
Tapahtumia Heimolan seurojentalolla
Juttuja vanhoista sanomalehdistä 

Laatokka 11.10.1949
Heimolan seurantalon vihkiäiset 
muodostuivat kulttuuritapauksesksi Heimolan Järvikylän elämässä
Heimolan Järvikylä lähiympäristöineen koki elämässään uuden vaiheen. Se sai oman valistus- eli 
nuorisontalonsa, joka arvokkain juhlallisuuksin vihittiin tarkoitukseensa. Parisata-henkisen kutsu- 
ynnä muun juhlavierasjoukon ohella nähtiin juhlassa mm. kansanedustajat Lennart Heljas ja Pekka 
Kiiski.
Talon vihkiäisjuhlan aloitti Pieksämäen Veturimiesten torvisoittokunta soittaen Virseniuksen 
Kotimaisia säveliä ja Arvo Vehviläisen Ratsastusretken, jonka jälkeen kasööri Elis Lönnberg piti 
juhlan avauspuheen todeten seuratalon vihkiäisjuhlan kohokohdaksi ja historialliseksi tapaukseksi 
Heimolan seutukunnan historiassa. Herralan ja Heimolan nuorten esittämänä ja op. Katri Karhusen 
johtamana kuultiin sitten kuorolausuntana Vilkku Joukahaisen Nouse jo ja Katri Valan: Talvinen 
elegia. Talon vihkiäispuheen piti kansaned. Pekka Kiiski puhuen seuratalojen merkityksestä 
vapaassa kansanvalistustyössä, maaseutukulttuurin, viihtyisyyden ja hyvinvoinnin edistäjänä, 
kansan yhteishengen, lainalaisen yhteiskuntajärjestyksen ja suomalaiskansallisen hengen 
välttämättömyydestä, päättäen puheensa toivomukseen, että Kaitselmus soisi, jotta vihittävä 
seuratalo olisi aina seudun nuorison talo, joka antaisi heille sekä vastuun, ilon että luvan ja kaiken 
edellämainitun isänmaanrakkauden merkeissä. 
Neidit Leena Suhonen ja  Annikki Nurmela lauloivat laulut ”Oi muistatko vielä” ja ”Lennä, lennä 
pääsky”. Seurasi rakennustoimikunnan puheenjohtajan rak.mestari Leo Lassyn selostus talon 
rakennusvaiheista. Tällöin saatiin kuulla, että talon on suunnitellut pieksämäkeläinen ylioppilas 
Maija Houni  ja urakoitsijana toiminut tunnustusta ansaitsevalla hra Kröger Kurkimäeltä. Talon 
sähkötyöt on tehnyt Suonenjoen Sähkö Oy lahjoittaen kaikki työpalkat seuratalolle, 
näyttämömaalaukset ovat taitelija Jantusen käsialaa, Suonenjoen osuuskauppa on lahjoittanut talolle
täysvillaisen kauniin esiripun, Heimolan Tiili Oy on varustanut talon tiileillä ja ovet ja akkunat 
Jyväskylän puuseppätehdas. Uutena talossa on kuivapermanto. Puhuja kiitti hankkijoita, lahjoittajia 
ja kaikkia, jotka tavalla tai toisella olivat edesauttaneet talon rakentamista.
Väliajalla tutustuivat juhlavieraat taloon ja totesivat sen olevan hyvin suunnitellun ja tehdyn.
Kahvitauon päätyttyä soitti Pieksämäen torvisoittokunta Verdin Traviatan ja Merikannon Merellä, 
jonka jälkeen jonka jälkeen kansaned. Lennart Heljas piti juhlapuheen. Kerrottuaan aluksi terveiset 
Amerikanmatkaltaan, puhui hän maaseudun elintason parantamisesta, joka johtaisi maaseudun 
kulttuurikysymysten voimistumiseen. Puhuja näki talon kolmen omistajaryhmän: maamiesseuran, 
karjalaisseuran ja voimisteluseuran täydentävän toisiaan. Toivoen talosta muodostuvan 
seutukunnalle ensikädessä valistusahjon, uskoi hän kansamme tulevaisuuteen ja toi onnen ja 
menestyksen seutukunnalle ja talon rakentajille. Heimolan ja Herralan nuorten esitettyä reippaasti 
kansantanhun, oli vapaan sanan vuoro, jolloin onnitteluja esittivät kansaned. Pekka Kiiski Karjalan 
Liiton, Kuopion Karjalaisseurapiirin ja Suonenjoen Karjalaisten puolesta, pankinjohtaja Ville 
Nuutinen Suonenjoen maamiesseuran,  Suonenjoen maatalousnaisten ja Suonenjoen Osuuskaupan 
puolesta, herra Matti Tapaninen Suonenjoen kunnan hallituksen puheenjohtajana kuntansa puolesta, 
Voim. Ja Urheiluseura Vasaman puheenjohtaja Viljo Taivainen seuransa puolesta, op. Katri 
Kokkonen Heimolan nuorten puolesta ja toim. Mikko Tshokkinen Laatokan Karjalan NS liiton 
puolesta. 
Juhlassa luovutti kansaned. Pekka Kiiski Heimolan seuratalolle Karjalan liiton puolesta Rakentajan 
kunniakirjan.
Yhteisesti torvien säestyksellä laulettu ”Maamme” päätti tämän Heimolan Järvikylän elämässä 
ainutlaatuisen kulttuurijuhlan oman talonsa suojissa.
Suonenjoen maamiesseuran Heimolan piiriosasto, Suonenjoen Karjalaisten Heimolan osasto ja 
Suonenjoen Voim. Ja Urheiluseura Vasaman Herralan ja Heimolan osasto, jotka talon omistavat, 



ovat tehneet seutukunnalleen suuren palveluksen, josta niille tunnustus annettakoon.
Iltajuhla
alkoi klo 20 Pieksämäen veturimiesten torvisoittokunnan esittämillä musiikkinumeroilla. 
Tervehdyspuheen jälkeen, jonka piti mv. Aapeli Paananen, soitti torvisoittokunta vielä muutamia 
musiikkinumeroita. Iltajuhlan juhlapuheen piti tämän jälkeen lehtori Akseli Markkanen ja Herrlan ja
Heimolan nuoret esittivät kansantanhun ”Hämäläinen hääpurppuri”. Vielä nähtiin ns. seuralaisten 
esittämänä Akseli Tolan kirjoittama 3-näytöksinen näytelmä ”Syyn alainen”, jossa näyttelivät L. ja 
S. Lassy, O.Mieskonen, H.Karhunen ja P.Kettunen. Päätteksi oli 1,5 tuntia tanssia torvisoittokunnan
musiikin tahdissa.

Laatokka 2.8.1950
Ylijohtaja Vennamo Heimolan karjalaisten kesäjuhlassa
Heimolan Karjalaisten järjestämää kesäjuhlaa vietettiin Heimolan Seurantalolla heinäkuun 30 pnä. 
Päiväjuhla alkoi klo 13 Karjalaisten laululla. Tervehdyspuheen piti Emil Lautala. Lausuntaa esitti 
Pirkko Kettunen. Puheen piti Santeri Vornanen. Sitten seurasi kansantanhu ”Verka”, jossa 
tanhusivat karjalaiset nuoret.  Ensimmäisenä oli köydenveto. Heimolan Karjalaiset ja Suonenjoen 
Karjalaiset, jonka voittivat Suonenjoen Karjalaiset. Kolmiottelun voitti Heikki Ylönen, toinen Matti
Lappi, kolmas Pekka Konttinen, neljäs Pekka Paappainen. Alle 18 v. 1000 m juoksun voitti Pekka 
Paappainen, toinen E.Milkänen, kolmas V.Sikanen. Päiväjuhla päättyi tähän.
Iltajuhla alkoi 19.30 yhteislaululla. Tervehdyspuheen piti johtaja Elis Lönnberg. Muistelmia 
Karjalasta esitti ja oli myös itse sepittänyt rouva Petäjä. Juhlapuheen piti ylijohtaja Veikko 
Vennamo. Kansantanhua esittivät Karjalaiset nuoret ”Saaristolaispolkka” ja ”Kehrääjävalssi”. 
Tämän jälkeen lausui Seija Vornanen ”Karjalasta”. Huumoria esittivät Otto Mieskonen ja Santeri 
Vornanen. Väliajan jälkeen laulettiin Karjalan kunnailla. Sen jälkeen jaettiin Rakentajaintaulut. 
Seurasi yksinlaulua, jota esitti Eino Kotainen. Palkintojenjaon jälkeen seurasi näytelmä 
”Lainahöyhenissä”, kirjoittanut Jalmasi Sauli. Iltajuhla päättyi hupaisaan karkeloon. Onnistuneessa 
juhlassa oli n. 400 henkeä.

Laatokka 31.1.1951
Suonenjoen Karjalaiset ry:n
alaosaston Heimolan Karjalaseuran vuosikokous pidettiin seurantalon ravintolasalissa viime 
sunnuntaina klo 19.  Kun oli laulettu Karjalaisten laulu, avasi seuran puheenjohtaja Eemil Lautala 
kokouksen, jonka jälkeen hänet valittiin kokouksen puheenjohtajaksi ja sihteeriksi Elvi Karhunen. 
Rahastonhoitaja Santeri Vornanen esitti sitten vuoden tilit, jotka hyväksyttiin. Tämän jälkeen 
kuultiin sihteerin esittämä vuosikertomus, joka myös hyväksyttiin pienin korjauksin, ja johtokunnan
laatima toimintasuunnitelma alkaneelle toimintavuodelle. Suunnitelman mukaan pidetään kerran 
kuussa tarinailtoja ja kesällä järjestetään Karjalaiset Kesäjuhlat.
Seuran uudeksi puheenjohtajaksi entisen kieltäydyttyä valittiin Väinö Korhonen ja sihteeriksi Elvi 
Karhunen sekä rahastonhoitajaksi edelleen Santeri Vornanen. Johtokunnan muiksi jäseniksi tulivat 
Eemil Lautala, Kyllikki Petäjä ja Jalmari Petäjä. Heimolan Karjalaseuran edustajaksi seurojentalon 
johtokuntaan valittiin sitten Pauli Aalto ja varalle Santeri Vornanen.
Varsinainen kokous päättyi yhteisesti laulettuun ”Väinölän lapset”, mutta iltaa jatkettiin vielä 
tarinaillan merkeissä. Uusi puheenjohtaja Väinö Korhonen kiitti hänelle uskotusta tehtävästä ja 
toivoi hyvää menestystä  ja yhteisymmärrystä seuran työlle. Tämän jälkeen Kyllikki Petäjä ja 
Santeri Vornanen esittivät lauluksi sommitellun kronikan. Juotiin sitten seuran tarjoamat kahvit, 
leikittiin istumaleikkejä ja laulettiin lopuksi ”Me Karjalan lapsia laulavia”.
Mainittakoon lopuksi, että Heimolan Karjalaseura omistaa vasta valmistuneesta seurantalosta 20 
pros., mikä on omiaan todistamaan seuran toimeliaisuudesta.



Laatokka 3.3.1951
Kalevalajuhla Suonteen Heimolassa
Karjalaisseuran järjestämänä vietettiin Kalevalajuhlaa Suonteella Heimolan seurojentalolla. 
Yhteislaulun jälkeen seuran puh.joht. Väinö Korhonen piti tervehdyspuheen, lausuen mm. 
toivomuksen, että koko kansamme tuntisi jatkuvasti Kalevalan ja myöskin Kalevalan päivän vieton 
omakseen, Santeri Vornanen esitti lausuntaa, Kyllikki Petäjä ja Hanna Kukkonen kaksinlaulua Otto 
ja Milka Mieskolainen kuvaelman ”Velisurmaaja”. Kyllikki Petäjä  ja Santeri Vornanen esittivät 
”rengasmatkan” Suonteelta Mikonlammille eli jokaisesta karjalaisesta jotakin. Väliajalla nautittiin 
teetä ja aloitettiin ohjelma sitten Karjalaisten laululla. Op. Kaisa Korhonen piti voimakashenkisen 
puheen, käsitellen siinä Kalevalaa ja siihen suhtautumista, Kyllikki Petäjä esitteli vanhoja esineitä 
huumorin merkeissä. Lopuksi esittivät Karjalaseuran jäsenet Aino-kuvaelman Kalevalasta. Arvokas 
juhla, johon yleisöä oli saapunut n. 250 henkeä, päättyi Maamme-lauluun.

Laatokka 7.8.1951
Karjalaisten kesäjuhla Heimolassa
Suonenjoen Karjalaiset ry:n Heimolan piiriosasto järjesti sunnuntaina kesäjuhlan Heimolan 
seurojentalossa, jonka yhteydessä pidettiin myöskin urheilu- ja köydenvetokilpailuja. Päiväjuhlaan 
oli yleisöä tullut toistasataa henkeä. Tilaisuuden aluksi laulettiin yhteisesti Karjalaisten laulu, minkä
jälkeen autoilija Väinö Korhonen piti tervehdyspuheen. Neiti Pirkko Kettunen esitti lausuntaa ja 
neidit Suhonen ja Ikäheimo duettoja. 
Herra Ryymin piti tämän jälkeen puheen, jonka jälkeen nähtiin Heimolan maamiesseuran jäsenten 
esittävän kansantanhuja. He tanhusivat  ”Rihmarullan” ja virolaista alkuperää olevan ”Rukin”. 
Autoilija Santeri Vornanen esitti vielä pakinan ja yleisö kertyi sitten pihamaalle katselemaan 
köydenvetokilpailua, joka käytiin karjalaisten ja savolaisten välillä. Kilpa päättyi savolaisten 
voittoon. Välittömästi tämän jälkeen maamiesseuran näyttelijät esittivät näytelmän ”Jooseppi saa 
emännän”.


