ja 
talkoohenkeä. Nykyisiä talkoolaisia saadaan 
kiittää siitä, että talo seisoo tukevasti pystyssä ja 
korjaustöiden jälkeen entistä ehompana.
Teksti: Martti Heikkilä • Kuvat: Martti  Heikkilä ja Mäenpään työväentalo

M äenpään työväentalon 
rakentamista edelsi Pun-
kalaitumen työväenyh-
distyksen perustaminen 
vuonna 1906. Työväentalo 

valmistui 1908.  
Rakentamisen mahdollisti suuri määrä 

talkootyötä. Jo kesällä 1907 oli tehty ke-
räyslistat, joihin sai merkitä talon hyväksi 

tehtyjä lahjoituksia kuten hirsiä ja lautoja 
sekä työpäiviä. Yksi keräyskohde oli sam-
maleet, joita käytettiin tilkkeeksi ja eristeeksi 
hirsien väliin. 

Talon ulkomaalaus tehtiin ensimmäisen 
kerran vuonna 1938. Hirsirunkoinen talo 
sai ulkopuolelle lautavuorauksen todennä-
köisesti 1940-luvulla. 

Elokuvahuone rakennettiin vuonna 1941 

Peltikatto pärekaton tilalle

Ulkokattona oli aluksi pärekatto. 1952 kat-
teeksi tuli mineriitti ja 1964 talo sai nykyisen 
peltikaton, joka on viimeksi maalattu 2001. 

1950-luvulla salin katto maalattiin ja sei-
nät tapetoitiin nykyiseen asuun. Salin lattia 
uusittiin 1971.

Paljon muutakin kunnostusta vuosien 
varrella on tehty kuten 60-luvulla sisävessa, 
juokseva vesi ja viemäröinti. 

Viimeiset peruskorjaukset tehtiin vuosina 
2014–2016. Salin lattia vahattiin ja tehtiin 
ulkomaalaus, jossa maalina käytettiin Vir-
tasen maalitehtaan luonnonmaalia. 

Muita töitä viimeisessä peruskorjaukses-
sa olivat ikkunoiden kunnostus ja maalaus 
sekä ovien kunnostus. Ulkovuoresta uusit-
tiin lahonneita lautoja. Myös sadevesikourut 
uusittiin sekä hankittiin uudet palotikkaat. 

Myös nämä vuosien 2014–2016 peruskor-
jaukset tehtiin suurimmaksi osaksi talkoilla. 
Sadevesikourut tilattiin ulkopuolisena työnä. 

Neljä talkoolaista

Viimeisestä peruskorjauksesta on vastan-
nut neljä talkoolaista: Mauri Multanen, 
Jouko Mäkelä, Irma Rantanen ja Katja 
Multanen. 

Tarkkaa talkootuntien määrää ei ole 
tullut laskettua. Eniten niitä kertyi Mauri 
Multaselle, joka on eläkkeellä kirvesmiehen 
ammatista. 

– Välillä joka päivä aamusta iltaan. Mutta 
kun talkoilla tekee, ei silloin tunteja lasketa, 
Multanen hymyilee. 

Irma Rantasella on Mäenpään työvä-
entaloon erityinen side siinä, että hän asui 

Mäenpään työväentalo on 
rakennettu mäenharjanteelle. 

Tornista on hienot näkymät 
jokilaaksoon, jonka keskellä 

virtaa Punkalaitumenjoki.

Punkalaitumen Työväenyhdistyksen lippu 
työväentalon seinällä on vielä vanhempi 
kuin talo. Yhdistyksen säännöt hyväksyttiin 
vuoden 1906 alussa. 

talon toiseen päähän korkealle siten, että 
projektorilla kuva heijastettiin yli salin näyt-
tämölle asetetulle kankaalle. 

Saksalaisvalmisteinen elokuvakoneisto 
ostettiin keväällä1941 Oy Aga Baltic Oy:ltä 
7 892,75 markalla. Samana keväänä ostettiin 
myös saliin penkit Saarisen puusepänliik-
keeltä. Penkeissä oli 165 istumapaikkaa ja 
ne ovat edelleen käytössä. 



2322

Näyttämökulissit ovat yksi 
hieno yksityiskohta, joka 
monessa seurantalossa on 
edelleen tallella. Kuvassa osa 
maisemakulissista Mäenpään 
työväentalon näyttämöllä 
Punkalaitumella. 

Useimmat ennen 
sotia rakennetuista 
seurantaloista ovat 
hirsirunkoisia.

Ainutlaatuinen verkosto
 Suomessa on ainutlaatuinen verkos-

to seurantaloja. Niitä arvioidaan olevan 
noin 2500. Useimmat talot on rakennettu 
talkoilla ja myös niiden toiminta perus-
tuu vapaaehtoisuuteen. Ne ovat pääosin 
hyvässä kunnossa. 

Seurantalo on yhteisnimitys taloil-
le, joita ovat rakentaneet nuorisoseurat, 
maamiesseurat, työväenyhdistykset, va-

paapalokunnat, raittiusseurat ja muut 
vastaavat yhdistykset. 

– Noin kaksi kolmasosaa edelleen 
käytössä olevista seurantaloista on ra-
kennettu ennen sotia. Noin kolmasosa 
on jo autonomian ajalta. Keskimääräinen 
seurantalojen ikä on noin 85 vuotta, ker-
too rakennustutkija Johanna Hakanen 
Suomen Kotiseutuliitosta. 

Useimmat ennen sotia rakennetuista 
seurantaloista ovat hirsirunkoisia. 

– Yleensä ne on rakennettu hyvin. 
Tyypillinen rakennuspaikka on kuiva 
kumpare. Peltoa ei uhrattu rakentami-
selle. 

Hyvä rakennuspaikka ja hyvä huo-
lenpito ovat auttaneet seurantaloja säi-
lymään. Perinteinen tapa rakentaa on 

auttanut myös. Koneellinen ilmanvaihto 
on edelleen harvinainen. 

Kun ennen sotia rakennettiin hir-
restä, kyse oli käsityöstä. Usein hirret 
olivat valikoitua puuta ja talvellakaa-
dettuja. Paljon hirttä myös kierrätettiin 
eli seurantalon rakentamisessa saatet-
tiin käyttää esimerkiksi vanhan riihen 
hirsiä. 

Kaikki seurantalot eivät tietenkään 
ole säilyneet tähän päivään asti. Eniten 
on tuhoutunut vanhoja työväentaloja 
pienillä maaseutupaikkakunnilla. 

Johanna Hakanen kertoo, että seu-
rantalojen korjausavustuksilla tehtä-
vissä remonteissa pyritään ikkunat 
pitämään alkuperäisinä. Samoin on 
toivottavaa, että vanhat kalusteet säi-
lytetään eikä esimerkiksi kokopuisia 
penkkejä ja tuoleja korvata muovituo-
leilla. 

– Ja käsinmaalatut näyttämökulissit 
ovat yksi hieno yksityiskohta, joka mo-
nessa seurantalossa on edelleen tallella. 
Usein näitä kulisseja on muutama. Tyy-
pillisiä ovat ulkomaisema sekä toisena 
kulissina tupa tai kamari sisältä. 

Suomen Kotiseutuliiton ylläpitämäl-
lä seurantalot.fi-sivustolla on vajaan 
parintuhannen seurantalon perustiedot. 

Seurantalojen joukossa on nykyisin 
myös entisiä kyläkouluja, joita paikal-
liset kyläseurat ylläpitävät. 

Historiallinen valokuva Mäenpään työväentalon seinällä kertoo vuodesta 1908, 
jolloin unelma omasta talosta muuttui todeksi. 

lapsuutensa 10-vuotiaaksi talossa, jonka työ-
väenyhdistys osti vuonna 1949 kerhotaloksi 
työväentalon naapurista. 

Perhe oli vuokralla kerhotalon yläker-
rassa. Irman äiti Elli Rantanen oli mukana 
työväenyhdistyksen toiminnassa. Hän oli 
johtokunnassa ja rahastonhoitajana, myi lip-
puja tansseihin ja elokuviin sekä huolehti 
muiden Toimelan naiset -naisjärjestön jä-
senten kanssa ravintolasta. 

Torstaitansseissa tavattiin

Irma Rantanen muistaa lapsena nähneensä 
työväentalossa Esa Pakarisen esiintymässä. 
Teinivuosina Irma kävi talossa tansseissa. 

– Silloin saatettiin kavereiden kanssa so-
pia, että nähdään torstai-iltana Kremlissä, 
Irma nauraa. 

Säännölliset torstaitanssit alkoivat 1950- 
luvun alussa. Aluksi oli elävää musiikkia ja 
vuonna 1956 alkoivat levytanssit. Jo tätä en-
nen oli gramofonia veivattu elävän musiikin 
välissä. Paljon hyväkuntoisia savikiekkoja 
ja  vinyylilevyjä on edelleen tallella. 

Irma, Mauri ja Katja muistavat monia 
paikallisia pelimanneja, jotka talossa soit-
tivat. Heitä olivat esimerkiksi Antti Valo, 
Valdemar Berggren ja Simo Rantanen. 

– Vappumarssi oli myös iso tapahtuma 
lapsuudessamme. Satojen ihmisten vappu-
kulkue marssi kirkonkylän läpi ja marssi 
päättyi Mäenpään työväentaloon, jossa pi-
dettiin vappujuhla. 

Irma, Mauri ja Katja ovat myös käyneet 
työväentalossa elokuvissa. He muistavat 
myös sen, että suosittujen elokuvien ohella 
näytettiin “valistusfilmejä”. 

– Oli tupakkavalistusta ja varoituksia al-
koholin vaaroista. Niitä näyttämällä saatiin 
alennusta elokuvien pääsylippujen veroista. 

Jouko Mäkelä on kotoisin Vimpelistä ja 
muutti Punkalaitumelle aikuisena. 

Monenlaista toimintaa

Vuosien 2014–2016 peruskorjauksen jälkeen 
talossa on ollut monenlaista toimintaa. On 
järjestetty esimerkiksi konsertteja, teatte-
riesityksiä ja eläkeläisten karaoketansseja. 
Pitkästä aikaa järjestettiin myös vappujuhla 
viime keväänä. Taloa vuokrataan myös yk-
sityistilaisuuksiin. 

Talvet talo on enimmäkseen kylmillään 
ja pakkaskaudeksi myös vesijohdot tyhjen-
netään.

Mäenpään työväentalo on yksi niistä yli 
kahdesta tuhannesta seurantalosta, joiden 
säilymisestä on talkoohengessä pidetty 
huolta.

– Ihan kuolleelta tämä jo välillä näytti. 
Silloin meille tuli vahvana ajatus, että täy-

– Kavereiden kanssa 
sovittiin, että nähdään 
torstai-iltana Kremlissä.

➜
Lupa uudenvuoden vastaanottajaisiin 31.12.1934. Ohjelmassa soittoa, 
lausuntaa, tinan valantaa, arvauskilpailuja sekä lopuksi tanssia. 
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 Suomen Kotiseutuliitto julkaisi 
vuonna 2016 kirjan Seurantalolla. 
Tämä Tuomas Uusheimon valoku-
vateos on kunnianosoitus Suomelle ja 
sen aktiivisille kansalaisille.

Valokuvaaja ja arkkitehti Tuomas 
Uusheimo on seitsemän vuoden ajan 
valokuvannut seurantaloja ympäri 
Suomea. 

Uusheimon kuvien ohella kirjas-
sa on rakennustutkija, arkkitehti Jo-
hanna Hakasen essee seurantalojen 
historiasta ja toimittaja Marja Ha-
kolan tuokiokuvia taloissa nykyään 
toimivista ihmisistä. 

Teoksen kustantaja on Maahenki 
Oy.  

Kuvateos seurantaloista

Seurantalolla on 
Tuomas Uusitalon 
valokuvateos 
suomalaisista 
seurantaloista. tyyhän tämä säilyttää, Mauri, Jouko, Irma 

ja Katja sanovat.
Viimeisimmät Mäenpään työväentalon 

peruskorjaukset mahdollisti osaltaan Suomen 
Kotiseutuliiton kautta saatu 15 000 euron 
korjausavustus. 

Kun Kotiseutuliiton rakennustutkija Jo-
hanna Hakanen syyskuussa 2016 vieraili 
remontoidulla työväentalolla, hän kommentoi 
Punkalaitumen Sanomissa: 

– Aivan äärettömän hieno rakennus ja 
omalla laillaan harvinaislaatuinen. 

Kunnioitan sitä valtavan hienoa työtä, 
jota talon eteen tehdään. 

Jutun historiallisena lähteenä on käytetty 
Kauko Elomaan 7.11.1982 päivättyä monis-
tetta “Selvitystä Punkalaitumen työväenyh-
distyksen ensimmäisiltä toimintavuosilta”. l

Viimeisimmästä Mäenpään työväentalon 
peruskorjauksesta vastasi neljä talkoolaista. 
Vasemmalta Jouko Mäkelä, Irma Rantanen, 
Katja Multanen ja Mauri Multanen. 

Ikkunat ovat taas hienossa kunnossa. 
Mauri Multanen ei talkootunteja laskenut.  

Mäenpään työväentalon tupaantuliaiset pidettiin 21.10.1908. Samalla päivämäärällä 
pidettiin talossa viime syksynä konsertti, jonka alkamista kuvassa odotellaan. 


