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Palvelumarkkinoita ja Pelimannipäiviä - millaisia muistoja Miehikkälän tapahtumista?  

Nyt kun pääosa tämän kesän Miehikkälän runsaasta tapahtumatarjonnasta alkaa olla takana, on aikaa 

muistella mitä ja millaisia tapahtumia Miehikkälässä on järjestetty aiemmin. Miehikkälän kunta tukenaan 

aktiiviset talkoolaiset ovat mahdollistaneet monet paikkakunnan menneet ja nykyiset tapahtumat. Myös 

Miehikkälän laaja ja moninainen järjestökenttä on pitänyt huolen, että tapahtumia on ollut jokaisen ma-

kuun urheiluun, kulttuuriin, veteraanitoimintaan ja vaikkapa maapuolustukseen liittyen. Selailin 1970-

luvun muutaman vuoden Kaakonkulmia ja poimin sieltä joitain vuotuisia tapahtumia.  

Palvelumarkkinoita alettiin järjestää 1970-luvun alussa. Markkinat järjestettiin joko keväällä tai syksyllä. 

Ajatuksena oli tuoda kuntalaisille esille mahdollisimman monia kunnallisia palvelupisteitä ja yrityksien tar-

jontaa ja pitää ne avoinna iltamyöhään saakka. Markkinoiden aikana yleisö saattoi tutustua myös erilaisiin 

näyttelyihin. Esimerkiksi vuoden 1975 Palvelumarkkinoilla martat järjestivät Kirkkopellon baarissa näytte-

lyn 1930-luvun esineistä. Koulukeskuksessa oli muotinäytös, SPR:n näyttelypöytä, marttojen arpojen 

myyntiä ja kansalaisopiston Miehikkälän osaston töitä. Myös pelimannit esiintyivät. Muun muassa apteek-

ki, pankit, kaupat, kampaamot, baarit (huomaa monikko!) olivat auki myöhään illalla.  

Miehikkälässä pidettiin 1970-luvulla tietysti ahkerasti hiihtokisoja. Niistä Marianpäivän hiihdot Muurikka-

lassa ovat säilyneet tapahtumana nykypäivään saakka. Suurina maakunnallisina kisoina osanottajia oli 

menneinä vuosina paljon. Esimerkiksi keväällä 1975 järjestyksessään 45. Marinapäivän hiihtokisaan ladulle 

starttasi yhteensä 708 kilpailijaa!  

Pelimannimusiikki, 
kansanmusiikki ja -
tanssi olivat Peliman-
nipäivien lähtökohta 
ja perusta. Tapahtu-
man monikymmen-
vuotisen historian 
aikana ohjelmistoa 
uudistettiin aina ajan 
henkeä vastaavaksi. 
Kuva Kaakonkulma.     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entä muistatko Myllylammen puistohiihdot? Ensimmäiset puistohiihdot järjestettiin 16.2.1971. Vuoden 

1972-1973 puistohiihdoissa hiihdettiin kolmessa sarjassa: yleisessä (miehet 10 km), naisten (5 km) ja poi-

kien (17-18 v., 5 km) sarjassa. Vuoden 1973 kisassa oli mukana muutamia Tšekkoslovakian ja Neuvostolii-

ton hiihtäjiä. Naisten sarjan voitti sittemmin kansainväliseen menestykseen noussut neuvostoliittolainen 

Galina Kulakova. Ainakin tapahtuman alkuaikoina Puistohiihtoja mainostettiin kansainvälisinä kisoina. 

Kansainvälisyys kutistui esimerkiksi vuonna 1976 tiettävästi muutamaan sveitsiläisiin mieshiihtäjään. 

Naisten sarjan voitti kyseisenä vuonna Vehkalahden Veikkojen Marjatta Kajosmaa. Muuan Marja-Liisa Hä-

mäläinen (myöh. Kirvesniemi) hävisi hänelle 35 sekunnilla. Myös miehikkäläläisiä hiihtäjiä kilpaili Puisto-

hiihdoissa.  

Kylien äitienpäiväjuhlia on Miehikkälässä pidetty ainakin viime vuosisadan alkupuolelta alkaen. 1970-

luvun alettiin järjestää yhteisiä koko kunnan äitienpäiväjuhlia. Vuorotellen juhlat pidettiin eri kylissä, jon-

ne äidit eri puolilta pitäjää kuskattiin linja-autokuljetuksin. Vuonna 1975 äitienpäiväjuhlat pidettiin Suur-

Miehikkälässä ja vuonna 1976 Lapjärvellä. Järjestelyistä vastasivat kunnan kotiseutulautakunta yhdessä 

kylän marttojen kanssa. Lounaan lisäksi äidit saivat nauttia puheista, musiikista ja lasten esityksistä.  

 

Pitkäkoskella vietettiin helmikuussa 1976 kylän kotiseu-
tujuhlaa viestihiihdon merkeissä pitkäkoskelaisten ja 
sieltä poismuuttaneiden kesken. Lehtijutun mukaan 
kesällä tavattiin vielä toisen kerran ”kalojen narraami-
sessa” merkeissä. Viestihiihdoin voittivat poismuutta-
neet. Illalla oli vielä ohjelmaa työväentalolla. Liekö ki-
sassa kaikki olleet puhtain keinoin liikkeellä. Kuvan mu-
kaan ”Pitkäkoskella dopin testipaikkaan muodostui 
oikein jono. Pekka Suomalainen tarjoaa mittakannua 
seuraavalle”. Kuva Kaakonkulma.  

Miehikkälän Myllylammen II puistohiihdoissa vuonna 1972 
naisten sarjan voitti Marjatta Muttilainen (edessä) ja toiseksi 
tuli Marjatta Kajosmaa Vehkalahden Veikoista. Yleisen sarjan 
kolmanneksi sijoittui Kalevi Oikarainen Kuusamon Eräveikois-
ta. Kuva Kaakonkulma.   

Äitienpäiväjuhlia vietettiin 8.5.1977 Saivik-
kalassa Miehikkälän koulukeskuksessa. 
Juhlan järjestivät poikkeuksellisesti miehet, 
salaperäisten ”saunaseuralaisten” organi-
soimana. Juhlaohjelmaan kuului ruokailun 
lisäksi peruskoulun ala-asteen oppilaiden 
ja pelimannien esitykset. Lehtitietojen mu-
kaan paikalle saapui ”vain parisen sataa 
äitiä”. Kuva Kaakonkulma.  



Kesällä Kotiseutujuhlat ovat säilyneet Miehikkälän tapahtumatarjonnassa 1970-luvulta lähes viime vuosiin 

saakka. Kotiseutujuhlat kuuluivat suosituimpiin kesätapahtumiin paikkakunnalla ja väkeä riitti. Vuonna 

1973 yleisöä oli 1200, vuosina 1974 ja 1975 kaksi tuhatta ja seuraavana parina vuonna peräti 2500 henki-

löä. Kreivinkallion lavalla järjestettyjen juhlien ohjelma oli 1970-luvulla pitkälti musiikkipitoinen. Esiintyjä-

kaarti oli koottu entisistä ja nykyisistä miehikkäläläisistä. Esimerkiksi 1978 Kotiseutujuhlissa lauloi Reijo 

Taipale, Erkki Eräs, Sirkkuset ja soitosta vastasivat Miehikkälän pelimannit. Hilkka Värrin tanhupiiri esiintyi, 

Ella Kuusela lausui runoja ja Riitta Riihelä oli koonnut katselmuksen kymenlaaksolaisista kansallispuvuista. 

Illan lopuksi järjestettiin tietysti tanssit.   

 

 

 

Pelimannipäiviä ehdittiin Miehikkälässä järjestää Miehikkälässä yli 40 vuotta. Vuosien varrella tapahtuman 

nimi ja järjestäjäorganisaatio ovat muuttuneet useampaan kertaan. Pelimannipäivien historia alkaa vuo-

desta 1974, jolloin opetusneuvos Heikki Jarva sai idean koota yhteen kymenlaaksolaiset pelimannimusii-

kin taitajat. Heti ensimmäiset Pelimannipäivät olivat luonteeltaan maakunnallinen tapahtuma. Viimeiset 

pelimannipäivät järjestettiin kesällä 2014. 

Pelimannimusiikki, kansanmusiikki ja -tanssi olivat Pelimannipäivien perusta. Ohjelmassa oli vuosien saa-

tossa muun muassa pelimannimusiikkia, kansantanssia, konsertteja, näyttelyitä, näytelmiä, työnäytöksiä 

ja toritoimintaa. Opetustoiminta on ollut mukana päivien ohjelmistossa alusta asti, samoin tanssit Mylly-

lammen lavalla. Tapahtuman pitkän historian aikana ohjelmistoa on luonnollisesti uudistettu ajan henkeä 

vastaavaksi.    

Kotiseutujuhlassa Kreivinkallion lavalla 25.6.1975 lauloivat Kalevi Korpi ja 
Pekka Suomalainen säestäjänään Matti Rauta. Musiikin lisäksi tarjolla oli 
myös virvokkeita ja grillimakkaraa pieneen nälkään. Illan lopuksi järjes-
tettiin tietysti tanssit. Kuva Kaakonkulma.  

Myllylammen lavalla järjestettiin ahkerasti tansseja 1970-luvulla erityi-
sesti kesäviikonloppuisin. Kuva Kaakonkulma -lehdestä vuodelta 1970. 
Kuva Kaakonkulma.  


