


Kun lukiolaisvuosina sain haltuun isoisäni vanhat kellastuneet taskualmanakat, 

kiintyi niitä selatessani huomioni yhdessä varhaisimmista, vuoden 1885

almanakassa tammikuun 25 päivän ja helmikuun 15 päivän kohdilla oleviin

merkintöihin “Esitelmä Nuorisoseurassa” 
Lähde: Yhteisön voima 1 sivu 15







Olipa kerran...
joka päivä...

kunnes eräänä päivänä...
siitä johtuen...

kunnes viimein...
tämän tarinan opetus...



pyörän lyönti

kavun heitto
leskisillä juoksua

kissanhäntää köydellä

väkikartun veto

kilpa-ammuntaa

1900 luvun alun Pyrkijä-lehdessä esiintyä urheilua koskettelevaa aineistoa.
Santeri suositteli kesäjuhlien ohjelmistoon vanhoja kansanomaisia urheilu-
muotoja, kuten leskisillä juoksua, kavun heittoa, pyörän lyöntiä, väkikartun
vetoa, kissanhäntää köydellä tai kapulalla, kilpa-ammuntaa ja vastaavaa.
Yhteisön voima 1, sivu 337
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Mukana oli runoilija Juhana Heikki Erkko, jonka juhlarunon “Nuorten liitto” 
lausui näyttelijätär Maiju Rängman. Nuorisoseuraväen ihailema runoilija 
joutui kokousyleisön suosionosoitusten kohteeksi.
Lähde: Yhteisön voima 1, sivu 250 













Nuorisoseurakokouksessa Jyväskylässä 1895 käytiin pitkä keskustelu kysymyksestä, 

onko nuorisoseurojen suvaittava tanssia, ja päädyttiin tulokseen, että seurojen on

pyrittävä vähin erin saaman iltamiensa ohjelmaan leikkejä ja piiritansseja. 

Lähde: yhteisön voima 1, sivu 240



Tämän puutteen poistamiseksi olisi jokaiseen perustettava erityinen

“seurahuone-rakennus”, joka olisi varattu nimenomaan nuorison kokoontumis-

paikaksi. Seurahuone olisi rakennettava sellaiselle paikalle, jossa olisi sopiva 

viettää kansanjuhlia. Tällainen paikka saattaisi löytyä järven saaresta, vaaran 

rinteeltä tai joen varrelta. Muodostamalla syntyisi siitä puisto, jossa suvisin 

olisi viileä ja hauska seurustelupaikka, ei ainoastaan kisailevalle nuorisolle, 

vaan myöskin vakavasti istuvalle vanhustolle. Siellhän sopisi kilpailla

ulkoilmassa ja kehittää voimistelua kansassa sekä karkaista ja norjistaa nuori-

son jänteitä. Seudun kaunistelussa se miellyttävästi hivelisi matkailian silmää 

ja osoittaisi ulkomaalaisille, että me ymmärrämme hyväksemme käyttää luon-

non tarjoamia etuja maamme kaunistukseksi. 
Yhteisön voima 1, sivu 286-287







Pyrkijä 1888 nuorisoseuran äänenkannattaja
Miks ei voitaisi perustaa sanomalehteä myöskin varsinaisesti nuorison asiaa varten? 
Valistuneemman kansan nuorison tulisi tehokkaasti ottaa osaa toimitukseen; tuoda 
lehdessä esiin näkökohtiaan ja kokemuksiaan.
Lähde: Yhteisön voima 1, sivu 159  

Seuralehden nimen keksimisessä nähtiin melkoista vaivaa. Seuralehtien nimissä
ilmeneekin selvästi vuosisadan vaihteen kansannuorison ajatusmaailma ja ennen
kaikkea ne pyrkimykset, joita se nuorisoseuratoimintaan halusi yhdistää. Eniten
esiintyy seuralehdissä Taimi- ja oras nimisiä lehtiä; molemmathan kuvastavat
hentoja alkuja, joissa kuitenkin piilivät mahdollisuudet suureenkin kasvuun. 
Yhteisön voima 1, sivu 306 



Nuorisoseura ryhtyi heti julkaisemaan Antero
Vipunen- nimistä seuralehteä, pani jo syksyllä 1892 
pystyyn lukutuvan, perusti kolme pientä kirjastoa, 
järjesti yhdessä lukuyhdistysten kanssa
kansanjuhlia ja toimeenpani teemailtamia.
Lähde: Yhteisön voima 1 sivu 143





Pyrkijä no 9 1904 ( nuorisoseuralehti )
Mitä nuorisoseurat aikovat tehdä ensi talvikautena?
Kesä on kulunut. Sen harvinaiset hymyilyt ovat kadonneet, nekin.
Edessä on syksy, talvi. Nuorisoseurat ovat levänneet, niiden uusi
työkausi alkaa taas. Minkälainen työkausi? mitä aijotaan tehdä?
Lähde: Yhteisön voima 1, sivu178



Elokuun 7 päivänä 1881 kuulutettiin Kauhavan kirkossa että saman
päivän iltana alkaen klo 6 pidetään iltahuvit kansankouluhuoneella.
Esirippu oli valkoisten palttinaa. Sen keskelle oli maalattu suuri lyyra ja 
päälle kirjoitettu: “valoa kansalle”  sekä esiripun sivuille “Sitä kuusta
kuuleminen jonka juurella asunto.”
Lähde: Yhteisön voima 1 sivu 101

Hienoa, olette selvittäneet salaisuuden, joka on yhdessä tekeminen!
Nuorisoseuraliikkeen voima on aina ollut yhdessä tekeminen
 140-vuoden ajan, niin nytkin.

Yhdessä 140-vuotta!


