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TIIVISTELMÄ

Yhdistystalo Svenskborg on vuosisadan kestä-
neen yhteisen uurastuksen ansiota. Ilman yh-
teisön tuntemaa vastuuta ei ole yhdistystaloa, 
mutta myös talo itsessään mahdollistaa yhteisön 
toiminnan jatkumisen. Rakennuksen säilyminen 
myös tulevaisuudessa suojelee sekä aineellista 
että aineetonta kulttuuriperintöämme.
 Suomen itsenäistymisen aikoihin, 1900-luvul-
ta 1920-luvulle, perustettiin huomattavan paljon 
paikallista identiteettiä ja yhteisöä rakentavia 
seuroja ja yhdistyksiä. Toiminnan laajentuessa 
yhdistykset rakensivat talkoovoimin itselleen ra-
kennuksia. Suuri osa näistä on säästynyt 2020-lu-
vulle. Suomessa on jäljellä jopa 2500 seurantaloa. 
Monet seurat ovat myös onnistuneet jatkamaan 
toimintaansa liki alkuperäisessä muodossaan.
 Keskeytymättömässä käytössä säilyminen 
erottaa yhdistystalot yhtä kauan säilyneiden ra-
kennusten joukosta. Tämä työ hakee selitystä 
rakennusten selviämiseen ja säilymiseen aktii-
visessa käytössä sekä kartoittaa tulevaisuudessa 
tarvittavia toimenpiteitä. Työ käsittelee myös 
rakennuksen arvoteoriaa ja sovittaa sukupolvelta 
toiselle jatkuneen työn merkitystä seurantalon 
arvolle. Säännöllinen käyttäjälähtöinen kehitys-
työ puhtaasti talkootyöllä yhteisön kesken tekee 
yhdistystaloista merkittäviä.
 Tässä työssä käsittelen seurantaloja esimerk-
kirakennuksen avulla. Svenskborg on Porvoossa 

Vessöön saarella sijaitseva nuorisoseuran talo, 
jonka rakensi ja jota alusta alkaen on ylläpitä-
nyt Wessölandets Ungdomsförening. Työssä tut-
kin nuorisoseuran syntyä, seurantalon raken-
tumista sekä sen jatkuvaa elämää ja muutoksia. 
Myöhemmin Svenskborgin toiminnallisuutta 
on parannettu useaan otteeseen. Arvioin näiden 
muutosten aiheuttamaa näkyvää kerroksellisuut-
ta ja kehittymisen tuomaa lisäarvoa. 
 Työn tarkoituksena on selvittää rakennuk-
sen merkitys yhteisölle ja merkityksen taustalla 
olevat tekijät kirjallisuuden, rakennusanalyysin 
ja haastattelujen kautta. Tutkimusaiheen his-
toriallista taustaa on selvitetty haastattelujen 
lisäksi pitkälti Kotiseutuliiton julkaisujen sekä 
kotiseutututkimuksen kautta. Rakennuksen ny-
kytilan analyysi perustuu omiin havaintoihin. 
Rakennuksen muuttumisen ja oppimisen teoria 
pohjautuu lähinnä Brandiin (1994). Arvoteoria 
perustuu restauroinnin klassikkoteksteihin ja 
uudempiin ajatuksiin.
 Väitän että rakastettu ja osallistava talo lisää 
itsessään talkoisiin ja huoltoon osallistumista. 
Jatkuvalla kehityksellä on myös merkityksensä, 
sillä työhön osallistuminen vahvistaa yhteisöä. 
Lopuksi esitän arkkitehtuurin keinoja vahvistaa 
rakennuksen jatkuvaa käyttöä, säilymistä ja ra-
kennusperinnöllistä arvoa tulevaisuudessa.

Pinja Karlqvist: Talkoilla tehty: 
 Yhteisöllisyydellä rakennettu, huollettu ja rakastettu yhdistystalo Svenskborg
Diplomityö
Tampereen yliopisto
Arkkitehtuurin tutkinto-ohjelma
Huhtikuu 2022
Avainsanat: Yhdistystalo, rakennuksen ylläpito, yhteisöllisyys, talkootyö
Tämän julkaisun alkuperäisyys on tarkastettu Turnitin OriginalityCheck –ohjelmalla
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ABSTRACT

The association house Svenskborg that has lasted 
a century is the result of continuous joint efforts 
in a community. Without a sense of commu-
nal responsibility there is no association house, 
while the house also enables the community to 
continue to thrive. Preserving the building for 
the future will protect both our tangible and in-
tangible cultural heritage.
 At the time of the Finnish independence 
movement, from 1900 to the 1920s, a consider-
able number of associations were founded. Their 
mission was to build local identities and commu-
nities. As the operations grew, associations start-
ed work on communally built structures. These 
have largely survived to this day. There are some 
2500 surviving association buildings, and many 
associations have successfully continued their 
operations in their original form.
 Specifically continued original use makes 
the association buildings special amongst other 
buildings of the same age. This thesis seeks an ex-
planation for their survival and continued active 
use, as well as to identify measures to be taken in 
the future. The work also discusses the theory of 
value in a building. The theory is then adapted 
to the importance of the continuous work made 
by generations of community members to the 
value of the building. Regular user-oriented de-
velopment work done purely through voluntary 
means among the community make association 
houses remarkable.

 In this thesis I discuss association buildings 
using Svenskborg, located in Porvoo on the is-
land of Vessöö, as an example. The youth asso-
ciation building was built and is still maintained 
by Wessölandets Ungdomsförening. I investigate 
the association's beginnings, building phase, and 
the structure's continued life and development. 
Later the functionality of Svenskborg has been 
improved in several stages – I will be assessing 
the visible layers of changes and the value added 
by them. 
 The intent is to uncover the building's signif-
icance to the community and the factors behind 
this significance through literature, analysis, and 
interviews. The historical background is based  
on interviews, the Finnish Local Heritage Feder-
ation's publications and local heritage research. 
Analysis of the current state of the building is 
based on my own perceptions. The theory of 
a changing and learning building is based on 
Brand (1994). The theory of value draws from 
classic texts in restoration and contemporary 
thoughts.
 I argue that a loved and inclusive building in-
creases participation in chores and maintenance. 
Continued development also has its significance, 
as participation in the work strengthens the 
community. Finally, I look for architectural ways 
to support the ongoing use of the building, its 
preservation, and its heritage value in the future.

Pinja Karlqvist: Made together: 
 The communally built, maintained and loved association house Svenskborg
Master's Thesis
Tampere university
Architecture Programme
April 2022
Key words: Association building, building maintenance, sense of community, communal work 
The originality of this thesis has been checked using the Turnitin Originality Check service
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ALKUSANAT

Halusin kirjoittaa diplomityön kotiseutuuni liit-
tyvästä aiheesta. Svenskborg tuntui heti luon-
nolliselta, ja mielenkiintoni sytytti rakennuksen 
itselleni tuntematon historia ja sen salaisuudet. 
Aihe lyötiin lukkoon lokakuussa 2021. Toivon 
että työ sytyttää muidenkin mielenkiinnon pai-
kallishistorian ja värikkäiden sekä kallisarvoisten 
seurantalojen huoltoon ja rakastamiseen.
 Työ kirjoitettiin kokonaisuudessaan keväällä 
2022, eikä tiiviissä prosessissa ollut tilaa jahkai-
lulle. Aloitin helpoimmalla, diplomityöni taitol-
la. Työstä ja koko prosessista tuli hyvin oman-
näköiseni, ja uskon että jopa viisastuin hieman 
kaiken hektisyyden lomassa. Tästä on hyvä jatkaa.
 Kiitän suuresti ohjaajiani, Opaa ja Iidaa, avus-
ta, viisaudesta, ideoista ja kärsivällisyydestä. 
Löysitte myllerryksestä logiikan. Kiitän myös 
kaikkia haastateltavia, ilman teitä en olisi ym-
märtänyt rakennusta, eikä työ olisi ollut yhtä 
hauskaa, eikä lopputulos olisi lainkaan yhtä sy-
dämellinen. Ystäväni – minuun uskoneet, oi-
kolukijani, grafiikan viilaajani, järkeni – kiitos. 
Lopuksi: kiitos Daniel ja Mango, huolenpidosta ja 
kärsivällisyydestä. Mangolle myös luunsyönnin ja 
kuorsaamisen suomista taustaäänistä.

Tack!

Turussa, 15.4.2022
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1. JOHDANTO

Kun yhdistys rakentaa  itsellensä talon, muuntuu 
talo yhteisönsä näköiseksi. Rakennuksen huolto 
ja kehitys muodostuu suureksi osaksi yhdistyk-
sen toimintaa, ja hyödyttää siten myös yhteisön 
jatkumista. Rakastettu yhdistystalo on yhä ja 
myös tulevaisuudessa pienen maalaisyhteisön 
ytimessä.

Viime vuosisadan alussa perustettiin aktiivises-
ti seuroja, jotka myös rakensivat kokoontumis-
paikkoja itselleen, olivat ne sitten esimerkiksi 
nuorisoseuroja, raittiusseuroja tai työväenyhdis-
tyksiä. Seurantaloja on säästynyt jopa 2500 (Pak-
kala & Halme 2008, 10–11). On myös runsaasti 
seuroja ja yhdistyksiä, jotka edelleen ylläpitävät 
taloja talkootyön ja avustusten voimalla.
 Kaupungistumisen keskellä jotkin pienet 
maalla olevat yhteisöt ovat vieläkin elinvoimai-
sia. Monissa yhdistävä tekijä on myös nykypäi-
vänä seurantalo ja siitä huolehtiva seura tai yh-
distys. Vessöö sijaitsee noin 10 kilometriä etelään 
Porvoon keskustasta entisessä Porvoon maalais-
kunnassa. 500 ympärivuotisesta asukkaasta arvi-
olta 400 on ruotsinkielisiä saarella on myös 400 
kesämökkiä (Wessölandets Ungdomsförening, 
WUF 2022). Wessölandets Ungdomsförening on 
yhä 120 vuotta seuran perustamisesta aktiivinen. 
 Svenskborg (merkitty kuvaan 1) on kaiken 
seuran toiminnan sydän. Historiallisen raken-
nuksen käytön jatkuminen alkuperäisenä on 
merkittävää. Seura perustettiin 120 vuotta sit-
ten, vuonna 1902, järjestämään tapaamisia saa-
rella asuvien nuorten aikuisten kesken. Alkuun 
kokoonnuttiin jäsenten kodeissa ja paikallisessa 

kyläkoulussa, mutta omia tiloja suunniteltiin 
hankittavan jo varhain. 
 Suomessa on pitkä yhteisöä hyödyttävän va-
paaehtoistyön perinne etenkin yhteisöliikkeissä. 
Myös Svenskborg valmistui talkoovoimin tam-
mikuussa 1916 (Juslin 2000, 109). Talkootyön 
rooli nuorisoseuran toiminnassa on säilynyt. Al-
kuajoista asti rakennuksen ylläpidosta, kehityk-
sestä ja lisärakentamisesta seura on huolehtinut 
vähäisellä rahalla vapaaehtoistyönä sekä lahjoi-
tusten voimin (Juslin 2000, 111–114). Saaren 
asukkaat ovat yhdessä vastuussa talon ylläpidos-
ta ja pitävät talkoita tasaisin väliajoin.

Vessöön – kotisaareni – rakentajien ja seuro-
jen jäsenten keskuudesta löytyy jonkin verran 
esi-isiäni. Itselleni Svenskborg on tuttu lapsuu-
den hajanaisista myyjäisistä ja lauluiltamista sekä 
aikuisena yksityisistä juhlista. Omakohtainen 
yhteys kotisaaren tärkeimpään rakennukseen 
oli yllättävän vähäinen, joten tutkimuksen aihe 
tuntui diplomityölleni luontevalta. Työn alku 
omasta identiteetin ja jatkumon hausta päätyikin 
rakennuksen ja yhteisön identiteetin ja merki-
tyksen pohdintaan.
 Tutkin työssäni nuorisoseurantalon kehitystä, 
arvoa, nykytilaa sekä rakennusta osana yhteisön 
toimintaa. Tutkimuskysymykseni on: Mikä säi-
lyttää seurantalon? Yhteisön työ rappeutumista 
vastaan on jatkuvaa ja osa rakennuksen tarinaa. 
Rakennus mahdollistaa ja ohjaa toimintaa, mut-
ta myös toiminta ohjaa rakennusta. Käsittelen 
ylläpitämisen merkitystä ja motivaatiota, sekä 
rakennuksen kehittymistä käyttäjiensä mukana. 

SEURA

TYÖN PERUSTA
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Arvokeskustelun ja rakennusanalyysin lopputu-
loksena päädyn keinoihin kehittää Svenskborgia 
sekä muita seurantaloja ja niiden ylläpitoa.
 Hypoteesini on, että historiallisen seuran ar-
vostus ja yhteisön tunne herättää vieläkin tar-
peeksi kiinnostusta rakennusten aktiiviseen 
käyttöön. Tämä inspiroi säilyttävään ja arvosta-
vaan ylläpitoon. Jatkuva käyttö on pitkälti kiin-
ni rahoituksesta, vastuuntunnosta sekä niin yh-
teisön kuin eri järjestöjen hyväntahtoisuudesta. 
Vapaaehtoistoiminnassa myös yksilöt pystyvät 
ratkaisemaan seurantalon kohtalon. Jo monia 
sukupolvia kestänyt yhteistyö ja saaren asukkai-
den identiteettiä vahvistava yhteisöllinen projek-
ti hyödyttävät sekä historiallista rakennusta että 
yhteisöä.
 Tutkimukseni ulkopuolelle jää vertailu mui-
hin vastaaviin nuoriso- tai seurantaloihin sekä 
Vessöön vapaapalokunnan ja muiden yhdistys-
ten työ. Wessölandets Ungdomsföreningin toi-
mintaa kulttuurin saralla tulisi myös tarkastella 
enemmän muissa tutkimuksissa. En myöskään 
analysoi vahtimestarin asunnon nykytilaa, tä-
män ollessa asuinkäytössä. Alkuperäiset piirus-
tukset eivät ole säilyneet, joten vertaus alkupe-
räistilanteeseen ei ole mahdollista. Rakennuksen 
kehitystä analysoidaan siksi eri aikakausien mit-
tapiirustusten ja kokouspöytäkirjoista peräisin 
olevan tiedon avulla.

Työhön kuuluu paikallisten aktiivien haastatte-
luja sekä saaren Facebook-sivulle julkaistu avoin 
kysely rakennukseen liittyvistä mielikuvista. 
Haastateltavat löydettiin seuran, Wessölandets 
Ungdomsföreningin, suositusten kautta. Haas-
tattelut toteutettiin puolistrukturoidusti etukä-
teen laadituilla kysymyksillä, joiden pohjalta 
keskustelua jatkettiin.  Keskustelut tapahtuivat 
sekä puhelimitse että kasvokkain. Käännökset 
ruotsista suomeksi olen tehnyt itse, alkuperäis-

kieliset suorat lainaukset on esitetty alaviitteinä.
 ”Olenhan minä ollut mukana yhdistystoimin-
nassa melko pitkään, joten on tässä kaikenlaista 
ehditty tehdä”1, avaa Olof "Oa" Blomqvist (2022). 
Blomqvist on ollut Wessölandets Ungdomsfö-
reningin rahastonhoitaja 1957–1958, puheen-
johtaja 1962–1965 sekä varapuheenjohtaja vuo-
sina 1968–1970 ja 1972 (Juslin 2000, 131–132). 
Blomqvistin mielestä Svenskborgista on viime 
aikoina pidetty hyvää huolta, kuten myös jatku-
vasti jollain tasolla koko sen elinaikana.
 Carina Nyholm on aiempi Wessölandets Un-
gdomsföreningin puheenjohtaja. Hän on ollut 
aktiivisesti mukana toiminnassa vuodesta 2015 
lähtien, ja tietää parhaiten juuri nyt työn alla 
olevista projekteista 420 neliömetrin suuruisessa 
rakennuksessa. Nyholm kertoo viimeisimmistä 
muutoksista rakennuksessa ja tulevista suunni-
telmista. (Nyholm 2022.)
 Svenskborgin analysointiin kuuluu nykyti-
lanteen havainnointi. Kiinnostavaa on etenkin 
rakennukseen tehtyjen muutosten laajuus ja ha-
vaittavuus sekä rakennuksen nykyinen kunto. 
Muutokset ja ylläpitotoimenpiteet on pyritty ha-
vainnollistamaan valokuvin, jotka otin kierrok-
sella rakennuksen vahtimestarin, Seppo Surakan 

•  Miten olet itse ollut yhteydessä taloon?

•  Oletko osallistunut rakennuksen talkoisiin?

•  Kerro mahdollisista muistoista talosta.

•  Mitä tiedät rakennuksen historiasta?

•  Mikä on talon merkitys sinulle ja yhteisölle?

•  Mitä muutoksia tiedät tapahtuneen talossa?

•  Mitä tunnearvoja löydät talosta, jos löydät?

•  Onko rakennus mielestäsi korvattavissa?

•  Mitä muutoksia talossa on tapahtunut?

•  Miten taloa tulisi mielestäsi kehittää?

Haastattelun peruskysymyksiä:

MATERIAALI
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opastamana. Surakka pystyi myös avaamaan ra-
kennuksen ominaispiirteitä sen arkisesta huolen-
pidosta päävastuussa olevana. 
 Työn tärkeimpiin kirjallisiin lähteisiin kuuluvat 
kotiseutututkimussarjan Vessö Förr kolmas osa 
(Juslin 2000) ja Kotiseutuliiton julkaisuja Yhdes-
sä rakennetut: suomalaiset seurantalot (Pakkala 
& Halme 2008). Jälkimmäinen kertoo seuranta-
lojen yhteisestä historiasta ja roolista yhteisöissä, 
kannustaen talojen jatkuvaan huolenpitoon. 
 Vessö Förr, kolmiosainen 1990-luvun lopulla 
saaren asukkaan ja nuorisoseuran jäsenen Tor 
Juslinin toteuttama kirjasarja on ainoa saares-
ta tehty historiikki. Sarja kertoo saaren tiloista, 
maanviljelystä, käsitöistä, sotahistoriasta, met-
sänhoidosta, kalastuksesta, merenkulusta, liiken-
ne- ja viestintäyhteyksistä, taiteesta, aatteellisista 
liikkeistä, kertomuksista ja muistoista. Teos pe-
rustuu tilojen, kaupungin ja yksityishenkilöiden 
arkistojen kaivauksiin sekä muistoihin ja tarinoi-
hin. Seurantalon tapahtumat viime vuosikymme-
niltä löytyvät seuran verkkosivuilta ja paikallis-
lehtien artikkeleista.
 Stewart Brand (1994) esittää teorian raken-
nuksen kehittymisestä ja kasvusta ajassa. Teoria 
pystyy selittämään vanhan seurantalon menesty-
neen mukautumisen käyttäjien tarpeeseen. Bran-
din ajatus perustuu rakennuksen kuuteen käytöl-
tään eriävään kerrokseen: sijainti, rakenne, pinta, 
palvelut, tilasuunnitelma ja tavara (site, structure, 
skin, services, space plan, stuff) (Brand 1994, 13).
 Työn restaurointiteoreettinen tausta perustuu 
sekä klassikkoteksteihin että uudempiin filoso-
fisiin lähteisiin. Riegl (1996 [1903]) määrittelee 
rakennuksen arvoon liittyviä konsepteja, Ruskin 
(1907 [1880]) käsittelee iän tuoman kuluman 
kauneutta, restauroinnin valheellisuutta, sekä 
myöhempien sukupolvien vastuuta rakennuksen 
säilyttämisessä. Simmel (1958 [1919]) korostaa 

luonnon ja ihmisen rakentaman jatkuvaa tais-
telua. Tuoreempana lähteenä Pallasmaa (2014) 
analysoi rakennetun ympäristön merkitystä ja 
ajan jatkumoa. Nyman (2008) toisaalta kom-
mentoi rakennusten rakastettavuutta, huolenpi-
don tärkeyttä ja käyttöä.

Kirjoitan siitä, miten rakastettu ja hyvin hoidet-
tu seurantalo syntyy ja elää talkoovoimin, miten 
se on fyysisesti kehittynyt ja sopeutunut vuosien 
varrella ja miltä se voi näyttää tulevaisuudessa. 
Koko yhteisö talon ympärillä on mielenkiintoi-
nen: talo tuo ihmiset yhteen ja ihmiset huolehti-
vat talosta yhdessä. Mikä saa talon selviytymään? 
En usko, että Svenskborgia on mahdollista ra-
kentaa uudelleen.
 Seuraavassa luvussa selvitän käsitteiden mer-
kityksiä ja yhdistystalojen ja Svenskborgin taus-
taa ja toimintaa. Kolmannessa luvussa perehdyn 
rakennuksen arvoteoriaan, kehittymiseen ja 
huolenpitoon suunnattuna seurantalon esimerk-
kitapaukseen. Tässä sovellan Brandin kehittämää 
teoriaa rakennuksen kehittymisestä Svenskbor-
giin. Neljäs luku käsittelee talkoiden ja yhteisön 
merkitystä talolle sekä talon seuraavia kehityksen 
vaiheita, joista kokoan ohjetaulukon.  Taulukkoa 
ohjaa uudet rakennusperinnön periaatteet, joita 
tulisi seurata. Viimeisen luvun yhteenvedossa ki-
teytän seurantalon arvoon ja huolenpitoon vai-
kuttavat seikat sekä esitän kehitysideoita ja yleis-
tettäviä oppeja muihin seurantaloihin.

1 ”Jo, nog har jag varit med ganska länge i förenings-
livet, så nog har man hållit på en hel del.”

TYÖN RAKENNE
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Seura ja yhdistys toimivat usein synonyymeina, 
tarkoittaen ihmisten järjestäytynyttä ryhmitty-
mää yhteisten aatteiden ympärillä (Kotimaisten 
kielten keskus 2021). Käytän työssä termejä sy-
nonyymeina. Seura voi myös toimia yhdistysten 
alakategoriana, kuten yhdistyslaissa, jonka pii-
riin seura kuuluu.
 Lain mukaan ”Yhdistyksen saa perustaa aat-
teellisen tarkoituksen yhteistä toteuttamista var-
ten. Tarkoitus ei saa olla lain tai hyvien tapojen 
vastainen” (Yhdistyslaki 1989/503 § 1). Yhdistys 
ei myöskään saa toiminnallaan tavoitella voit-
toa, vaan hankkii varoja vain oman toiminnan 
rahoittamiseksi (Yhdistyslaki 1989/503 § 2, § 5). 
Yhdistykseltä vaaditaan kolmen hengen hallitus, 
joka on vastuussa toiminnasta, edustuksesta, kir-
janpidosta ja yhdistyksen varoista (Yhdistyslaki 
1989/503 § 35).
 Aineellinen kulttuuriperintö koostuu ympäris-
töstä, rakennuksista, monumenteista ja esineistä. 
Aineeton kulttuuriperintö sisältää tietoa, taitoja, 
traditioita, arvoja, käytäntöjä ja ajattelumalleja. 
Kulttuuriperintö kokonaisuudessaan on muo-
dostunut sukupolvien saatossa ja muodostaa 
osan identiteetistämme. Perintö on vastuullam-
me jatkaa, säilyttää, kehittää, uudistaa, ja korjata. 
(Vihreälehto 2022.)
 Kielitoimiston sanakirja (Kotimaisten kielten 
keskus 2021) määrittelee sanan talkoot seuraa-
vasti: 'kyläkunnan, naapureiden, työtovereiden 
tms. vapaaehtoinen palkaton työntekotilaisuus, 
johon tav. liittyy autettavan tarjoama kestitys'. 

Luokkayhteiskunnan jäykkien roolien purkami-
sen jälkeen 1800-luvun loppupuolella kansanliik-
keet yleistyivät. Avautui uusia mahdollisuuksia 
vaikuttaa yhteiskuntaan ja omaan vapaa-aikaan-
sa.  Yhteiskunnalliset ja yleishyödylliset aatteet 
osallistivat kaikkia, vanhasta luokastaan riip-
pumatta (Stenius 2008, 17–18). Epäitsenäisessä 
Suomessa unelma omasta maasta yhdisti kaikkia 
kansalaisia (Stenius 2008, 17).
 Kansakunnan yhteistä hyvää ajavat korkea-
koulutetut tukivat työväestön ja nuorten osallis-
tumista tuoreisiin yleishyödyllisiin seuroihin ja 
yhdistyksiin. Demokratian ja tasa-arvon innoit-
tamana kansanliikkeistä alkunsa saaneet yhdis-
tykset, jotka harjoittivat sivistävää kulttuuritoi-
mintaa maaseudulla ja kaupungeissa, rakensivat 
omia talojaan 1880-luvulta eteenpäin aatettansa 
palvelemaan. (Uusheimo et al. 2017, 13–14.)
 Seurojen toiminnan kasvaessa kansakoulut ja 
pirtit kävivät ahtaiksi, ja kokoontumisia varten 
rakennettiin seurantalo (Uusheimo et al. 2017, 
13–14). Seurantalojen rakentamisen aikaan työ-
päivät ja -viikot olivat pidempiä verrattuna ny-
kypäivään.  Kuitenkin talkootyölle löytyi aikaa 
iltaisin ja sunnuntaisin, talkoohengen ja yhtei-
sen määränpään voimalla. (Tuomisto & Pakkala 
2008, 12–13.) Kaikilla oli tehtävänsä, oli se sitten 
oman ammatin mukainen (kirvesmies, muurari, 
maalari) tai naisille ja lapsille suunnattu kevyem-
pi eristesammaleen hakeminen metsästä. Jonkun 
tuli myös huolehtia musiikinsoitosta ja juhlien 
järjestämisestä. Monesti seurantaloja laajennet-
tiin vuosien varrella, myöskin talkoilla, yhteisten 
varojen salliessa (Tuomisto & Pakkala 2008, 13, 

2. YHDISTYSTALON ALKU JA KEHITYS

2.1  Määritelmät ja alkuperä SEURAN ALKU
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15).
 Tontti voitiin saada lahjoituksena tai ostettua 
alle markkinahinnan tukena seuran aatteelle. 
Materiaaleja oli myös tavallista saada kokonaan 
tai osittain lahjoituksena, ja rakentaminen ta-
pahtui pitkälti yhteisin voimin. Puutyötaitoa löy-
tyi jo seuran jäsenten kesken, ja hirsi oli yleisin 
rakennusmateriaali. (Tuomisto & Pakkala 2008, 
12.)
 Vuoteen 1939 mennessä oli rakennettu 861 
nuorisoseurantaloa – eniten seurantaloja raken-
nettiin Uudellemaalle, Pohjanmaalle ja Hämee-
seen (Tuomisto & Pakkala 2008, 11).  Suomen- ja 
ruotsinkieliset seurat rakensivat talonsa erik-
seen. Myöhemmin varsinkin kaupungissa sijain-
neet seurantalotontit kasvoivat arvossa ja tontti 
myytiin, jonka jälkeen talo purettiin (Tuomisto 
& Pakkala 2008, 12). Nuorisoseurantaloja on jäl-
jellä noin 600 (Suomen Nuorisoseurat ry 2022), 
Porvoossa vain nuorisoseurojen omistamia talo-
ja on 11 (BUF 2022). Kuvassa 2 on merkittynä 
Svenskborg, yksi Porvoon nuorisoseurantaloista 
Vessöössä.

Vessöön yhdistyksistä nuorisoseura, vapaapalo-
kunta, kaksi marttayhdistystä ja metsästysseurat 
ovat vielä aktiivisia (WUF 2022). Wessölandets 
ungdomsföreningillä on noin 400 jäsentä (WUF 
2022). Wessölandets Ungdomsföreningin halli-
tus koostuu vuosittain vaihtelevasti 10–12 pai-
kallisesta henkilöstä, käsittäen puheenjohtajan, 
varsinaiset jäsenet ja varajäsenet, kertoo seuran 
aiempi puheenjohtaja Carina Nyholm (2022).
 Vessöön ensimmäinen yhdistys oli Wessölan-
dets Nykterhetsförening, raittiusseura, joka pe-
rustettiin vuonna 1894. Toiminnan ytimessä oli 
raittiusaatteen lisäksi kansansivistys ja huvituk-
set. Saaren ainoana seurana tämä keräsi alkuun 
runsaasti osallistujia – mutta rikotun raittiuslu-
pauksen jälkeen jäsenistö hupeni yksi kerrallaan, 

kunnes seura ei ollut enää kannattava.   Raittius-
seurasta muodostettiin kotiseutuyhdistys vuon-
na 1899 (Hembygdens Vänner på Vessölandet) 
mutta seitsemän vuotta myöhemmin tämäkin 
lopetettiin kiinnostuksen puutteesta. (Juslin 
2000, 105.)
 Venäjä oli asettanut vuonna 1898 kiellon uu-
sien yhdistysten muodostamiselle. Siksi Wessö-
landets Ungdomsförening kirjattiin perustamis-
päivänä 14 joulukuuta 1902 kuudenkymmenen 
nuoren johdosta Maalahden nuorisoseuran 
(Malax Ungdomsförening) alaosastoksi, joka oli  
ehditty perustaa kymmenen vuotta aiemmin.  
WUF oli siten 21. alaosasto. Yhdistymisvapaus 
tuli voimaan 1905, jonka jälkeen yhdistys itse-
näistyi. (Juslin 2000, 106.)
 Vessöön Vapaapalokunta perustettiin vuonna 
1932, jolloin kalustoa varten vuokrattiin vaati-
maton yksityishenkilön omistama vaja. Letkun-
kuivaustornin rahoituksen puutteessa pystytet-
tiin neljä vuotta myöhemmin letkujen kuivausta 
varten kaksi 16 m:n mastoa. Mastojen välillä oli 
kisko, jolle letkut vedettiin puomin ja taljan avul-
la. Vuonna 1960 aloitettiin Svenskborgin laa-
jennus, jolloin palokunnan ja nuorisoseuran 
yhteisin talkoovoimin pystytettiin palovarikko 
ja vahtimestarin asunto. Rahoitusta avustettiin 
hirsikeräyksellä ja lainalla. Vahtimestari toimi 
myös varikkomestarina ja hoiti molempien yh-
distysten tilojen siisteyttä ja järjestystä. (Juslin 
2000, 159–164)
 Vapaapalokunta rakensi vuosina 2011–2013 
itselleen oman palovarikkorakennuksen Svensk-
borgin viereen (merkitty kuvaan 2). Viidentois-
tatuhannen talkootunnin ja puolet projektista 
kustantaneen EU-rahoituksen avulla vapaapalo-
kunnan toiminta virkistyi. (Lind 2013.)

WUF JA VAPAAPALOKUNTA
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Oma toimitila mahdollisti varainkeruuta var-
ten järjestetyt tapahtumat (Tuomisto & Pakkala 
2008, 10). Seurojen toiminnan rahoittamisek-
si oli alusta alkaen tavallista järjestää tansseja, 
juhlia sekä arpajaisia, joissa palkinnot oli saatu 
lahjoituksina (Tuomisto & Pakkala 2008, 14). 
Yhdistysten varsinaiseen toimintaan kuului kan-
sansivistys lukemisen, keskusteluiden ja puhei-
den muodossa, tanssit, urheilu, musiikki, näytel-
mät sekä elokuvat. Varsinkin maalla talo saattoi 
toimia koko kylän ja lähiympäristön, ei vain 
nuorisoseuran jäsenien, kulttuurikeskuksena. 
(Stenius 2008, 20.)
 Wessölandets Ungdomsförening perustettiin 
jalostamaan nuorten vapaa-ajanviettoa, sivistä-
mään kansaa ja herättämään isänmaallisuutta. 
Kuukausittaisissa kokoontumisissa pidettiin esi-
telmiä, keskusteltiin, luettiin ääneen nuorisoseu-
ran lehdestä – jota julkaistiin seuran alkuaikoina, 
opittiin käytöstapoja, laulettiin, tanssittiin, oltiin 
raittiita, sekä pidettiin juhlia.  Alkuun kokoon-
tumiset pidettiin Nygårdin kyläkoululla, mutta 
erityisesti tanssia ja siten hauskanpitoa sisältä-
vät järjestettiin talonpoikaistuvissa. (Juslin 2000, 
106.)
 Rakentamisesta 10– ja 20-luvuilla seurojen 
toiminta saavutti huippunsa 40–60-luvuilla. Tä-
män jälkeen kiinnostus toimintaa kohtaan hii-
pui, eikä usein muu kuin nuorisotoiminta ollut 
enää aktiivista. Korkeiden ylläpitokustannusten 
takia joidenkin seurantalojen annettiin ränsistyä 
ja niitä purettiin. Vaikkakin taloja rapistuu vie-
läkin ylläpidon puutteessa, 1970-luvun lopulla 
alkaneet seurantalojen korjaukseen myönnetyt 
valtionavustukset auttavat taloja selviämään. 
Seurantalon käyttöaste on kuitenkin tärkein 

seikka talon selviämisessä. Nykyaikaisten ko-
koontumistilojen vaatimukset vähentävät talojen 
elintärkeää käyttöä. (Lankinen 2008, 46.)
 Svenskborgin alkuaikoina isänmaalliset juh-
lat olivat tärkeässä roolissa. Runebergin päivää, 
Ruotsalaisuuden päivää ja Itsenäisyyspäivää juh-
listettiin. Talossa vietettiin myös alusta asti juma-
lanpalveluksia. Rakennuksen avajaisjuhla kuudes 
tammikuuta muodostui seuran vuosijuhlapäi-
väksi, jota vietetään yhä samana päivänä. Saaren 
vapaapalokunta, lotat, suojeluskunta ja martat 
järjestivät omiakin tapahtumia rakennuksessa. 
(Juslin 2000, 115–116.) Vessöön ainoana puoli-
julkisena tilana Svenskborg on säilyttänyt tärke-
ytensä useimpien paikallisten kokoontumisten 
tapahtumapaikkana.
 ”Olemme tehneet vähän kaikenlaista kulttuu-
rielämässä, välillä ehkä vähän liian paljon”2 sa-
noo seuran pitkäaikainen aktiivi Oa Blomqvist 
(2022) ja nauraa. Hänen isoisänsä oli mukana, 
kun Svenskborg rakennettiin. ”He olivat sellaisia 
ihmisiä, jotka saivat asioita tapahtumaan”3, hän 
kuvaa rakentajia.
 Talossa toimi ajoittain nuorisoseuran lau-
lukuoro sekä vuosina 1945–47 jousiorkesteri. 
Vuoteen 1956 asti oli Svenskborgissa myös pie-
ni kirjasto. Amatööriteatteri ja valokuvakerho 
Fotocirkeln keräsivät aikoinaan paljon aktiivisia 
osallistujia. Tansseja pidettiin seuran alkuajoista 
asti vuoteen 1977, lukuun ottamatta sota-aikaa, 
jolloin tanssi oli kiellettyä. Seura järjesti myös 
laajasti urheilutoimintaa ja kilpailuja sekä lapsille 
suunnattua toimintaa – talossa toimi myös leik-
kikoulu. Talossa on aina pidetty myös yksityisiä 
juhlia, kuten syntymäpäiväjuhlia. Ensimmäiset 
häät vietettiin talossa jo vuonna 1921. (Juslin 
2000, 115–116, 119.)
 Blomqvist kertoo teatteriesityksistä, joita jos-
kus esitettiin yhdistyksen teatteriosaston toimes-
ta jopa kolmekymmentä kertaa ympäri Suomen 
ruotsinkielisiä alueita – Ahvenanmaalta Pyhtääl-
le. Tällöin yhdistys oli hyvin aktiivinen. (Blom-

2 ”Vi har hållit på med lite av allt inom kulturlivet, 
kanske ibland lite för mycket.”
3 ”De var sådana personer som såg till att det hände.”

SEURAN TOIMINTA
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qvist 2022.) Fotocirkeln, saaren valokuvakerho 
ja myöhemmin nuorisoseuran alaosasto, sai tu-
kea nuorisoyhdistykseltä laitteiden hankintaan 
(Juslin 2000, 125–126). Vessöfilmer-elokuvasar-
ja saatiin nyt tehtyä, monien muiden elokuvien 
lisäksi. Oa Blomqvist laskee veljensä, edesmen-
neen yhdistysaktiivi Tor Blomqvistin, ansioksi 
Porvoon maalaiskunnan luottamuksen hankin-
nan koskien suurta elokuvaprojektia. Porvoon 
maalaiskunta päätti tilata valokuvakerholta kal-
liin maalaiskunnasta kertovan värifilmin. Vår 
hembygd Borgå Socken oli yhdistykselle tärkeä 
useita vuosia kestänyt projekti. (Blomqvist 2022.) 
 Jo Juslin (2000, 131) kirjoitti seuran toimin-
nan taantumisesta. Vaikka hän syyttää innostuk-
sen laskusta 90-luvun nuorison ajanvietteiden 
runsautta, pitää hän rakennuksen ylläpitoa tär-
keimpänä. Tällöin jo tehty työ ei mene hukkaan, 
ja toiminta voi jatkua läpi aktiivisuustasojen 
vaihtelujen. ”Tänä päivänä meillä on tv, silloin 
oli tärkeää tavata kuukausittaisissa kokouksis-
sa”4, selittää Blomqvist (2020). Porvoon kansalai-
sopiston järjestämä Vessökretsen (Vessöpiiri) ja 
muut kurssit (Juslin 2000, 130–131) ovat vieläkin 
käynnissä (Nyholm 2022). Seura järjestää juhlia 
sekä nuoremmille diskoja ja lastenjuhlia. Myös 
teatterimatkoja, bingoiltoja, myyjäisiä ja talkoita 
järjestetään – suurin tapahtuma on juoksutapah-
tuma Vessörundån. Rakennus on myös suosittu 
paikka järjestää häitä ja juhlia. (WUF 2022.)

Seurantalon sijainnin valinta oli toiminnan kan-
nalta tärkeä päätös. Talon näkyvyys, maasto, 
saavutettavuus ja keskeisyys muuhun rakenta-
miseen nähden oli otettava huomioon (Panu 
2008, 68). Vessöön maasto on tasainen, varsin-
kin Hummelsundin ja Nygårdin kohdalla saa-
ren pohjoisosissa. Ojituksen avulla suota saatiin 
viljelykäyttöön, jonka takia kylän alue on suu-
rilta osin peltoa (Juslin 1994, 17–18). Koulun ja 
saarelle johtavan sillan läheisyys voitaisiin kat-
soa etuna, vaikka Svenskborgia ei voitu sijoittaa 
hyvän tavan mukaan rinteeseen. Rakennusta 
kehystävä metsä ja avautuminen kylätielle päin 
(Panu 2008, 68) kuitenkin toteutuivat (kuva 3, 
sivu 11).
 Pihapiiri ja urheilukenttä (kuva 7) olivat tär-
keitä nuorisoseurantalon toiminnassa. Tapah-
tumapihaa kehystävät talonpoikaisperinteen 
mukaisesti ulkorakennukset, eikä työläitä istu-
tuksia tehty. (Panu 2008, 69.) Seurantalon raken-
tamisesta päätettiin 10. päivä tammikuuta 1915. 
Seuraavana päivänä ostettiin tontti maanviljelijä 
K.G. Stjernbergiltä, Harabackalta Hummelsun-
din kylästä. 32 aarin tontti maksoi 500 markkaa. 
Samalta viljelijältä saatiin maata 7,5 aaria lahjoi-
tuksena vuonna 1930. Näin urheilukenttää saa-
tiin laajennettua. (Juslin 2000, 108–109.) Talo 
sijoittuu luontoon ilman suurempia muutoksia, 
pihapiirin ja urheilukentän myöhempää tasoitta-
mista lukuun ottamatta. 

Perustettiin rakennuskomitea, ja piirustukset 
teki alustavasti rakennusmestari J. Kullman ja 
saattoi valmiiksi arkkitehti Carl Frankenhaeuser 
apunaan rakennusmestari Alfred Lönnqvist. Pii-
rustukset hyväksyttiin 2. toukokuuta 1915. (Jus-
lin 2000, 109.) Seurantalon piirtämisessä oli ylei-

2.2 Yhdistys rakentaa talon

4 ”Idag har vi tv:n, då var det viktigt att man träffades 
på månadsmöten.”

SEURANTALON RAKENTAMINEN
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sestikin tavallista käyttää omia suunnittelijoita 
(Pakkala 2008, 59). Seurantalojen alkukaudella 
rakennus saatiin valmiiksi nopeasti (Uusheimo 
et al. 2017, 14). Blomqvist kertoo Svenskborgin 
rakentamisesta: ”Monet saaren kivityöläisistä 
olivat mukana tekemässä sokkelia. Kun jatket-
tiin, oli talkoot kirvesmiesten kesken. Saarella 
oli monia rakentajia.”5 Tämä selittää rakentami-
sen tehokkuuden. Rakennus oli valmis vuodessa, 
ja vihittiin käyttöön 6. päivä tammikuuta 1916 
(Juslin 2000, 109).
 Seuran jäsenien lisäksi paikalliset ihmiset ja 
yritykset osallistuivat rakennuksen talkoisiin ja 
rahoittamiseen. Seurantalon hirret saatiin usein 
lahjoituksena. Arpajais- ja juhlaliput, lahjoituk-
set ja kuntien tuet ovat mahdollistaneet toimin-
nan.  (Uusheimo et al. 2017, 15.) Wessölandets 
Ungdomsförening on myös aina hyötynyt yhtei-
sön avusta: "yhdistys on ollut mukana monilla 
tavoin ja sillä on ollut hyvät yhteydet"6. August 
Eklöfin perustama Porvoon Saha Sahasaarilla 
auttoi saahaamisessa, ja hirret kuljetettiin pai-
kalle talkoilla. (Blomqvist 2022.) Jo ensimmäisen 
kevään aikana pidettiin talkoita ja tehtiin työtä 
180 miespäivätyön ja 190 hevospäivätyön edes-
tä. Rahankeräysten ja lainojen ansiosta pystyttiin 
palkkaamaan kivityöläisiä, muurareita, timpu-
reita ja maalareita. (Juslin 2000, 109.) Ulkolau-
doitus ja sisäpinnan viimeistelykerrokset pystyt-
tiin tekemään hirsirungon laskeuduttua, minkä 
aikana saatiin kerättyä enemmän rahallista tukea 
(Uusheimo et al. 2017, 14).

Talon nimeäminen vaati erityisesti ruotsinkie-
lisissä seuroissa nimikilpailuja ja keskusteluja 
seuran kesken yhteisymmärryksen saamiseksi 
(Lindqvist 2008, 87). Suomenkieliset yhdistys-
talot nimettiin useimmin paikkakunnan mu-
kaan, kun ruotsinkieliset hakivat symbolisia 
merkityksiä (Uusheimo et al. 2017, 215–231). 
Porvoon ruotsinkielisten nuorisoseurojen kat-
to-organisaationa toimivan Borgåbygdens Ung-
domsföreningin (BUF 2022) jäsenistön talot on 
nimetty: kodin ja turvan paikaksi (Munkbyborg, 
Bygdebo, Magnusborg, Fredhem, Bygdeborg, 
Skärgårdshemmet, Bygdehemmet, Skärgårds-
hemmet, Hagaborg, Hemgården, Byarsborg, ja 
Svenskborg), viikinkien mukaan (Midgård) sekä 
maamuotojen, luonnon ja talonpoikaisuuteen 
liittyvästi (Högbacka, Hindåsa, Tallåsa, Solhälla, 
Sommardal, Sjötorp ja Byagården). Svenskborg 
yhdistää sanan linnoitus ja äidinkielen ylistämi-
sen: suoraan suomennettuna Ruotsalaisuuden 
linna. 
 Nuorisoseurantalon nimiehdotukset olivat: 
"Harabacka, Holmborg, Holmgård, Furubo, Sol-
hem, Nordanskog, Breidablick, Walhalla, Fram-
näs ja Svenskborg" (Juslin 2000, 109). Kaikki 
nimet sopivat yllä mainittuihin kategorioihin.  
Framnäs ja Svenskborg etenivät äänestykseen, 
joista jälkimmäinen voitti vaikka jotkut katsoi-
vat että kielen mainitseminen nimessä saattaisi 
jättää saaren muutamat suomenkieliset ulko-
puolisiksi (Juslin 2000, 109). Kuvassa 5 esiintyy 
näyttämö, jonka yläpuolelle on maalattu seuran 
sanonta, joka kuuluu vapaasti suomennettuna: 
"Täällä ojennamme kätemme toisillemme ja tais-
telemme kotiseudun, äidinkielen ja isänmaan 
puolesta". Sortovuosien aikainen ilmapiiri johti 
haluun korostaa omaa äidinkieltään (Juslin 2000, 
109). 

5 ”Många som va stenarbetare här på Vessö var med 
och lagade sockeln. När de fortsatte då så blev det 
talko me timmermännen. Det fanns många som 
byggde här på holmen.”
6 ” Föreningen har varit med på många vis och haft 
goa kontakter.”

TALON NIMEÄMINEN
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KUVA 3. SVENSKBORG MAASTOSSAAN – PELLOISTA PIHAN 

RAJAAVA METSÄ JA KYLÄTIELLE AVAUTUVA PÄÄJULKISIVU.

KUVA 4. SODISSA KAATUNEIDEN MUISTOLAATAT SALISSA.

KUVA 5. NÄYTTÄMÖN YLÄPUOLELLA ON TEKSTI: "HÄR RÄCKA 

VI HVARANDRA HAND TILL KAMP FÖR HEMBYGD MODERSMÅL 

OCH FOSTERLAND".

KUVA 6. RAKENNEAVAUS NYKYISESSÄ VÄLISEINÄSSÄ, 

ULLAKOLLE JOHTAVASSA PORTAASSA. ENNEN SUURTA 

LAAJENNUSTA HIRRET OLIVAT ULKOSEINÄÄ.

KUVA 7. TIEN TOISELLA PUOLELLA SIJAITSEVA URHEILUKENTTÄ.

KUVA 8. JUHLASALI SUURINE IKKUNOINEEN.

Seurantalon ydin koostuu juhlasalista, keittiöstä, 
ja tarjoiluhuoneesta, joiden lisäksi rakennettiin 
tiloja varojen mukaan (Uusheimo et al. 2017, 
14). Svenskborg koostui alun perin aulasta, juh-
lasalista, tarjoiluhuoneesta ja keittiöstä.  Ullakko 
otettiin käyttöön myöhemmin. Kun rakennusta 
laajennettiin talonmiehen asunnolla ja vapaapa-
lokunnan tiloilla vuosina 1960–61 saavutettiin 
nykyinen, paljon suurempi kokonaisuus. Ra-
kenneavauksessa kuvassa 6 näkyy väliseinäsal-
voksen rakenne ja tilkkeenä käytetty pellavarive.  
Avaus on tehty näyttämön taakse ullakon por-
taan seinään.
 Juhlasali on seurantalon päätila, ja siksi suu-
rin, valoisin ja korkein. Perinteisesti saleissa on 
suuret ikkunat, ponttilaudoin verhoiltu korkea 
taitekatto ja käsittelemätön lautalattia. (Pakka-
la 2008, 56.) Kuva 8 esittää Svenskborgin salia, 
jossa nämä ovat toteutuneet. Katon keskellä on 
kattokruunu, verrattain hyvin suuren salin sei-
niä sitoo rautasiteet, sekä sisäkaton ponttilauta 
on alkuperäiskunnossa. Salin lattia on myöhem-
min vaihdettu ja pintakäsitelty. Arvokkaaseen 
tunnelmaan kuuluu myös kuvassa 4 esiintyvät 
marmori- ja graniittilaatat sodissa kaatuneiden 
muistolle. Seurantalon juhlasalin seinät verhoil-
tiin useimmiten korkealla puolipaneelilla ja ylä-
osa, mikäli verhoiltiin ollenkaan, pinkopahvilla 

(Pakkala 2008, 57). Myös Svenskborgin seinissä 
on puolipaneeli ja yläosan verhous, vaikkakin 
90-luvulla tehty ja maalattu arkkitehdin valitse-
malla mintun sävyllä. Samalla ommeltiin väriin 
sopivat verhot ja esirippu (Juslin 2000, 114). 
 Seurantalojen juhlasaleihin alkoi kuulua viime 
vuosisadan  alusta myös esiintymislava, jonka 
alle sijoitettiin säilytystilaa ja kuiskaajankoppi, 
ja jonka edessä oli sitä ympäröivä seinämä. Sei-
nämän taakse pystyi piilottamaan tekniikkaa ja 
lavasteita. Näyttämön ja esiintymisten toimintaa 
voitiin edistää varastotiloilla ja pukuhuoneilla. 
(Seppälä 2008, 48.) Näyttämön seinämä on taval-
lisesti taiteellisin osa seurantaloa, listoituksineen 
ja iskulauseineen tai maalauksineen. (Pakkala 
2008, 56) Svenskborgin näyttämö viestii isän-
maallisuutta sekä tekstin, että Suomen Suurruh-
tinaskunnan leijonavaakunan kera (Tilgmann & 
Bomansson 1886). 
 Svenskborgin aulassa ovet ovat mahdollisesti 
alkuperäisiä, muu pintamateriaali on uudempaa. 
Sisätilat kokevat pääsääntöisesti kaikissa raken-
nuksissa eniten muutoksia. Tilaan on perintei-
sesti kuulunut erillinen narikka ja lippuluukku, 
joihin on yleisesti tehty wc-tilat – nykyään talon 
naulakot ovat avoin osa kokonaan jakamatonta 
aulaa (Pakkala 2008, 58).
 Tarjoiluhuoneessa on ollut tapana käyttää ar-
kisia tupien penkkejä ja pöytiä (Pakkala 2008, 
57). Nämä on sittemmin myös Svenskborgis-
sa uudistettu. Svenskborgin keittiö on kokenut, 
tilan luonteen ja toiminnallisuuden johdosta, 
useita purkavia uudistuksia. Vain uusien pinta-
materiaalien takaiset hirsiseinät ovat pysyneet 
ennallaan. 
 Alkuperäisen osan yleisilmeessä mansardi-
katto ja kaksoisristipäädyt ovat hallitsevia.  Lä-
heisessä kansakoulurakennuksessa on tätä muis-
tuttavat kaksoisristipäädyt, joskin tämä on ainoa 
selkeä samantapainen tyyliseikka. Pieniruutuisia 
ja suurikokoisia ikkunoita on erityyppisiä. Risti-
päätyjen yläosissa on pienet pyöröikkunat, pääs-

TALON ARKKITEHTUURI
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täen vähäistä valoa ullakolle. Pääjulkisivussa on 
pieniä nelikulmaisia ja koristeellisia ikkunoita. 
Keltaiseksi maalattu vaakalaudoitus jakautuu 
valkoisella listoituksella, ja muuttuu kapeam-
maksi pystylaudoitukseksi pääjulkisivun ylä-
kolmanneksella. Alapohja on tuulettuvaa rossi-
pohjaa, luonnonkivisokkelilla. Tuuletusaukot on 
myöhemmin tukittu muuraamalla. Vesikatto oli 
alun perin kattohuopaa (Juslin 2000, 111).
 Talonpoikaismainen ja perinteinen muotokie-
li on läsnä aikaisissa seurantaloissa.  Seurantalo 
erottuu asuinrakennuksista kokonsa ja suurien, 
kutsuvien juhlasalin ikkunoiden ansiosta. Ra-
kennustapa on kuitenkin yhtä perinteinen. (Pak-
kala 2008, 57.) Energiakorjaukset ja uudistukset 
ovat muuttaneet seurantalojen sisätiloja ja pinta-
rakenteita on menetetty (Pakkala 2008, 58), ku-
ten myös Svenskborgissa. Eheä, jopa esimerkil-
linen, ulkonäkö on kuitenkin lopulta saavutettu. 
Seuraavassa osuudessa käyn läpi Svenskborgiin 
tehtyjä muutoksia vuosien varrella. 

Svenskborgin valmistuttua vuonna 1916 kehi-
tystyötä ja muutoksia on tehty lähes vuosittain, 
rungon valmistuminen oli vain alkua. Tämän 
jälkeen rakennusta on kehitetty jatkuvasti. Yh-
teisön tuki ja talkootyö on mahdollistanut työn, 
talkoohenki ja yhteisö tulevat tulevaisuudessakin 
olemaan talolle tärkeitä.
 Henkilökohtaisilla yhteyksillä on aina ollut 
osuutensa Svenskborgin rakentamisessa ja ke-
hityksessä, Porvoon Sahasta lähtien. Porvoossa 
syntynyt kuuluisa näyttelijä Nils Brandt ohjasi 
60-luvun lopulla harrasteteatterin ja valokuva-
uskerhon yhteishankkeina tehtyjä elokuvia. Elo-
kuvat auttoivat rahoittamaan muuten niukkana 
aikana tehtyä lämmitysjohtojen uusintaa. Blom-
qvist kertoo kuinka paikallinen rautakauppa Si-
molin aina on ollut "inhimillinen" nuorisoseuran 
ostaessa rakennustarvikkeita. Hän on hyvin kii-
tollinen hienosta asenteesta, avusta, ja kunnolli-
sista alennuksista. Itse Blomqvist on ollut keskus-
telemassa tuoreen keittiökaluston lahjoituksesta. 
Yhteydet Casagrande-liikkeen omistajiin Lapin-
järvellä saivat liikkeelle arvokkaan lahjoituksen. 
Edesmennyt omistaja Holger Liljendal tunnet-
tiin Vessöössä. "Hän oli aktiivinen metsästäjä ja 
tuli metsästämään Vessööseen. Hän auttoi aina, 
oli mitä tahansa."7 (Olof Blomqvist 2022.)
 Perinteiset ja usein vieraillut mutta rahoi-
tuksen puutteessa rappeutuvat seurantalot ovat 
voineet hakea tukea jo 1970-luvulta lähtien, al-
kuun valtiolta, myöhemmin myös EU:lta (Pak-
kala 2008, 77). Nykyään Suomen Kotiseutuliitto 
myöntää korjausavustuksia seurantalojen raken-
nushistoriallista perintöä säilyttävään työhön ja 
toiminnallisuutta parantaviin muutoksiin (Suo-
men Kotiseutuliitto 2022). Svenskborg on saanut 
tukea valtiolta sekä maalaiskunnalta 80-luvulla, 
ja vapaapalokunta sai EU-rahoitusta uutta palo-
varikkorakennusta varten 2010-luvulla (kuva 9). 

2.3 Taloa kehitetään
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Nyholmin mukaan keittiön uudistus lähti liik-
keelle sisäilman laadusta. Ongelmasta oli puhuttu 
jo vuosikymmeniä, kunnes hajun lähdettä ruvet-
tiin tutkimaan. Pääsisäänkäynnin betoniporras 
osoittautui ohjaavan sadevettä suoraan lattian 
alle, alapohjan betonilaatan päälle. Vesivahingon 
johdosta suoritettiin kosteusmittauksia, ja kävi 
ilmi, että aulan- ja keittiönpuoleinen osa talosta 
on vahingoittunut. Sali on onnekseen säästynyt 
vaurioilta. Ongelman korjaamiseksi haluttiin 
purkaa ja uudistaa keittiön lisäksi tarjoiluhuo-
neen ja aulan lattiat. Heti alkuun saatiin tarjous 
koko keittiökaluston lahjoituksesta, johon tartut-
tiin. (Nyholm 2022.)
 Arvokas lahjoitus sai uudistuksen alkamaan 
keittiöstä. Svenskborgin keittiö uusittiin loppu-
vuodesta   2019 syksyyn 2020. Uuden betoniva-
lun päälle valettiin luistamaton, helposti pestävä, 
ja vedenpitävä pinnoite. Sama pinnoite jatkuisi 
tulevaisuudessa mahdollisesti tarjoiluhuonee-
seen ja aulaan: "ajatuksena on että aulassa, johon 
saavutaan märillä kengillä, olisi parempi olla jo-
kin muu materiaali [kuin puulattia]"8. Vain juh-
lasaliin jäisi lakattu puulattia, joka aiotaan hioa 
ja lakata myöhemmin tänä keväänä. (Nyholm 
2022.)
 Talonmiehen asunnon rakentamisen jälkeen 
Svenskborgissa on tähän päivään asunut huoltoa 
ja talon kuntoa valvova henkilö tai pariskunta. 
Seppo Surakka toimii tällä hetkellä Svenskborgin 
talonmiehenä ja asuu virka-asunnossaan vapaa-
palokunnan vuokralaisena. Nyholm kuvaa talon-
miestä tai talonmiespariskuntaa turvana talolle 
ja seuralle. Aiemmin talonmiehelle kuului myös 

tilan vuokranneiden juhlien jälkeinen siivous, 
jonka hoitaa nykyään vuokraaja juhliensa jälkei-
senä aamuna. (Nyholm 2022.) Surakka (2022) 
itse mainitsee hoitavansa arkisia huoltotoimen-
piteitä, kuten ruohonleikkuuta ja lumitöitä, sekä 
esittelee tiloja mahdollisille vuokraajille. Oma 
talonmies, joka asuu kiinteistössä, on väistämät-
tä arvokasta seurantalon jatkumista ajatellen. 
Valppaus rakennuksen kunnon tarkkailussa on 
tärkeää ja varmistaa toimenpiteet riittävän aikai-
sin rappeutumista vastaan käytävässä taistelussa.
 Huoltotoimenpiteitä ja muutoksia on tehty 
seurantalolla miltei vuosittain. Tämän lisäksi on 
tehty kaikki arkiset työt ja siivoukset, sekä esi-
merkiksi lisätty julkisivuun ilmanvaihtoritilöitä. 
Joidenkin muutosten varsinainen sisältö jää jos-
sain kohdin epäselväksi.
 Alkuvuosina hirsiseiniä tilkittiin ja laudoitet-
tiin, myöhemmin seinät peitettiin myös sisäl-
tä. Salin tyyliä on muokattu perinteisemmäksi. 
Virheitäkin tehtiin – 1970-luvulla salin ala-
pohja täytettiin ja pintalaudoitus päällystettiin 
tammiparketilla, jonka jälkeen sienikasvusto ja 
kosteusvahingot aiheuttivat työn uusinnan. Ul-
korakennus tehtiin, purettiin ja tehtiin uusiksi 
uusin sisällöin. Vesikattoa, keittiötä, lämmitystä, 
sekä ilmanvaihtoa on uusittu moneen kertaan, 
puhumattakaan vahtimestarin asunnon sisäti-
loista. Aula on kokenut tilajärjestelyn muutoksia 
ja kokee niitä tulevaisuudessakin. (Juslin 2000, 
111–114.)
 Alkuperäisiä kalusteita ei ole paljoa jäljellä, sa-
lia ympäröivät uudehkot penkitkin on poistettu. 
Jäljellä on esimerkiksi juhlasalin sodissa kaatu-
neiden muistolle teetetyt muistotaulut, yksi gra-
niittinen ja yksi marmorinen. Hankkeen jälkeen 
Vessölandets stupades minnesfond (Vessölandetin 
kaatuneiden muistorahasto) perustettiin vuonna 
1955. Varoja on käytetty kaatuneiden läheisten  
ja opiskelijoiden tukemiseen sekä iäkkäiden juh-
listamiseen. (Juslin 2000, 125.)

7 ”Han var aktiv jägare och kom för att jaga på Vessö. 
Om det var någonting ställde han opp.”
8 ”Tanken e att där i aulan där alla kommer in med 
våta skor så sku de va bättre att ha någå ana material 
där iställe [för trägolv]."

KEHITYSTYÖT
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Piirustukset kuvassa 9 viereisellä sivulla näyttä-
vät Svenskborgin arvioidun huonejärjestelyiden 
ja lisärakentamisen kehityskulun, alkuajoil-
ta tämänhetkisiin suunnitelmiin. Koska alku-
peräisiä piirustuksia ei ole tiettävästi säilynyt, 
on alkuaikojen tilanne epäselvin. 1920-luvun 
pohjapiirroksessa on aulan jakava seinä mer-
kitty kysymysmerkillä. Jakavat seinät esiintyvät 
1980-luvulla tehdyssä mittapiirustuksessa, mut-
ta näiden pystyttämisen ajankohta on epäselvä. 
Nämä seinät voivat olla vuoden 1937 aulan muu-
tostöissä siirrettyjä tai pystytettyjä. Vasen tila oli 
vaatehuone, joka nykyään on osa avointa aulaa. 
Oman arvioni mukaan rakennus olisi ollut aluksi 
symmetrinen, ja alaoikealla sijaitseva huone olisi 
ollut keittiö. Tällöin keittiö olisi siirretty pieneen 
laajennukseen 1950-luvun keittiömuutoksien 
yhteydessä, ja tarjoilutila laajeni.
 Pohjapiirros, joka kuvastaa 1960-luvun tilan-
netta, näyttää vuosikymmenen alkuvuosien suu-
ret muutokset. Talonmiehen asunnon ja vapaa-
palokunnan varikon sisältävä laajennus on noin 
kolmasosa koko rakennuksen pinta-alasta. Pie-
nenä lisänä on ilmestynyt porras ja ulko-ovi suo-
raan pääaulaan. Laajennuksen ikkunoiden seka-
melska eroaa huomattavasti alkuperäisistä osista, 
mutta sijainti rakennuksen takana olevaa puus-
toa päin suojaa uusia osia katseilta. Materiaalit, 
värit ja listoitus auttavat antamaan eheän koko-
naiskuvan. Sali ja näyttämö eivät ole kokeneet ti-
lajärjestelmällisiä muutoksia, vaikka seinien pin-
tamateriaaleja on muutettu. Sali ja tarjoiluhuone 
sai maalatun Enso-kartonkisen pinnan vuonna 
1934. Viimeistään 1980-luvulla tarjoiluhuoneita 
on kaksi ja keittiö ahdettu sivuun.
 Tultaessa 2000-luvulle salin seinät on levytetty 
ja paneloitu, ja näyttämö on saanut takaisin vä-
likattonsa. Näiden ja sähkötöiden lisäksi ei ole 
tehty tämän jälkeen muutoksia juhlasaliin. Vaa-
tehuoneen ja juhlasalin välinen ovi on poistet-

tu 1980-luvun jälkeen, arvattavasti 1990-luvun 
muutostöissä, sillä erillinen tapetinpala peittää 
nykyään tukitun aukon. Samalla vaatehuoneen 
muusta aulasta erottavat seinät, porras ja tasoero 
on poistettu. Vain ns. tuulikaappi on jäljellä. 
Keittiön sisääntuloon on myös tehty muutoksia, 
samalla porras on siirretty ulkopuolelle.
 Työtä kirjoittaessa 2020-luvun suunnitelmista 
keittiömuutokset on jo tehty. Vanha keittiö, wc ja 
suurin osa keittiön erottavaa hirsiseinää on pu-
rettu ja korvattu uudella, mukaan lukien kaikki 
kalusteet ja pintamateriaalit. Nyt tarjoiluhuoneita 
on jälleen vain yksi. Mitään tuulikaappia keittiön 
ovella ei enää ole. Suurin ja pysyvin muutos on 
kuitenkin betonivalun päälle tehty massalattia, 
jota on tarkoitus laajentaa tarjoiluhuoneeseen ja 
saliin. Tehokkaamman siivouksen ja helpomman 
hoidon takia tehty suunnitelma järkyttää. Aulas-
sa on lisäksi aikomus purkaa tuulikaappi. Tässä 
piirustuksessa näkyy myös talonmiehen rakenta-
ma lämmin kuisti ja porras. 
 Muutoksissa huomaa salin ja näyttämön säi-
lymisen ennallaan, puhtaasti kunnioituksesta ja 
toiminnan säilymisestä. Juhlasali ei myöskään 
sisällä paljoa tekniikkaa sähkövetoja lukuun ot-
tamatta, eli toiminnaltaan tila ei voi vanhentua. 
Keittiö ja wc-tila sen sijaan vanhenevat käytet-
tävyydeltään nopeasti rankan käytön ja uudis-
tuvien vaatimusten takia. Vaikka toivon että 
massalattiaa ei viedä tarjoiluhuoneen kautta au-
laankaan, näen useimmat muut muutokset ke-
hityksenä ja toiminnallisuutta välttämättömästi 
parantavana.  Käyttäjien itsemääräämisoikeus on 
toteutunut.

KEHITYS PIIRUSTUKSIN
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Metsän puolella taloa uudemmat osat ovat näky-
vämpiä (kuva 10). Vuosina 1960–1961 tehty laa-
jennus sulautuu kattomuodollaan ja muutenkin 
rakennuksen luonnollisella jatkamisellaan koko-
naisuuteen hyvin, varsinkin muilta julkisivuil-
ta katsottuna. Letkujenkuivaustorni kuitenkin 
erottuu muusta rakennuksesta. Metsänpuoleisel-
la julkisivulla ikkunajako on suuripiirteisempää 
ja modernia, vaikka materiaalit pysyvät samana. 
Julkisivun laudoitusta ei ole jaettu listoituksella 
osiin, kuten pääjulkisivussa, vaan vaakalaudoitus 
jatkuu ylös asti katkeamattomana. Uusimpana li-
sänä julkisivussa on ruskeaksi maalattu, valkolis-
toitettu ja eristetty talonmiehen asunnon kuisti, 
joka on rakennettu toiminnallisuutensa eikä res-
taurointiteoreettisen oikeaoppisuutensa vuoksi. 
Ensisilmäyksellä lisäystä on vaikea ymmärtää. 
Kuisti on ainakin poistettavissa. 
 Suuren pihan puoleisessa julkisivussa uudem-
mat, talonmiehen asunnon, ikkunat on tehty 
pienellä jaolla. Uudet ikkunat imitoivat vanhoja 
salin ikkunoita. Asunnossa on tehty sisäpintojen 
uudistuksia ja laajennuksia kolme kertaa, talon-
miehen vaihtuessa. Asunnon betonisessa sokke-
lissa (kuva 15) näkyy maalämpöön vaihtamiseen 
liittyneen kaluston siirtäminen kellariin (Surak-
ka 2022). Siirto tehtiin leikkaamalla sokkeliin 
aukko, joka myöhemmin paikattiin. 
 Keittiö (kuva 11) on myös ollut perinpohjai-

sen uudistuksen kohteena kolmeen otteeseen. 
Ainoastaan ikkuna on jäänyt, ja tämänkin sisä-
puolella on toinen, säästeliäämmin jaoteltu lasi. 
Viimeisimmän uudistuksen yhteydessä tila laa-
jennettiin käsittämään myös toinen tarjoiluhuo-
ne, sekä sähkö-, vesijohto ja ilmanvaihtovedot 
uusittiin. Vanha wc purettiin ja uusi saavutettava 
wc rakennettiin lähemmäs jäänyyttä tarjoilu-
huonetta. Pysyvin muutos on keittiön toimintaa 
ja puhdistusta helpottava lattian massapinnoite. 
 Vanha palovarikko (kuva 12) toimii sekalai-
sena varastona. Ainoa rakenteellinen muutos on 
pieni erillinen tila Vessönet-kuitukaapeliverkon 
kylävaihteelle. Muuten pinnat, letkunpesuallas, 
laitteisto, vesi- sekä sähkövedot ovat pysyneet al-
kuperäisinä viimeistelystä vuonna 1961. 
 Ulkorakennus vuosilta 1982–1983 (kuva 13) 
sisältää vesi-wc:t, autotallin, ja talonmiehen työ-
pajan. Alun perin varastoksi tehty tila on aktii-
visessa käytössä pajana. Seurantalon varsinaiset 
yleisö-wc:t, sekä naisten- (kuva 14) että miesten-
huoneet ovat heikosti saavutettavissa. 80-luvulla 
muutos kylmistä kuivakäymälöistä oli kuitenkin 
selkeä parannus. Tyyliltään wc:t ovat hyvin ko-
titekoisia ja säästeliäitä, vähäisin muutoksin al-
kuperäistilasta. Sisäseinät on kuitenkin maalattu 
valkoiseksi viime vuosikymmenellä (Surakka 
2022).

KUVA 10. LAAJENNUKSEN PUOLEINEN PÄÄTYJULKISIVU, JOSSA 

PIENI OMA LAAJENNUS.

KUVA 11. TARJOILUHUONEESEEN LAAJENNETTU SEKÄ 

KAUTTAALTAAN UUDISTETTU KEITTIÖ.

KUVA 12. VANHA VAPAAPALOKUNNAN VARIKKO, NYKYINEN 

VARASTO. LETKUNPESUALLAS OIKEALLA ALHAALLA.

KUVA 13. WC-, AUTOTALLI- JA PAJALISÄRAKENNUS.

KUVA 14. SVENSKBORGIN ULKORAKENNUKSEN NAISTEN-WC 

SISÄLTÄ.

KUVA 15. ETELÄJULKISIVUN MUUTOKSEN JÄLKIÄ LISÄOSASSA.

KEHITYS KUVIN
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Säästynyt vanha rakennuskanta on usein aikan-
sa parhaimmistoa. Uudemmat rakennukset pu-
retaan ja korvataan tiheään. (Nyman 2008, 75.) 
Tästä syystä vanhan rakennuksen huolenpito 
ja rakastaminen on kannattavaa – rakennus on 
jo todistanut kestävänsä aikaa. Uskon seuraa-
van yhdyskuntasuunnittelun professori emeri-
tus Kaj Nymanin (s.1939) lainauksen sopivan 
hyvin kauan kehittyneeseen, monimuotoiseen 
rakennukseen: "Rakastamamme arkkitehtuuri 
on kompleksista, siinä on järjestystä ja kaaosta" 
(2008, 70). Vanhassa rakennuskannassa on jotain, 
jota ei ilman ajan kulumaa pysty valmistamaan. 
Vanha seurantalokaan ei ole suoraviivainen.

Itävaltalaisen taidehistorioitsijan Alois Rieglin 
(1858–1905) mukaan historiaa on kaikki men-
nyt, joka historiallisessa jatkumossa rakentuu 
kaikkeen sitä ennen olleeseen ja jota ei voi enää 
luoda uudestaan (1996 [1903], 70). Kaikki ra-
kennusperintö on tämän näkökulman mukaan 

ainutlaatuista ja korvaamatonta.
 Ikäarvo ei näy rakennuksen tyylissä, mutta 
ilmentyy kulumisena, sekä muotojen ja värin 
katoamisessa. Ikäarvo toimii täydellisyyden ja 
uutuuden vastakohtana – jotain, joka oli ker-
ran ihmisen voiman tuottamaa, on nyt luonnon 
tuhoavan voiman armoilla. Tämä on luonnon-
mukainen elämänkulku, jota ei tulisi Rieglin 
mukaan pysäyttää. Liiallinen ja epäluonnollinen 
tuho pitää kuitenkin pysäyttää ja on yhtä lailla 
järkyttävää. Restaurointi, konservointi, tai liial-
linen suojaus on ikäarvon vaalimisen vastaista.  
Rakennuksen kuuluisi päätyä väistämättä rau-
nioon ja tämän jatkuessa monumentin ja siten 
sen arvon lopulliseen tuhoon. Historiallisesta 
kontekstista on kuitenkin vaikea päästä eroon, 
eikä puhdasta ikäarvoa voi todellisuudessa olla. 
Mikäli rakennuksella ei ole käyttöä, ei käytön-
jälkiä ilmene eikä siksi kaikki luonnonvoimat 
ole kohdillaan. Ikäarvo on kuitenkin puhtaim-
millaan käyttönsä menettäneellä monumentilla, 
jossa ihmisen jälkeä ei enää odoteta. (Riegl 1996 
[1903], 72–74, 76, 79.)
 Historiallinen arvo perustuu myöskin aikaan. 
Rakennus edustaa tiettyä ihmisen luomaa tasoa 
kulttuurillisessa kehityskulussa ja ajassa. Ihmi-
sen työ ja voima on tässä arvossaan, ja sitä tulisi 
vaalia. Rakennuksen tulisi olla mahdollisimman 
lähellä alkuperäistä tilaansa – pysäyttämällä ajan 
kulun aiheuttamat merkit.  Aiempaa tuhoa ei 
tule korjata mutta tuleva hävitys on mahdolli-
suuksien mukaan pysäytettävä. Kopion avulla tai 
ajatuksen tasolla – tutkimuksen, kirjallisuuden, 
tai älyn tasolla – tulee teos tehdä kokonaiseksi. 
Rieglin mielestä on tärkeintä mahdollisimman 
aidon rakennuksen säilyttäminen tulevaisuutta 
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varten. Restaurointi ei tule kysymykseenkään 
aidon ja alkuperäisen olomuodon ollessa unoh-
dettu ja mahdollisesti ulottumattomissa. Palaut-
tavan restauroinnin vaatimia arvauksia ja siten 
mahdollista valheellisuutta ei tulisi sietää. (Riegl 
1996 [1903], 75.)
 Tarkoituksellisen muistoarvon laatu riippuu 
monumentin täydellisyydestä. Monumentilla ei 
tulisi olla teorian puhtaassa merkityksessä his-
toriallista arvoa, eikä myöskään visuaalisia ajan 
merkkejä ja siksi ikäarvoa. Monumentin tulisi 
olla ikuinen ja tuhoutumaton, eikä restauroin-
tia tulisi karttaa. Monumenttien vähäinen mää-
rä tekee tämäntapaisesta kohtelusta kiistatonta. 
(Riegl 1996 [1903], 77–78.)
 Käyttöarvo pohjautuu rakennuksen fyysiseen 
käyttöön. Käytön tulisi tässä teoriassa olla raken-
nuksen perimmäinen tarkoitus, ja käyttöarvoa 
omaavan rakennuksen tulisi pystyä tarjoamaan 
tämän turvallisesti ihmiselle. Jatkuvan käytön 
mahdollistaminen on priorisoitava, eikä histo-
riallisuuden säästämiselle ole tilaa. (Riegl 1996 
[1903], 79.)
 Uutuusarvo kuvastaa täydellisyyttä ilman ajan 
kuluttavia merkkejä. Tämä merkitsee esineen 
tai rakennusosan täydellistä väriä ja muotoa. 
Palauttava restaurointi mahdollistaa vanhan-
kin rakennuksen uutuusarvon palauttamisen ja 
kuuluvuuden nykyaikaan. Ihmisen kädenjälki on 
teoriassa pääasemassa ja luonnon tuhoava voima 
tulisi häivyttää kokonaan. Uutuusarvo on yhtey-
dessä käyttöarvoon tapauksessa jossa uudistus 
myös edesauttaa uudistuvaa käyttöä parhaiten. 
Uutuusarvo ja historiallinen arvo kohtaavat pa-
lauttavassa restauroinnissa, jossa eriaikaisia ja 
valittuun ajanjaksoon sopimattomia lisäyksiä 
poistetaan ja ennallistetaan. Ikäarvon varsinai-
sen arvostuksen kasvun myötä myös eriaikaisilla 

muutoksilla on paikkansa rakennuksessa. (Riegl 
1996 [1903], 80–82.)
 Taidekriitikko John Ruskin (1819–1900) julis-
ti: "Huolehtikaa oikein monumenteistanne, niin 
ette tarvitse entisöidä niitä"9. Hän näkee raken-
nusten heitteillejätön ihmisen suurena paheena. 
Rakennusta tulisi suojella, korjata ja vahtia sen 
kulumisen merkkejä, jotta se säästyisi seuraaville 
sukupolville. (Ruskin 1907 [1880], 261) Restau-
rointi on Ruskinin mukaan tuhoamista. Tuhoa 
voimistaa sen mukana tuleva aitouden valhe: 
keksitty kopio menetetystä rakennusosasta. Teko 
on lopullinen ja kohtalokas, eikä rakennuksen 
kauneutta voi varsinkaan tämän jälkeen enää 
palauttaa. (Ruskin 1907 [1880], 259.) Ikäarvo on 
Ruskinin ajattelussa aitoutta.
 Ruskin puhuu kiviaineisesta arkkitehtuuris-
ta, joka kestää aikaa olosuhteista riippuen puuta 
paremmin. Pohjoismaalaisessa ja japanilaisessa 
puuarkkitehtuurissa on tapana korjata vaurioitu-
nut puuosa uusimalla – samalla tekniikalla val-
mistetulla osalla. Ilman kuluneiden osien vaih-
tamista kriittisissä kohdissa voi rakennus kärsiä 
kosteusvaurioita. Tästä syystä Ruskinin tarkka 
ikäarvon ja koskemattomuuden arvostaminen ei 
sovellu suoraan puurakentamiseen. 
 Nykyaikainen lähestymistapa rakennuksen 
korjausrakentamiseen ja restaurointiin on vivah-
teikkaampaa ja tapauskohtaista. Suurien koko-
naisuuksien entistäminen on kuitenkin vaikeasti 
motivoitavissa, ja restauroinnin valheellisuus on 
nykyäänkin ajankohtainen osa keskustelua. Huo-
mattavien korjauskohteiden kohdalla rehellisesti 
ja selkeästi uusittu rakenne voi olla paikallaan.
 Ruskin näkee rakennuksen rakentajiensa 
muistojen, kunnian ja elämäntyön paikkana. 
Tästä syystä myös ainoastaan rakentajan oman 
iän loppuun kestävä rakennus on pahuutta. 
(Ruskin 1907 [1880], 240.) Tämä lopullinen 
menetys motivoi sekä huolenpitoa että kestävää 
rakentamista. Ruskinin mukaan ihmisellä on 
vastuu hoitaa aiempien sukupolvien rakentamaa 

9 ”Take proper care of your monuments and you will 
not need to restore them”.
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perintöä, jotta seuraavatkin sukupolvet saavat 
osansa – juuri perintömme kestävyys ajassa on 
menestyksemme merkki. Rakennus tulisi tehdä 
kestämään kaikkien tulevien sukupolvien ajan 
saavuttaakseen perimmäisen arvonsa ja tarkoi-
tuksensa. (Ruskin 1907 [1880], 248–249.)
 Ruskin (1907 [1880], 257) yhdistää rakennuk-
sen kauneuden ja iän – nämä iän tuomat pienet 
kulumat tekevät rakennuksesta maalauksellisen 
ja yhdistävät sen luontoon. Materiaalien patina 
on luonnon mekaaninen ja kemiallinen prosessi, 
joka muodostaa uuden kauniimman ja rikkaam-
man pinnan ihmisen rakenteelle (Simmel 1958 
[1919], 382).
 Filosofi Georg Simmel (1858–1918) kuvaa 
rakennuksen tuhon tuomaa ikuista kamppailua 
ihmisen ylöspäin pyrkivän tahdon ja luonnon 
väistämättömän vastavoiman välillä. Ihmisen 
pystyttämä seinä on lopulta luonnon armoil-
la. Tämä luonnon palauttava vaikutus luo uu-
sia merkityksiä, joissa ihmisen taide poistuu ja 
luonnon suunnittelemattomuus kasvaa. Ihmi-
sen laiminlyödessä rakennustaan hän osallistuu 
aktiivisesti sen tuhoon. (Simmel 1958 [1919], 
379–380.)
 Luonnonvoimien paluu rakenteen ylle palaut-
taa sen oikeudelliselle omistajalleen, sillä kaikki 
materia on tuomittu tyyneen tuhoon (Simmel 
1958 [1919], 382–383). Ihmisen ja luonnon voi-
mien kamppailussa yhtyvät kontrastiset voimat, 
tarkoitukselliset ja päämäärättömät, ajalliseksi 
kokonaisuudeksi. Simmelin mukaan vanha ra-
kenne sisällyttää ja tuo nykyisyyteen koko sen 
olemassaolon hengen ja sille tapahtuneet muu-
tokset. (Simmel 1958 [1919], 385.) Tämä on 
merkitykseltään rikkaampaa kuin puhdas esteet-
tisyys. Simmelin ajattelussa patina on kaunista, 
mutta rakennuksesta tulisi silti pitää huolta.

Kerroksellisuuden näkyminen rakennuksessa 
muodostuu ajan kuluessa tärkeäksi osaksi sitä. 
Eriaikaisten muutosten näkyminen kertoo elä-
mästä ja tarpeista, sekä rakennuksen arvostuk-
sesta. Talosta syntyy moniulotteinen ja siksi kiin-
nostava kokonaisuus, jonka piirteet puuttuvat 
kaikesta muuttumattomasta – ”täydellisesti ra-
kennetusta”. Seurantalo on esimerkki rakennuk-
sesta, jossa yhdistyvät käyttö- ja historiallinen 
arvo vastakohtana palauttavalle restauroinnille ja 
täydellisyyden tavoittelulle. "Arkkitehtuurin suu-
rin merkitys on siinä, että se on ihmisten arkea" 
(Nyman 2008, 24). Räikeä esimerkki kerrokselli-
suudesta on laajennuksen laajennus seurantalon 
takana (kuva 16).
 Jesse Kitinoja (2020) esittää diplomityössään 
teoriansa tarinallisuuden merkityksestä arkki-
tehtuurissa. Vaikka hän käyttää teoriaa nyky-
arkkitehtuurin filosofian kehittämiseen ja uu-
disrakentamisen merkityksen palauttamiseen, 
on pohjalla tähän työhön soveltuva idea raken-
nuksen merkityksestä ja elämää jäsentävästä teh-
tävästä (Kitinoja 2020). ”Arkkitehtuurin luoma 
kokemus jatkuvuudesta” on Kitinojan mukaan 
yksi arkkitehtuurin tärkeä tehtävä. Hän mainit-
see esimerkkejä materiaalin kulumisesta ja ih-
misen kädenjäljestä, jotka kertovat rakennuksen 
tarinaa ja yhdistävät ihmisen sen jatkumoon (Ki-
tinoja 2020, 72). 
 Tarinallisuuteen ja kädenjäljen näkymiseen 
sopii myös rakennuksen muutoksien aiheuttama 
kerroksellisuus, josta voi lukea ja tulkita raken-
nuksen tarinaa sen merkityksestä ja käytöstä. 
Varsinkin seurantalon kohdalla on ajatus omien 
esi-isien jäljistä rakennuksessa ja tämän mer-
kityksestä yksilölle paikallaan. (Kitinoja 2020, 
74, 136.) Vanha vapaapalokunnan varikko ehti 
toimia usean sukupolven vapaa-ajan tukikohta-
na (kuva 17), josta se vielä muistuttaa olemas-
saolollaan. Arkkitehtuurin professori Juhani 
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Pallasmaan (s. 1936) mukaan rakennus pystyy 
parhaimmillaan yhdistämään yksilön ajan jatku-
moon ja omaan taustaansa (2014, 69). Kitinoja 
yhdistää saman jatkuvuuden tunteen ympäristö-
suojeluun, paikkaan kuulumiseen ja vastaukseen 
yksilön eksistentiaalisiin kysymyksiin (2020, 74, 
136). 

Perinteisten rakennusten ja materiaalien vah-
vuus on niiden ominaisuuksien tuntemuksessa. 
Kirjailija Stewart Brand (s. 1938) ylistää perin-
nemateriaaleja ja niiden oikeaoppista käyttöä. 
Materiaalien heikkoudet tiedetään, kuten myös 
ratkaisut näihin (1994, 118). Perinteisten raken-
nusten suunnittelu on myös usein käytännön-
läheistä: rajallisten materiaalien ja resurssien 
käyttö on mahdollisimman tehokasta (Brand 
1994, 134). Tästä lähtökohdasta syntyy viisas 
kokonaisuus. Nyman (2008, 71) uskoo, että toi-
vomme talosta parhaillaan "taidolla rakennetun" 
sekä haluamme "nähdä rakentajan kädenjälkiä 
sen seinissä". 
 Perinteisten materiaalien viehätys johtuu 
myös näiden kestävyydestä ajassa – patina ja 
kulutus vastaanotetaan kauniisti ja arvokkaasti 
(Brand 1994, 119). Kun tämä yhdistetään Ruski-
nin ajatukseen patinasta rakennuksen luontoon 
yhdistävänä tekijänä, on käsite perinnemateri-
aalien kohdalla varsin runollinen. Salin ikkunan 
lähikuvassa (kuva 18) näkyy auringon, veden ja 
naulan mekaanisen rasituksen jäljet puussa. Ny-
man näkee ornamentiikkaa myös perinteisissä 
puuikkunoissa ja niiden mittasuhteissa, varjois-
sa, ja väreissä (Nyman 2008, 319). Listoitukset 
(kuva 19) kuluvat ilman että haittaavat rakenteen 
toimintaa   tai esteettisyyttä, vaan tekevät raken-
nuksesta mielenkiintoisemman. 
 Rakenteen kuluminen paljastaa myös viat heti 
syntyessään. Vikojen näkyminen rakenteessa on 
rakenteen selviämisen elinehto. Brand (1994, 

129) haluaa tämän olevan yksi rakennuksen 
suunnittelun tavoitteista: todennäköisimmät 
vikakohdat tulisi pitää näkyvillä. Perinteisessä 
puurakenteessa tämä toteutuu – kosteus näkyy ja 
haisee. Haju paljasti myös Svenskborgin kosteus-
ongelman, joka johtui betoniportaasta. Porras 
itsessään on arvattavasti myöhempi lisäys, joka 
paikoitellen halkeaa ja lohkeilee (kuvat 20 ja 21).
 Pallasmaa suree tradition merkityksen mene-
tystä ja ainoastaan uutuusarvon vaalimista ny-
kyaikana. Viihtyvyys, ajallinen kerroksellisuus, 
estetiikka ja merkityksellisyys yksilölle on hänen 
mukaansa unohdettu ympäristön suunnittelussa. 
(Pallasmaa 2014, 59.) Kuvassa 22 näkyy Svensk-
borgin sisäänkäyntipääty, joka monilta elemen-
teiltään kuvastaa Pallasmaan kaipaamia perintei-
tä. Hän valittaa lisäksi nuorison historiantiedon 
puutteista ja sen vaikutuksesta kulttuurin jat-
kumon katoamiseen: "Minuus voi kasvaa vain 
kulttuurin ja sen historiallisuuden kontekstista". 
Näin tradition jatkumoa ja tämän tuomaa hyvää 
menetetään. (Pallasmaa 2014, 68.) Nykyarkki-
tehtuurin syvällisen merkityksen puute tekee 
vanhasta rakennuskannasta yhä arvokkaampaa.
 Vanhojen rakennusten ollessa historian ruu-
miillistuma, ja muodin ulottumattomissa usean 
muotisuuntauksen muutoksen selvinneenä, ne 
kestävät aikaa ja niitä arvostetaan. Nopeatem-
poisessa maailmassa kestävyyttä arvostetaan yhä 
enemmän. (Brand 1994, 90–91.) Svenskborg on 
todistanut kestävänsä aikaa. Esimerkkinä aulan 
kaunis sisäovi, sen karmit ja listoitus (kuva 23) 
ovat perinteisiä ja moneen kertaan maalattuja.
 Pallasmaa korostaa yksilön kulttuurista iden-
titeettiä, sen olemassaolon tärkeyttä sekä sen 
historiallista jatkumoa (Pallasmaa 2014, 64). 
Seurantalo on osa saaren historiaa jo arkkiteh-
tuuriltaan, mutta tärkeä myös yksilöiden omassa 
historiassa ja muistoissa. Arkkitehti ja väitös-
kirjatutkija Helmi Kajaste (s. 1986) määrittelee 
historiallisten rakennusten merkityksen ihmi-
selle muistojen ja identiteetin säilönä: "Historian 
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näkyminen rakennetussa ympäristössä sitoo 
meidät menneisyyteen, ajan kulumiseen ja luon-
toon" (2020, 11). Svenskborg on osa Vessöön 
identiteettiä.

Arvokkaat rakennukset voivat vaatia ylläpitoon-
sa paljon rahaa, mutta Brand mainitsee ajan ja 
huomionannon voivan korvata rahan (Brand 
1994, 49). Tämä vaikuttaa kertovan talkootyöstä 
ja sen arvosta, välittämisen voimasta. Nymanin 
konsepti arkkitehtuurin ystävällisyydestä ulottuu 
koko ympäristöön. Välittäminen ympäristöstä 
antaa meillekin takaisin – hän antaa arvoa ni-
menomaan ympäristön huolenpidolle eikä ym-
päristön suunnittelulle. (Nyman 2008, 345.)
 Käyttövuodet ovat Brandin (1994, 11) mielestä 
kiinnostavimmat: silloin rakennus elää, kehittyy 
ja muokkaantuu hiljalleen käyttäjiensä näköisek-
si. Vanhan rakennuskannan arvo on paljolti sen 
käytössä, museoitumisessa ja varsinaisen käytön 
pysähtymisessä menetetään tämä (Nyman 2008, 
98). Ajatus elävän rakennuksen arvosta on mie-
lenkiintoinen. Jospa uutuusarvon ja historialli-
sen arvon välilläkin on muutakin kuin puhdasta 
käyttöarvoa. 
 Rakennuksen tulisi olla suojaava paikka, joka 
muuntuu erilaisiin elämäntapoihin eikä mene-
tä eloisuuttaan muutosten tapahtuessa (Kajaste 
2020, 61). Muuntuminen on normaali osa ra-
kennuksen elämää. Suuria muutoksia olemassa 
olevaan rakennukseen aiheuttaa raha, teknolo-
gian kehittyminen, ja muotisuuntaukset (Brand 
1994, 5). Säännölliset pienet muutokset ovat 
Brandin mukaan tavoiteltavia. Brand (1994, 156) 
käyttää säännöllisen muutoksen esimerkkeinä 
koteja ja toimistoja – arkinen, käytännöllinen ja 
suunnittelematon muutos on ihmisläheistä. Hän 
käsittelee käyttäjälähtöistä kehitystä kaikkein 
arvokkaimpana. Kuvan 24 pienet käytännölliset 
lisäykset ilmentävät seurantalon spontaania toi-

minnallisuutta selkeinten.
 Brand on turhautunut rakennusten kertakäyt-
töisyyteen, joka johtuu näiden huonosta mukau-
tumisesta muuttuviin tarpeisiin. Mutta raken-
nusten mukautuminen on välttämätöntä, vaikka 
suunnittelu, rahoitus, sääntely, verotus ja raken-
nustapa yhdessä pyrkisivät pitämään rakennuk-
sen ennallaan (Brand 1994, 2).
 Brandin (1994, 13) teoria rakennuksen kehit-
tymisen ja kasvun mahdollistamisesta perustuu 
rakennuksen toiminnallisiin kerroksiin: sijainti, 
rakenne, pinta, palvelut, tilasuunnitelma ja tava-
ra (site, structure, skin, services, space plan, stuff). 
Brandin mukautuvassa rakennuksessa eri tah-
dissa muutosta tai uudistusta vaativat osat ovat 
joustavasti erotettavissa toisistaan. Jäykkä raken-
nus sen sijaan puretaan ennen aikojaan. (Brand 
1994, 20.)
 Kantava rakenne on rakennuksen pysyvin osa, 
pinta taas on muuttuva (Brand 1994, 18–19). 
Sijainti on liki ikuinen, kun taas rakennuksen 
sisustukseen kuuluva tavara eniten muutosta 
vaativa. Loput konseptin osat sijoittuvat näiden 
välille. (Brand 1994, 20.) Putkistot on pystyttävä 
uusimaan ilman liiallista rakenteen purkamista. 
Tämä vaatii joko ennakoimista tai historiallis-
ta kohdetta, jossa rakenteen eri osat ovat alun 
perinkin erillään. Hirsirakenteinen, ulkolau-
doitettu, ja joitain vuosia rakentamisen jälkeen 
sähköverkkoon liitetty Svenskborg vastaa näihin 
tarpeisiin.

Rakennuksen kauneutta on perusteltu monin ta-
voin. "Kauneus arkkitehtuurissa on tiedostettua 
viihtymistä" (Nyman 2008, 319). Brand taas se-
littää vanhan rakennuksen viehätyksen kypsymi-
sellä, patinan kehittymisellä ja ihmisen työnjäl-
jen näkymisellä. Kuluman tulisi olla läsnä, mutta 
ei haitata käyttöä. (Brand 1994, 10.) Rakennuk-
sen kauneus voi tulla myös kadottavasta tuhosta. 
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Kajaste seuraa Simmelin ajatusta auttamatto-
masta tuhosta, jossa rakennuksen tehtävä on sa-
manaikaisesti viestiä pysyvyydestä ja antaa tilaa 
ihmisen toiminnalle. "Rakennus kuitenkin vain 
näyttää pysyvältä. Tosiasiassa se rapautuu, tum-
muu, ruostuu, haalistuu, kuivuu, kostuu, läm-
penee ja laajenee. Sitä korjataan, laajennetaan, 
maalataan, ja lopulta se puretaan tai se raunioi-
tuu, jos siitä ei pidetä huolta." (Kajaste 2020, 9).
  Svenskborgin juhlasali on rakennuksen kau-
neimpana ja arvokkaimpana pidetty osa. Salin 
kattokruunu (kuva 25) on hyvin yksityiskoh-
tainen ja koristeellinen, muutenkin tilan sisus-
tukseen on panostettu eniten (kuva 26). Tämä 
kuvastaa sen käyttöä ja arvokkuutta. Paneloitu 
katto ja koriste-esineet ovat myös parhaiten säi-
lyneitä ja autenttisimpia osia rakennuksesta, kun 
muita pintoja on uudistettu ja paneloitu. Mint-
tu, valkoinen, sekä lakatun puun värit sointuvat 
kauniisti yhteen.
 Arvokkaan rakennuksen kasvu tapahtuu as-
teittain, pienten parannusten kautta kohti käyt-
täjän toivomaa suuntaa (Brand 1994, 44). Su-
kupolvien yhteistyönä tehty seurantalo kasvaa 
jatkuvasti pienten muutuksien myötä. Hidas 
täydellisyyden tavoittelu on itsessään tavoiteltu 
lopputulos – kehityksen loputtua rakennus py-
sähtyy ja menettää jotakin. Salin uudistuksiin 
kuuluu pintojen lisäksi sähköasennuksia ja vesi-
kiertoisia lämpöpattereita, jotka parantavat salin 
toiminnallisuutta. Vähemmän kunnianarvoisen 
rakennuksen arvo on kehittymisen vapaudessa 
ja kokeilujen sallittavuudessa. Kypsynyt raken-
nus on viisas, opettavainen sekä monimutkainen 
(Brand 1994, 49).

 Juhlasali on täynnä pienen asteittaisen kehi-
tyksen ja ajan kulun merkkejä. Saaren merkki-
henkilöiden valokuvia vuosien varrelta on esillä 
salin pitkällä seinällä (kuva 27), ja lakatussa lau-
talattiassa (kuva 29) näkyy kaikkien tanssivien 
korkokenkien jättämät jäljet. Säilyneisyys on pa-
kotetun säästeliäisyyden ansiota. Liika raha syn-
nyttää halun tehdä rakennukseen rajuja muutok-
sia, jotka eivät kuitenkaan hyödytä rakennuksen 
oppimista ja kasvua (Brand 1994, 87). 
 Brandin mukaan aikaa kestävä käyttötarkoi-
tus, vahva tahto ja huolenpito johtavat määrätie-
toiseen rakennuksen. Huolenpidon velvollisuus 
syntyy jo saavutetusta historiasta. (Brand 1994, 
35.) Svenskborg on kokonaisuudessaan elävä, 
rakastettu ja paikkaansa tehty rakennus, joka 
seuraa Brandin asettamia rajaehtoja.  Kokonai-
suus on myös kaunis. Näkymä lavalta (kuva 28) 
havainnollistaa perinteisen seurantalon sisäkat-
tomuodon ja suurten ikkunoiden merkityksen. 
Avaran salin hirsirakennuksessa mahdollistaa 
pitkien sivuseinien sidospuihin kytketyt veto-
tangot. Näyttämöltä katsottuna (kuva 30) hirret 
pilkottavat näyttämöseinän takana ja palautettu 
matala sisäkatto luo samaa tunnelmaa kuin näyt-
tämöllä alun perin oli.

KUVA 25. JUHLASALIN KATTOKRUUNU.

KUVA 26. NÄYTTÄMÖN EDUSTA.

KUVA 27. SEURAN JA SAAREN MERKKIHENKILÖIDEN KUVIA.

KUVA 28. NÄKÖKULMA NÄYTTÄMÖLTÄ.

KUVA 29. SALIN LATTIAA.

KUVA 30. NÄYTTÄMÖSEINÄN KÄÄNTEISPUOLI.
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Seuraavan sivun kartta (kuva 31) näyttää pääta-
lon, lisärakennuksen, uuden vapaapalokunnan 
varikon sekä urheilukentän varaston sijainnit. 
Nyholm ei tiedä alkuperäisten piirustusten olin-
paikkaa, sillä yhdistyshallitus vaihtuu usein eikä 
varsinaista arkistointia ole tehty mistään yhdis-
tyksen dokumenteista. Hän arvaa, että doku-
mentteja löytyisi suurempien tilojen ullakoilta 
ja muista hajanaisista paikoista. (Nyholm 2022.) 
Nyholm (2022) olisi kiitollinen seurojen yhtei-
sestä arkistopalvelusta, jonne voisi viedä kaikki 
tärkeät dokumenttinsa. Nykyään seuran paperei-
ta löytyy erinäisistä paikoista, ja niitä on vaikea 
löytää. Palon sattuessa myös dokumentit, kuten 
valokuvat, piirustukset ja vanhat lehtiartikkelit 
katoavat. (Nyholm 2022.) Vapaaehtoisivoimin 
arkistoa ei ole ollut mahdollista toteuttaa.
 "Yksi ongelma, joka meillä on nykyään, kun 
kaiken pitäisi tapahtua vapaaehtoisesti, on se, 
että eihän ihmisillä ole nykyään aikaa tällaiseen. 
Sinun on oltava aidosti intohimoinen tätä koh-
taan"10, kertoo Nyholm (2022) seuran tämän-
hetkisistä haasteista. Apukäsien määrä on tällä 
hetkellä liian vähäinen, jotta seura voisi toteuttaa 
kaikkea haluamaansa. Yhdistyksen verkkosivuja 
ei ole päivitetty pariin vuoteen, eikä kaksikie-
lisyyteen ole pystytty panostamaan (Nyholm 
2022). Resurssien puute haittaa saaren suuren 
suomenkielisen väestön saamista mukaan toi-
mintaan. Tiedotteet lähetetään nykyään ainoas-
taan ruotsiksi, mikä helposti saa suomenkieliset 

asukkaat tuntemaan itsensä ulkopuoliseksi. Ra-
kennuksen hoitoon on kuitenkin aina löytynyt 
resursseja.
 Svenskborgin ja Wessölandets Ungdomsfö-
reningin tilanne on Nyholmin mielestä verrat-
tain hyvä. Svenskborgin tilajako toimii vieläkin 
hyvin, "monet näistä taloistahan ovat suhteelli-
sen ahtaita – pilareita seisoo oudoissa paikoissa 
keskellä juhlasalia ja tällaista, jota meillä ei ole 
– monet ovat kehuneet saliamme hyvin hienoksi 
ja avonaiseksi"11. Nyholmin mielestä Svenskbor-
gin korjaustilanne alkaa olla hallinnassa, vaikka 
aiemmin tehtävää tuntui olevan loputtomiin. 
Seuraavaksi joko ullakko tai kellari saisi huomio-
ta. Ullakon meikki- ja pukuhuone, sminkkis, toi-
mii tällä hetkellä varastona ja on vuosien saatossa 
joutunut sekamelskan valtaamaksi. Peilit, valot ja 
pienet jakkarat ansaitsisivat palaamisen vanhaan 
loistoonsa.   Kellarissa etenkin näyttämön tukira-
kenteet tarvitsisivat vahvistusta. (Nyholm 2022.)
 Keittiöuudistuksen yhteydessä vuonna 2019 
Kristina Blomqvist teki uudet piirustukset, jul-
kisivupiirrokset ja pohjakerroksen pohjapiir-
roksen. Keittiön laajennuksen lisäksi lattia on 
tarkoitus uusia aulan ja tarjoiluhuoneenkin osal-
ta. Ulkopuolelle on tarkoitus rakentaa katokset 
pää- ja keittiösisäänkäyntien yläpuolille. Keittiön 
porras on jo uusittu, mutta siihen lisätään myös 
liuska. Vanha vesivahingon aiheuttanut beto-
niporras puretaan ja pääportaasta tulee kolmi-
suuntainen puuporras. Keittiölaajennuksen jäl-
keen tilasommitelma toimii Nyholmin mukaan 
vielä paremmin, keittiö oli aiemmin hyvin ahdas 
mutta vastaa nyt toiminnan moderneja vaati-
muksia. (Nyholm 2022.) Rakennuksen saavutet-
tavuus paranee myös suuresti.
 Seuraavan aukeaman taulukko havainnollis-
taa kuinka suuri osa nuorisoseuran toimintaa 
ainoastaan rakennuksen hoito on.

3.2  Svenskborgin nykytila

10 ”Ett problem som vi har i dagens läge, när allt ska 
göras frivilligt, är att folk idag ju inte har den här 
tiden för sånthär. Man ska ju påriktigt brinna för 
det.”
11 ”många av domhä husena e ju relativt trånga – de 
står pelare på konstiga ställen mitt i festsalen å sån-
häna grejer att de har ju int vi – att de e många som 
no ha berömt oss att vi har en jättefin o öppen sal."
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KUVA 31. YHDISTYSTEN TONTTI, MERKITTYNÄ VIIVOITUKSELLA.
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RAHOITUS / LISÄTIEDOT
Vapautettiin osuusmaksusta

Hirsikeräys tilanomistajien kesken, kuljettivat myös sahalle ja takaisin

Uuden alueen tasaus, koko erillisen alueen muutos urheilukentäksi

Ensimmäinen maalaus

Lahjoitus

Alkuperäiset kaakeliuunit eivät riittäneet salin lämmitykseen

Pinta maalattiin arkkitehdin valitsemalla sävyllä, osittain talkoilla

Hirsikeräys ja rakennus talkoilla

Oletettavasti talkoilla

Sotavuosien ajan ei muutoksia  johtuen materiaalipulasta ja palveluksesta

Työlle muodostettiin rakennuskomitea. Parempia laattoja ei saanut

Arpajaiset rahoittivat työt. Näyt. kattoa korotettiin, puuvarasto säilytyst.

Rahankeräys, tansseja sekä juhlat maanoston ja työn rahoittamiseksi

Oletettavasti talkoilla

Puhallin piti heti häiritsevää viheltävää ääntä: "Vissla-Johanna"

Hirsikeräys ja rakennus talkoilla seurojen kesken, lainaa otettiin

Rahoitus basaarin ja lainan avulla

 Talkoilla VPK:n ja nuorisoseuran kesken

Puhallin korvattiin. Verhoilu lastulevyllä, maalaus talkoilla. Basaari, lainaa

Vanha lankkulattia palautettiin, pintaan tammiparketti. Perustyöt talkoilla

Purku ja osittainen uusinta talkootyöllä. Lahjoituksia saaren seuroilta

1919

MUUTOSTYÖ

1920

1923
1925

SVENSKBORGIN MUUTOSHISTORIA

 Sähkövalojen asennus

Hirsiseinien tilkitseminen  ja laudoitus

Puiden ja kuusiaitojen istutus, kentän tasaus

Ulkolaudoituksen maalaus 

Uusi samettinen esirippu

Kaksi uutta valurautakamiinaa saliin

Salin ja tarjoiluhuoneen seinille Enso-kartonkia

Rakennus jossa käymälä, puuvarasto, avotalli

Aulan ja vaatehuoneen korjausrakentaminen

Sähköjohtojen uusinta Nygårdin muuntajalle

Vanha kattohuopa vaihdettiin asbestilaattoihin

Näyttämön muutostyöt, ullakolle meikkihuone

Sisäseinien maalaus, urheilukentän laajennus

Keittiön kunnostus ja osittainen uudelleenrak.

Salin uuden lämmityspuhaltimen asennus

 Talonmiehen asunnon ja palovarikon rakennus

 Asbestikatto vaihdettu peltikatoksi

Rakennuksen sähköjohtojen uusinta

Ulkolaudoituksen maalaus

Keskuslämmitys ja salin seinien alaos. verhoilu

 Salin alapohjan uudistus: soraa ja betonia

 Alapohjaan muodostui sienikasvustoa: uusinta

1927

1933

1934
1936

1937

1938

1946
1949
1955

1956

1960
1960-61

1963

1968
1969

1970

1973

1975

VUOSI

1972 VPK lahjoitti kolmasosan laajennuksen hinnasta Vahtimestarin asunnon laajennus
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KUVA 32. USEIDEN SUKUPOLVIEN AJAN WESSÖLANDETS UNGDOMSFÖRENING JA WESSÖ FBK OVAT RAKENTANEET JA KEHITTÄNEET
RAKENNUKSIAAN TALKOOTYÖLLÄ, LÄHES VUOSITTAIN. YMPÄRÖIVIEN YHTEISÖJEN HYVÄTAHTOISUUS ON MYÖS AINA OLLUT 
RAKENNUKSELLE TÄRKEÄÄ.

Sijoitettiin salin seinien ympärille

Uusi lattia tarjoiluhuoneeseen ja aulaan. Kaikki työt talkoilla

Tuki Porvoon mk:lta ja valtiolta. Hirsikeräys, talkoot, tuki yrityksiltä ja yhd.

Oletettavasti talkoilla

Maalaus talkoilla

Oletettavasti pitkälti talkoilla

Kaikki paitsi levy- ja paneeliasennukset talkoilla. Maalauksen värivalinta arkkiteh-
dilta. Tukea Porvoon mk:lta, valtiolta,  lahjoittajilta

Rahankeräys

Puu-, sähkö-, LVI- ja kaivuutyöt talkoilla

Palovarikon vanhaan tilaan huone Vessönet-kuitukaapeliverkon kylävaihteelle

Koneisto sijoitettiin kellariin

Uudet laitteet lahjoituksena, purku talkootyönä, juhlat rahoitusta varten

1978 Penkkien hankinta

1979

1982-83
1983

Uusi peltikatto ulkorak., uusittua lattiaa

Uusi ulkorak. jossa sisä-wc, varasto ja autotalli

Välipohjan eristys kivivillalla

Vesikaton maalaus. Ilmanvaihtolait. asennus

Eteläiseen päätyseinään uusi laudoitus ja uusia ik-
kunoita. Ulkoseinien maalaus. Aulaan uusi sisäkatto
Salin kunnostus: levyjä ja paneeleja seinille, sähkötöi-
tä, uudet verhot, uusi esirippu

15:n uuden pöydän hankinta

Keittiön laaja korjausrakennus ja laiteuudistus

Kunnallinen viemäröinti, pihan salaojitus, Vessönetin 
keskus vanhaan varikkoon

Vahtimestarin asunnon eteis-laajennus

Lämmitysmuodon vaihto maalämpöön

Keittiön uudistus, tarjoiluhuoneeseen laajennus

1989

1990

1990-91

1995-96

1999-2000

2010

2013

2015
2019-20

Lähteet: Juslin 2000, 111–114, 162–164; Nyholm 2022; Lind 2013. 

1992

Ullakko sisustettiin kokoontumishuoneeksi ja tietokonetyöp. avustuksellaNäyttämön välikatto takaisin, ullakko käyttöön

TalkoillaUlkolaudoituksen maalaus1977

1998 Uuden vahtimestaripariskunnan muuttaessa sisäänTalonmiehen asunnon uudistus

Ostetun palvelun luvattiin kestävän ainakin 10 vuotta – on kestänyt hyvinKaton maalaus, punaiseksi2014

2012

Värin haalistumisen takia

Talonmiehen asunnon uudistus

2018 Ulkolaudoituksen ja ikkunanpielien maalaus

2011-13 15 000 tuntia talkootyötä, puolet EU-rahoitettu. Vanha varikko varastoksiUuden, erillisen palovarikon rakentaminen

RAHOITUS / LISÄTIEDOTMUUTOSTYÖVUOSI
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Edellisen aukeaman kaaviosta (kuva 32) käy ilmi 
Svenskborgiin tehdyt asteittaiset muutokset. On 
selvää, että vanha hirsirakennus taipuu uudis-
tuksiin hyvin, Brandin (1994) teorian kerrokset 
ovat erotettavissa ja uudistettavissa eri aikoihin. 
Tästä syystä rakennus pystyy vastaamaan uusiin 
vaatimuksiin, jonka takia tämä pysyy aktiivisessa 
käytössä ja elävänä talona.
 Sijainti ja tontti on aina pysynyt samana, aina-
kin urheilukentän laajennuksen jälkeen. Pihalle 
istutettiin puita ja kuusiaita, ja kentät tasoitettiin. 
Tämän jälkeen rakennuksen ympäristöä on vain 
ylläpidetty.
 Rakenne valmistui varsinaisesti vuonna 1920, 
hirsien laskeutumisen ja tilkinnän jälkeen.  Täl-
löin myös ulkoseinät laudoitettiin. Rakennetta 
ovat muuttaneet eriaikaiset laajennukset: keitti-
ön suurennus, vapaapalokunnan tilat, talonmie-
hen asunto ja eteislaajennus. Eristystä on paran-
nettu ainakin väli- ja alapohjassa. Muita lisätiloja 
rakennettiin jo kerran uudelleenrakennettuun 
ulkorakennukseen ja vapaapalokunnan uuteen 
varikkorakennukseen. Uusilla erillisillä raken-
nuksilla vastattiin muuttuneisiin tarpeisiin ilman 
vanhaan rakenteeseen tunkeutumista. Pääraken-
nus on säilynyt tältä osin hyvin.
 Pinta on kokenut jo paljon muutoksia. Alku-
peräinen kattohuopa kesti 30 vuotta, ja tilalle 
asennettiin huonolaatuisia asbestilaattoja. So-
danjälkeisenä vuonna seura ei saanut käsiin-
sä parempaa vesikattomateriaalia. Jo 17 vuotta 
myöhemmin laatat vaihdettiin peltikattoon, joka 
on maalattu noin 25:en vuoden välein. Viimeksi 
katto maalattiin vuonna 2014 vihertävästä vaa-
leanruskeasta väristä eroten punaiseksi. Ulko-
laudoituksen maalaus on aina tehty talkoilla ja 
suhteellisen säännöllisesti 10–15 vuoden välein 
- kaaviosta saattaa puuttua maalauskertoja, var-
sinkin silloin kun vain osa seinistä on käsitelty. 
Sisäpinnoilla värit ja materiaalit ovat vaihtuneet 

tiheämmin. Varsinkin keittiö ja myös vahtimes-
tarin asunto ovat kokeneet eniten muutoksia, ti-
lojen vaatimusten muuttuessa.
 Palvelut kehittyvät ajan mukaan voimakkaas-
ti, ja siksi rakennuksen on siedettävä tekniikan 
tuomat muutokset. Hirsirakennuksessa asen-
nukset tehdään rakenteen pinnalle, jonka an-
siosta tekniikkaa on helppo uudistaa jatkuvasti. 
Tämä on rakennuksen käytön ja jatkuvuuden 
kannalta suuri etu. Sähköt asennettiin vuonna 
1919, 20 vuotta myöhemmin kylän muuntajalle 
vedettiin uudet kaapelit. Vasta 60-luvulla sähkö-
vedot uusittiin kokonaisuudessaan. 90-luvulla 
juhlasalissa tehtiin uudistuksia. Ulkorakennuk-
sen rakentamisen, sekä keittiön ja talonmiehen 
asunnon uudistuksien yhteydessä on myös teh-
ty sähkötöitä. Hirsirakennukseen on asennettu 
myös ilmanvaihtolaitteisto. Lämmitysjärjestelmä 
on vaihtunut uuneista valurautakamiinoihin ja 
viheltävään lämmityspuhaltimeen, joista siirryt-
tiin öljyllä toimivaan keskuslämmitykseen ja sii-
tä maalämpöön. 
 Tilasuunnitelman ja käytön osalta muutokset 
ovat olleet Brandin aikataulutukseen verrattuna 
maltilliset. Keittiö on siirtynyt, supistunut ja laa-
jentunut. Näyttämön kellaria ja kattoa on muun-
neltu. Aulan tilajärjestelyjä on muutettu. Lisäksi 
tilojen käyttöä on muutettu. Vapaapalokunnan 
varikko muutettiin varastoksi ja ullakolla tilaa 
on otettu asumis- ja harrastuskäyttöön, puku-
huoneeksi, sekä myöhemmin myös varastoksi. 
 Tavara on rakennuksen muuntuvin osa, joka 
voi siirtyä paikasta toiseen päivittäin. Tavaraa 
myös uusitaan, kuten Svenskborgissa näyttämön 
esirippu, salin verhot, ja huonekalut. Asunnos-
sa vaihtelua on toki eniten. Ullakon toiminnot 
myös muuttuivat vain sisustuksen avulla.
 Svenskborgin kehitys on aina ollut tasaista. 
Taulukosta pistää silmään vain sotavuodet. Näi-
den vuosien aikana useimmat seuran miehet 
olivat palveluksessa, eikä materiaaleja tai muita 
resursseja ollut rakennuksen kehittämiseen. So-

KAAVION ANTI
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dan jälkeen kattohuopa oli vaihdettava, mutta 
uudet asbestilaatat olivat laadultaan huonoja ja 
jäivät lyhytikäisiksi. 1980- ja 2000-luvun aikana 
on esiintynyt hiljaisempia kausia, joiden jälkeen 
rakentaminen on vilkastunut huomattavasti. 
Talkoiden rooli ei ole muuttunut, maalaustyöt 
ja keittiön purku on viimeisimpinäkin vuosina 
tehty talkoovoimalla. Keittiökalustohan saatiin 
perinteiden mukaan myös lahjoituksena.
 Nuorisoseuran talous on aina perustunut yh-
teisön hyvään tahtoon. Rakentaminen tapahtui 
talkoilla ja lahjoituksin, jo sähkövaloja asen-
nettaessa seura vapautettiin osuusmaksusta. 
Hirsikeräyksiä on järjestetty saaren asukkaiden 
kesken 80-luvulle asti. Puutavaraa on sahattu 
ilmaiseksi eri toimijoiden johdosta. Muutakin 
materiaalia on saatu lahjoituksena. Taloutta on 
hoidettu lähinnä arpajaisilla, rahankeräyksillä, 
tansseilla, seurojen yhteistyöllä, basaareilla, tuil-
la yrityksiltä ja yksityishenkilöiltä, sekä haetuilla 
tuilla kunnalta ja valtiolta. Lahjoitetulla erikois-
työllä ja tukevilla basaareilla on läpi vuosien ollut 
tärkeä asema seurantalon rakentamisessa. Ves-
söön nuorisoseura on ajoittain myös itse ottanut 
lainaa, jolla ostettiin materiaalia ja erikoistöitä. 
Lainat maksettiin takaisin tapahtumien avulla.
 Johan "Jontte" Wiksten (2022) tuli mukaan  
seuran toimintaan aikana, jolloin oli selvää, että 
kaikki olivat toiminnassa mukana. Mies, joka 
lahjoitti rakennuspaikan, oli hänen isoisänsä. 
Wiksten itse oli seuran puheenjohtajana vuosina 
1972–1974, sekä toimi samalla vuosikymmenellä 
myös rahastonhoitajana ja varapuheenjohtajana 
(Juslin 2000, 131–132). Hän oli aktiivisesti mu-
kana seuran teatteritoiminnassa, tansseissa ja 
kaikessa järjestämisessä. Wiksten kertoo ajoista, 
jolloin kunnalla oli enemmän varoja jakaa seu-
rantaloille, ja tarvittiin vähemmän talkootyötä. 
Tämä ei kuitenkaan kestänyt kauaa. (Wiksten 
2022.) Rakentamisen rahoitus piti taas järjestää 
pääasiassa itse. Suuria muutoksia seuran rahoi-
tuksessa ei kuitenkaan ole tapahtunut.

 Seuran työ on myös aina ollut hyvin henkilö-
sidonnaista. Anders "Aje" Weckströmin (2022) 
isoisä oli talonpoikaispoika Otto Weckström. 
Hänestä tuli saaren ensimmäinen pappi ja työs-
kenteli suurimman osan elämästään Helsingin 
pitäjässä, mutta oli aina aktiivinen kotisaarensa 
seurassa. Otto oli mukana Svenskborgin raken-
tamisessa, keksi mahdollisesti seuran tunnuslau-
seen, piti puolensa rakennuksen nimeämisessä 
ja sai kunnian pitää rakennuksen avajaispuheen. 
(Juslin 2000, 108–109.) 
 Aje Weckström muutti 25 vuotta sitten Ves-
sööseen, sukulaistensa asuinpaikkaan. Maineik-
kaan isoisänsä tavoin hänestä tuli aktiivinen 
Wessölandets Ungdomsföreningissä. Hänen 
mielestään tuntui luonnolliselta osallistua ja ryh-
tyä aktiiviseksi seurassa, ja hän katsoi, että sille 
oli tarvetta. Hänestä tulikin nopeasti seuran pu-
heenjohtaja. Ensitöikseen hän otti huonoon kun-
toon menneen ruosteisen vesikaton maalauksen, 
jonka hän kilpailutti parhaan kestävyyslupauk-
sen mukaan. Noin 8–10 vuotta sitten tehty maa-
laus onkin kestänyt. (Weckström 2022.)
 Wiksten kokee, että juhlasalin alapohja oli 
pakko eristää, jotta tilaa pystyisi käyttämään 
mukavammin talvellakin. Lautalattia oli alun 
perin täysin eristämätön. Casagranden Holger 
Liljendal lahjoitti hiekkaa Rudukselta. Hiekka ei 
ollut kuitenkaan tarpeeksi kuivaa. Hiekan päälle 
valettiin betonilaatta, ja lautalattia palautettiin. 
Lautojen päälle asennettiin myös uusi parketti-
lattia. Kosteusvahingon jälkeen jouduttiin uu-
simaan Wikstenin mukaan metrin levyinen osa 
lattiaa ja parkettia. (Wiksten 2022.)
 Tansseja pidettiin seurantalolla, kunnes jär-
jestystä ei enää pystytty pitämään yllä lukuisien 
tappeluiden takia. Wikstenkin toimi välillä jär-
jestyksenvalvojana. Tällöin aulassa oli narikan 
tiski ja tapahtumissa maksullinen narikka, tiski 
on kuitenkin 90-luvulla purettu. Tanssien aikana 
keittiön viereinen tarjoiluhuone miellettiin osak-
si keittiötä. Täällä myytiin tiskiltä virvoitusjuo-
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KUVA 33. SISÄPUOLISEN PÄÄOVEN DETALJIIKKAA.

KUVA 34. AULAN NARIKKA, IKKUNAT JA PINTAMATERIAALIT.

KUVA 35. AULAN TOINEN ULKO-OVI – JA SEN KÄYTÖSTÄ 

POISTAVAT TOIMENPITEET.

KUVA 36. AULAAN JOHTAVA RUOKASALIN OVI.

KUVA 37. KORISTEMAALATTU JUHLASALIN OVI SALIN JA 

RUOKASALIN VÄLILLÄ.

käytännöllisiä pöytiä ja tuoleja, myös pari syöt-
tötuolia.  Verhotkin ovat tilan värimaailmaan 
joskus tehtyjä. Sisustuksen värit ovat luonnonlä-
heisiä ja neutraaleja. 
 Lisätty ulko-ovi on poistettu käytöstä mah-
dollisimman pienin toimenpitein (kuva 35). 
Käyttäjälähtöinen sekä käytännöllinen "ei käy-
tössä"-lappu on myös yksi Brandin (1994, 165) 
ideaaliesimerkeistä. Lappu muuttaa toimintaa 
ilman turhia ja peruuttamattomia toimenpiteitä, 
säästäen rahaa ja luontoa. Myös poistumistien 
merkitsevä vihreä valo on sammutettu. Kulunut 
karmi ja lista paljastaa aiemman harmaan maali-
kerroksen, samalla oven lukko ja -kahva kertovat 
oven olevan pääoveen verrattuna uudempi lisäys. 
 Kehysovi ruokasalin ja aulan välillä (kuva 36) 
on hyvin perinteinen ja koristeellinen, vaikka 
ovenkahva näyttää olevan vaihdettu. Kolhut ker-
tovat runsaasta käytöstä, eikä museoitumisen ja 
ajan pysähtymisen tunnelmaa synny. Tässä pois-
tumistien merkitsevä valo palaa – modernit lain 
vaatimat turvallisuuteenliittyvät muutokset ovat 
muuten vähäisiä.
 Juhlasalin ovi on koristemaalattu 1990-luvun 
uudistuksen yhteydessä (kuva 37). Käytön jäljet 
saavan näkyä, talon arvo on käytössä. Oven hilut 
ovat identtisiä aulan pääsisäänkäynnin sisäpuoli-
sen oven kanssa. Karmin alaosassa näkyy pieni ja 
käytännöllinen korjauspala maalaamattomana: 
tämä näyttää vaivattoman ja hienostumattoman 
korjauksen edut. Vaativa korjaus ei tule tehtyä, 
jolloin vaurio kasvaa. Helppo korjaus tehdään 
nopeastikin, ja käyttäjien toimesta.

Tarjoiluhuoneen vitriinikaappi (kuva 38) näyt-
tää olevan peräisin Svenskborgin alkukaudelta, 
kuten myös keittiön ikkuna (kuva 40) hiluineen 
(kuva 39). Harvat jäljellä olevat vanhemmat osat 
ja materiaalit ovat erityisen arvokkaita suurten 
muutosten keskellä. Paljon on jo menetetty uu-

mia ja kahvia. (Wiksten 2022.)
 Koska rahaa ei koskaan ollut liikaa, mitään ei 
tehty turhaan. Jokaisen toimenpiteen taustalla 
on toiminnallisuuden parantaminen ja Svensk-
borgin kehittäminen. Taulukko todistaa jatkuvan 
ylläpidon tärkeyden, mutta myös työn määrän ja 
rakennuksen arvon.  Rakennuksen arvo ja ylläpi-
to kohtaavat, kun jatkuvasta ylläpidosta syntynyt 
arvo jatkaa rakennusta. Hoidosta tulee suuri osa 
seuran toimintaa, joka pitää seuran jatkuvana. 
Käänteisesti: rapistuva ja unohdettu Svenskborg 
ei myöskään pysty yhdistämään yhteisöä. Svens-
kborg on prosessi, joka syntyy ja elää talkootyön 
voimalla.

Ovet ja siirtymiset sisältävät runsaasti kerrok-
sellisuutta ja arvokkaita yksityiskohtia. Ovia on 
uudistettu pintamateriaaleja hitaammin, uu-
distamisen sijaan niitä on maalattu ja huollettu. 
Ovien rakennustavat ja metalliset osat kielivät 
niiden historiallisesta arvosta, samalla muodos-
tunut patina kertoo ikäarvosta.
 Aulan sisäpuolisesta pääovesta (kuva 33) nä-
kyvä paksu maalikerros on todiste ajan kulumi-
sesta ja huolenpidosta. Käytön jäljet ovat myös 
arvokkaita. Aulan sisäseinien purku ja aulan 
avaaminen, kuten suunnitelmiin on merkitty, 
johtaisi myös oven häviämiseen. Tämä olisi erit-
täin valitettavaa.
 Aulan suuret ikkunat tekevät tilasta valoisan 
(kuva 34). Naulakot on ripustettu ikkunoiden 
väleihin, ja huonekalut ovat kokoelma eriaikaisia 
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distusten tieltä.
 Vitriinikaappi säilyttää monia muistoesineitä 
ja tärkeitä dokumentteja. Keittiön ikkuna on kau-
nis ja hyvin ylläpidetty, minkä näkee sen hyvästä 
kunnosta ja useista maalikerroksista. Hilut pitä-
vät ikkunan avattavana. Historiallinen kerrostu-
ma on arvokasta, mutta myös käytännöllistä.
 Kuvassa 41 näkyy materiaalien kontrasti vuo-
sien varrella muutetusta tarjoiluhuoneesta uu-
teen ja moderniin laitoskeittiöön. Asteittainen 
kasvu ja kehittyminen näkyy vähiten kerralla 
tehdyssä keittiössä. Hionnan tarpeessa oleva 
lankkulattia, 1990-luvulla ostetut modulaariset 
pöydät, moneen kertaan maalatut seinät listoi-
neen, nahkainen paljeovi sekä 2000-luvun alun 
halpa seinäkello luovat vastakkaisen tunnelman 
uuteen keittiöön verrattuna. Keittiö on kuiten-
kin avainasemassa tapahtumien järjestämisen 
toiminnallisuutta, haluttavuutta ja jatkuvuutta 
ajatellen.
 Rakennuksen saavutettavuus on myös paran-
tumassa merkittävästi 2020-luvulla. Kokoontu-
mispaikan esteettömyys kuuluu ihmisoikeuk-
siin, joka korostuu nuorisoseuran kohderyhmän 
siirtymisessä yhä vanhempiin osallistujiin. Jos 
liikkumisen haasteet estävät osallistumasta saa-
ren ainoan kokoontumispaikan tapahtumiin, 
on tapahtunut suuri vääryys. Nykyinen sisään-
käynnin esteettömyysratkaisu, kuvassa 43, on 
varsin esteellinen, etenkin talvikaudella. Ramppi 
on nostettu seinälle, ja sijaitsee talvisin valtavan 

lumikasan takana. Siirreltävä ramppi korvau-
tuu lähivuosina kiinteällä nykyisten standardei-
hin sopivalla rampilla keittiön portaan ohella. 
Svenskborgin ainoa päärakennuksessa sijaitseva 
wc on jo uudistettu jokseenkin saavutettavaksi 
(kuva 42), ja tämä lienee monelle kävijälle tärkeä 
parannus.
 Pihan toiminnallisuuteen kuului alun perin 
kyläkeinu. Vanhan kyläkeinun uusin versio vuo-
delta 1995 (Juslin 2000, 104), oli Svenskborgin 
pihalla toiminnassa vielä varhaisessa lapsuudes-
sani. Pian keinu katsottiin hengenvaaralliseksi ja 
laitettiin kettingeillä lukkoon. Pitkä kyläkeinu-
jen perinne loppui kokonaan, kun keinu lopulta 
poistettiin pihasta. Luulin että peli oli menetetty. 
Nyholm (2022) kuitenkin muistaa, että keinu 
siirrettiin Kroksnäsiin, toiseen kylään suojai-
semmalle paikalle Runebergin kesähuvilan alku-
peräisen paikan lähelle, ja että keinu olisi vielä 
olemassa. Keinun paikalla on nykyään vapaapa-
lokunnan uusi varikko, mutta piha tarvitsisi uu-
den vetonaulan.

KUVA 38. OLETETTAVASTI ALKUPERÄINEN VITRIINIKAAPPI.

KUVA 39. KEITTIÖN IKKUNAN LUKITUSHILU.

KUVA 40. UUDISTETUN KEITTIÖN OLETETTAVASTI 

ALKUPERÄINEN IKKUNA.

KUVA 41. UUSI KEITTIÖ LAAJENTUU RUOKASALIIN JA ON SITEN 

TOIMINNALLISEMPI.

KUVA 42. UUSI ESTEETÖN WC LAAJENNETUN KEITTIÖN 

YHTEYDESSÄ.

KUVA 43. KÄYTÖSTÄ POISTETTU AULAN OVI ULKOPUOLELTA, 

JA NYKYINEN ULKOPORTAIDEN ESTEETTÖMYYSRATKAISU.
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KUVA 44. ULLAKON ENSIMMÄINEN HUONE, SMINKKIS. 

MEIKKIHUONEESTA ON JÄLJELLÄ PEILIT JA VALOT – 

TOIMII NYKYÄÄN VARASTONA.

KUVA 45. MEIKKIHUONEEN PYÖRÖIKKUNA, JOKA ON 

LISÄERISTETTY SISÄPUOLELTA TOISELLA IKKUNALLA.

KUVA 46. ULLAKON TOINEN HUONE. 90-LUVULLA 

UUDISTETTU HARRASTEKUTOMO.

KUVA 47. ULLAKON KEHYSOVI MEIKKIHUONEEN 

PUOLELTA KAIPAA HUOLENPITOA JA UUTTA MAALIPIN-

TAA.

45

46

44

47
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Brand (1994, 70) mainitsee kiinteistöhuollon 
ammattilaisten merkityksen talon kehittymi-
sessä. Svenskborgissa asuva talonmies tuntee 
talon ja tietää huolenpidon merkityksen. Ra-
kennuksen huolto on kiittämätöntä työtä, joka 
on onnistuessaan näkymätöntä. Ilman huoltoa 
ei kuitenkaan ole kohta enää rakennusta jäljellä 
(Brand 1994, 110), rakennus vaatii sitä, jotta se 
ei rappeutuisi ja katoaisi. Seurantalolla huolto 
on kiinni yhteisön vastuuntunnosta – ilman vas-
tuuntuntoa talkootyöläiset kaikkoavat ja tällöin 
kaikkoaa talokin.

Käyttäjien hallitessa omaa rakennustaan pienet 
ongelmat löytävät korjauksensa käytännönlähei-
sin ratkaisuin, jotka usein ovat riittävän vähäi-
siä (Brand 1994, 165). Liian suuren, turhan tai 
epätäsmällisen korjauksen riskiä ei synny. Myös 
ullakolla tehdyt sähköjohtojen pinta-asennukset 
sopivat Brandin ajatteluun. Harrastushuoneessa, 
uudemman muutoksen yhteydessä, asennukset 
on Brandin ajatuksen vastaisesti piilotettu katto-
pinnan yläpuolelle.
 Ullakolla kehittyminen näkyy parhaiten. Ulla-
kon ensimmäisen huoneen hirsiseinät verhoiltiin 
vuonna 1949, ja pöydät, peilit ja valot tekivät siitä 
meikkihuoneen (kuva 44). Kuvassa 45 esiintyvä 
pyöreä ikkuna on eristetty vedon hillitsemiseksi 
toisella, neliskulmaisella ikkunalla sisäpuolelta. 
Erikoinen ja mahdollisimman helppo ratkaisu 
toimii. 
 Oletettavasti myöhempi verhoilun maalaus 
näkyy maitokahvin värisinä läiskinä 40-lukuisen 

kehysoven pinnassa (kuva 47). Oven pieni hion-
ta ja maalaus olisi suuri kosmeettinen piristys 
huoneelle. Nykyään varastona myös Vessö Förr 
-kirjoille toimiva huone kaipaisi taas hieman 
huolenpitoa ja uutta toiminnallisuutta. 
 Ullakon toisessa huoneessa vuosina 1999–
2000 tehty tilan käyttöönotto ja sisustus on eheä 
aikansa kokonaisuus (kuva 46). Valon lisää-
miseksi vesikattoon tehtiin suuri ikkuna, joka 
toimii myös poistumistienä. Kyseinen ikkuna 
on räikein muutos rakennuksen julkisivussa, ja 
tämä on perusteltu toiminnallisuuden paranta-
misella. Harrastushuoneen tunnelma olisi hyvin 
erilainen ja synkkä luonnonvalon puutteessa, 
vaikka ratkaisu on historiallisessa rakennukses-
sa verrattain kyseenalainen. Perinteinen käsityö 
on muuten rakennukselle luonteenomaista, ja 
paljon tilaa vievät kangaspuut on vaikea kuvitella 
muualle rakennukseen. Käytön ja jatkuvan huo-
lenpidon kannalta muutos on hedelmällinen.
 Täydellisyyden tuottaminen ei ole pitkällä 
aikavälillä kannattavaa. Liian tarkka ja pysyvä 
ratkaisu ongelmaan saattaa paljastua itsessään 
ongelmalliseksi käyttötarkoitusten muuttues-
sa. (Brand 1994, 157, 166.) Näin täydellisyys ja 
ikuisuus ovat vastakohtia kehittymiselle. Kuten 
aiemmin mainittiin, helppo korjaus tulee myös 
tehtyä.
 Rakennuksen huoltoa voi katsoa myös ro-
manttisesti. Hoitoa tekevä osallistuu rakennuk-
sen pitkään elämään (Brand 1994, 130). We-
ckströmin mukaan seuran toiminta onkin kiinni 
rakennuksessa, ilman rakennusta ei ole toimin-
taa. Huoltotyö myös vaatii oikeat henkilöt. Seura 
tarvitsee ihmisiä, jotka ovat valmiita tekemään 
töitä sen eteen. "Selviytymiseen tarvitaan henki-
löitä, jotka osaavat nähdä laatikon ulkopuolelle, 
mitä mahdollisuuksia on – koska mahdollisuuk-
sia on aina olemassa."12 Nytkin on sukupolven-
vaihdos meneillään, ja seuraava polvi aktiiveja 
on ottamassa ohjat. (Weckström 2022.)
 Piirustusten puutteesta ja sattumanvaraisuu-

3.3  Huolenpidon merkitys

12 ”För överlevnad krävs mänskor som ser utanför 
boxen, va e möjligheterna med vad som finns – för 
de finns de allti."

KÄYTÄNNÖNLÄHEISYYS
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desta Weckström selittää, että ennen katsottiin 
rakennustyömaalla saatujen hirsien pituudet ja 
rakennettiin sen mukaan. Lopputulos oli käytän-
nönläheinen ja piirtämätön. (Weckström 2022.) 
Käytännönläheisyys näkyy Svenskborgissa kaik-
kialla, rakentamisesta huoltoon.

Ingolf "Ingo" Lindén (2022) toimi useita vuosia 
Wessölandets Ungdomsföreningin sihteerinä ja 
vuoden varapuheenjohtajana 1970-luvun alussa. 
Tällöin hän oli jo ollut vastuussa seuran urhei-
lutoiminnasta vuonna 1969, ja hän toimi myös 
seuran   puheenjohtajana vuosina 1976–1978. 
(Juslin 122, 131–132.) Seuraan hän löysi van-
hempien veljien sekä koulukavereiden mukana 
1960-luvun alussa. Hän oli heti liittyessään ak-
tiivinen seuran jalkapallotoiminnassa, myöhem-
min hänet löysi teatterista. Hänen mielestään 
Svenskborgissa rakennettiin ja remontoitiin jat-
kuvasti. (Lindén 2022.)
 Svenskborgin uuden ulkorakennuksen ra-
kentaminen maksoi 50 000 markkaa. Siitä teh-
tiin 90 neliömetrin suuruinen, joka oli hieman 
vanhaa laajempi. (Wikström 1982.) Seurantalo 
tarvitsi modernisointia vesivessojen muodossa. 
Lindénin mukaan kukaan ei pitänyt vanhoista 
kylmistä kuivakäymälöistä, varsinkaan sisäves-
sojen yleistyttyä väestön kodeissa. Rakennuksen 
toiminnallisuus ja mukavuus paranisi huimasti. 
Lindén ja hänen lankonsa omistivat sahan, jolla 
kaikki puutavara sahattiin talkootyöllä. (Lindén 
2022.)
 Lindén toimi kesän aikana rakennustyömaan 
mestarin sijaisena, ja kertoo Borgåbladetin ar-
tikkelissa vuonna 1982 rakentamisen lähtökoh-
dista ja tuesta. Wc:t haluttiin sijoittaa erilliseen 
rakennukseen tilan puutteen ja esteettisten syi-
den takia. Seura päätti, että uusi lisäosa vapaa-
palokunnan lisärakennuksen jälkeen olisi ruma 
ratkaisu. Hän valittelee artikkelissa myös alhaista 

talkoiden osallistujamäärää, sillä 5–15 seuran sa-
dasta jäsenestä oli haastattelun aikaan osallistu-
nut töihin. Puutavaran lahjoituksista hän on kui-
tenkin ilmaisee kiitollisuutensa. Tukirahoitusta 
saatiin valtiolta 10 000:nen markan edestä, ja 24 
000 markkaa saatiin Porvoon maalaiskunnalta. 
(Wikström 1982.) Ratkaisu on käytössä vielä 40 
vuotta myöhemmin.
 Birgitta Berg-Andersson on Elinkeinoelämän 
tutkimuslaitoksen tutkija, mutta on aina viet-
tänyt kesänsä Vessöössä. Näyttämöä koristava 
teksti "Här räcka vi hvarandra hand till kamp för 
hembygd modersmål och fosterland" kuvaa hä-
nen suhdettaan seurantaloon hyvin. Hänellä on 
pitkät sukujuuret saarella, ja onkin kasvanut osit-
tain Vessööllä, osittain Helsingissä. Hän on täyn-
nä ylistyksiä rakennusta kohtaan. Ulkorakennus 
ei kuitenkaan vastaa hänen nykyisiä mieltymyk-
siään talon käyttäjänä. Talon toivottavasta kehi-
tyksestä Berg-Andersson mainitsee puuttuvat 
wc-tilat suoraan rakennuksen yhteydessä. Hän 
kokee ulkorakennuksessa sijaitsevat wc:t van-
hanaikaiseksi ja moderniin toimintaan sopimat-
tomiksi, etenkin talviaikaan. Hän toivoisi tilojen 
sijaitsevan rakennuksessa tai lisärakennusosassa. 
(Berg-Andersson 2022.)
 On vaikeaa arvioida, olisiko rakennuksen yh-
teydessä olevien sisävessojen rakentaminen vält-
tämätöntä toiminnan ylläpitämiseksi. Talvinen 
kävelymatka ulkona kesken juhlien on hyvinkin 
vanhanaikainen. Rakennuksen integriteetin tai 
oman mukavuuden uhraaminen on kysymys, 
joka tullaan ratkaisemaan tulevaisuudessa.
 Svenskborgin ongelmat liittyvät Nyholmin 
mukaan nykyäänkin ylläpitoon ja työn määrään. 
Hän kertoo vapaaehtoisten puutteesta: ihmisiä 
tarvittaisiin huoltoon, vuosikorjauksiin ja ulko-
laudoituksen maalaukseen, jotka kaikki välillä 
tuntuvat vaativan töitä samaan aikaan.  Keskus-
tellessamme Nyholmin avomies myöntää taus-
talla, että rakennusta voisi kutsua "ikuisuuspro-
jektiksi". Korjaukset ovat kuitenkin tällä hetkellä 

KEHITYSKOKEMUKSIA
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hyvällä mallilla, ja seura tekee aina parhaansa ra-
kennuksen eteen. Rakennus tulee aina ensin, ja 
Nyholm katsoo asiaa lopulta positiivisesti: "mut-
ta jos tekeydyn kotiseutuiseksi ja isänmaallisek-
si niin näen rakennuksessa arvokkaan aarteen, 
jonka toivon säilyvän paikallaan vielä sata vuotta 
lisää. Joten arvostan kyllä, että tällainen talo on 
olemassa ja että se on rakennettu talkoovoimin. 
Sillä tavalla olemme vahva yhdistys, verraten 
moneen muuhun."13 (Nyholm 2022.)
 Ylläpito ja kehittyminen on rakennukselle to-
distetusti tärkeää. Kyseenalaistan kuitenkin liian 
lopulliset ratkaisut, varsinkin ne, jotka poistavat 
kerroksellisuutta ja arvoa. Jokainen muutos on 
jostain toisesta seikasta pois. Juuri tästä syystä 
seurantalo, yhteisö ja kehittyminen ovatkin niin 
mielenkiintoisia ja tutkimuksen arvoisia. 

13 ”men om ja ska bli sådär hembygdig å patriotisk så 
sir ja ju no en värdefull skatt där som ja hoppas få stå 
kvar i ytterligare hundra år. Så ja uppskattar no att de 
finns ett sånhänt hus o att de byggts på talko-krafter. 
På de vise ser ja att vie e en stark förening om man 
jämför me många andra."
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KUVA 48. TIMANTTIKAAVIOT VAPAAEHTOISTOIMINNAN MOTIIVEISTA (YEUNG 2005, 107) SEKÄ KÄÄNTEISENÄ HUOLENPIDON LOPPU.

KAAVIO YHTEISÖLLISYYDEN VAIKUTUKSISTA RAKENNUKSEEN.
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HENKILÖKOHTAISTEN 
SITEIDEN PUUTE TIEDON PUUTE

OSAAMISEN PUUTE
TYÖN 
KUORMITTAVUUS
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PUUTE

TOIMINNAN MOTIVAATIOT
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Taloa ei ole ilman sitä hoitavaa yhteisöä. Kuten 
Svenskborgin kehityshistoriasta käy ilmi, on seu-
rantalon kehitys kiinni yhteisön mielenkiinnossa 
ja halussa auttaa. Jotta seuran elämä jatkuu, on 
ajateltava talkootyön motiiveja ja riskitekijöitä. 
Tietoisuus yhteisön aktiivisuuden tärkeydestä 
rakennukselle voi jo itsessään motivoida jatku-
vaa huolenpitoa.

Aktiivinen kansalainen osallistuu yhteisöä hyö-
dyttävään työhön. Aktiivisuus perustuu iden-
titeettiin, osallistumiseen, kohtaamiseen ja 
välittämiseen. Yksilön identiteetti, eli hänen roo-
linsa yhteiskunnassa, vaikuttaa hänen arvomaa-
ilmaansa ja siten haluun auttaa yhteisöä. Osallis-
tumisen kautta ihminen löytää tapoja vaikuttaa 
ja kuulua yhteisöön, kohtaamisten kautta hän 
tyydyttää sosiaalisuuden ja läheisyyden tarpeen-
sa. Välittämällä itsestään ja läheisistään kansalai-
nen hoitaa hyvinvointia, sekä tuntee empatiaa ja 
vastuuta. (Harju 2005, 68–70.) Vapaaehtoistyö 
yhdistyksessä yhteisön hyväksi on aktiivisen 
kansalaisuuden muoto. Työ kehittää ihmisessä 
kaikkia aktiivisen kansalaisuuden osapuolia.
 Vapaaehtoistoiminnan alku oli maanviljelijä-
yhteisöjen keskellä, talkootyöllä organisoidussa 
auttamisessa suurissa ja hetkellisissä töissä.  Yh-
teisöllisyys liittyy nykyään yhä vähemmissä mää-
rin sukuun ja asuinpaikkaan – yhteisöjä muo-
dostuu liikkuvuuden ja digitalisaation myötä yhä 
erityisempien kiinnostuksen kohteiden ympä-

rille. (Harju 2005, 73.) Vahva maaseutuyhteisö 
vapaaehtoistoiminnan kokoajana on yhä harvi-
naisempaa, muttei mahdotonta, kuten Svensk-
borg osoittaa. Nykyään myös globaalille tasolle 
ulottuva vapaaehtoistoiminnan konsepti perus-
tuu perinteiseen ajatusmalliin: "konkreettinen 
työapu ja huolenpito toisista ihmisistä tai yhtei-
sistä asioista omassa lähiyhteisössä" (Harju 2005, 
73–74). Talkootyö on vapaaehtoistyön muoto.
 Yksilöllisessä yhteiskunnassa on vähemmän 
tilaa myös auttamiselle ja vapaaehtoistyölle. Yh-
teenkuuluvuuden ja kollektiivisen vastuun tunne 
laskee, ja vastuun siirtäminen "jollekin muulle" 
yleistyy. (Harju 2005, 74.) Tämä on riskitekijä 
myös seurantalon ylläpidolle ja selviytymiselle. 
Kiinnostuksen kohteet yksilöityvät, ja statuksella 
on yhä suurempi rooli yksilön vapaa-ajassa ja ak-
tiivisuudessa (Harju 2005, 75).
 Kirkkososiologian professori Anne Birgitta 
Yeung (nykyisin Pessi) on kehittänyt timantti-
mallin vapaaehtoistoimintaan osallistumisen 
motivaation tutkimiseen. Yllä kuvassa 48 on 
Yeungin kaavio motiiveista, alla oma tulkintani 
motiivia syövistä tekijöistä. Motivaatio peruste-
taan yleisesti teoriassa kolmeen osaan: "suunta 
(direction), energian saaminen (energization) ja 
käyttäytymisen säätely (regulation of behavior)" 
(Yeung 2005a, 85.) Motivaatio on kaiken vapaa-
ehtoistyön pohja – työn vapaus ja joustavuus 
johtavat ilman motivaatiota työpanoksen loppu-
miseen (Yeung 2005a, 83). Seurantalo perustuu 
vapaaehtoistyöhön, joka ennen kulki automaatti-
sesti sukupolvelta toiselle. Kulttuurin muutokset 
ja teknologian kehitys ovat riskitekijöitä tällaisel-
le rakennukselle, jolloin motivaatio on löydettä-
vä uusista lähteistä.

4. YLLÄPIDON MERKITYS

4.1  Yhteisön merkitys talolle

AKTIIVINEN KANSALAINEN
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Yeungin motivaation timanttimalli esittää nel-
jä ulottuvuutta, joiden kahdeksan ääripäätä 
kuvaavat kaikkia vapaaehtoistyön mahdollisia 
motiiveja. Jokainen tietty motivaation muoto 
sijoittuu timanttiin omalla tavallaan. Malli on 
käytettävissä myös yksilön motivaation kartoit-
tamiseen ja toiminnan kehittämiseen. Kontaktit, 
auttaminen ja uuden oppiminen nousee mallissa 
esiin selkeämmin kuin aiemmissa motivaatiotut-
kimuksissa. Yksilön motivaatio vapaaehtoistyön 
tekemiseen on moninaista, ja lopulta työn kaikki 
muodot johtavat sosiaaliseen yhteenkuuluvuu-
teen yksilön hyväksi. (Yeung 2005b, 122).
 Toiminnan ja pohdinnan akselille sijoittuvat 
kaikki fyysinen talkootyö ja auttamisen henki-
nen ulottuvuus. Ulkolaudoituksen maalaus ja 
auttaminen voi olla antoisaa, samalla voi pohtia 
osallistumistaan pitkään perinteeseen. Läheisyys 
ja etäisyys sisältää kaikki työn antamat sosiaaliset 
kontaktit sekä samalla esimerkiksi omasta arjes-
ta irrottautumisen. Uuden etsintä ja jatkuvuus 
kuvastavat sekä uuden oppimista ja uusia ko-
kemuksia, että tuttua ja mukavaa ympäristöä ja 
perinteitä. Antamisen ja saamisen akseli viittaa 
työpanoksensa antamiseen sekä kaikkeen työstä 
ja muilta aktiiveilta saamaansa hyvään. Motivaa-
tiotekijöiden timanttiin mahtuu kaikki vapaaeh-
toistyön positiiviset puolet.

Nyholm toivoo, että rakennus on tärkeä myös 
saaren yhteisölle. On toki nähty, että lapsia kulje-
tetaan keskustaan harrastuksiin ennemmin kuin 
osallistutaan seurantalon lapsille suunnattuun 
toimintaan, vaikka jalkapallokerhoon. Tapah-
tumissa on näkynyt muutenkin laskeva määrä 
osallistujia. Hän peräänkuuluttaa seuran toimin-
nan muistamista, ja kyseenalaistaa välillä raken-
nuksen todellista arvostusta yhteisössä. (Nyholm 

2022.) Potentiaalia on kuitenkin paljon.
 Weckström ajattelee seuran toimintaa kuin 
yritys, jolla on useita erilaisia asiakasryhmiä. 
Seuran tulisi palvella mahdollisimman monta 
asiakastaan vaihtelevalla ohjelmallaan. Jokainen 
tapahtuma ei välttämättä kiinnosta kaikkia. On 
myös täysin luonnollista, että jotkut saaren asuk-
kaat eivät ole kiinnostuneita seurasta lainkaan, 
samalla kun pieni ryhmä asukkaita on erittäin 
aktiivisia. (Weckström 2022.)
 Ennen nuorisoseuran toimintaan osallistumi-
nen oli itsestään selvää. Weckström perustelee 
aktiivien määrän laskua aikojen muuttumisella: 
"Elätit itsesi käymällä töissä, ja kävit kirkossa – 
[Svenskborg] oli vapaa-ajanviettopaikka, jossa 
pidettiin seuranpitotilaisuuksia"14 Matka seuran-
talolle ei ollut kuitenkaan aina helppo, hevoskär-
ryillä tai kävellen. Kuukausikokouksiin saapumi-
nen Vessöön eteläosista oli jo itsessään suoritus. 
Suurempiin juhliin saavuttiin kuitenkin myös 
vieläkin kauempaa. (Weckström 2022.) Kun en-
nen kaikki vapaa-aika saatettiin viettää seuranta-
lolla, ovat autoilu ja siitä seuranneet etäisyyksien 
lyhenemiset ja muut aktiviteetit vieneet väkeä 
pois. Urheilu ja muut harrastukset kaupungissa 
kiinnostavat nuoria enemmän. Toiminta kuiten-
kin jatkuu.
 Lindén arvioi, että Svenskborg on säilynyt 
aktiivisena vahvan kyläyhteisön ansiosta. Ves-
söössä yhteisö on vieläkin voimissaan, ja uusia 
ihmisiäkin muuttaa saarelle jatkuvasti. Ja vaikka 
vapaapalokunnan kanssa käydään kilpaa aktii-
veista, on suuri määrä monipuolisia tapahtumia 
aina ollut Wessölandets Ungdomsföreningin 
valttikortti. (Lindén 2022.)
 Svenskborgin vahvuudet ja selviytymisen syyt 
ovat Weckströmin mukaan sijainnissa ja yhtei-
sössä. Jos rakennus olisi muualla kuin saaren 
päätien vieressä, näkyvissä ja lähestyttävissä, olisi 
tilanne eri. Hän arvelee, että välimatka kaupun-
gin kaikkiin aktiviteetteihin on ollut rakennuk-
sen toiminnalle hyväksi. Maalla elämä on lisäksi 

TOIMINNAN MOTIIVIT

MOTIIVIT SVENSKBORGISSA
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maanläheisempää ja yhteisöllisyys tärkeämpää. 
Martat ja metsästysseurat ovat myös tästä esi-
merkkejä. Yeungin mallista voi löytää kaikki ny-
kyisen toiminnan jatkumisen motivaatiotekijät.

Kuvan 48 alemmassa timanttimallissa esiintyy 
tunnistamani riskitekijät seuran toiminnan jat-
kumisessa ja rakennuksen ylläpidossa. Vapaaeh-
toistyön motivaation tuhoavat tekijät tulisi mah-
dollisuuksien mukaan kitkeä pois. Wessölandets 
Ungdomsföreningin eri vuosikymmenten aktii-
vienkin mukaan työn tekijöitä tarvittaisiin aina 
enemmän. Rakennuksen hoito on väistämättä 
jatkuvasti suuri osa seuran toimintaa.
 Toiminnan motivaatiota tuhoaa välinpitämät-
tömyys, sitoutumattomuus, työn kuormittavuus 
ja tiedon, ajan, osaamisen sekä kollektiivisten 
että henkilökohtaisten siteiden puutteet. Yhdellä 
saralla tiedon puute auttamisen mahdollisuuk-
sista vähentää osallistumista, samalla tiedosta 
riippumatta välinpitämättömyys johtaa samaan 
lopputulokseen. Yhtä lailla työn kuormittavuus 
ja vastakohtana työhön sitoutumattomuus ja 
harvaluontoisuus vähentävät motivaatiota. Va-
paa-ajan ja toisaalta osaamisen puutteet ovat 
myös uusia ilmiöitä. Muiden vapaa-ajan aktivi-
teettien keskeltä yksilön on vaikea löytää aikaa 
osallistumiseen, ja osallistuessaan hän ei välttä-
mättä osaa aiemmin yleissivistykseen kuuluneita 
taitoja talon korjaamisesta. Tällöin kynnys osal-
listumiseen on aiempaa korkeammalla. Aiem-
min vahvat henkilökohtaiset ja kollektiiviset si-
teet saaren yhteisössä eivät aina ole enää läsnä. 
Uusien siteiden muodostuessa esimerkiksi saa-
relle muuttaneiden ja monia sukupolvia saarella 
asuneiden välille voi jatkossa motivoida osallis-
tumista yhteiseen talkootyöhön.

 Nuorisoseura ja Svenskborg yhdistää myös 
saaren ulkopuolisia, joilla ei ole omaa seuran-
taloa. Muihinkin selvinneisiin seurantaloihin 
verrattuna Svenskborg on Weckströmin mukaan 
erityisen aktiivinen, sekä seuran oman toimin-
nan että ulkopuolisten järjestämänä toiminta-
na. (Weckström 2022.) Työhön osallistumisen 
motiivit tulisi kuitenkin tunnistaa, jolloin moti-
vaatiota tuhoavia seikkoja myös voi aktiivisesti 
vastustaa. Osallistuminen on kuitenkin aina yk-
silölle hedelmällistä. Yhteisön merkitys talolle on 
sen selviytyminen ja jatkuva elämä. Näin tämä-
kin ikuisuusprojekti on kaiken työnsä arvoinen.

14 ”Du jobbade för att försörja dig och gick i kyrkan – 
[Svenskborg] var fritidsstället där du hade samkväm."

TUHON TAUSTATEKIJÄT
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Vanhemmille sukupolville Svenskborg on aina 
ollut Nyholmin mukaan hyvin tärkeä kohtaa-
mispaikka. Jopa ilman varsinaista järjestettyä ta-
pahtumaa kyläkeinun ympärillä oleskeltiin usein 
vielä hänen lapsuudessaan. (Nyholm 2022.) Talo 
saa jatkaa elämäänsä, kun vastuu talon hoidosta 
siirtyy sukupolvelta toiselle.

Brand selittää rakennuksen rakastettavuuden 
sen korkealla iällä ja mukautumiskyvyllä (Brand 
1994, 23). Ikä ja mukautumiskyky tuo mukanaan 
muistoja vuosien varrelta. Viime kädessä Sven-
skis on aina ollut kaikkien haastateltavien mie-
lestä hyvin ylläpidetty ja rakastettu.
 Yksi kyselyni vastaajista kävi lapsena Svens-
kborgin leikkikoulun. ”Erittäin jännittävää oli, 
että ullakolle ei saanut mennä ilman lupaa, muis-
tan. Kun oli kerännyt rohkeutta ja meni ylös, vau 
mikä tunne!”14 Ullakolla oli tuolloin 70-luvulla 
aktiivisesti käytössä oleva meikki- ja pukuhuone 
teatteria varten. Toinen vastaajista on ollut mu-
kana pubi- ja tanssi-iltojen järjestämisessä. Hä-
nen poikansa osallistui seurakunnan kerhoon, 
ja on ollut itse monissa talon juhlissa. Hän lisää, 
että rakennus on kaunis. 
 Berg-Andersson muistelee kuinka aina talvi-
sin pidettiin tansseja joka lauantai, vuorollaan 
jossain seurantalossa Porvoon maalaiskunnas-
sa. Berg-Andersson ja hänen veljensä olivat aina 
paikalla. Oman seurantalon tanssit olivat toki 
parhaimpia. Svenskborgin tanssilattia kuitenkin 

keinui viihdyttävästi 1970-luvun alussa ihmisten 
tanssiessa, ennen sen uudistusta. Hän piti myös 
hääjuhlansa Svenskborgissa kesäkuussa vuonna 
1996, jolloin juhlasali ja keittiö olivat juuri uudis-
tettuja. Hääpäivänä lipputanko, jota yleensä käy-
tetään liputtamiseen joka hääjuhlan yhteydessä 
oli epäkunnossa, mutta sekään ei haitannut juh-
lijoita. Nykyään Berg-Andersson käy seuranta-
lolla lähinnä  Marttojen ja Vessönetin kokousten 
yhteydessä: "mutta joka kerta kun astun taloon, 
ilmestyy hieno kotiseututunne."16 (Berg-Anders-
son 2022.)
 Seuran toiminta on aina elänyt ja muuttanut 
muotoaan tarpeitten mukaan. Ennen oli kokoil-
lan näytelmiä sekä nuorten että aikuisten esittä-
mänä, nykyään on syysjuhlia ruualla ja juomalla 
(Linden 2022). Weckströmin mielestä toiminnan 
kehitys on jatkumisen kannalta tärkeää (2022). 
Myös Lindén korostaa rakennuksen ja sen kehi-
tyksen tärkeyttä läpi vuosien. Hänen mukaansa 
talo on tärkeä koko seudulle, ja etenkin vanhuk-
sille. Lindén osallistuu itse Vessökretsenin kuu-
kausittaisiin tapaamisiin, mutta myöntää että ei 
ainakaan itse osallistuisi, mikäli tapaamiset jär-
jestettäisiin keskustassa. Ilman tätä rakennusta 
monet tärkeät kohtaamiset jäisivät tapahtumatta. 
(Lindén 2022.)
 Nykyään Weckström on mukana järjestämäs-
sä lähinnä kehittämäänsä vuosittaista juoksuta-
pahtumaa Vessörundånia. Hän on päävastuus-
sa, vaikka kaikki seuran toiminta onkin lopulta 
yhteistyötä. Juoksutapahtumasta on tullut hyvin 
suosittu, paikalle saavutaan myös keskustasta ja 
ympäröivistä kylistä. Seura vastaa eri asiakasryh-
mien tarpeisiin urheilutapahtumilla, lapsijuhlil-
la, ruokatarjoilulla, kesätapahtumilla, ja kokouk-
silla. Weckström on itse ollut järjestämässä myös 
esimerkiksi jääkiekkomatkoja ja bingoiltoja. 
(Weckström 2022.)
 Wiksten on järjestänyt Svenskborgissa omat 
50-vuotisjuhlansa, sekä yhteisesti 60-vuotisjuh-
lansa. Hän mainitsee seuran ruokatapahtumat 

4.2  Talon merkitys yhteisölle

15 ”Det som var jättespännande var att man inte fick 
gå upp på vinden utan lov, minns jag. Då man tog 
mod till sig och gick upp, wau den känslan!”
16 ”men varje gång jag stiger in i huset infinner sig 
den fina hembygskänslan"

HENKILÖKOHTAISIA MERKITYKSIÄ
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juhlissa nähdään suomenkielisiäkin. (Lindén 
2022.) Ruotsinkielisyys on ollut vahvasti läsnä 
seurassa ja rakennuksessa nimeämisestä asti. 
 Vessöö on aina tuntunut Berg-Anderssonin 
mielestä kodilta, etenkin äidinkielen osalta. Hel-
singissä kukaan ei puhunut koulun ulkopuo-
lella ruotsia, mutta Vessöössä kaikki puhuivat.  
Berg-Anderssonin suomenruotsalainen identi-
teetti rakennettiin saarella. Hän kuvaa seuranta-
lon nimen henkilökohtaista merkitystä: "Svens-
kborg on suomenruotsalaisen identiteettini 
ruumiillistuma: ruotsinkielisten kokoontumis-
paikka omalla kotiseudullani, suomenruotsalai-
nen keidas."13 (Berg-Andersson 2022.)
 Suomen- ja ruotsinkieliset seurantalot raken-
nettiin yleisesti erikseen, ja kieli on yhä suuri 
osa varsinkin vähemmistöön kuuluvan ihmisen 
identiteettiä. Lähitulevaisuudessa suomenkielis-
ten huomioiminen viestinnässä ja toiminnassa 
parantaisi seuran vakautta ja lisäisi alati tarvitta-
via apukäsiä.

Berg-Anderssonin mukaan isänmaalaisuus nä-
kyy seurantalolla sodassa kaatuneiden muisto-
tauluissa. Hänen oma isänsä oli mukana sodassa, 
ja hän on kiitollinen siitä, että isä selvisi. Monet 
muut eivät olleet yhtä onnekkaita, ja Berg-An-
dersson pitää muiston ylläpitämistä ja Svens-
kborgilla näkymistä erittäin tärkeänä. Etenkin 
uusien sukupolvien tulisi muistaa taulujen mer-
kitys. (Berg-Andersson 2022.)
 Wessölandets Ungdomsförening sai alkunsa 
Venäjän vallan aikaan, jolloin yhdistys perustet-
tiin yhdistäytymiskiellon alla. Itsenäistyminen 
seurana ja kansana tapahtui myöhemmin. Seu-
rantalon nimi ja tunnuslause (Här räcka vi hva-
randra hand till kamp för hembygd modersmål 
och fosterland) kertovat siitä ylpeästä muutosten 
ajasta, jossa se sai alkunsa. Näihin aikoihin kan-
sallinen identiteetti muodostettiin, ja sitä pidet-

pandemianaikaisena uutuutena. Puhuessamme 
oli seura järjestänyt suosituksi muodostuneen 
noutoruokatapahtuman juuri edellisenä päivänä 
– jolloin arkipäivänä myytiin 53 annosta. (Wiks-
ten 2022.)
 Berg-Anderssonin mielestä Svenskborg on 
erityisen kaunis rakennus, jopa Porvoon ja Lo-
viisan seutujen kaunein. Hän on ilmaisun an-
sainnut, sillä Berg-Andersson listaa 19 seuranta-
loa ja yhden tanssilavan, joissa hän on tanssinut. 
Rakennus erottuu keltaisella värillään suurim-
masta osasta muita seurantaloja lähiseuduilla, 
jotka ovat useimmiten punaisia. Svenskborgin 
keltainen on hänen mukaansa arvokas ja kaunis. 
Kauneutta toi myös juhlasalin näkymä pelloille, 
joka tosin on peittynyt uuden palovarikon raken-
tamisen myötä. Hän lisää, että vapaapalokunnan 
toiminta lopulta on tärkeämpää kuin näkymä. 
(Berg-Andersson 2022.)
 Wikstenin mukaan Svenskborg on aina ollut 
erittäin tärkeä, etenkin Pohjois- ja Keskivessöön 
väelle. Rakennus on myös hyvin hoidettu ja ra-
kastettu: "Jos sattuisi tulipalo – olisi pakko raken-
taa samanlainen"17, hän lisää. (Wiksten 2022.)

Useimmat haastateltavat lausuivat Svenskborgin 
tunnuslauseen kysyessäni rakennuksen merki-
tyksestä heille ja yhteisölle. Wikstenkin kuvaa 
rakennuksen merkitystä sen äidinkieltä ja isän-
maata ylistävällä iskulauseella. Suomenkielis-
ten lisääntyessä on hänen mielestään paikallaan 
käyttää molempia kieliä toiminnassa. (Wiksten 
2022.) Ruotsinkielisyys yhdistää saaren asukkai-
ta ja seuraa Lindéninkin mielestä. Hän lisää, että 

ISÄNMAALLISUUS

ÄIDINKIELI

17 ”Om de sku vara en brand – sku man måsta bygga 
lika"
18 ”Svenskborg personifierar min finlandssvenska 
identitet. En samlingsplats för svenskatalande i den 
egna hembygden, en finlandssvensk oas."
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tiin korkeassa arvossa. Isänmaallisuus oli myös 
osa seuran perustavia aatteita ja muodosti suuren 
osan alkuaikojen juhlien aiheista. Svenskborg on 
selvinnyt läpi Venäjän vallan, sotien, rahoituksen 
ja kiinnostuksen aaltoilujen, ja nyt pandemian. 
Rakennus on yhä ylpeyden aihe.

Vanhan arkkitehtuurikannan tuoma vakaus luo 
historian, kulttuurin ja muistojen avulla identi-
teettiä levottomassa nykyajassa (Kitinoja 2020, 
114). Arkkitehtuuri kertoo ajasta. Svenskborgia 
ja siihen liittyviä muistoja on aina arvostettu, ja 
huolto on pantu etusijalle. Tämä sukupolvien 
välinen yhteistyö on suonut rakennukselle jatku-
vuutta.
 Vessöön useat aktiiviset seurat kielivät ole-
massaolollaan elävästä maaseudun yhteisölli-
syydestä. Yhteisöllisyyttä pidetään yllä tämän 
rakennuksen avulla, kertoo Lindén (2022). We-
ckströmin mukaan kuitenkin vain aktiivit tietä-
vät kuinka paljon resursseja rakennuksen ylläpi-
to on vuosien varrella vaatinut (2022). Yhteisön 
tulisi tiedostaa Svenskborgin arvokkuus laajem-
min, ja näin hyötyä sen olemassaolosta entistä 
paremmin.
 Wikstenin mukaan seuraan kuuluminen oli 
aikoinaan hyvinkin perinnöllistä, mutta lasten 
muuttaessa opiskelemaan muualle jäi seuras-
sa toimiminen heiltä pois. (Wiksten 2022). Jo 
1990-luvulla nuorisolla oli enemmän valinnan-
varaa vapaa-ajan vietossa, mutta aktiiveja on joka 
tapauksessa löytynyt. Aktiivit ovat aina uhran-
neet omaa aikaansa yhteistä tarkoitusta varten. 
Alusta alkaen kaikille halukkaille löytyi taitojen-
sa mukaista tehtävää, ja taloa hoidettiin. Lindén 
avaa talon selviytymistä seuraavasti: "vähän ker-

rallaan kun pitää taloa kunnossa niin löytyy jo-
tain aktiviteettia – vaikka puolet innokkuudesta 
käytetäänkin rakentamiseen niin toinen puolikas 
voi mennä hauskanpitoon" (Lindén 2022). Lause 
kuvaa mielestäni seuran resurssienjakoa hyvin.
 Svenskborgin sijoittuminen kyläraitille, toi-
minnallinen pohjasuunnitelma, suuri piha sekä 
urheilukenttä kokoontumisia ja tapahtumia var-
ten ovat suuria fyysisiä voimavaroja. Yhteisö, 
yhteistyö saaren seurojen kesken, etenkin vapaa-
palokunnan kanssa tehty talkootyö, talonmiehen 
olemassaolo sekä eri tahoilta saatu rahoitus ovat 
myös suuria resursseja. Hienostuneet suunnitel-
mat, arkkitehtuuri tai alkuperäisyys eivät kos-
kaan ole olleet pääosassa. Rakennuksen kehitystä 
on sen sijaan ohjannut puhdas käytännöllisyys ja 
maalaisjärkisyys ilman suurempia suunnitelmia.  
Toiminta ohjaa rakennusta ja rakennus samalla 
toimintaa.
 Seuraa on kuitenkin vaikea kutsua enää nuo-
risoseuraksi. Sekä Nyholm, Weckström että Lin-
dén (2022) mainitsevat että nimike ei enää ku-
vaa seuran jäsenistöä. Seuran nimi saattaa olla 
uudisasukkaille harhaanjohtava, sillä toiminta 
palvelee kaikkia. Useimmat seuran aktiivisim-
mista jäsenistä ovat olleet mukana toiminnassa 
jo vuosikymmeniä. 
 Tanssit, juhlat, arpajaiset, häät, kokoukset ja 
kurssit pitävät talon aktiivisessa käytössä sekä 
toimivat seuran pääasiallisina tulonlähteinä. Ny-
holmin (2022) mukaan talossa on ihmisiä koko 
ajan, ja häitä vietetään lähes joka kesäviikon-
loppu – erityiset päivämäärät viedään nopeasti. 
Kesäisin Svenskborg on kaikin puolin aktiivisim-
millaan: saarelle muuttaa suuri määrä mökkeili-
jöitä, jotka mielellään osallistuvat seuran lukui-
siin tapahtumiin.
 Vapaaehtoisen yhdistyksen varat ja muut re-
surssit ovat aina rajattuja (Nyholm 2022). Pan-
demian aikana seuran toiminta on vähentynyt 
selvästi, ja Lindén toivoo, että kiinnostus toimin-
taan nousisi taas, vaikka ihminen helposti lais-

MERKITYS JATKOSSA

19 ”lite åt gången ba man håller huse i skick så finns 
de nån aktivitet – fast hälften av ivern går åt till bygge
så kan andra hälften gå till lite nöje"
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Talkootyö on Svenskborgin selviytymisen takana. 
Tuttu, kotoisa ja turvallinen rakennus muuntuu 
toiminnan mukana, ja välttää mahdollisuuksien 
mukaan rahan, teknologian ja muodin aiheutta-
mia turhia muutospaineita. Perinteet, identiteet-
ti, muistot, yhteinen kieli ja yhteisö muodostivat 
kestävämpiä edistysaskeleita. Varat hankittiin 
yhdistyslain mukaisesti kattamaan ainoastaan 
toiminnan kustannukset. Tästä syystä rahaa ei 
ollut turhiin projekteihin, mutta työn jatkuva 
tarve säilyi. Näin sekä aineellinen kulttuuripe-
rintö; kuten rakennus, kalustus ja pihamaa, että 
aineeton kulttuuriperintö; kuten maalaisyhteisö, 
talkootyön perinne ja tapahtumat säilyivät.

Seuran jäsenillä oli alusta alkaen käsityötaitoa ja 
innokkuutta. He katsoivat yhteisen toiminnan 
ja aatteen arvokkaiksi ja siten uhrasivat sille va-
paa-aikaansa, aikana, jolloin suuret yhteiskun-
nalliset muutokset inspiroivat toimimaan yhtei-
sön hyväksi. Yhteisöllisyyden tunne oli vahva ja 
kommunikaatiot muuhun maailmaan huonot. 
Asioita tehtiin itse, ilman suurempia vaikeuksia. 
Tilallisilla oli omaa metsää, josta lahjoittaa hirsiä 
seurantalon rakentamiseen. Omien suunnitteli-
joiden ja rakentajien avulla rakennus piirrettiin 
ja rakennettiin nopeasti. Svenskborgin syntymä-
hetki oli ainutlaatuinen.
 Perinteiset materiaalit ovat olleet luotettavia ja 
kauniisti ikääntyviä. Myös tilasuunnitelma, -hie-
rarkia ja rakennustapa seuraa perinteistä kaavaa. 
Mahtipontinen juhlasali ja tämän merkitsevä 
mansardikatto ovat vakuuttavia ja seurantalois-
sa tavanomaisia. Ikä ja käyttö antaa perinteisistä 
materiaaleista tehdylle rakennukselle kaunis-
ta patinaa, jota ei ole mahdollista uudistavalla 
restauroinnilla tuottaa. Restaurointi ei ehkä ole 

kistuu. Hänen mukaansa kuitenkin keittiön uu-
distus ja aikomus hiota ja lakata salin lattia tänä 
keväänä osoittaa, että toiminta aktivoituu. Keitti-
ön toiminnallisuuden parannus on myös tärkeä. 
Lindén korostaa, että uudistukset jatkuvat heti 
rahoituksen järjestyttyä – rahoittajia etsitään jat-
kuvasti. Tärkeintä on, että rakennus pysyy kun-
nossa. (Lindén 2022.)

SYNTYMINEN

4.3  Svenskborgin jatkuminen
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valheellisuutta, mutta sitä tulee käyttää harki-
ten. Paras tapa arvostaa rakennusta on sen sijaan 
tarkkasilmäisyys ja huolenpito: vaurioiden ja tu-
hon ehkäiseminen.
 Rakennuksen kertakäyttöisyys on järkeä ja 
luontoa vastaan. Kertakäyttöisyyden vastusta-
minen vaatii hyvää ja selkeää suunnittelua sekä 
vastuuntuntoista huoltoa. Rakennuksen huoltaja 
osallistuu ajan jatkumoon ja luonnon tuhon vas-
taiseen kamppailuun, laiminlyömällä vastuutaan 
hän osallistuu tuhoon itsekin. Silti arvokas huol-
totyö on onnistuessaan näkymätöntä ja kiittämä-
töntä. Jatkuvaa käyttöä helpottaa hirsirakennuk-
sen erillään pysyvät kerrokset, joita voi muuntaa 
eri pituisin aikavälein. Rakennuspaikka on ikui-
nen, rakenne on pysyvä, palveluita uudistetaan ja 
tavara liikkuu.
 Jotkut vanhaan rakennukseen liittyvät epä-
mukavat asiat on hyväksyttävä. Toiminnallisuus 
ja kohtuullinen mukavuus pitää rakennuksen 
käytössä, mutta tilat eivät aina vastaa nykymu-
kavuuksia. Vanhassa talossa on muita hyviä ja 
arvokkaita puolia. Rakennetun ympäristön säi-
lyttämistä voi katsoa myöhempien sukupolvien 
velvollisuutena. Rakentajien muisto ja kunnia 
on rakennuksessa, jatkuvasti kehittyvässä raken-
nuksessa on lisäksi useampien sukupolvien jat-
kumoa. Tärkeä seurantalo on osa koko yhteisön 
identiteettiä. 

Rakennuksen arvo on sen iässä, historiassa, käy-
tössä, muistossa, uutuudessa ja kauneudessa. 
Arvot eivät näy reaalimaailman rakennuksessa 
yksittäin, ja etenkin niin arvorikkaassa raken-
nuksessa kuin Svenskborgissa tulisi erilaisia ar-
voja kohdella eri tavoin. 
 Ikäarvon kannalta iän merkit ja kuluminen 
on tärkeää. Elämän pitää näkyä. Tiettyyn pis-
teeseen ikäarvo on säilytettävä Svenskborgissa, 
ja ihmisen kädenjälki on arvokas. Luonnon voi-

ARVO

mat voivat kuitenkin kuluttaa puuarkkitehtuuria 
liikaa, joten rakenteen suojaus ja pinnan huolto 
on tärkeää ja suojaa vahingolta. Iän näkyminen 
antaa rakennukselle ainutlaatuisuutta ja kertoo 
rakennuksen tarinaa. Iäkäs rakennus on usein 
monimutkainen ja rakastettu. Tarinallisuuden 
näkyminen ympäristössä on ihmiselle arvokasta. 
Kerroksellisuus on kiinnostavaa.
 Muuttumaton ja säilötty historiallinen arvo 
on Svenskborgin kehittymisen takia harvassa. 
Historiallisuutta kuitenkin löytyy, ja etenkin 
yksityiskohdat ovat rikkaita. Aitous on valttia. 
Rakennuksen menestys löytyy kestävyydestä, ja 
Svenskborgin runko on sekä aito että kestävä.
 Käyttöarvo löytyy toiminnallisuudesta. Käyt-
töarvo ja käytön jatkuvuus on aina katsottu 
olevan Svenskborgissa tärkeintä, ja siten toi-
minnallisuutta parannetaan seurantalolla jatku-
vasti. Rakennus mahdollistaa kaiken Wessölan-
dets Ungdomsföreningin kulttuuritoiminnan.
 Svenskborgissa on myös täydellisinä säilyneitä 
monumentteja, joilla on tarkoituksellista muis-
toarvoa: juhlasalin kaatuneiden muistolaatat. 
Nämä on tehty monumenteiksi. Täydellisyys on 
tärkeää myös uutuusarvon kannalta. Uutuusarvo 
näkyy parhaiten keittiössä, jota on toiminnalli-
suuden takia uusittu useaan kertaan. Uutuuden 
hohto ei kestä kauaa, ja arvoa on pian löydettävä 
muualta. Palauttava restaurointi toisi uutuusar-
voa koko rakennukseen, mutta olisi kallista kaik-
kien muiden näkökulmien kannalta.
 Rakennuksen kauneus on näkyvää arvoa, ja 
kompleksisuus ja käytön antama patina on kau-
nista. Kaunista on myös paikkaansa sopiminen 
ja siitä uhkuva harmonisuus. Svenskborgista löy-
tää näitä kaikkia piirteitä.
 Svenskborg on osa 600 jäljellä olevan nuo-
risoseurantalon jättämää kulttuuriperintöä. Se 
on tyypillinen esimerkki seurantalosta: aate, 
talkootyö, lahjoitusten rooli, kulttuurityö ja ra-
kennuksen laajennukset parempina aikoina seu-
raavat yleistä kaavaa. Mutta kun monet muut 
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seurantalot jäivät vajaakäytölle ja ränsistyivät 
60- ja 70-luvuilla, jatkui Svenskborgin kehitystyö 
katkeamattomana. Jatkuvuus ja yhteisön sitkeys 
tekee kyseisestä seurantalosta erityisen. Svensk-
borg on aina saavuttanut uudet vaatimukset toi-
minnalle. Talo on monen mielestä kaunis ja käy-
tännöllinen: on arvokasta, että jo alkuun päätila, 
juhlasali, tehtiin hyvin ja avaraksi. Svenskborgin 
muodostuminen on niin monen yksilön ja yh-
dyskunnassa tapahtuneen asian summa, että talo 
on todistetusti ainutlaatuinen ja säilyttämisen 
arvoinen.
 Aika ja huomionanto voi korvata rahan roolin 
rakennushoidossa. Tämä vaatii, että rakennuk-
sen arvo tunnetaan, ja siitä välitetään. Jos aikaa ja 
rahaa ei haluta sijoittaa rakennuksen jatkuvaan 
käyttöön, katoaa historiaa. Välittäminen säästää, 
rahan ei tulisi saada aina päättää.
 Koko ympäröivä yhteisö on aina ollut autta-
massa, jos ei fyysisellä työllä niin materiaali- ja 
tavaralahjoituksilla. Jotta juhlat pystyisivät ra-
hoittamaan toimintaa, tarvitaan niihin myös 
osallistujia yhteisöstä. Vapaaehtoisvoimin tehtä-
vä työ tarkoittaa ajoittain myös ongelmia moti-
vaatiossa ja työn määrässä. Resurssipuute haittaa 
myös toimintaa. Kaikkia haluttavia toimenpiteitä 
ei aina pystytä suorittamaan vähäisellä työvoi-
malla, jolloin esimerkiksi arkistointi on huonoa 
tai olematonta. Rakennuspiirustuksien kohdalla 
saattaa olla, ettei paikkansapitäviä piirustuksia 
ole koskaan ollutkaan.
 Yhteisö on suuri hyöty ja resurssi rakennuk-
selle. Yksittäiset henkilöt pystyvät lisäksi vaikut-
tamaan rakennuksen kohtaloon suuresti. Kaik-
ki apu, organisointi ja huolenpito on tärkeää. 
Svenskborgin nimeäminenkin vaati kiivaita kes-
kusteluja, koska pelättiin suomenkielisten jää-
vän ulkopuoliseksi. Omaa äidinkieltä päätettiin 
kuitenkin vaalia, kuten isänmaatakin vaalitaan 
seuran iskulauseessa ja juhlasalin muistotauluis-
sa. Yhteisö pystyy keskenään taistelemaan rap-
peutumista vastaan, niin kauan kun rakennus on 

käyttäjien hallinnassa. Käyttäjät löytävät ongel-
makohdat ja ratkovat ne itse, käytännönläheisin 
ratkaisuin. Nämä kevyet ja helposti uudelleen 
muutettavat ratkaisut ovat erinomaisia myös ra-
kennuksen säilymisen kannalta. Svenskborg on 
yhdessä talkoilla tehty, ylläpidetty, jatkettu ja 
mahdollistettu, ja vaatii yhteisöllisyyttä myös jat-
kossa.
 Ilman seurantaloa suuri osa Vessöön toimin-
nasta ja tapahtumista lakkaisi. Ilman taloa ei ole 
seuraa, ei talkootyötä, ei elävää traditiota, eikä 
yhtä vahvaa yhteisöä. Yhteisö on puolestaan jät-
tänyt taloon oman kädenjälkensä, jotka itsessään 
ovat arvokkaita. Tässä työssä osoitan talon ja 
toiminnan tärkeyden. Restaurointiteoriassa tu-
lisi ottaa paremmin huomioon jatkuva kehitys 
ja vastuun synnyttämä ja rakastava huolto, jotta 
rakennusta raastava ja arvoa poistava suuri pe-
ruskorjaus voitaisi unohtaa. 
 Arkkitehtuurin arvo ei ole staattisessa tilassa, 
vaan käytössä ja käytön jäljissä. Yhteisön ja yk-
sittäisten henkilöiden tärkeyttä ylläpidossa ei saa 
unohtaa. Elävä seurantalo tuottaa rakentamisen 
jälkeenkin tarvetta toimia. Tätä tapaa tulisi kui-
tenkin noudattaa myös muussa rakentamisessa: 
kun rakennuksesta tunnetaan vastuuta, säilyy 
se paremmin myös tuleville sukupolville. Kaik-
ki talot tarvitsevat säännöllistä hoitoa. Tulevassa 
tutkimuksessa tulisi kehittää yleinen malli kehi-
tyksen tärkeydestä. Mallissa on ratkaistava mo-
tivaation ja vastuun muodostumisen ongelmia 
eri omistusmuotojen alla olevissa rakennuksissa. 
Lopulta on päädyttävä säännöllisen, käytännölli-
sen, sekä rakastavan korjaamisen ja kehittymisen 
teoreettiseen malliin, joka auttaa rakennuksia 
säilymään.
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1  Älä korjaa kunnossa olevaa, älä uusi korjattavissa olevaa.

2 Selvitä vaurion syy ja poista se. Korjaa vasta sitten, tarvittaessa, ja korjaa entiselleen. 

3 Käytä aina samoja materiaaleja ja työmenetelmiä kuin seurantalossa on jo käytetty, älä 
kokeile uusia. Palkkaa perinnemateriaaleihin erikoistuneet suunnittelijat ja rakentajat aina 
tärkeissä korjauksissa. Rutiinitoimenpiteet tehdään talkoilla.

4 Säilytä vanha rakenne ja pintamateriaalit. Tunnelma ja autenttisuus on näissä. Ole 
säästäväinen ja harkitseva, bonuksena luontoa säästyy. Älä tee jäljitelmiä.

5 Huolla säännöllisesti, ja tarkkaile rakennusta valppaasti. Huoltamalla estät vaurioita. 
Korjaa niin että myös korjaukset ovat tulevaisuudessa huollettavissa ja korjattavissa.

6 Suosi mahdollisimman pieniä toimenpiteitä, näin vältyt ylilyönneiltä. Talo voi olla uusi 
vain kerran. Toiminnallisuuden parantaminen tehdään rakennuksen ehdoilla.

7 Vaali rakennuksen ulkonäköä ja mittasuhteita. Älä pura tai lisärakenna tieltä näkyvillä 
julkisivuilla, jottei vanhan rakennuksen kauneus turmellu. Tee lisäykset mahdolliseksi purkaa. 
Hyväksy aiemmat muutokset arvokkaana kerroksellisuutena ja osana talon tarinaa. Muutok-
set ovat auttaneet seurantaloa pysymään käytössä.

8 Vaali patinaa ja epätäydellisyyttä arvokkaana osana rakennuksen historiaa. Käytä villa-
sukkia. Paranna lämpöeristävyyttä korkeintaan tiivistämällä ja yläpohjan eristämisellä.

9 Käytä taloa. Käyttö pitää talon kunnossa – sitä huolletaan ja korjataan. Kehitä sitä, ker-
ralla vähän, hitaasti, ja säästävästi, jotta rakennus ehtii oppia eikä mitään turhaa tehdä mitä 
ei voisi tulevaisuudessa – tarpeitten muuttuessa – muokata.

    Kukaan ei voi väittää, että 100 vuotta selvinnyt talo on väärin rakennettu. Arvosta taloa 
ja pihamaata. Älä muokkaa pihamuotoja, talo on siihen paikkaan tehty. Suojele taloa ja säi-
lytä sen arvot tuleville sukupolville.

SVENSKBORGIN KORJAAJAN 10 KÄSKYÄ

Perustuu Vanhan Porvoon rakennustapaohjeistojen Korjaajan 10 käskyä  vuosilta 1989 ja 2018 
(Porvoon kaupunki & Kaupunkisuunnittelu Porvoon kaupunki)

10
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OHJEITA KORJAAJALLE

Svenskborgin korjaajan 10 käskyä toimivat 
ohjenuorana rakennuksen kehityksessä jatkossa.
 Rakennusta ei tulisi korjata tai uudistaa tur-
haan, kun pienempikin toimenpide kelpaisi. 
Näin ratkaisuja ei tarvitse harmitella jälkikäteen, 
koska vain välttämätön korjataan. Esimerkik-
si toimivaa ja vielä suojaavaa ulkolaudoitusta ei 
uusita.
 Arvailevat ratkaisut ilman perinpohjaista sel-
vitystä vauriosta ovat rakennukselle haitallisia. 
Tämä voi johtaa suurempiin vaurioihin, jolloin 
arvokkaasta rakennuksesta menetetään enem-
män, kuten muista toimenpiteistä johtuneet kos-
teusvahingot; 1970-luvulla ja nyt.
 Säästynyt rakenne tarkoittaa, että se on toimi-
va ja hyvä. Perinnemateriaaleja ja -menetelmiä 
on siksi syytä käyttää korjauksissakin. Menetel-
mät ovat varmoja ja korjaustavat tunnetaan. Yl-
läpitoa voi usein myös tehdä helposti talkootyöl-
lä, vaikka vaativammissa töissä tulisi turvautua 
ammattilaisiin. 
 Tärkeintä on säilyttää mahdollisimman paljon 
vanhaa rakennetta. Keinotekoisia materiaaleja tai 
tyylijäljitelmiä ei tulisi tehdä. Massalattian jatka-
minen tarjoiluhuoneeseen ja aulaan rikkoisi tätä 
ohjetta, ja saattaisi aiheuttaa sekä kosteusteknisiä 
että tunnelmallisia ongelmia. Kaikkien suurien 
muutosten tulisi olla hyvin perusteltuja tai hel-
posti purettavissa, eikä betonivalu ja massalattia 
ole suuremmassa skaalassa näihin soveltuvia.
 Ylläpitoa on hoidettu Svenskborgissa esimer-
killisesti. Säännöllisiä ja käytännöllisiä korjauk-
sia tulee jatkaa, ja korjaukset on tehtävä jatkos-
sakin huollettavilla materiaaleilla. Juhlasalin 
ovenkarmin korjaus on tästä erinomainen esi-
merkki. Seuraavaksi juhlasalin lattia aiotaan hioa 
ja lakata, juuri kuin pitääkin. Selkeä ja mahdolli-
simman helppo korjaus tulee tehdyksi.
 Kehitystyöt tulisivat aina olla mahdollisim-
man pieniä ja tehty rakennuksen ehdoilla. Liika 

rahoitus voi sokaista, ja innostaa tekemään liial-
lisia töitä. Kaikki työ saavutettavuuden paranta-
miseksi, jotta jokaisella asukkaalla on mahdolli-
suus osallistua toimintaan, on kuitenkin hyväksi. 
Keittiön uusi saavutettava wc, sekä tuleva ramppi 
ja tulevat sisäänkäyntien katokset liittyvät tähän.  
Kellarin tukirakenteiden vahvistus ja ullakon 
uusi sisustus ovat keveitä ja tarvittavia toimen-
piteitä, jotka tulevat pidentämään rakennuksen 
elämää.
 Myös rakennuksen mittasuhteet ja yksi-
tyiskohdat on säilytettävä, ainakin näkyvil-
lä julkisivuilla. Rakennuksen takajulkisivulla 
toiminnallisuus saa korostua, tyylipisteiden kus-
tannuksella. Koska naisten- ja miestenhuoneet 
haluttiin alun perinkin perustellusti sijoittaa 
erilliseen rakennukseen estetiikan ja tilasuunnit-
telun toiminnallisuuden kannalta, uskon ratkai-
sun kestävän aikaa. Alkuperäiseen rakennukseen 
koskematon tulos sopii myös nykyisiin restau-
rointikonventioihin.
 Materiaalien patina on arvokasta, ja näyttää 
ajan kulun. Patina ei haittaa käyttöä, ja tulisi 
tulkita kauniina. Rakennuksen kaikki käyttö on 
hyväksi. Vain jatkuvalla käytöllä rakennusperin-
tö säilyy elävänä. Keittiön uudistus on poistanut 
kerroksellisuuden, mutta toiminnan parantami-
nen on tärkeissä kohteissa sen arvoista. Ilman 
hyvin sujuvia häitä, jäisi paljon arvokkaita tuloja 
pois.
 Talon ympäristöä tulisi myös vaalia. Pihan 
keinu oli tärkeä paikka kokoontumisille. Svensk-
borgin piha tarvitsisi uudestaan vetonaulan, joka 
houkuttelisi väkeä viettämään aikaa nuorisotalon 
pihalla. Pihalle voisi löytää vielä paljon käyttöä.
 Jokainen käsky viestii malttia talon korjaami-
sessa ja kehittämisessä. Jokainen ratkaisu tulisi 
asettaa arvojen ja toiminnan kontekstiin. Arvos-
tamalla ja kunnioittamalla taloa pienin jatkuvin 
kehitystöin ja tarkkasilmäisellä huollolla, on ra-
kennuksella seuraava vuosisata edessään.
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KUVA 49. SVENSKBORG KUVATTUNA 13. PÄIVÄ HELMIKUUTA 2022.
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Yli sata vuotta seurantalon rakentamisesta, on  
Svenskborg helmikuussa 2022 (kuva 49) edel-
leen kaunis ja yhteisönsä näköinen kokonaisuus. 
Talkootyö ja ympäröivän yhteisön tuki ovat 
mahdollistaneet seurantalon synnyn ja jatkuvan 
elämän. Seuran alku perustui yhteiskunnalli-
seen aatteeseen: nuorison sivistämiseen ja hei-
dän vapaa-aikansa jalostamiseen. Wessölandets 
Ungdomsförening on kehittänyt toimintaansa 
vuosien saatossa, mutta talo kyläraitin varrella ja 
yhteisö talon ympärillä ovat säilyneet. 

Hirsitalossa vuodelta 1916 oli alkuun aula, tar-
joiluhuone, keittiö ja juhlasali. Vuosien varrella 
lisäosa vapaapalokunnan varikolla ja vahtimesta-
rin asunnolla, sekä ulkorakennus on tuonut lisää 
tiloja. Svenskborg on talonpoikaismainen, ulko-
laudoitukseltaan keltaiseksi maalattu, valkoisella 
listoituksella koristeltu, sekä nykyisin punapel-
tisellä mansardikatolla varustettu. Pintamateri-
aaleja on maalattu ja vaihdettu, huonejakoa on 
muuteltu, ja juhlasali on sisustettu ja koristeltu 
uudelleen. Ullakko on myös otettu käyttöön. 
Vahtimestari on rakentanut itselleen suojatun 
sisäänkäynnin ja muitakin sisäänkäyntikatoksia 
on suunnitteilla. Etenkin ullakkolaajennuksessa 
ja keittiön kokonaisvaltaisissa uudistuksissa toi-
minta on ollut etusijalla.
 Ilman yhteisön talkootyötä ja rahallista tu-
kea seurantalon aineellinen kulttuuriperintö 
tuhoituisi. Muodostuneen kerroksellisuuden ja 
tarinallisuuden vaalimisen tulisi mennä tulevai-
suudessakin uusien toiminnallisuuksien edelle. 
Arkkitehtuurin muodostavat perinnemateriaalit 

ja perinteinen suunnittelu. Mahdollisimman pie-
net toimenpiteet varmistavat rakennuksen kestä-
vyyden ajassa, joka on myös maapallon kannalta 
edullista. Jatkuva kehitystyö varmistaa vapau-
den, muuntuvuuden ja joustavuuden sekä pitää 
seuran omistukset elinvoimaisina.

Rakennuksen hyvään huoltoon liittyvä valppaus, 
säännöllisyys, ja ongelmanratkaisu toteutuvat 
Svenskborgissa. Samalla yhteisön oma kädenjäl-
ki ja vastuu saa näkyvyyttä. Talon erinomainen ja 
perinteitä noudattava käytännönläheinen huol-
lettavuus mahdollistaa sekä talkootyön, ja siten 
rahoituksen, että osallistumisen, ja siten yhteisön 
ja talon oppimisen. Yhteisön tuntema vastuu ra-
kennuksesta pitää sen osana arvokasta historian 
jatkumoa.
 Pienet, säännölliset huolto- ja korjaustyöt 
poistavat suurien ja ajattelemattomien muutok-
sien ajatellun tarpeen. Suuret muutokset yhdellä 
kertaa käyvät restauroinnin ja historiallisen ra-
kennuksen suojeluperiaatteita vastaan. Pienet, 
toiminnallisuutta parantavat muutokset ovat 
eduksi rakennuksen jatkuvaa käyttöä ajatellen. 
 Rakennuksen jatkuvuus on kiinni yhteisön 
aktiivisuudesta ja kiinnostuksesta. Tätä ylläpitäi-
si yhteisön tarpeiden ymmärtäminen ja heihin 
kohdistuva selkeä viestintä. Yhteisön ulkopuo-
lisuuden tunne, esimerkiksi kielimuurin takia, 
sulkee pois osallistumisesta. Henkilökohtaisten 
siteiden puute rakennukseen ja kollektiivisten si-
teiden puute vahvaan yhteisöön, sekä vapaa-ajan, 
osaamisen ja tiedon puutteet vähentävät työn 
tekijöitä. Yhteisön välinpitämättömyys ja sitou-

5. YHTEENVETO

RAKENNA

HUOLLA
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tumattomuus tekevät työstä kuormittavaa jäljel-
le jääville seura-aktiiveille. Huoltotyön laimin-
lyönti tuottaa jatkuvaa tuhoa, joka taas kasvattaa 
epäluuloa rakennuksen jäljelle jääneitä arvoja 
kohtaan. Selkeyttämällä rakennuksen arvot ja 
luomalla uskoa yhteisöön saa Svenskborg jatkaa 
elämäänsä maailman muutoksista huolimatta.

Haastatteluistani paljastui rakkaus Svenskbor-
gia ja rakennukseen liittyviä muistoja kohtaan. 
Kysyin työn alussa: mikä säilyttää seurantalon? 
Vastaan rakkaus, historia ja talkootyö. Kuvasta 
50 käy ilmi Svenskborgin säilymisen ja kehityk-
sen kierto. Ensin yhteisö tuottaa rakennuksen 
talkootyöllä, joka johtaa yhteisön lähenemiseen 
ja talon kehitystarpeisiin. Talkootyö parantaa 
jälleen yhteisöä, joka parantaa omakseen koke-
maansa rakennusta.
 Yhteisö motivoi ja sitouttaa vapaaehtoistyö-
hön, jossa saa toimia, kasvaa, antaa itsestään, 
lähentyä toisiaan mutta etääntyä arjesta ja oppia 
uutta. Rakennuksen käyttö tekee siitä elävän, 
paikan kulttuurille ja hauskanpidolle, kohtaami-
sille ja välittämiselle. Omaan taloon vaikuttami-
nen innostaa ja sitouttaa, sekä varmistaa talon 
jatkuvuuden. Patina on kaunista. Patinaa, aikaa 
ja historiaa kunnioittamalla kunnioittaa samalla 
aiempien sukupolvien antamaa perintöä. Van-
ha rakennuskanta tuottaa identiteettiä, vaalii 
muistoja, ja sitouttaa ihmistä paikkaan, kotiin-
sa. Svenskborg on jopa yhdistystalojen joukossa 
merkittävä. Yhteisellä tekemisellä on merkitystä.

Svenskborg ja Wessölandets Ungdomsförening 
on todistetusti sekä aineellisen että aineettoman 
kulttuuriperinnön ylläpitäjiä. Rakennuksen arvo 
koostuu historiallisen arvon, ikä-, muisto-, käyt-
tö- ja uutuusarvon yhdistelmästä. Tämän lisäksi 
jatkuva toiminta ja talkootyö on hyvin arvokasta. 
Tässä työssä olen dokumentoinut talon kehitystä 
ja nykytilaa, perustellut toiminnan motivaatiota 
ja tehnyt ehdotuksia talon tulevaisuutta varten.
 En usko, että uutta Svenskborgia on mahdol-
lista rakentaa uudelleen. Rakennuksen ja yhtei-
sön synnyttäneet yhdyskunnan tasoiset tapahtu-
mat ovat ainutlaatuisia. Kiireiset elämäntavat ja 
paremmat yhteydet vaikeuttavat yhteisen pää-
määrän löytämistä ja saavuttamista. Siksi raken-
nus on erityisen tärkeää pitää elossa ja siten suo-
jella tuholta: pysähtymiseltä, museoitumiselta tai 
unohdukselta. Säilymisen ansiosta kaikki raken-
nustyö, ylläpito, yhteisön muodostus ja huoli on 
ollut sen arvoista. Kehittymisen jatkuva prosessi 
on tässä elintärkeä. 

KAAVIO YHTEISÖLLISYYDEN VAIKUTUKSISTA RAKENNUKSEEN.

TUHON TAUSTATEKIJÄT

SAAMINEN TOIMINTA

JATKUVUUS LÄHEISYYS

ETÄISYYS

POHDINTA ANTAMINEN

UUDEN ETSINTÄ

HENKILÖKOHTAISTEN 
SITEIDEN PUUTE TIEDON PUUTE

OSAAMISEN PUUTE
TYÖN 
KUORMITTAVUUS

SITOUTUMATTOMUUS

VÄLINPITÄMÄTTÖMYYS KOLLEKTIIVISTEN 
SITEIDEN PUUTE

VAPAA-AJAN 
PUUTE

TOIMINNAN MOTIVAATIOT

SVENSKBORG
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 Tulevaisuudessa toivon, että kerroksellisuut-
ta vaalittaisiin ja yleisiä restaurointiperiaattei-
ta noudatettaisiin enemmän. Uskon myös, että 
Svenskborgin pihasta tulisi tehdä paikka, jolle 
yhteisö haluaa jälleen vapaasti kokoontua. Toi-
von että tämä työ pystyy esittämään Svenskbor-
gin merkityksen paikalliselle sekä aineettoman 
että aineellisen kulttuuriperinnön jatkumolle. 
Ainakin itselleni rakennuksen todellinen arvo 
on paljastunut.
 Älä korjaa kunnossa olevaa, älä uusi korjatta-
vissa olevaa. Älä laita mitä tahansa satavuotiaa-
seen puutaloon.



57

Berg-Andersson, Birgitta. 2022. Sähköpostihaastattelu 22.3.2022.

Blomqvist, Kristina. 2019. Mittapiirustus 27.4.2019. Archipelago design.

Blomqvist, Olof "Oa". 2022. Puhelinhaastattelu 2.2.2022.  

Borgåbygdens Ungdomsförbund BUF r.f. 2022. Medlemsföreningarna. Verkkosivusto, saatavilla: <http://www.
buf.nsu.fi/medlemmar/>.

Brand, Stewart. 1994. How buildings learn: What happens after they’re built. New York: Penguin Books Ltd.

Harju, Aaro. 2005. Aktiivinen kansalaisuus: ihmisen identiteetti, osallistuminen, kohtaaminen ja välittäminen. Teok-
sessa Vapaaehtoistoiminta: anti, arvot ja osallisuus, toimittajat Nylund, Marianne & Yeung, Anne Birgitta, 58–81. 
Tampere: Vastapaino.

Juslin, Tor. 1994. Vessö förr. Porvoo: Wessölandets ungdomsförening.

Juslin, Tor. 2000. Vessö förr III. Porvoo: Wessölandets ungdomsförening.

Kajaste, Helmi. 2020. Rakenna, kärsi ja unhoita. Kosmos, Helsinki.

Kaupunkisuunnittelu Porvoon kaupunki. 2018. Vanhan Porvoon rakennustapaohje: Asemakaavojen erityis-
määräykset, sekä ohjeita ja neuvoja iloksi, opiksi ja hyödyksi Vanhan Porvoon rakentajille. Dokumentti, saatavilla: 
<https://www.porvoo.fi/app/uploads/2021/09/AK-512_Vanhan_Porvoon_Rakennustapaohjeet.pdf>. Viitattu 
28.3.2022.

Kitinoja, Jesse. 2020. Rakennukset kertovat: Ajan ja paikan tarinat arkkitehtuurin tarkastelussa. Diplomityö, Tam-
pereen Yliopisto, Arkkitehtuurin yksikkö. Saatavissa: <https://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-202008196549>.

Kotimaisten kielten keskus. 2021. Verkkosivusto, saatavilla: <kielitoimistonsanakirja.fi>. Viitattu 22.2.2022.

Lankinen, Anu. 2008. Sivistystä ja huvituksia. Teoksessa Yhdessä rakennetut: suomalaiset seurantalot, toimittajat 
Leni Pakkala & Anna-Maija Halme, 43–46. Helsinki: Suomen kotiseutuliitto.

LÄHTEET



58

Lind, Petra. 2013. FBK installerar brandvarnare på Vessö. Artikkeli, Östnyland. Julkaistu 12.12.2013. Saatavissa: 
<http://gamla.ostnyland.fi/lokalt/2013-12-12/541236/brandkarister-installerar-brandvarnare-hos-vessoseniorer>. 
Viitattu 26.2.2022.

Lindén, Ingolf "Ingo". 2022. Puhelinhaastattelu 8.4.2022.

Lindqvist, Anders G. 2008. Huset mitt i byn. Teoksessa Yhdessä rakennetut: suomalaiset seurantalot, toimittajat 
Leni Pakkala & Anna-Maija Halme, 86–87. Helsinki: Suomen kotiseutuliitto. 

Nyholm, Carina. 2022. Puhelinhaastattelu 4.2.2022.

Nyman, Kaj. 2008. Arkkitehtuurin kadotettu kieli. Gummerus kirjapaino Oy Vaajakoski.

Pakkala, Leni. 2008. Sali, näyttämö, puffetti ja lippuluukku. Teoksessa Yhdessä rakennetut: suomalaiset seuranta-
lot, toimittajat Leni Pakkala & Anna-Maija Halme, 56–62. Helsinki: Suomen kotiseutuliitto. 

Pallasmaa, Juhani. 2014. Kohtaamisia: Kirjoituksia arkkitehtuurista ja taiteesta. Toim. Kirsi Heininen-Blomstedt. 
Helsinki: ntamo Pro & Contra.

Panu, Jorma. 2008. Se korkea talo mäellä. Teoksessa Yhdessä rakennetut: suomalaiset seurantalot, toimittajat Leni 
Pakkala & Anna-Maija Halme, 68–71. Helsinki: Suomen kotiseutuliitto. 

Porvoon kaupunki. 1989. Vanha Porvoo: Rakennustapaohjeisto. Porvoo: Porvoon painopalvelu. Skannattu doku-
mentti, saatavilla: <https://www.porvoo.fi/app/uploads/2021/09/Kaavselv_vanha_porvoo_gamla_borga_raken-
nustapaohjeisto_-_riktlinjer_for_byggnadsvard-nettiversio.pdf>. Viitattu 28.3.2022.

Riegl, Alois. 1996. The Modern Cult of Monuments: Its Essence and Its Development. Teoksessa Price, Nicholas 
Stanley & Talley M. Kirby Jr. & Melucco Vaccaro, Alessandra (toim.). Historical and philosophical issues in the 
conservation of cultural heritage. Sivut 69–83. Los Angeles: Getty Conservation Institute. Alkuperäisjulkaisu 
1903.

Ruskin, John. 1907. The seven lamps of architecture. Leipzig: Bernhard Tauchnitz. Alkuperäisjulkaisu 1880.



59

Seppälä, Mikko-Olavi. 2008. Talkooteatterit. Teoksessa Yhdessä rakennetut: suomalaiset seurantalot, toimittajat 
Leni Pakkala & Anna-Maija Halme, 48–52. Helsinki: Suomen kotiseutuliitto. 

Simmel, Georg. 1958. Two Essays. The Hudson Review, vol. 11, no. 3, 371–385. Saatavissa: <https://doi.
org/10.2307/3848614>. Viitattu 16.3.2022. Alkuperäisteos 1919.

Stenius, Henrik. 2008. Suomalaiset kansanliikkeet ja julkinen tila. Teoksessa Yhdessä rakennetut: suomalaiset seu-
rantalot, toimittajat Leni Pakkala & Anna-Maija Halme, 17–20. Helsinki: Suomen kotiseutuliitto.  

Suomen Kotiseutuliitto. 2022. Seurantalojen korjausavustus. Verkkosivusto, saatavilla: < https://kotiseutuliitto.fi/
seurantalot/seurantalojen-korjausavustus/ >. Viitattu 21.3.2022.

Suomen Nuorisoseurat ry. 2022. Seurantalot. Verkkosivu, saatavilla: <https://nuorisoseurat.fi/toiminta/seuranta-
lot/>. Viitattu 26.2.2022.

Surakka, Seppo. 2022. Haastattelu 13.2.2022.

Tilgmann, Ferdinand & Karl August Bomansson. 1886. Suomen Suuriruhtinaskunnan Vaakuna V. 1886. Kuva, 
saatavilla: <https://www.finna.fi/Record/museovirasto.01CC071AA040A211DCA317AA4BEDA83C>. Viitattu 
22.3.2022.

Tuomisto, Tero & Pakkala, Leni. 2008. Talkoin ja lahjoituksin. Teoksessa Yhdessä rakennetut: suomalaiset seuran-
talot, toimittajat Leni Pakkala & Anna-Maija Halme, 10–16. Helsinki: Suomen kotiseutuliitto. 

Uusheimo, Tuomas & Hakanen, Johanna & Hakola, Marja. 2017. Seurantalolla.  Helsinki: Suomen kotiseutuliitto.

Vihreälehto, Ira. 2022. Mitä on kulttuuriperintö? Opetushallitus. Verkkosivusto, saatavilla: <https://www.oph.fi/fi/
opettajat-ja-kasvattajat/mita-kulttuuriperinto>. Viitattu 17.3.2022.

Weckström, Anders "Aje". 2022. Puhelinhaastattelu 8.4.2022.

Wessölandets Ungdomsförening. 1989. Mittapiirustus. Kotiseutuliiton seurantalojen piirustusarkisto.



Wessölandets Ungdomsförening. 2022. Verkkosivu, saatavilla: <vesso.fi>. Välilehdet WUF, Svenskborg ja FBK. 
Viitattu 26.2.2022.

Wiksten, Johan "Jontte". 2022. Puhelinhaastattelu 8.4.2022.

Wikström, Leif. 1982. Vessö uf bygger för 50.000 mark. Artikkeli, Borgåbladet. Julkaistu 5.8.1982. Birgitta Berg-An-
derssonin henkilökohtainen arkisto.

Yeung, Anne Birgitta 2005a. Tutkimustyökaluja vapaaehtoismotivaation mysteeriin. Teoksessa Vapaaehtoistoiminta: 
anti, arvot ja osallisuus, toimittajat Nylund, Marianne & Yeung, Anne Birgitta, 83–102. Tampere: Vastapaino.

Yeung, Anne Birgitta 2005b. Vapaaehtoistoiminnan timantti: Miten mallintaa motivaatiota? Teoksessa Vapaaeh-
toistoiminta: anti, arvot ja osallisuus, toimittajat Nylund, Marianne & Yeung, Anne Birgitta, 104–124. Tampere: 
Vastapaino.

Yhdistyslaki 1989/503. Annettu Helsingissä 26.5.1989.



PINJA KARLQVIST

RAKENNA

HUO L L A

RAKASTA


