
Sydänmaan pienviljelijäyhdistys 70-vuotta
(historiikki esitelty yhdistyksen 70-vuotisjuhlassa 14.11.1998 Sydänmaan ala-asteella)

Sydänmaan PVY:n 70-vuotinen toiminta on koskettanut lähes jokaista sydänmaalaista 
perhettä ja lukuisia lähikylien ja kaukaisempiakin rauokakuntia; parhaimmillaan jopa 
viidennessä polvessa. Toiminnassa yhdistyy sekä jatkuvuus – vasta neljäs puheenjohtaja 
luotsaa yhdistystä tällä 70-vuotisella taipalella – että avoimmuus muutoksille, uusille jäsenille 
ja vaikutteille. Sydänmaan PVY on tarjonnut jäsenistölleen positiivisen henkireiän – 
varhemmin lähes ainoa – ulos arkisesta aherruksesta ja ahtaasta elinpiiristä. Järjestön kautta 
vähäväkisemmällekin jäsenistölle tihkui suuren maailman tuulahduksia; konsulentit kulkivat;
tuli uusia työtapoja ja muitakin tapoja, opastusta, ammattikirjallisuutta, työvälineitä, 
siemeniä...

Yhdistyksemme alkuvuosikymmenille oli ominaista luja tulevaisuudenusko, pakottava tarve 
parantaa puutteellisia oloja ja halu toimia tätä päämäärä kohti tisten, samanhenkisten 
naapurien ja naapurikyläläistenkin kanssa. Ulkoiset uhkat – maailmanlama ja rankat 
sotavuodet- pikemminkin vain lujittivat yhteistä tahtoa ja hioivat yhteistoimintaa. 
Perisuomalainen ”minä itse” -henki sai väistyä.

Keski-ikäinen yhdistys 70-80-luvuilla sai ikäänkuin  huokaista menneistä kovista ajoista: 
yleinen hyvinvointi alkoi antaa tilaa yhä vivahteikkaammalle yhteistoiminnalle. Opiskeltiin 
monenmoisia kädentaitoja ja muutakin tarpeellista ja viriteltiin virkistys- ja huvitoimintaa. 
Toiminnan painopiste yhdistyksessämme onkin siirtynyt yhä enemmän yhdessä viihtymisen, 
yhdessä tekemisen, retkeilyn ja ajankohtaisten kysymysten selvittelyn suuntaan.

Yhdistyksen perustamisen taustaa
Pienviljelijäyhdistysten ja niitä yhdistävien Pienviljelijäin Keskusliiton (perustettu 1922) 
alullepanijana oli prof. Hannes Gebrand. Hän – perehdyttyään henkilökohtaisesti pienviljelijöiden 
ongelmiin – totesi, miten heikossa tilassa Suomessa itsenäistymisen jälkeen muodostetut 
itsenäistyneiden torpparien pientilat ja useinkin korpeen raivatut uudet asutustilat olivat. Hän katsoi,
että vain pienviljelijäväestön omasta piiristä ja omien tarpeiden mukaan viriävä kehitys voi nostaa 
sen aineellista ja henkistä hyvinvointia, tavoitteena ”mittava itsenäinen isäntä”.

Tätä omatoimista kehitystä edistämään alkoivat pienviljelijät ympäri Suomea perustaa omia 
yhdistyksiä. Halu omaksua uutta tietoa oli suuri aikana, jolloin varsinkin syrjäseuduilla 
koulunkäyntimahdollisuudet olivat vähäiset.

Sydänmaalla pienviljelijäyhdistystoiminta tuli vuonna 1928 tunnetuksi Frans Lammin kautta. (Fr. 
Lammi piti ratatieaseman vierellä kyytiasemaa ja kestikievaria). Alkuvuodesta -28 Lammi sai 
kyydittäväkseen Pienviljelijäin Keskusliiton konsulentin ja tämä kysyi, joko kylässä toimii 
pienviljelijäyhdistys. – Ei toiminut. Seuranneesta keskustelusta syttyi kipinä, joka johti oman 
järjestön perustamiseen.

Sydänmaan Pienviljelijäyhdistys r.y.
Yhdistystä perustamaan tuli 25.4.1928 neljätoista valveutunutta maanviljelijää Sydänmaalta ja 
Kaukomäestä:

Fredrik Vanha-Uola (yhd. pj. v. 1928-40) Kalle Salminen
Rikhard Siiri Nestor Valiin
Isak Uusi-Uola Frans Vaimala



Vihtori Rauvola Frans Lammi (sihteeri v. 1928-53)
Nestor Nikula Isak Rauvola
Hemmi Uotila Einar Vanha-Uola
Juho Lehtimäki Viljo Nikula

Sydänmaan pienviljelijäyhdistyksen tarkoitus sääntöjen mukaan on hankkia jäsenilleen 
ohjausta ammattiasioissa ja monin tavoin edistää jäsenistön taloudellista ja henkistä kasvua 
mm. neuvonnan, opetuksen, erilaisten tuotantokilpailujen ja retkeilyjen avulla, sekä toimia 
poliittisesti puolueettomana etujärjestönä. Yhdistyksen jäseneksi voi päästä pienviljelijä tai 
muu pienviljelyksen etuja harrastava henkilö, jonka yhdistyksen johtokunta hyväksyy.

”Toivossa aikain parempain...” (Pienviljelijäin laulu)
Sydänmaan pienviljelijäyhdistyksen toiminta alkoi suurella innostuksella. Syksyllä 1928 pidettiin 
Frans Lammilla ensimmäinen ompeluseura, jossa oli ”mahdottomasti” väkeä ja tunnelma korkealla,
suorastaan juhlallinen.

Toiminnan vakiintuessa pidettiin syys- ja kevätkokousten lisäksi ompeluiltoja jopa joka 
toinen viikko. Niissä esiteltiin kotitekoista ohjelmaa; runoja, laulua ja leikkejäkin. Oma 
lehti, ”Tähkä” ilmestyi jonkin aikaa. ”Tähkä” kirjoitettiin käsin. Siihen koottiin jäsenten 
kirjoitelmia ja sitä luettiin ääneen ompeluseuroissa. Nuorempien osanottajien kesken taisi 
olla pientä silmäpeliäkin, kun kokouksen alussa jaettiin henkilökohtaista ”huvipostia”. 
Ompeluseuroihin saattoi kertyä väkeä yli sadan hengen – olihan kylässä silloin paljon väkeä.
Kaikki sopivat silloinkin yhteen, niin pienet kuin suuremmatkin viljelijät ja myös palkolliset 
ja nuoriso. Mutta pienet lapset jätettiin kotiin. Tilaisuudet kiersivät talosta taloon. Tavaksi 
vakiintuivat tiettävästi myös määrätyt yhteislaulut, esim. ”Talonpoika taitava...”, 
”Pienviljelijäin laulu” ym.
Yhdistyksen alkutaipaleella mukana olleet jäsenet muistelivat, että osallistuminen PVY:n 
toimintaan tuntui kaikkein tärkeimmältä ja innostavimmalta asialta silloisissa elämän 
ympyröissä. Matkakaan ei tuntunut pitkältä, vaikka yhteisiin tilaisuuksiin piti kulkea jalan 
tai polkupyörällä.

Vielä 60- ja 70-luvulla ompeluiltoja pyrittiin pitämään kerran kuussa ja niissä tarjottiin jäsenten 
toiveiden mukaista opetusta tms. valistusta. Ompeluiltojen tuotolla (arpajaistulot ja kahvirahat) oli 
suuri merkitys yhdistykselle; rahaa kerättiin esim. koneiden, astioiden, kilpailupalkintojen yms.  
hankintaan.
Ompelu- eli tupaillat ovat 90-luvulla jääneet historiaan. Kokoontumisten aiheiksi ovat sen sijaan 
tulleet esim. retket, matkat, lyhytkurssit mitä moninaisimmista aiheista, harrastukset (mm. naisten 
voimistelu), tanssit yms huvit; mainittavimpina edelleen vappujuhlat ja joulujuhlat.
Koko toimintansa ajan PVY on hoitanut tiedottamisen jäsenille ”tolppailmoituksilla”. Se on ollut 
hyvä ja halpa menetelmä. Sähkötolpat on vuosien mittaan toki korvattu keskeisiin paikkoihin 
sijoitetuilla ilmoitustauluilla, joita ahkerasti ohikulkiessa seurataan. Lehti-ilmoituksiin on 
turvauduttu esim. maksullisten retkien viimeisten paikkojen täyttämiseksi ulkopuolisilla.

Neuvonta, kurssit, kilpailut
Pienviljelijäin Keskusliitto, piiriliitot ja paikallisliitot palkkasivat kenttätyöhön eri alojen neuvojia, 
joita yhdistykset voivat pyytää antamaan tarpeelliseksi katsomaansa opetusta. Alussa varsinkin 
peruselinkeinoja kehitettiin pitkien kurssien ja ”kädestä pitäen” tapahtuvan viljemäkohtaisen 
neuvonnan avulla. – Viimeistään naapurin parempi menestys vakuutti epäilijät uudistusten 
tarpeellisuudesta. ”Markka on paras konsulentti”.
Vuoden 1930 jälkeen alkoi voimakkaana kanatalousinnostus. Prof. Gebhard arvosti erityisesti 
kananhoitoa ja edellytti neuvojien edistävän sitä aktiivisesti ”menestyvän pienviljelyksen 
luontaisena tuotantomuotona”. Neuvojien laskelmat osoittivat, että esim. 100 kanan kanala tuotti 



vuodessa voittoa 6000 mk. Kananhoito tarjosi koko perheelle, etenkin nuorisolle työtä. Kanoista 
saatu rahatulo päätyi isännän taskuun tuona aikana. Sydämaallakin melkein jokaiseen taloon tehtiin 
kanala.
Yleismaailmallinen lama-aika koetteli 30-luvulla myös Suomea; oli paljon työttömiä ja puute 
välttämättömyyshyödykkeistäkin. Sydänmaan kylässä riitti työtä ja toimeentuloa – mm. kanatalous 
sitä osaltaan turvasi. – Ajalle kuvaavaa on, että esim. v. 1934 jäsenmaksuja alennettiin.

Sydänmaan PVY ryhtyi omalta osaltaan innolla järjestämään kursseja ja neuvontaa ja hankkimaan 
yhteisiä koneita. Neuvojia (konsulentteja) pyydettiinkin ahkerasti yhdistyksen tilaisuuksiin ja 
tupaillassa voi olla kaksikin neuvojaa eri aiheista. Myö oma kirjasto perustettiin. (Joka ”löytyi” 
yhdistyksen 60-vuotisjuhlien alla Satolan ullakolta).

Eräs ensimmäisiä kursseja oli 16.-24.4.1929 järjestetty kotitalouskurssi. Sen piti 
kotitalousneuvoja Ida Murtomaa (o.s. Hirvonen) Satakunnan piiriliitosta. Kurssille osallistui 
yhteensä 26 emäntää ja neitoa, ja heille karttui pienen keittokirjan verran muistiinpanoja. – 
Mutta päättäjäisillanvietolle ei yhdistyksen puheenjohtaja antanut lupaa.
Muista ”isoista” kursseista voi mainita mm.:
– v. 1931 kaksiviikkoinen karjanhoitokurssi
– v. 1937 kaksiviikkoinen kotitalouskurssi
– v. 1938 ensimmäinen mehiläistenhoitokurssi, jossa tehtiin olkipesiä ja hunajalaatikoita.
– Vielä v. 1962 pidettiin kaksivikkoinen ompelukurssi, jonka päätti illanvietto ja 
kurssilaisten mannekiiniesitys.
(Kts. Liite 2; esimerkkejä PVY:n järjestämistä kursseista ym. opetuksesta.)

Erityisen odotettuja olivat yleensä kurssien päätteeksi järjestetyt illanvietot. Tanssit 
jäjestettiin tiettävästi vain kerran ennen sotia (v. 1931 Satolan suulissa), sillä puheenjohtaja 
katsoi, ettei sellainen toiminta sopinut PVY:lle. Iltamissa ja ompeluseuroissa oli silti 
yllinkyllin muuta ohjelmaa ja sen ohella aina ammattiasiaakin.

Pienviljelijäyhdistyksen toiminnan luonteeseen kuuluivat alusta asti tuontato- ja taitokilpailut. 
Lyhyiden kilpailujen ohella oli 1-, 2- tai 3-vuotisiakin kilpailuja, joihin osallistuttiin: Esim. 
lannanhoitokilpailut (vuosikymmenien mittaan useita), karja- ja kanatalouskilpailut, maatalouden 
työkoneiden hoito-ja kyntökilpailut, juurikasvien, turnipsin ja myöhemmin sokerijuurikkaan 
viljelykilpailut ja käsityökilpailuja.
Myös sonniosuuskuntaa puuhattiin. Muistoista löytyi, että hankittiin jalostussonnikin, joka kiersi 
useammassa navetassa. Puuhattiin myös liittymistä karjantarkkailuyhdistykseen.

Kun karjaa oli lähes joka talossa, oli lannan käsittely erityisen työtä teettävä ja vihattu – ja 
siksi usein huonosti hoidettu – työ. Sanottiin, että ”pahimmat kolme työtä, mitä tunnettiin 
olivat lukukinkerit, sikalahti ja sontatunkion kääntäminen”. Pienviljelijäin Keskusliitto pyrki
voimaperäisesti muuttamaan tätä asennetta, tavoitteena tuon arvokkaan luonnonvaran oikea 
talteenotto ja käyttö. Lannnahoitokursseja ja -kilpailuja pidettiin alusta alkaen 50-luvulle 
saakka. (Valmista ei silti tullut: asia on tullut uudelleen ajankohtaiseksi 
ympäristönsuojelukysymyksenä varsinkin EU-määräysten myötä.)
Yhteiskunnallisen muutoksen laatua ja laajuutta kuvaa hyvin karjan vähentyminen kylässä: 
Ensimmäisen historiikin laatija Aino Nikula laskeskeli, että vielä v. 1946 aamulypsylle 
Sydänmaan kylässä lähti 75 naista; v. 1988 enää 5 henkilöä, nykyään vain 3.

Konsulentit kävivät tarkastamassa kilpailutyöt ja suorittivat arvostelun. Tavoitteena oli uusien 
työtapojen, koneiden ja esim. kasvilajikkeiden käyttöönotto, minkä katsottiin parhaiten onnistuvan 
kilpailuhengen ja naapurien esimerkin kautta. Vuosien mittaan tulivat tutuiksi ja odotetuiksi 
vieraiksi monet oman järjestön ja myös muutaman muiden järjestöjen neuvojat. (Kts. Liite 3).



Hiljaiseloa
Hyvällä alulla olleen kehityksen katkaisivat talvi- ja jatkosota. Kotikylässä voimat oli keskitettävä 
välttämättömien töiden läpiviemiseen ja pula-ajan aiheuttamien ongelmien ratkomiseen, kun suurin 
osa mieheistä oli rintamalla. Välttämättömät työt lankesivat suurelta osin kotijoukkojen naisille.

Sydänmaan PVY:n toiminta hiljeni, mutta täysin se ei lakannut. Puheenjohtaja vaihtui vuonna 1940 
ensimmäisen puheenjohtajan Fr. Vanha-Uolan kuoleman johdosta. Uudeksi puheenjohtajaksi 
valittiin toiminnassa pitkään mukana ollut Toivo Rihtimäki. Uusi  puheenjohtajakaan ei saanut 
toimintaa vilkastumaan, koska yhteiskunnallinen tilanne oli vakava ja vaikea. Pidettiin sentään 
muutamia sääntömääräsiä kokouksia, vaikka osanottajaluku jäi pienemmäksi kuin koskaan. Huveja 
ei järjestetty.

Uusia tuulia
Pienviljelijäyhdistyksen toiminta on myötäillyt valtakunnallista kehitystä; kun ennen 50-lukua 
pyrittiin luomaan viljelijälle ammattitaitoa, tehostamaan tilojen hoitoa ja lisäämään viljelmän 
monipuolisuutta ja omavaraisuutta muuttui sotien jälkeen painopiste vähitellen tuotannon 
keskittymisen, koneistumisen ja pitkälle viedyn erikoistumisen suuntaan. Myös maaltapako 50- ja 
60-luvuilla – etupäässä nuoren työvoiman siirtyminen kaupunkeihin – toi suuria muutospaineita.

Tärkeiksi kehityskohteiksi koko maassa nousivat sodan jälkeen esim.:
– Pellonraivaus ja -parannus (kivien raivaus ja salaojitus), koska maataloutta pyrittiin joutaisasti 
koneistamaan.
– Peltojen viljavuuden tarkkailu
– Sokerijuurikkaan viljelyn yleistyminen
– AIV-rehun yleistyminen karjanruokintaan
– Uudet erikoistumismahdollisuudet kuten sikatalous, lihakarjatalous, kanatalous
– Työtehokysymysket
– Työterveyskysymykset, jne.

Sodan jälkeen jo v. 1944 alkoi Sydänmaan PVY:n toiminta vähitellen viritä uudelleen. Tällöin 
päätettiin edistää puutarhatuotantoa, pidettiin kurssit ja aloitettiin esim. avomaankurkun ja tomaatin 
lajikokeet. Salaojitus oli ajankohtainen ja siitä pyydettiin luoennoitsija paikalle, mikä myöhemmin 
johti käytännön toimiin pellolla. Kun Turengin sokeritehdas aloitti toimintansa sodan jälkeen, alkoi 
Sydänmaalla sokerijuurikkaan viljely. Tarvittiin juurikkaan viljely- ja harvennuskursseja ja 
koneitten käytön opettelua. Tämä johti myös vuosien mittaan toistuviin, yhä tehokkaampien 
koneitten hankintoihin.

Sota-aika heijastui 40-luvun lopulla yhä esim. ompeluilloissa: kahvirahan sijasta kannettiin 
”korvikemaksua” (naiset 5 mk, miehet 10 mk!). Raskaitten sotavuosien jälkeen kangasteli 
iloisempi tulevaisuus: valittiin yhdistykselle ”huvitoimikunta”, muutaman kerran jopa 
”tanssitoimikunta” – tietysti myös yhdistyksen toiminnan ja hankintojen rahoittamiseksi.
Nykyään valitaan vuosittainen retkitoimikunta, jonka tehtävänä on kuulostella jäsenistön 
toiveita, suunnitella ja järjestää toivottuja retkiä ym. huveja.

Pienviljelijäin Keskusliitto kehitti neuvontapalvelujaan uusia tarpeitaan vastaavaksi. V. 1951 tuli 
Agrol. Erkki Kiviranta liiton neuvojaksi myös Sydänmaalle. Hänen työnsä jaksui vuoteen 1987 
saakka ja kattoi laajan kentän aina viljavuustutkimuksista traktorinajokortteihin, 
uudisraivaustarkastuksista tietokilpailuihin (osittain vapaa-ajallakin vuoteen 1993 asti) ja on 
koskettanut lähes joka viljelmää. Kiviranta on tällä alueella tehdyn 37 neuvojavuotensa aikana ollut 
erittäin tärkeä tekijä Sydänmaan PVY:n toiminnassa.

V. 1958 PVY:n puheenjohtaja Rihtimäki kuoli äkillisesti ja yhdistykselle tuli eteen puheenjohtajan 



valinta. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Erkki Nikula, joka oli aikaisemmin toiminut yhdistyksen
sihteerinä. Muutos ravisteli yhdistystä; puheenjohtajan vaihdos keräsi jäsenistön entistä 
runsaslukuisempana suunnittelemaan vastaista toimintaa. Yhdistys uudisti konekantaa, mikä 
edelleen aktivoi jäsenistöä. Tästä alkoi selvästi yhdistyksen kasvu ja ”uusi tuleminen”.

Esimerkkina v. 1968 toimintakertomus
”Yhdistyksen puheenjohtajana on ollut Erkki Nikula, varapj:na Oskar Virtanen, sihteerinä 
Osmo Valtanen, rahastonhoitajana Kirsti Norokallio. Jäsenistä naisia 27, miehiä 41, yht. 68. 
Yleisiä kokouksia 2, osanottajia yht. 44, ompeluseura on ollut samassa yhteydessä. 
Johtokunta kokoontunut 2 kertaa.”
Kirjanpito- ja piirakkakurssit pidettiin talvella, inventaarikurssit syksyllä, osanottajia yht. 72.
Vappujuhlat pidettiin entiseen tapaan ja niissä oli työkilpailut, osanottajia 36. Lisäksi 
kenttäpelit.
Osallistuttu paikallisliiton edustajakoukoukseen sekä samassa yhteydessä pidettyihin 
taitokilpailuihin, jossa miesten sarjassa Taisto Yhdistyssaari voitti I palkinnon ja valittiin 
Keskusliiton vastaavaan kilpailuun.
Naistoimikunta järjesti ravintolan talvella Eurajokihiihdon yhteydessä. Loppuvuodesta 
tehtiin retki Poriin Satakunnan Osuusteurastamoon, mukana 23 henkilöä.
Koekenttiä oli 1 heinänlannoituskoe. ”Yhteistyötä” tilattu 5 kappaletta” (Pienviljelijäin 
Keskusliiton jäsenlehti).

Sydänmaan PVY:n koneet
Mikä tärkeintä, yhdistyksen koneet ovat toimineet koko ajan ja esim. sota-aikana ne olennaisesti 
auttoivat kotijoukkojen selviytymistä. Käytössä olivat tuolloin ainakin pellavan puhdistuskoneet, 
viljan- ja perunanlajittelijat, hevoshara ja planet junior -käsihara. Koneista pidettiin ja pidetään yhä 
hyvää huolta ja konekantaa on täydennettty aikojen kuluessa jäsenten tarpeiden ja yhdistyksen 
rahavarojen mukaan.

Keskeinen toimintamuoto on ollut ja yhä on koneiden ja astiaston vuokraus sekä jäsenille että 
ulkopuolisille. Ei-jäseniltä vuokra on kaksinkertainen, mutta silti erittäin kohtuullinen. Vuokrilla on 
pystytty merkittävältä osin rahoittamaan kaluston hankinta ja huolto. Yhteinen käyttö on sujunut 
sopuisasti ja kitkattomasti.

Yhdistyksen pöytäkirjoissa kulkee lähes vuosittain maininta, että ”vanhoista koneista ollaan 
tarkkana, ne kunnostetaan tarpeen mukaan ja säilytetään huolellisesti”. Koneiden huoltoa ja 
korjausta on käytetty myös esim. hitsaus- ja korjauskurssin aiheena.
Mikäli kone on jäänyt tarpeettomaksi yhdistykselle, se on yleensä myyty huutokaupalla. 
Vanhaa ”antiikki”kalustoa on lahjjoitettu Eurajoen maatalousmuseolle. Yhdistyksen 
nuorempikin polvi kävi pari vuotta sitten polkupyöräretkellä ihailemassa museon kokoelmia.

Nyt 90-luvulla PVY:n konekanta on lähes täysin uudistunut ja ajanmukaistunut. 
Sokerijuurikasharan, betonimyllyn ja klapikoneen ohella löytyy esim. kivikoukku, piennaräes, 
maaliruisku, kotipuutarhureille puutarhajyrsin ja moottorikäyttöinen reppuruisku, ym. Myös astiasto
ja kahvinkeitin ovat kysyttyjä. Yhdistyksen jäsenille toimitetaan ajan tasalla oleva vuokraushinnasto
koneista ja astioista.

Jäsenistö
PVY:n nimellinen jäsenluku pysytteli alkuvuosikymmenet melko tasaisesti 20-40 jäsenen vaiheilla, 
sillä tuohon aikaan jäseniksi luettiin vain miehet. Naiset, nuoret ja palvelusväki olivat muuten vain 
innolla mukana. Sotien jälkeen jäsenmäärä hypähti ylöspäin, kun jäsenyys laajennettiin koskemaan 
myös toista sukupuolta, ja mukaan tuli seudulle kotiutuvia siirtokarjalaisiakin. Pikkuhiljaa 



jäsenmäärä kiipesi ylöspäin (50-60-luvuilla määrä vaihteli 60-80 jäsenen välimailla), mutta vasta 
vuonna 1984 ylittyi sadan jäsenen raja. Vuonna 1988 jäseniä oli ennätykselliset 125, joista 
viljelmän haltijoita enää 39.

Jäsenmaksu ei ole ollut esteenä osallistumiselle. Sodan jälkeen (silloisella rahanarvolla) 
jäsenmaksu oli 30 mk (perheenjäsen 15 mk). Maksua korotettiin v.1953, jolloin jäsen 
maksoi 50 mk ja perheenjäsen 30 mk. Vuonna 1963 maksu korotettiin 1 markaksi, 
perheenjäseneltä 50 penniä (Suomessa tehtiin kahden nollan leikkaus rahan nimellisarvossa)
ja sellaisena se säilyi vuoteen 1970 asti, josta alkaen jäsenmaksuja on pienin portain nostettu
nykyiseen 30 mk varsinainen jäsen, 15 mk kannatusjäsen ja 10 mk perheenjäsen.

Jos kyseessä oli pelkkä syys- tai kevätkokous ilman ompeluseuroja, saattoi paikalle tulla 
alkuvuosina vain miesväkeä. Tapana oli, että yhteistilaisuuksissa miehet istuivat tupakoiden ja 
kokousta pitäen eri huoneessa kuin naiset; naiset taas omassa huoneessaan käsitöitä tehden ja 
puhellen. Kun tuli kyse naisia koskevista asioista: kursseista, neuvonnasta tai hankinnoista, käytiin 
ovelta kyselemässä naisten toivomuksia. Tietysti asioista puhuttiin ennalta ja kokoukset lähinnä 
vahvistivat jäsenten toivomukset. Tiettävästi naiset ovat saaneet äänensä riittävästi kuuluville. 
Johtokunnan varsinaisiksi jäseniksi naisilla ei ollut asiaa ennen vuotta 1997, vaikkakin jonkin 
kerran varajäseneksi lipasahti nainen. Paineita esiityi aikojen mittaan ”naisnäkökulman” 
vahvistamiseksi ja niinpä v. 1953 yhdistykselle perustettiin Naistoimikunta.

Jäsentoiminta, huvit, juhlat
Sydänmaan PVY:n toiminnan rungon ovat muodostaneet kevät- ja syyskokoukset ja talviaikaan 
pidetyt ompleu- ja tupaillat. Näihin on sisältynyt myös opetuspuolta: jostain ajankohtaisesta 
aiheesta on pyydetty asiantuntija paikalle esitelmän pitoon. Nyttemmin ei enää ole järjestetty pitkiä 
kursseja, poikkeuksena ensiapukurssi. Kurssit, retket, vappu- ja pikkujoulujuhlat muodostavat 
odotettuja kohokohtia jäsenistölle.

Vuonna 1938, PVY:n kymmenvuotisjuhlista, alkoi pitkä perinne; alettiin järjestää kevätkokouksen 
yhteydessä työ- ja taitokilpailuja, joiden jatkona oli ompeluseurat tai iltamat kevyempine 
kilpailuineen ja arpajaisineen.
Alussa kevätkokous liittyi Pääsiäisen puolipyhiin, joten ajankohta hieman vaihteli. Vuonna 1956 
työ- ja taitokilpailut sijoitettiin nykyiselle paikalleen vappuun, ja sen nimikin pikkuhiljaa muotoutui
”vappujuhliksi”.

Työ- ja taitokilpailut toteutettiin vuoteen 1979 asti liki samansisältöisinä: miesten sarjat 
olivat heinäseipään, kirvesvarren ja luudan teko; naisten sarjat perunankuorinta ja 
sukankutominen; nuorille joskus virkkaussarja. Kilpailuihin suhtauduttiin 
huumorivoittoisella vakavuudella, kuka voittoa tavoitellen, kuka sitkeästi ahertaen. Kilpailut
olivat sekä aika- että laatukilpailuja: nopeus oli tärkeää, mutta yhtä tärkeää oli työn hyvä 
laatu.
Esim. perunankuorintakilpailussa kukin sai 2 kg tasalaatuisia perunoita kuorittavakseen ja 
aloitus tapahtui yhtäaikaisesti. Tavoiteltiin nopeutta, mutta arvostelu otti huomioon myös 
työn laadun, kuoret punnittiin, silmut yms. tutkittiin.
Sukankudontakilpailu saattoi olla esim. määräaikainen, jolloin työn määrä ja laatu ratkaisi, 
tai määrämittainen, jolloin tietysti aika ja laatu ratkaisi.
1950-luvulla alkoi vakiintuineissa sarjoissa ilmetä kilpailuväsymystä, kun heinäseiväs 
lakkasi olemasta tarve-esine (ja kun kukaan ei mielellään ”hävinnyt”). Sarjoja uudistettiin 
muuttamalla esim. perunankuorinta miesten ja poikien lähinnä leikkimieliseksi kilvaksi. 
Perunoiden määrääkin vähennettiin kilpailun keventämiseksi. Hurtti huumori siivitti käsien 
aherrusta (”Ei se nii nuukka, vaikk paksemppi kuori otta – sioill ne anneta”).
Arvosteluraadin muodosti yleensä liiton neuvoja yhdessä 2-3 yhdistyksen oman jäsenen 



kanssa. Palkinnoksi voittajille jaettiin komeat kunniakirjat.
Monenlaista hupia oli suunniteltu työkilpailujen jälkeiseen iltaan. Suosittuja olivat 
nuolenpaiskinta eli tikanheitto ja renkaanheitto. (Renkaat taitavat olla alkuperäiset ja niiden 
tapana on joutua hukkaan vuoden aikana – nykyisinkin ”Renkaanheitto järjestetään jos 
renkaat löytyvät”). Heitot olivat maksullisia, mutta voittajille jaettiin palkinnoksi 
hopealusikat. Joskus mukana oli myös esim. kilpailua varten leivotun ”nisuäijän” nimen 
arvauskilpailut: arvaukset olivat maksullisia ja oikein arvannut sai nisuäijän itselleen. 
Ohjelmaan kuului myös naruongintaa lapsille, arpajaiset ja tietysti kaikille simaa ja 
pullakahvikestitys. Huvit muodostivat sievoisen lisätulon PVY:n kassaan.

Agrologi Erkki Kiviranta on järjestänyt toimiaikansa alkuvuosista (1951/1952) aina vuoteen 
1993 jatkuneen, kaikille yhteisen ”Taidossa talonpito” – tietokilpailun, joka osin 
yleissivistystä, osin ammatillista tietämistä mittaavana muodostui hyvin suosituksi – sen 
voitto suureksi haasteeksi – ja se synnytti runsaasti jälkipuintia kiperimmillä 
kysymyksillään. Vuodesta 1994 alkaen Mari Vanha-Uotila on järjestänyt ”Taidossa 
talonpito” -kilvan.

Vuonna 1979 vappujuhlien kilpailut uudistettin: entisistä työkilpailuista jäi vain luudanteko 
avoimena sarjana kaikille, samoin kuin linnunpönttö-sarja. Uutuutena tuli naisten ja nuorten 
kukka-asetelmien teko, joka jatkui vuoteen 1991. Pajupillin tekoakin on yritetty, mutta pajun
kuori ei tahdo vielä vappuna irrota. Arvostelu tapahtuu kaikkien läsnäolevien ”henkilö- ja 
ääni” -lippuäänestyksellä. Aikuisille ja nuorille on ryhdytty pitämään polkupyörällä taito-
ajokilpaa lautaa pitkin, ja viime vuosina on kokeiluluontoisesti yritetty erilaisia monitoimi-
viestikilpailuja. Pikkuväelle on ihan omia huveja: pallonheittoa, leikkitraktorilla 
taitoajokilpaa (kaikki palkitaan) ja narunnyppäystä eli -ongintaa; ym. hauskaa. Uutena 
leikkimielisenä tietokilpana alkoi 80-luvulla ”Luontopolku”-maastovisa, joka on saanut 
runsaan osanoton, joskin joskus vähän moitteitakin liiallisesta vaikeudesta.

Sydänmaan PVY on perinteisesti järjestänyt yhteisiä matkoja. Jo 30-luvulla yhdistyksen jäsenet 
matkasivat kuorma-auton lavalla pitkin kuoppaisia hiekkateitä maatalousnäyttelyihin, maatalouden 
koeasemille, kiinnostaviin tuotantolaitoksiin ym., sekä virkistys- ja kulttuurikohteisiinkin. 
Paikallisliiton ennen sotia järjestämät maakuntaretkeilyt tulivat lopulta niin suosituiksi, että ne 
”päätettiin lopettaa liian runsaan osanoton takia”.

Nykyäänkin PVY:n jäsenet retkeilevät ahkerasti (melko hyviä teitä pitkin nykyisen puheenjohtajan 
Unto Lannen kuljettamalla mukavalla linja-autolla).

Muutamia esimerkkejä retkistä ja muusta toiminnasta:
– maatalousnäyttelyt; pari viime vuotta on jätetty väliin.
– teatteri tms. kulttuurikohteet vuosittain,
– kotiseuturetket (useana vuonna lähikuntiin),
– 1985 neljän päivän matka Visby'hyn Ruotsiin
– 1986 kahden päivän retki Pohjois-Karjalaan Bomba-talolle ”Kalevala”-esitykseen
– Ahvenanmaa
– Hiihtolomaretket Levi-tunturille
– Päiväretket Eden-kylpyläparatiisiin
– ym., ym.

– hiitokilpailuja järjestettiin -60 ja -70 -luvuilla
– -80 ja -90 -luvuilla reippaita ulkoilupäiviä sekä koululla että kodeissa
– yhdistys on pyrkinyt muistamaan nykyajan vähäosaisia: v. 1983 jouluksi naistoimikunta 
lähetti 100 kg vaatetavaraa kahdelle Pohjois-Suomen perheelle ja



– 1984 yhdistys tarjosi pitopäivälliset lähetystyön hyväksi.
– On osallistuttu yhteismyyjäisiin Keskustan koululla. Ensin pidettiin esim. 
mämmintekokurssi (vanha resepti) ja tuotteet myytiin Pääsiäismyyjäisissä. ”Aitoa 
hapanruisleipää” on myös tehty joulunalusmyyjäisiin.
– Nykyajan orjamarkkinat järjestettin v. 1988 ja 1993: myytiin tuotteita ja työsuorituksia 
(esim. 10 l seuraavan syksyn puolukkaa, sepäntöitä, klapeja yms.) PVY:n toiminnan 
hyväksi.
– Yhdistys järjesti v. 1986 tiedotustilaisuuden ja illanvieton, jonka tarkoitus oli tehdä 
yhdistys tutuksi uusille kyläläisille. Yhdistys sai mukavasti ”uutta verta”.
– Huomattava henkilökohtainen puute korjaantui meiltä monelta, kun yhdistys järjesti 
vihdoin v. 1991 tanssikurssit Rauman Kansantassin ystävien avustuksella. – Siitähän tuli 
reippaasti uutta potkua suulitanssien järjestämiseksi! Tansseja on sittemin pidetty lähes joka 
vuosi, varsinkin jos uusi suuli on vihittävä käyttöön.

Yhdistys sai v. 1985 käyttöönsä vieraskirjan. – Vieraskirja on osoittautunut hyvin hyödylliseksi 
apuvälineeksi yhdistyksen muistojen tallentamisessa, vaikka ihan kaikki läsnäolijat eivät muistaisi 
nimeään kirjoittaakaan. Jo v. 1985 yhdistyksen tilaisuuksiin osallistui lähes 900 henkilöä. Vuonna 
1988, jolloin vietettiin 60-vuotisjuhliakin, ylitettiin reilusti 1000 osallistumiskerran raja. Vuotuiset 
jäsenosallistumiset ovat vaihdelleet 90-luvulla 500 henkilön molemmin puolin; tilaisuuksien määrä 
vuodessa keskimäärin 18. Keskeisiä tapahtumia ovat edelleen Vappujuhlat (80-120 osallistujaa) ja 
pikkujoulut (50-100 osallistujaa).
Jos otetaan lukuun 80-90 -luvuilla järjestetyt tanssit, nousee osallistumismäärä vielä 150-300 
hengellä vuodessa. Huippuvuosi oli 1993: yhteensä 24 tapahtumaa. Silloin elokuun 
markkinatansseihin suuntautuva autojono kiemurteli koko kylän pituudella, parkkipaikoista oli 
huutava pula ja Rauvolan uutukaisen suulin seinät pullistelivat innokkaista tanssipareista, kun 
tangoprinssi Hannu Kause kajautteli komeasti lauluparvelta.

Muutosten aika ja EU:n asettamat uudet haasteet
Pienviljelijärjestössä tapahtui suuri muutos, kun Pienviljelijäin Keskusliitto yhdessä kolmen muun 
vastaavan valtakunnallisen järjestön kanssa yhteisellä sopimuksella lopetti toimintansa v. 1969 ja 
sen tehtävät siirrettiin v. 1970 alusta perustetulle Maatalouskeskusten liitolle (nyk. 
Maaseutukeskusten liitto). Pienviljeläyhdistykset yhdessä maamiesseurojen kanssa muodostivat 
kuntatasolla maatalousseuroja, jonta ovat jäseninä maakunnallisessa Maaseutukeskuksessa. 
Viimeisin yhteistilasto lienee vuodelta 1991, jolloin Suomessa toimi vielä 533 PVY:tä. Määrä 
vähentyy koko ajan, sillä moni pienviljelijäyhdistys kuihtuu pois tarpeettomana, tehtävänsä tehtyään
ja jäsenten aktiivisuuden loputtua. Näin ei kuitenkaan selvästikään ole Sydänmaan 
Pienviljelijäyhdistyksen laita. Sen toiminta on ollut vilkasta, ja tilaisuuksien lukumäärällä ja 
jäsenistön osallistumiskerroilla mitattuna varsin elinvoimaista.

60-luvun jälkeen on yleinen tiedon taso ja muualta saatava korkeatasoinen ammattineuvonta 
noussut etualalle. Sydänmaan Pienviljelijäyhdistys on omaksunut kulloinkin ajankohtaisia tai 
tarkoituksenmukaisia toimintamuotoja. Viime vuosina toiminta on painottunut yhä enenmmän 
keskinäisen kanssakäymisen ja yhdessä viihtymisen suuntaan. – Merkityksetön ei ole yhteisistä 
koneista saatava suora taloudellinen etukaan.

Sydänmaan PVY:ssä tehtiin v. 1984 ”hyvin onnistunut sukupolvenvaihdos” Erkki Nikulan jättäessä 
25 vuotta hoitamansa puheenjohtajan tehtävät Unto Lannelle. Pari vuotta sitten yhdistyksen 
johtokunta koko radikaalin kauneus- ja myös nuorennusliekkauksen, kun vihdoin 14.11.1996 
sääntöjen 5 §:n muutoksella johtokunta ja naistoimikunta sulautettiin tasapuolisesti yhteen. 
Yhdistyken johtokunta koostuu nyt puoleksi miehistä ja naisista, jotka edustavat melko hyvin 
jäsenistön ikä- ja ammattijakautumaakin. (Kts. Liite 1, v. 1998 johtokunta).



70-vuotias yhdistyksemme elää tätä päivää. Moni asia on muuttunut, ja epäilemättä lähitulevaisuus 
tuo lisää radikaalejakin muutoksia. Viimeiset 3 vuotta toiminta on ollut hiukan hiljaisempaa. 
Kaikissa yhdistyksissä esiintyy aaltoliikettä; ehkäpä yhdistys nyt lepää ja kerää voimia vastaisen 
varalle.

Jäsenluku on pysynyt vakaana: yhdistyksessä on tällä hetkellä 105 jäsentä, melko tasapuolisesti 
miehiä ja naisia. Toimintaa on suunnitteilla runsaasti, ehdotuksista ja uusista ideoista ei ole pulaa, 
talous on kunnossa kuten myös yhdistyksen koneet – ja koneethan tekevät yhdistyksen 
kuolemattomaksi! Jokusen uudenkin koneen hankintaa suunnitellaan, joten voimme luottavaisin 
mielen suunnistaa seuraavalle vuosituhannelle.

Tätä aikaa leimaa näköalattomuus ja tulevaisuudenuskon hiipuminen. Euroopan yhteisön 
mittakaavassa me kaikki olemme pienviljelijöitä tai kaukaisen reuna-alueen syrjäkyläläisiä 
(”sydänmaalaisia”). – Emme tiedä, kauanko viljelymahdllisuutemme jatkuvat kotipellolla; 
pensoittuvatko pellot maailmanmarkkinahintojen ja EU-direktiivien sanelusta? Kauanko syömme 
suomalaista alkuperää olevaa leipää ja särvintä? Muuttuuko viljelijä maisemanhoitaksi, joka saa 
EU-tukikassasta laihan tilipussin? Tässäpä pähkinää Sydänmaan Pienviljelijäyhdistyksen 
purtavaksi! Toistaiseksi täällä tuntuu vielä löytyvän tarmoa ja tahtoa – yhteishenkeä – toimia 
paremman tulevaisuuden eteen – keinot ovat vielä etsimisessä.

Kymmenen vuotta sitten esitin yhteenvetona yhdistyksen siihenastisesta taipaleesta edellisen 
historiikin laatijan Aino Nikulan sanat: ”Kaiken kaikkiaan PVY tässä kylässä on jakanut tietoja ja 
taitoja melkein yhteä paljon kuin tämä kansakoulu. Toivoisin tämän pienviljelijäyhdistyksen 
yhteishengen säilyvän ikuisesti” Täydennän tätä vielä Aino ja Erkki Nikulan v. 1985 Vieraskirjaan 
laatimalla runosäkeellä: ”Tuntuu hyvältä nähdä miten yhdistys voimissaan pysyy ja neuvojaan 
jakaa, sekä kylän henkeä ylläpitää. Hyvää jatkoa vaan!”

_________________________________________________________________________

Olen luonnostellut tämän pienen historiikin Aino Nikulan v. 1978 yhdistyksen 50-
vuotisjuhlia varten laatiman historiikin ja pitkäaikaisen puheenjohtajan Erkki Nikulan sekä 
eräiden muiden, yhdistyksessä pitkään mukana olleiden jäsenten ja toimihenkilöiden 
muisteluiden pohjalta. Heille kaikille parhaat kiitokseni avusta. Apuna ovat olleet myös 
yhdistyksen osittain tallella olevat kokouspöytäkirjat ym. aineisto, omat muistoni viime 
vuosilta sekä Pienviljelijäin Keskusliiton julkaisu ”Kylvöä ja Satoa”.

31.10.1998
Kati Haukioja


