
Fakta
Kangasalan Nuorisoseura 
perustettiin 25.7.1897.
Nuorisoseura piti val-
takunnallisesti kärkisi-
jaa lukutupien määrässä 
vuonna 1901. Niitä oli 11.
Pirtin vihkijäisiä vietet-
tiin 16.7.1905. Rakennus 
sai sähkövalot 1913 ja te-
lefoonin 1915.
1914 lopulta Punainen 
Risti käytti Pirttiä sairai-
den ja haavoittuneiden so-
tilaiden hoitopaikkana.
1937 elokuvayhtiö Casino 
alkoi järjestää elokuvail-
toja Pirtillä.
Talvisodan aikana lotat 
käyttivät Pirttiä työko-
kouksissaan.
Vuosina 1941–44 puolus-
tusvoimat piti taloa hal-
lussaan.
Seura toimitti Pirtti-leh-
teä ja 1965 perustettua 
Kangasala-lehteä.
1970-luvulla Pirtti toimi 
matkailijoiden opastus-
keskuksena.
1989 järjestettiin ensim-
mäinen nuorten disko.
Salonkimusiikkitapah-
tumia alettiin järjestää 
1990-luvulla.
Vuosi 2012 on ollut Pir-
tin historiassa merkittä-
vä korjausrakentamisen 
vuosi.
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Ikinuori yhdistys juhlii 115-vuotisuuttaan Pirtillä
Kangasalan Nuorisoseuran pe-
rustamisesta tulee heinäkuun 
lopussa kuluneeksi 115 vuot-
ta. 

Nuorisoseuran tarkoitukse-
na oli ”herättää ja vireillä pitää 
kansassa ja erittäin sen nuo-
risossa isänmaallisen hengen 
elähdyttämää valistuksen har-
rastusta”.

Hyödyllisten tietojen kartut-
tamisen lisäksi kevyempääkin 
ohjelmaa tarvittiin. Se oli pe-
rinteistä, muun muassa lau-
lua, soittoa ja runonlausuntaa. 
Merkittävään asemaan nousi-
vat kokouksissa ja juhlissa pi-
detyt esitelmät.

Alkujaan seuran kokoukset 
pidettiin kirkonkylän kansa-
koululla ja juhlat Seurahuo-
neella ja Kangasalan kansan-
opistolla. 

Halu toimia seuran tilai-
suuksissa oli vähäinen, joten 
ajateltiin, että oma talo voisi 
auttaa asiaa.

Ilman lahjoituksia ei Pirttiä 
olisi voitu rakentaa. Vuoden 
1903 rajumyrsky kaatoi isän-
tien metsää ja puiden runkoja 
lahjoitettiin nuorisoseuralle.

Kaarle Tavela lahjoitti talon 
rakennukseen tuhat markkaa 
ja ilmaisen lautojen sahauksen. 
VPK lahjoitti tuhat markkaa 
ja vastineeksi se sai oikeuden 
käyttää Pirttiä ilman vuokraa. 
Pääosin rakentaminen hoidet-
tiin lainalla. 

Kunnan lainakirjasto siir-
rettiin Pirtille ja lisäksi kunta 
vuokrasi Pirttiä kunta- ja vero-
kokouksia varten.

Monenlaista käyttöä
Kangasala oli jo vuosisadan 
alussa yksi suurista matkailu-
pitäjistä kauniine harjuineen. 
Jotta rakentamista varten ote-
tut velat pystyttiin maksa-
maan, tarvittiin vuokratuloja.

Lisäksi oli tarve järjestää eri-
laisia tilaisuuksia. Parhaita esi-
merkkejä olivat vuosina 1908 
ja 1911 järjestetyt laulujuhlat.

Suojeluskunta vuokrasi 
Pirttiä maanpuolustuskurssi-
en pitoa varten. 1920-luvul-
la vuokraajiin kuuluivat myös 
kirkkovaltuusto ja käräjät.

Sotien jälkeen 1945 toimin-
ta virkistyi. 1946–47 seuraan 
kuului yli 500 jäsentä. Nuo-
risoseura piti yllä monenlaista 
toimintaa, kuten erilaisia ker-
hoja, soittokuntaa ja kuoroja.

Pirtin kunto todettiin hei-
kohkoksi 1960-luvulla. Kor-
jausten rahoituksen pesämu-
naksi tontista myytiin osa 
Puhelinosuuskunnalle.

Pentti Lahti-Nuuttila loi 
Pirtistä kuvan monimuotoise-
na kulttuuritoimintakeskuk-
sena. Pirtin kunnostamiseksi 
saatiin lahjoituksia.

1960-luvulla suuret ikäluo-
kat kasvoivat nuorisoikäisiksi 
ja toiminta jälleen vilkastui. 
Varojen keräystä varten järjes-
tettiin bingo ja kahvila.

Television tulo koteihin 
1970-luvulla aiheutti lopahta-
misen seuran toiminnassa.

1980-luvulla vuokraustoi-
mintaa aktivoitiin hankki-
malla isot astiastot. Häiden, 
syntymäpäivien ja erilaisten 
kokous- ja esitelmätilaisuuk-
sien viettopaikkana Pirtti on 
saavuttanut suosiota.

Pirtti kuntoon  
1990-luvulla on ollut Pirtti 
kuntoon -projekti. Muun mu-
assa ikkunat ja julkisivulau-
doitus uusittiin ja talo maalat-
tiin keltaiseksi.

Nuorisoseura päätti myy-
dä Hämeen Sähkön osakkeet 
Vattenfallille korjauksien ra-
hoitusta varten.

Varoja remontteihin on saa-
tu erilaisten avustuskanavien 
kautta, joista merkittävin on 
ollut opetusministeriön seu-
raintaloille myöntämät perus-
korjausavustukset.

Myös Kangasalan kunta on 
tukenut Pirtin peruskorjaus-
ta.

Kuluva vuosi on Pirtin histo-
riassa ollut merkittävä korjaus-
rakentamisen vuosi. Keittiöi-
den remontit on saatu tehtyä. 
Uudet ulko-ovet asennettiin 
huhtikuussa.

Ulkokaton korjaus on me-
neillään ja lumiesteet asenne-
taan vielä tämän heinäkuun 
aikana.

Orkesterihuoneeseen teh-
dään pintaremonttia ja näyt-
tämön verhot uusitaan. Ylä-
kerran tiloja pyritään saamaan 
aktiiviseen käyttöön. Raken-
nuksen lämmöneristyssuunni-
telmia työstetään.

Arvostettu rakennus
Varainhankinnassa merkittä-
vä tulonlähde on Pirtin tilojen 
vuokraus. Suurena apuna on 
meneillään oleva haastekam-
panja. Pirtti-tauluja on myös 
jälleen myyty.

Monenlaista toimintaa on 
nuorisoseura 115-vuotisen tai-
paleensa aikana ehtinyt har-
joittaa ja näin jättänyt pysyvät 
jäljet paikkakunnan kulttuu-
rielämään.

Seuran merkittävin ja konk-
reettisin panos Kangasalle on 
Pirtti ja sen ylläpito. Nuoriso-
seurantalo on yksi vanhimmis-
ta kirkonkylään rakennetuista 
ja nykypäiviin asti säilyneis-
tä rakennuksista. Pirtin eteen 
tehdyt talkootunnit ovat koti-
seututyötä parhaimmillaan.

Tänäkin päivänä tavoitteena 
on toteuttaa jäsenistön tarpeita 
ja toiveita parhaalla mahdolli-
sella tavalla. 

Jäsenten enemmistö koos-
tuu yli 60-vuotiaista ikinuo-
rista.

Nykynuorten ajankäytös-
tä kilpailevat tietokonepelit ja 
sosiaalinen media.

Ulla Muranen

Lähde: Marko Johanssonin laa-
tima Kangasalan Nuorisoseura 
ry:n 100-vuotishistoriikki. 

Syntymäpäivänäyttely ja 
kahvitarjoilu Pirtillä 
keskiviikkona 25.7. 
kello 12 lähtien.

Kangasalan Nuorisoseuran talo Pirtti vihittiin käyttöön heinäkuussa 1905. Sen suojissa on juhlittu monet juhlat ja pidetty monet ko-
koukset. Siellä on katsottu elokuvia sekä hoidettu sairaita ja haavoittuneita sotilaita. Ensi keskiviikkona siellä vietetään Nuorisoseu-
ran 115-vuotisjuhlia.

Vanha kuva ajalta, jolloin Pir-
tillä toimi säästöpankki. Kuva 
Olavi Anttilan kirjoittamasta 
kirjasta 110 kehityksen ja kas-
vun vuotta, Kangasalan histo-
ria III 1865–1975.


