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Kurejoen 
nuorisoseura
yhdisti ja opetti
ALAJÄRVI
Minna Saloranta

Pieni a-, b- tai c-kirjain kummastutti aika-
naan ihmisiä Kurejoen Nuorisoseuran iltamien 
lehti-ilmoituksissa. Kolmeen ryhmään jaettu 
seuran naisväki tiesi kuitenkin tämän perusteel-
la, kenen tuli kulloinkin lähteä iltamapaikalle ta-
vallista aikaisemmin.

– Kun väkeä alkoi sitten pyörähtää oven 
suussa, moni päätti jäädä, kun huomasi tyttöjä 
olevan niin paljon paikalla jo alkuillasta. Hou-
kutuskeino toimi hyvin, paljastaa 50-60-luku-
jen taitteessa seuran puheenjohtajana toiminut 
Antti Lassila.

Poliisi oli myös tuttu näky iltamissa.
– Sitä valvottiin tarkasti, että kaikilla paikalla 

olijoilla oli repäisty lippu. 

Eväitä elämään
Kurejoen Nuorisoseura oli 1900-luvun alku-
puolelta lähtien tärkeä toimija, joka yhdisti ky-
län nuorisoa. Seuran toiminnassa jo ennen so-
tia mukana ollut Aarne Mäkiniemi, 40-luvulla 
mukaan tullut Ville Yli-Juuti ja 50-luvulla seu-
raikään ehtinyt Antti Lassila pohtivat nuoriso-
seuran merkityksen olleen valtavan suuri tuon 
ajan nuorisolle. 

Seuran toiminnasta jäi evääksi paljon hyödyl-
lisiä tietoja ja taitoja. Myös urheiluseuratoimin-
nalle luotiin pohjaa nuorisoseurassa. Mm. kesä-
tapahtumien yhteydessä kilpailtiin eri lajeissa.

– Maamieskoulun ja nuorisoseuran väliset 

hiihtokilpailut olivat jokavuotinen tapahtuma, 
muistelee Mäkiniemi.

”Ohjelmatoimisto” joka kylänosassa
Iltamatoiminta oli Kurejoella vilkasta ja väki-
rikasta. Varsinaisia spektaakkeleja olivat aika-
naan juhannusvalvojaiset, jotka tunnettiin koko 
maakunnassa. 

– Tansseja oli talviaikaan lähes joka viikko, ja 
viikolla harjoiteltiin ohjelmia, kertoo Yli-Juuti.

Kunhan järjestäjät huolehtivat, että iltamissa 
riitti 1,5 tuntia ohjelmaa ennen tanssien alkua, 
sai liput myydä ilman huviveroa. Siinä riitti 
haastetta.

– Kurejoki oli jaettu kolmeen alueeseen, jotka 
vuorollaan huolehtivat ohjelman järjestämi-
sestä, kertoo Mäkiniemi.

Näytelmiä ohjasivat oikeat nuorisoseuran 
ammattiohjaajat, ja jälki oli hyvää. Näytelmiä 
vierailtiin esittämässä myös muiden seurojen 
tilaisuuksissa. Näyttämölle kiipeäminen oli mo-
nelle varsinainen rohkeuskoulu.

Naisten haku jännitti nuoria miehiä
Ja tokihan iltamissa viriteltiin tuttavuuksia vas-
takkaisen sukupuolen kanssa – vaikkakin välillä 
pilke silmäkulmassa.

– Olihan sitä jollakin joskus sellainenkin veto, 
kuka käy kävelyttämässä useampaa tyttöjä illan 
aikana, paljastaa Mäkiniemi.

Naisten hakuvuoro sai monen nuoren mie-
hen sydämen takomaan jännityksestä.

– Ujona miehenä sitä meni siinä vaiheessa 
vähän piiloon, kertoo Lassila.

Tulen viemää
Suuri kolaus oli ensimmäisen seurantalon pala-
minen maan tasalle helluntaina 1941. Dramaat-
tisuutta lisäsi se, että infl aatio oli järsinyt vakuu-
tussumman arvon murto-osaan.

Niin kuitenkin kävi, että uuden, Erkki Juutin 
piirtämän seurantalon vihkiäisiä päästiin viet-
tämään 1948. 

– Neljän miljoonan markan velka järjestyi, 
kun velkakirjoja otettiin useita, ja niihin saatiin 
takuumiehiä eri kylistä, kertoo Yli-Juuti.

Sen jälkeen iltamia ja bingoa piisasi, sillä ra-
haa tarvittiin. 

Yli-Juuti kertoo, että talon siivous hoidettiin 
pitkään talkootyönä: puuhanaisina siinä olivat 
mm. Kerttu Latvala ja Anna Lahtinen.

Tiukan markan politiikka tuotti tulosta, ja lo-

pulta talo maksettiin omaksi kunnioitettavan 
nopeasti. 

Talon valmistuessa seuraa johti pitkäaikainen 
puheenjohtajana Kauko Latvala, jolta johto siir-
tyi Ville Yli-Juutille vuotta myöhemmin. Talou-
denhoitajana seuran haastavimpina vuosina oli 
Olavi Sorvari.

Toimintaa ilman taloa
Silloin, kun muuta kokoontumispaikkaa ei ol-

lut, seuratoimintaa pidettiin yllä kokoontumalla 
nuorten kodeissa. Paloa seuranneena talvena 
pidettiin myös opintokerhoa Ylikylän koululla.

– Jo ennen uutta taloa rakennettiin Antton 
Heikkilän ideasta tanssilava, Huvisaari. Se oli 
hyvin suosittu paikka kesäisin. Kun uusi talo 
valmistui, lavan lattia siirrettiin taloon, kertoo 
Lassila.

Yli satavuotias seura

Opetusneuvos Toivo Kivipelto 
kertoo Alajärven Nuo-
risoseuran histori-
assa, että Kurejoen 
Nuorisoseura pe-
rustettiin alun pe-
rin Sorvarin maja-
talossa maaliskuussa 
1900. Tuolloin pai-
kalla olivat mm. Janne 
Myllykangas, K. Nikan-
der ja Heikki Mikkolan-
aho. Seuraa ei kuitenkaan 
tässä vaiheessa rekisteröity, 
vaan tämä tapahtui vasta syys-
kuussa 1902. Esimieheksi va-
littiin silloin Ville Nikander.

Alajärven nuorisoseuralle 
Kurejoen seuran perustami-

nen 
merkitsi isoa 

lovea, sillä sen toimin-
nassa oli siihen saakka run-
saasti kurejokelaisia. Esimer-
kiksi 1901 esitetyn Teuvo Pak-
kalan Tukkijoella -näytelmän 
rooleissa oli pelkästään kure-
jokelaisia.

Seuran puheenjohtajina 

ovat 
toimineet ak-

tiivisimpina vuosina eli 
60-luvun puoliväliin men-
nessä ainakin Kauko Latvala, 
Ville Yli-Juuti, Eemeli Hautala, 
Olavi Sorvari, Pentti Väliaho, 
Heikki Latvala, Antti Lassila.

Vilkkaimpina aikoina mm. 
opintokerhoihin osallistui liki 
sata nuorta. Juhannustanssien 
arvioidaan koonneen Kurejo-
elle jopa 2000 ihmistä.

Seuran varapuheenjohtajanakin toiminut Aarne Mäkiniemi (vas.) sai 
nuorisoseuran opintokerhossa yli 60 vuotta sitten tehtäväkseen kro-
nikan kirjoittamisen kurssitovereistaan. Lopputuloksena syntyi len-
nokas kuvaus, jota Ville Yli-Juuti ja Antti Lassila tempautuivat kuun-
telemaan haastatteluvierailulla.

Kurejoen Nuorisoseuran kruunuhäissä vuonna 1949 esiintyivät soittajat Veikko Takala (ed. 
vas.) ja Juho Latvamäki, kenkkärit Niilo Lassila ja Eeli Juuti sekä tanssiparit Sauli Hautala, 
Anna Lahtinen, Inkeri Myllykangas, Pentti Väliaho, Pentti Sikkilä (takana vas.), Elsa Sikkilä, 
Leila Hauta-aho, Asseri Sikkilä, Kaisa Sikkilä, Arvo Seppä, Anna-Liisa Yli-Juuti, Martti Keto-
nen, Aila Kujala, Jaakko Männistö, morsian Kerttu Latvala, sulhanen Eemeli Hautala, mor-
sian Taimi Lepistö, sulhanen Aimo Yli-Sikkilä, Eeva Savela, Veikko Järvenpää, Aune Lepistö, 
Urho Rantala, Orvokki Anttila ja Ville Yli-Juuti. Kuvan omistaa Ville Yli-Juuti.

Kurejoen Nuorisoseuran teatteriesitys Raha ja sana hurmasi vuonna 1950. Näyttelijät ed. 
vas Jussi Havimäki, Arvo Sillanpää, Liisa Havimäki, Helle Seppä, Pentti Väliaho ja ohjaa-
ja Heimo Turtola. Takana vas. Kerttu Latvala, Yrjö Yli-Sikkilä, Anja Uopakka, Ville Yli-Juuti, 
Kauko Latvala ja Jaakko Männistö. Kuvan omistaa Ville Yli-Juuti.

Aarne Mäkiniemen hallussa on säilynyt arvokas kuva, jossa kokoontuu Kurejoen Nuoriso-
seuran johtokuntaa vuodelta 1938. Miehet vasemmalta: Kusti Juuti, Antti Viitasaari, Kauko 
Latvala, Jorma Seppä-Lassila, Aarne Mäkiniemi, Edvin Lahtinen ja Jaakko Viitasaari. Taus-
talla välirauhan aikaan palanut ensimmäisen seurantalo.

”Loppuillasta kuului käsky: ”Parit 
kahville”. Tarkoituksena oli saada 
puffetti tyhjäksi. Vaan eipä ollut nuo-
rella miehellä aina varaa tanssika-
verin kahvittamiseen. Silloin tulivat 
kaverit avuksi.”


