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Juho Lallukka Viipurin suomalaisen 
teatterielämän perustajana ja tukijana 

Köyhän räisäläläisen 3.2.1852 syntyneen torpparin pojan Juho Lallukan elämäntaipale 
paimenpojasta Viipurin huomattavimmaksi suomalaiseksi tukkukauppiaaksi, 
kauppaneuvokseksi, valtiopäivärnieheksi, taiteiden ystäväksi ja suurlahjoittajaksi on 
kerrassaan ainutlaatuinen. 

Kauppaneuvos Juho Lallukka (1852-1913). 
( Kuva: Museovirasto) 
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Lallukan puutteessa eletty lapsuus 

Sääty-yhteiskunnan murtuessa juuri J uhon elinaikana, köyhästäkin kodista pystyi silloin 
nousemaan ahkeruudella, älykkyydellä ja sinnikkyydellä yhteiskunnan huipulle. Juho 
Lallukan tie paimenpojasta vaikutusvaltaiseksi kauppaneuvokseksi ja 
valtiopäivämieheksi vaati häneltä paljon sitkeyttä ja henkistä voimaa. 

Köyhän kodin pojalla ei ollut 1860-luvulla mahdollisuuksia kehittää itseään opin tiellä 
pitemmälle kuin tutustua rippikoulussa kristinuskon alkeisiin ja oppia lukemaan. Juhon 
koulutie rajoittui siihen, mitä lukkari ja koulumestari opettivat hänelle rippikoulussa. 

Suomea kohtasi kato vuonna 1867. Seuraava vuosi oli vielä vaikeampi, jolloin 
nimismies vei Juhon köyhästä kodista viimeisenkin lehmän verorästinä. Perheellä oli 
entistä suurempi hätä. 

Kesällä 1868 Juho tiedusteli venäläiseltä Räisälässä Sutkan hovissa kesää viettävältä 
kauppias Kanninilta, voisiko hän päästä tämän kauppaan Käkisalmeen puotipojaksi. 
Kannin suostui tähän ja Juho alkoi näin uransa kaupan alalla. 

Uusi puoti poika oli Kanninin mielestä ahkera ja älykäs poika, joka perehtyi nopeasti 
kaupankäyntiin. Ajan oloon Juho oppi jo niin paljon, että hänelle avautui tie entistä 
vaativampiin tehtäviin, kun vuonna 1876 toinen käkisalmelainen venäläissyntyinen 
kauppias Karmasin otti hänet kauppakirjurikseen. 

Vähitellen Juho Lallukka tympääntyi puukhollarina oloon Karmasinilla. Hänhän oli 
kaavaillut itsenäiseksi kauppiaaksi ryhtymistä jo monia vuosia. 

Itsenäiseksi kauppiaaksi ja 
avioliittoon 

Vuonna 1877 Lallukka päätti palata 
takaisin Räisälään ja perusti 10 vuoden 
aikana Käkisalmessa säästämillään 
varoilla Räisälään oman kaupan. Hän 
solmi myös avioliiton helmikuussa 1878 
Maria Jääskeläisen kanssa. 

Kun Maria Lallukan isä kuoli, peri Maria 
isänsä ainoana tyttärenä koko tämän 
omaisuuden. Niinpä Juho päätti laajentaa 
liiketoimintaansajamuuttaa 1879 takaisin 
kauppiaaksi Käkisalmeen. 

Juho ja Maria Lallukka Käkisalmessa 1879 
Juhan palattua sinne takaisin itsenäiseksi 
kauppiaaksi avioiduttuaan edellisenä vuonna 
Räisälässä Marian o.s. Jääskeläisen kanssa. 
(Kalevi Tiliin kuvakokoelma). 
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Juho Lallukasta tuli nyt kaupunkikauppias ja porvari. Hän luotti aivan oikein siihen, 
että suomenkielisen kauppiaan kauppapuodissa asioidaan mieluummin kuin venäläisten 
kaupoissa. Hänen liiketoimintansa kasvoikin niin voimakkaasti, että 1880-luvun 
loppupuolella hänen liikkeensä olikin jo Käkisalmen suurin. 

Häkli, Lallukka & Kumpp. perustetaan Viipuriin 

Lallukan mielestä hänen liiketuttavallaan valtiopäivämies Häklillä oli aivan oikeat 
näkemykset siitä, että kauppakin piti saada silloisissa oloissa palvelemaan suomalaisten 
etuja. 

Tuolloin Häklin ja Lallukan kesken syntyi ajatus suomalaisen tukkuliikkeen 
peru tami e: ta Viipuriin. Vuoden 1890 aikana ajatu kyp yikin päätök ek i toteuttaa 
ruo uunnitelma. uonna 1891 "Häkli, Lallukka & Kumpp. ' -niminen rukkuJiike aloitti 
toimintansa Viipurissa. Kumppanin aseman liikkeen toiminimessä sai WilhelmPaischeff, 
koska supisuomalaisen tukkukauppiaan nimeen ei sopinut vieraskielinen nimi. 

Kun Häkli, Lallukka & Kumpp. elokuussa 1901 vietti kymmenvuotisjuhliaan se oli 
saavuttanut jo erittäin vahvan aseman. Juho Lallukka määräsi ja teki silloin jo miltei 
yksin päätöksiä, kun Paischeff oli kuollut 1899 ja Jaakko Häkli paneutui entistä tiiviimmin 
poliittiseen työhön. Tämänkin kuoltua 1903 liike siirtyi kokonaan Lallukan omistukseen. 
Liike jatkoi edelleen entisellä nimellään toimintaansa. 

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajana ja valtiopäivämiehenä 

Lallukan menestyneiden liiketointen myötä hänestä tuli kauppaneuvos 1908, Viipurin 
kaupunginvaltuu tonjäsen 1899, sen arapuheenjohlaja l910 ja kaupunginvaltuu ton 
puheenjohtaja 1913. Lallukan menesty tä pidettiin uomalaisuuden suurena voittona 

Viipurissa. 
Juho Lallukan nousu yhteiskunnan 

huipulle oli ollut nopeaa ja hän oli elämänsä 
aikana koonnut huomattavan varallisuuden. 
Tuona aikana hän osoitti jatkuvasti monin 
tavoin suurta huomiota kansan 
sivistyksellisen tason kohottamiseen. 
Hänen mielestään juuri sivistys oli paras 
keino saavuttaa Suomen korkeita 
kansallisia tavoitteita. Kun valtionapu 
noihin aikoihin oli taidelaitoksille ja 
kaikille kulttuurin viljelijöille, kuten 
kansanopistoille, hyvin vähäistä, niiden oli 
turvauduttava yksityisiin lahjoituksiin. 

Juho Lallukka Viipurissa 1890-luvulla. (Kuva: 
Museovirasto) 
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Taiteiden tukija, kulttuurin ystävä ja suurlahjoittaja 

Juho Lallukka ihaili taiteen silloisia saavutuksia ja arvosti etenkin näyttämötaidetta, 
jota hän piti kulttuurin tärkeimpänä ilmentymänä. Hän ryhtyikin vähitellen vaurautensa 
kasvaessa tukemaan suomalaisen kansallisen taiteen ja kansansivistyksen eri muotoja 
suomalaisen teatteritaiteen ollessa kuitenkin hänelle tärkein lahjoitusten kohde. 

Hänen herkästi syttyvä aitokarjalainen mielensä lämpeni kaikelle luovalle työlle. 
Lallukka oli ajan oloon omaa luokkaansa taiteen ja kansansivistyksen - erityisesti 
kansanopistotyön - myötäeläjänäja kannattajana. 

Vaikka hän tukikin erityisesti teatteritaidetta, se ei merkinnyt sitä, etteikö hän olisi 
arvostanut myös muita taiteen muotoja. Niinpähän tuki kuvaamataiteilijoita ja kirjailijoita 
auttaessaan mm. runoilija J. H. Erkkoa ja tukiessaan jatkuvasti kuvanveistäjä Eemil 
Halosta ja taidemaalari Juho Rissasta. Niinpä Lallukan liiketaloon valmistui 1910 Juho 
Rissasen öljyvärimaalaus kooltaan 6 m x 3 m,joka esitti Viipurin sataman lastinpurkajia. 
Lallukka olikin puhunut taiteiden tukemisesta näin: 

- Tätä meijä suomalaist kuldduurii myö sit päätetää vastakii etisdää ja kaikkii muidkii 
asjoi mitä iibe kuuluu niiku tiauerrii, maalauk ii ja vei toksii, oli hyö sil puisii tai 
lå isii tahi marmori sii tai kip i ii. Ja heitjotka äänellä laulaat, heid meijä piltää myö ki 
pittää jaloillaa ei oma . Ja heid jotka kirjoi ja runo loi kirjottaat heid meijä kan pittää 
etesauttaa jot hyökii saap paperii ja jokapäiväst Ieipääsä. 

Tää kaik on näättäks sitä yhtä ja sammaa suomalaist kuldduurii. Tehkääs näi, ni hyvä 
tulloo - metä? Myö ku o kerra jaksettu kansaks päästä, ni piddää meijä tok kansan 
pyssyykii. 

Juho Lallukka käytti t- ja d-kirjainta hyvin mielivaltaisesti. Hänen kuultiinkin joskus 
veitikkamainen vilke silmissään sanoneen: 

- Duoda, miu mielest meijä kieles ei darvida vedelää t-kirjainta. Tuo d-kirjain on 
suomenkielee däysin darpeeton, paitsi sanassa kuldduuri. 

Suomenkielisen teatterikulttuurin lähtölaukaus Viipurissa 

Lempiharrastuksessaan teatterissa Juho Lallukka oivalsi löytäneensä vaikuttavan 
tekijän päämääriensä toteurcamise a. Vaikkakaan hänellä ei ollut " yvempää 
teanerituntemusta" eräitten mielestä, hän raka ti silti teatte(ia ja näki siinä erään 
kansallishenkeä nostavan tekijän samoihin aikoihin kuin sellaiset suuret suomalaiset 
taiteilijat kuin Akseli Gallen-Kallela, Jean Sibelius, Toivo Kuula, Eino Leino, Pekka 
Halonen, Eero Järnefelt ja Juho Rissanen loivat henkistä pohjaa kansallisen 
itsenäisyystaistelumme alkamiselle. 

Tuo kansan syvistäri vei tä kauppaneu vok eksi ja valtiopäi vämiehek i oous ut köyhän 
torpparin poika vaali suomalaista kulttuurityötä yhtenä en uurimmi ta rukijoista. 

Jo vuode ta 1895 alkaen Lallukka alkoi tukea aktiivi esti Vijpurin teatteriharrastuksia. 
Viipurissa oli vieraillut August ja Anna Aspegren'in 1887 perustama kiertävä 
Suomalainen Kansanteatteri. Sille valtiovalta ei ollut kuitenkaan taipuvainen antamaan 
juuri minkäänlaista tukea. Tuo kiertävä teatteriseurue ei py tynyt näin ollen tyydyttämään 

itä uomen.kielistä teatteri tarvetta mitä maa eudunkasvava kiinno. tus teatteria kohtaan 
olisi vaatinut. 

Suomalainen Kansanteatteri oli etenkin viipuriJai ilJe kovin läheinen ja niinpä vuonna 
1895 järje tettiin Viipuris a iltamat en näyttelijöiden eläkeraha ton hyväksi. 

Tuo tilaisuus oli Lallukan teatteri-innostuksen alkusysäys, kun hänen tehtävänään oli 
pitää tilaisuuden avauspuhe. 
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Kauppa11e11vos Juho Lallukka Aamo Karimon kuvaamana. Jauhot, silkit, tee sillit ja sikarit olivar 
hänen vaurautensa perustana. Kainaloissaan hän ka.ntelee tukemiaan kirjailijoita ja 
taidemaalareita sekä Viipurin Suomalaista Maaseututeatteria. Rimaraskussa pököt1ää asiaan 
kuuluva Meukow-konjakkipullo ja housunraskusta rehvottaa niin ikään aina tarpeellinen 
samppa11japu1eli. Alkuperäinen kuva oli lAll11kan kotona einällli raamiteuuna. (Kuva on 
Karimon teoksesta ''Miehiä ja miehen alkuja"). 
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Juho Lallukan puhe oli silloin tavallaan lähtölaukaus Kansanteatterin tukikohdan 
sijoittamiselle Viipuriin, jotta teatteri saataisiin viipurilaisen tuen avulla tukemaan koko 
maakunnan suomenkielistä teatteri tarvetta. Viipurilainen sivistyneistö kannatti Lallukan 
herättämää ajatusta. 

Kun siihen aikaan myös Aapo Pihlajamäen kiertävä teatteri oli suurissa taloudellisissa 
vaikeuksissa, ei sillä ollut enää mahdollisuuksia jatkaa toimintaansa. Niinpä uusi teatteri, 
nimeltään Viipurin Suomalainen Maaseututeatteri, saatiin aikaan yhdistämällä 
Aspegren'inja Pihlajamäen teatterit. 

Tuo tulos saavutettiin vasta sata vuotta sitten vuonna 1898 pitkien kolmisen vuotta 
kestäneiden väittelyiden, soutamisen ja huopaamisen jälkeen viipurilaisessa ravintola 
Espilässäkiitos Lallukan tarmokkaiden toimenpiteiden ja hänen lupaamansa taloudellisen 
tuen ansiosta. Teatterin avajaisnäytös pidettiin 10.9.1899 esittämällä Minna Canth'in 
"Murtovarkaus". 

Ida Aalberg'in vaikutus Lallukkaan 

Mikä sai sitten Juho Lallukan omistautumaan koko sielullaan teattenta1teen 
tukemiseen? Väitetään Ida Aalberg' in herättäneen hänen kiinnostuksensa teatteriin hänen 
nähtyään tämän e iinty än Hel ingissä Ibsenin "Nukkekodin" Norana ja Viipurissa 
Topeliuksen 'Regina v. Emmeritzin" Reginana. 

Erkki Kivijärven mukaan Lallukkaan teho i teatteri a nimenomaan kuvan j a puheen 
yhteyden selväpiirtei yys. - Verneri Vei täjä arveli myö häntä kiinno ravan 
näyttämötaiteen välittämä havainnollisuus ja elävyys, mikä oli aisteilla helposti 
koetravi a. 

Kouluja käymättömälJä Juho Lallukalla oli barvinai ·en laaja näkemy uomalaise ta 
kulttuuri ta. Jo nuorena poikana hän oli lukenut jokai en kä iinsä aaman a kirjan ja 
jatkoi kauppapalvelijana oll.e aan luku• ja oppiharra tuksiaan. Hän oli innokas 
tutustumaan kaikkeen uuteen. Niinpä IdaAalbergin loistavan taiteen vaikutus Lallukkaan 
oli hunnaannuttanut hänet täy in teatterin elinikäi eksi ihailijak i. 

Teatteri kuuluikin hänestä eräänä kaikkein tärkeimpänä o ana uornalai een kulttuuriin 
ja iitä muodo mikin hänen elän1än ä huomattavin tukemi en kohteen a Viipuri a. 
Hänestä oli i ollut perin nöyryyttävää, jo uomenkiel.inen teatteri olisi lopettanut 
Viipuris a rahan puutteen takia. Sehän oli bäne tä parhaimmillaan taiteen 'ylväin 
kukkanen". 

Viipurin Suomalai en Maaseututeatterin ensimmäi eksi johtajak i Lallukka ai 
uo tutelluk i kirjaiUjaja fiJo ofian tohtori Ka imir Leinon. Lallukka arvosti eriryi esti 

hänen voimakasta kan alli ta kulttuuritahtoaan ja hänen o iaali ia ky ymyksiä 
kä ittelevää kirjallista tuotantoaan. 

Kasimir Leino ta tuli Lallukan hyvä ystävä ja hänen innoittajansa teatteriryö ä. 
Teatterimiehenä hän oli Lallukalle kor aamaton. Tämä ystä yy säilyi vielä läheisenä 
Leinon muutettuapoi Viipuri ta. Tuolloin Lallukka ai Leinon kautta uoran yhteyden 
Suomen teatterielämän auktoriteetteihin kun tästä tuli tunnetun teatterigorun tohtori 
Kaarlo Bergbomin a o taja. 
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Teatterikaskuja Juho Lallukasta 

Lallukan tukkuliikkeestä niin kuin myös hänen teatteriharrastuksistaan on paljon 
huvittavia kaskuja, joista kuvastuu hänen karjalainen luonteensa ja myönteinen 
elämänkatsomuksensa. 

Kullervon kuolema 

Viipurin SuomalainenMaaseututeatteri esitti vuonna 1907 Aleksis Kiven "Kullervon", 
minkä ohjasi silloin teatterinjohtajana ollut Valle Sorsakoski. 

Näytelmä sai suuren menestyksen ja sitä tultiin katsomaan jopa kaukaa maaseudultakin. 
Yleisö oli näkemästään ja kuulemastaan haltioissaan. Esitys oli niin todentuntuinen 

että näytännön päätyttyä eräskin vanhahko maalaisnainen pyrki näyttämölle vesissäsilmin 
ja kysyi Valle Sorsakoskelta: 

-A mie ku tuli kysymää teilt, et saisko nähhä viel sitä Kullervo ruumist. 
Lallukka sattui juuri silloin olemaan näyttämöllä onnittelemassa näyttelijöitä hyvästä 

esityksestä. Kuultuaan paikalle rientäneeltä Sorsakoskelta vanhan naisen toivomuksesta 
Lallukka käski Kullervon esittäjän heti heittäytymään pitkälleen lattialle ja sanoi tälle: 

- Kuuleha sie, kuole sie noppeest uuvestaa! 
Tämän jälkeen hän sanoi Sorsakoskelle: 
- Duoda, anna sen naisen dulla kahtomaa tätä ruumista, däälhä se viel leppää ! 

Vuoden 1908 laulujuhlat Viipurissa 

Kesällä vuonna 1908 pidettiin Viipurissa suuret laulujuhlat, jolloin esitettiin 
kantaesityksenä Oskar Merikannonjohdollahänen säveltämänsä ooppera "Pohjan Neito". 

Juho Lallukka oli innokkaasti mukana laulujuhlien järjestelyissä juhlatoimikunnan 
jäsenenä. Hänen toimestaan Maaseututeatterista saatiin Väinö Sola Ilmarisen rooliin ja 
monta muuta teatterin näyttelijää mukaan oopperaesitykseen. 

Koko laulujuhlien ajan ja jo ennen niiden alkamista Merikanto asui Lallukan koto-
na vuonna 1908 valmistuneessa arkkitehti Allan Schulmannin piirtämässä kansallis-
romanttista tyyliä edustavassa graniittipalatsissa Repolan- ja Viskaalinkadun kulmassa. 
Tuona aikana Merikanto ehkä vaikutti siihen, että kauppaneuvos alkoi käyttää yhä 
enemmän varojaan suomenkielisen sivistyksen ja Suomen taide-elämän edistämiseen. 

Laulujuhlissa esiintyi lukuisia kuoroja eri puolelta Suomea. Lallukka pani myös 
kotipuolensa Räisälän Humalaisten'lkylän raittiusseuran kuoron esiintymään. 

Kun kuoro oli esiintymisvuorossa, kuuluttajana toiminut terijokelainen runoilija ja 
itsenäisyysmies Mikko Uotinen ilmoitti yleisölle: 

-Arvoisa yleisö, hyvät ihmiset! Nyt on vuorossa Humalaisten raittiusseuran kuoro! 
Enempää ei tarvittu kun vilkas ja elävä, pääasiallisesti karjalainen yleisö remahti 

raikuvaan nauruun. 
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Jopa Lallukkakin huumorimiehenä nauroi katketakseen muitten mukana, vaikka 
kyseessä olikin hänen kotipuolensa oma kuoro. 

Ida Aalbergin vierailu 

Suomalaisen teatteritaiteen kaikkein kirkkaimpana tähtenä pidetty näyttelijätär Ida 
Aalberg vieraili vuosisadan ensivuosikymmenellä Viipurin Suomalaisessa 
Maaseutu teatterissa. 

Vierailu oli kaupungin oloissa suuri tapaus, vaikka viipurilaiset olivatkin tottuneet 
näkemään kaupungissa monia Pietarista Viipuriin esiintymään tulleita maailmankuuluja 
taiteilijoita viikonloppuisin, jolloin Venäjällä ei saanut uskonnollisista syistä pitää 
konsertteja eikä teatterinäytöksiä. 

Ida Aalberg esiintyi Viipurin vierailunsa aikana pääosassa Shakespearen "Antonius 
ja Kleopatra":ssa ja Sudermannin näytelmässä "Koti". 

Lallukalla oli täysi syy olla tyytyväinen, kun vierailijaksi saatiin Viipuriin kerrankin 
"oikia rimatonna", jota hän oli ihaillut jo vuosikausia aina siitä lähtien kun hän oli 
nähnyt Helsingissä Ida Aalbergin esiintyvän Ibsenin "Nukkekodin" Norana. 

Esityksen jälkeen yleisö oli suorastaan haltioitunut tai pikemminkin hullaantunut ja 
"rimatonnaa" tultiin joukolla kiittämään. Eräskin rouva ilmaisi ihailunsa näin: 

- Ku muut olliit näyttämö! ni hyö olliit iha ku tavallisestkii. A ku työ tulitta essii, ni 
het tiijettii et nyt vast alettii näytellä. 

Maaseututeatteri saa todellisen "rimatonnan" 

Viipurin Suomalaisen Maaseutu teatte-
rin toimiessa kevättalvella vuonna 1909 
Erkki Kivijärven johdolla etsittiin 
teatterille Lallukan toivomuksesta pys-
tyvää naispääosan esittäjää, todellista 
primadonnaa. 

Tässä mielessä Juho Lallukka ja 
silloinen teatterinjohtaja Erkki Kivijärvi 
matkustivat Helsinkiin. Kohta sinne 
saavuttuaan he menivät asemalta suoraan 
ravintola Königiin, missä he tapasivat 
taidemaalari Akseli Gallen-Kallelan. 
TälleystävyksetkertoivatsyynHelsingin 
matkaansa. Lallukka puki sen lausumaan: 

- Mie tarvihe Viipurii "rniu tiatterriin" 
rimatonnan. 

Parhaimmat näyttelijäthän löytyisivät 
juuri Helsingistä. Pohtiessaan sitten 
kolmestaan mistä teatterista löytyisi 
mahdollisesti Lallukan toivoma 
"rimatonna" ja "trakedienni", Akseli 
Gallen-Kallela huudahti: 

- Mutta Mia Backmanhan on juuri 
etsimänne näyttelijätär. Hän kuuluu Erkki Kivijärvi. (Kalevi Tiliin kuvakokoelma). 
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Ruotsalaisen Teatterin näyttelijäkaartiin. Hän on täysin kaksikielinen. Sopii hyvin 
monikansalliseen Viipuriin. 

- No onks hää sid oikia rimatonna? 
- Juuri sitä hän on ja myös tragedienne. 
- Duoda, no soita sie Erkki hedi sin ruotsalaisee tiatterriija pyyä sidä rimatonnaa tänn 

Königii! 
Kun Mia Backman sitten Kivijärven hakemana saapui Königiin Lallukka teki hänelle 

heti tarjouksen suorasukaiseen tapaansa: 
- Mie tarvihe Viipurii "miu tiatteriin" rimatonnan. 
Illan pitkään hyvän ruuan ja juomien höystämänä Mia Backman suostuikin vihdoin 

ottamaan vastaan Lallukan "rimatonna" -tarjouksen kun Lallukka lupasi maksaa hänelle 
saman palkan kuin parhaimmin palkatulle näyttelijälle. 

- Työ saatte lisäks nosdaa rahhaa suoraa "miu virmain" kassast ku millo vaa sidä 
lissää tarvihette. 

Mia Backman suutahtaa taputtelusta 

Juho Lallukan taputtelu oli aiheuttaa Mia Backmanin eroamisen kohta hänen tultuaan 
Viipurin Suomalaisen Maaseututeatterin näyttelijättäreksi. 

Mia Backman esiintyi Viipurissa ensimmäisessä roolissaan "Elinan surman" Kirstinä. 
Näytännön jälkeen pidettiin Viipurin Seurahuoneella Mia Backmanin kunniaksi 

illalliset. Lallukka osoitti pöytäpuheessaan vieressään istuvalle Mia Backmanille 
ylistyksen sanoja: 

-Nyt myö ollaalopultkii saadu "miu tiatterriin" oikee oikia "rimatonna". Sitä kannattaa 
juhlii. Vahtmestar hoi, tuokaa työ lissää sitä samppakaljaa. Meil o nyd oikiat juhlad. 

Mia Backman näytelmässä "Elomme päivät" Viipurissa. (Kalevi Tiliin kuvakokoelma). 
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Lallukka alkoi illan mittaan sydämellisesti taputella "rimatonnaansa", joka 
luonnollisesti kiusaantui siitä kun ei tuntenut Lallukan välittömän ystävyydenosoituksen 
tyyliä. Niinpä hän kahviin ja konjakkiin päästyä siirtyi suutahtaneena pöydän toiselle 
puolelle, mutta Lallukka tuli perässä "Meukohvilasi" kädessään ja sanoi hänelle. 

- Miks se miunrimatonnain läks pois? Miehä vaa tabudin. Anna sie Mia miun tabudella, 
mie oon tabudelt kaikkii ! 

Ja sitten Lallukka lateli monien taputtelemiensa tunnettujen näyttelijättärien nimiä ja 
ilta oli jälleen pelastettu kun Mia Backman ja muu seurue alkoivat nauraa Lallukan 
hyväntahtoisille, leikkimielisille ja sydämellisille puheille: - V ahtmestar hoi, tuokaa 
lissää Meukohvii. - No menkää noppeest älkääkä työ vätystelkö - metä? 

Rakennusmestari A. Isaksson arvostelee Lallukkaa 

Juho Lallukalla oli aina sana hallussaan. Hän oli harvinaisen osuvasanainen, 
nopeaälyinen ja pystyi vastaamaan salamannopeasti häneen kohdistettuihin väitteisiin 
ja arvosteluihin. 

Kun Lallukka kerrankin mainitsi rakennusmestari A. lsakssonille, että Viipurin 
Suomalainen Maaseutu teatteri pysyy pystyssä vain "miu ja siu virrnain avull", Isaksson 
huomautti. 

- Älä ylpeile syntinen, tulloo Jumala ilma sinnuu ja ilma siu virrnaiskii toimee. 
Lallukka totesi siinä silmänräpäyksessä: 
- Oo sie Iisakki vait. Mie ymmärrä täänkii asjan paremmi ku sie. Jos Jumala ei ois 

minnuu tarvint, ni hää ei ois minnuu ees luontkaa, - metä? 

Lallukka yrittää valtiopäivillä saada Maaseututeatterille valtionapua 

Vuonna 1911 Viipurin Suomalainen Maaseututeatteri lakkasi saamasta valtionapua. 
Valtiopäivillä helmikuussa 1911 Juho Lallukka yritti valtiopäivämiehenä saada 

korjatuksi Maaseututeatterin taloudellista asemaa tekemällä aloitteen 25.000 markan 
vuotuisen valtionavun myöntämisestä teatterille. 

Valtiopäivien puhujapaikalta Juho Lallukka puolusti aloitettaan mm. näin: 
- Tiattereis esitettää maailma kaikkist etevämbii ihmise luomuksii ja ajaduksii ja ku 

se sit o kaikkist parast ni se o just ku runoudda, mikä on kaike taiteen "ylväin kukkane" 
ja se o kuldduurii se .... 

Valtionvarojen hoidosta vastaava senaattori totesi silloin, ettei taloudellinen tilanne 
sallinut myöntää kulttuuritarkoituksiin enää yhtään lisää. 

Valtiopäivämies Lallukka pomppasi silloin pystyyn ja lähti vilkkaasti astelemaan 
narisevissa, kikkeränokkaisissa saappaissaan uudelleen puhujapönttöä kohti ja huudahti 
puhemiehelle mennessään: 

-Mut mie myönnän! 
Jatkossakin Juho Lallukka auttoi teatteriaan aina auliisti kun sen talous alkoi horjua. 

Niinpä hän tokaisi useammin kuin kerran Maaseututeatterin johtokunnassa: 
- Mie vastaan siint et miu tiatteerissain o asjat ain oikial kannal; mie ja miu tiatterriin 

ellää ainakii niin kaua ku mie ja miu virrnain sidä auttaa - metä? 

Lallukan ja teatterinjohtaja Finnen työnjako 

Teatterinjohtaja Jalmari Finne oli tyytyväinen siihen olotilaan, ettei Viipurin 
Suomalaisen Maaseututeatterinjohtokunta puuttunut hänen työnsä taiteelliseen puoleen; 
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Jalmari Finne, Maaseututeatterinjohtaja vuosina 
1904-1907 ja 1913-1914. (Aarno Karimon 
piirros saomalehti Karjalassa 15.3.1913). 

näytelmien valintaan, roolien jakoon ja 
näytelmäkappaleiden ohjaukseen. 
Lallukka ymmärsi parhaiten tämän ja 
niinpä hän sanoikin Finnelle: 

- Duoda - mie en ymmärrä taietta, mut 
mie siint nii tykkään. Sie Jalmar 
ymmärräd sidä, hoija sie tiatterpuol. Mie 
hoijan muud asjat. Mie pyyän Bergbomin 
Kallelt sid appuu ku hankidaa uusii 
näyttelijöit ja mie hoijaraha-asjad-metä? 

Otto Tannerin 50-vuotispäivät 

Viipurin pormestari Otto Tannerin 
täyttäessä 50 vuotta juhlapäivän 
kunniaksi järjestetyillä juhlaillallisilla 
Juho Lallukka piti hänelle puheen: 

-Mie oon auttantkaikkii taiteili joit, mie 
oon auttant Rakseeni Kallee2) ja muitakii 
näyttelijöidäja miu tiatterrii mut midä sie 
veli Otto? Sie oot vaa däyttänt 50 vuotta. 

Perhedraaman onneton tytär 

Viipurin Maaseututeatterin esittämässä 
perhedraamassa näytelmän isä osoitti 
silmittömän kiukun vallassa tyttärelleen 
ovea: 

- Lähe siint, äläkkä koskaa tuu tähä 
talloo takasii, määtkös siitä! 

Tyttöparka parahti katkeraan itkuun. Silloin viipurilaisten katsojien joukosta kuului 
vanhan naisen osaaottava ääni: 

- Tuu sie meil ! Pääsethä sie miu luo turvaa. 

Näyttelijöiden vanhuuden turva 

Kerrotaan, että muuan tunnettu näyttelijätär oli surkeillut Lallukalle, kuinka hänen 
toimeentulonsa järjestyisi, kun hän tulee vanhaksi eikä pysty enää näyttelemään. 

Lallukka sanoi siihen: 
- Kyll mie siust huolen piän. 
Hän pitikin huolen monien taiteilijoiden vanhuuden päivistä. Hän toivoi näet vielä 

eläessään, että Helsinkiin oli rakennettava hänen testamenttinsa mukaan perustettavan 
rahaston varoilla aikanaan Lallukan taiteilijakoti. 

Talo valmistui vuonna 1933 ja on ollut siitä lähtien lukuisten näyttelijöiden ja muiden 
taiteilijoiden vanhuuden kotina. 

Tässä esitin vain muutaman näytteen Lallukkaa koskevista teatterikaskuista. Ne 
valaisevat elävästi hänen olemustaan ihmisenä, joka on ammentanut henkiset 
voimavaransa ilman korkeampaa opillista taustaa aidosta karjalaisuudestaan. 
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Suuri elämäntyö 

Lallukan taiteilijakoti tunnetaan kaikkialla maassamme Helsingissä sijaitsevana 
taiteilijoiden vanhuudenkotina. 

Tuskin moni kuitenkaan suuren yleisön keskuudessa tietää, kuka tämä Lallukka sitten 
olikaan. 

Vuosien kuluessa ihmisten mielissä on hämärtynyt kuva viipurilaisesta 
tukkukauppiaasta ja suurliikemiehestä Juho Lallukasta ja varsin harvat tuntevat enää 
häntä vuosisadan vaihteen teatteritaiteen yhtenä kaikkein merkittävimmistä tukijoista 
ja eteenpäinviejistä maassamme. 

Kuitenkin hänen rehevän huumorinsa sävyttämät leppoisat murrepitoiset 
teatterikaskunsa ovat kauimmin säilyneet joissakin harvoissa julkaisuissa ja hänen 
viipurilaisten aikalaistensa jälkeläisten mielessä isien ja äitien kertomina, joskin ne nyt 
jo ovat yhä enemmän painumassa unholaan. 

Olen halunnut tuoda esille myös sitä rikasta satoa mitä Juho Lallukan teatteriharrastus 
on antanut välillisesti koko Suomen kansalle. 

Tuskin Lallukka itsekään aavisti miten runsaan henkisen perinnön Viipurin 
Suomalainen Maaseututeatteri jakoi koko Suomen näyttämötaiteelle. 

Tuota satoa pääsi jo varhain Viipurissa korjaamaan Viipurin Työväenteatteri saadessaan 
johtajakseen Lallukan teatterista siirtyneen Rosa Pulkkisen. Hän vasta pani tuon teatterin 
toiminnan käyntiin todella arvostelun kestävälle tasolle. 

Rikkaat näyttelijätärvuotensa Viipurissa viettänyt suuren luokan primadonna Mia 
Backman sai myös runsasta kokemusta Erkki Kivijärven ohjauksessa Lallukan 
värväämänä "rimatonnana". Nimityksestään Kansan Näyttämön johtajaksi vuonna 1914 
Pekka Alpon jälkeen Mia Backman saa kiittää Viipurin vuosiaan ja Juho Lallukkaa. 

Jo Suomalaisen Maaseutu teatterin alkuaikoina teatteriin liittyi Hilda Pihjalamäki,josta 
Lallukan teatterin hoivissa kehittyi myös suuri näyttelijätär. Häntä mm. Eino Leino piti 
jopa Ida Aalbergin veroisena traagisten roolien tulkitsijana. 

Hilda Pihlajamäki ( o.s. Martin) siirtyi niin kuin hänen miehensäkin Alpo Pihlajamäki 
Viipurin Suomalaisesta Maaseututeatterista vuonna 1904 Kansallisteatteriin. 

Tuskin on liian uskallettua sanoa, että Kosti Elon kehitys eturivin näyttämötaiteilijaksi 
tapahtui Viipurin Suomalaisessa Maaseututeatterissa. 

Kiitos monien Viipurin vuosien Kosti Elo pääsi ensin Kansannäyttämölle Helsinkiin 
ja vihdoin Tampereen Työväen Teatterin pitkäaikaiseksi johtajaksi. Hänen 
johtajakautenaan Tampereen Työväenteatteri kehittyi yhdeksi Suomen parhaista 
näyttämöistä. 

Vuodesta 1914 aina vuoteen 1920 Viipurin Suomalaisen Maaseututeatterinjohtajana 
ollut Pekka Alpo vei Viipurista saamiaan teatterikokemuksianiin ikään muualle Suomeen. 

Hän siirtyi vuonna 1920 Suomen johtavan teatterin Kansallisteatterin pitkäaikaiseksi 
apulaisjohtajaksi Helsinkiin. 

Lallukka pystyi saamaan teatteriinsa jatkuvasti pystyviä, moniulotteisia johtajia. 
Kasimir Leino, Kaarlo Halme, Valle Sorsakoski, Erkki Kivijärvi ja Jalmari Finne 

olivat kaikki teatterinjohtajina eri tyyppisiä. Mutta jokaisella heistä oli jokin 
persoonallinen erikoispiirteensä ja oivalluksensa, joilla he saivat näyttelijäkunnan 
oppimaan aina uusia täydentäviä piirteitä rooliensa tulkinnassa. 

Näin heidän jokaisen ohjauksesta koostui kultajyväsiä, joista suomalainen 
näyttämötaide sittemmin korjasi runsaan sadon. Monet Viipurin Suomalaisesta 
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Maaseututeatterista lähteneet tunnetut kuuluisiksi tulleet näyttelijät ovat merkinneet 
paljon Suomen teatteritaiteelle. Heidän taiteellinen vaikutuksensa tuntui vielä monia 
vuosikymmeniä myöhemmin Suomen huomattavimmilla näyttämöillä aina Suomen 
Kansallisteatteria myöten. Jotain heidän työstään on jäljellä vielä tänäkin päivänä. Niinpä 
televisio-ohjelmissa on jatkuvasti esitetty 1930- ja 1940-luvun suomalaisia elokuvia, 
joissa esiintyy lukuisia Viipurissa koulutusta ja näyttämökokemusta saaneita näyttelijöitä. 

Lallukan kuoltua vuonna 1913 Viipurin Suomalaisen Maaseututeatterin nimi muutettiin 
vuonna 1918 Pekka Alpon johtajakaudella Viipurin Näyttämöksi. 

Viipurissa oli toinenkin merkittävä teatteri "Viipurin Työväenteatteri", mikä oli 
perustettu samoihin aikoihin kun Viipurin Suomalainen Maaseututeatterikin. Siitä tuli 
merkittävä kilpailija Viipurin Näyttämölle. 

Viipurin Kaupunginteatteri syntyy kilpailijoiden yhtyessä 

Taloudellinen lama 1930-luvulla pakotti kuitenkin molempia teattereita yhtymään ja 
näin syntyi vuoden 1933 alussa Viipurin Kaupunginteatteri. Teatterihuoneistoksi valittiin 
Viipurin Näyttämön tilat V ahtitomikadun vanhasta teatterista. 

Aluksi teatterilla oli kaksi johtajaa, Arvi Tuomi ja Sven Hilden. Kun teatterinjohtajan 
paikka julistettiin avoimeksi, valittiin ainoaksi johtajaksi siten Arvi Tuomi. 

Arvi Tuomen työ ei rajoittunut vain teatterinjohtajan tehtäviin, vaan hän esiintyi myös 
loistavana näyttelijänä monissa vaativissa rooleissa. Hänen vaimonsa Santa Tuomi ja 
poikansa Rauli Tuomi olivat myös Kaupunginteatterin näyttelijöitä. Viime mainittu sai 
loistavat arvostelut esittäessään Daniel Hjortia W ecksellin 100-vuotisjuhlan yhteydessä. 

Viipurin teatteritalon Vahtitorninkadun varrella ennen 1922 aloitettua laajennustyötä. Rakennus 
oli Maaseututeatterin, sittemmin Viipurin Näyttämön ja lopuksi Viipurin Kaupunginteatterin 
käytössä. ( Kuva: Museovirasto) 
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Rauli Tuomen sisaresta Liisa Tuomestakehittyi myös loistavanäyttelijätär,joka saavutti 
suuren menestyksen sotien jälkeen ennen kaikkea musikaalien tähtiosissamm. Helsingin 
Ruotsalaisessa Teatterissa "My Fair Lady":n Elizana. 

Kaupunginteatterissa oli yhdistymisen jälkeen vahva näyttelijäkaarti. Heistä 
mainittakoon tässä mm. Arvo Lehesmaa, Elsa Turakainen, Aino-Inkeri Notkola, Arvi 
Tikkala, Santeri Karilo, Uno Wikström, Tuire Orri, Tuure Bahne ja Tuovi Hirvisuo. 

Juho Lallukka ei ollut mikään teatterin taiteellinen tekijä vaan sen harras ystävä ja 
rahoittaja. Teatteri oli hänen suuri harrastuksensa ja hän suorastaan rakasti sitä. Mikään 
muu taidemuoto ei ollut hänelle niin läheinen. 

Lallukka ei ollut ainoastaan köyhästä torpparinpojasta vaikutusvaltaiseksi suoma-
laiseksi kauppaneuvokseksi, Viipurin kaupunginvaltuuston puheenjohtajaksi ja val-
tiopäivämieheksi noussut suomalaisuustaistelija vaan myös suomalaisen kulttuurin suuri 
hahmo, joka tuki tieteitä ja taiteita edustavia yhteisöjä ja yksityisiä taiteilijoita runsaalla 
kädellä. Hänen mittavin kulttuuritekonsa oli suomenkielisen teatterielämän voimakas 
tukeminen ja sen kehittäminen minkä vaikutukset ovat vielä nytkin havaittavissa. Ei ole 
lainkaan liioiteltua todeta, että hän teki karjalaispoikana suuren elämäntyön. 

Lähdel uettelo: 

Karimo, Aarno: 

Kivijärvi, Erkki: 

Mannermaa, Esko J.: 

Markkanen, Erkki: 

Seimola, Arja: 
Sipilä, Anna-Leena: 

Tilli, Kalevi: 

Tilli, Kalevi: 

Tilli, Kalevi: 

Veistäjä, Verneri: 

Veltheim, Katri: 

Väänänen, Kalle: 

Miehiä ja miehen alkuja 
Porvoo 1937 
Kauppaneuvos 
Helsinki 1937 
Nauraha makiast meijä mukkaa 
Juva 1991 
Juho Lallukka, 
Karjalainen elämäntarina 
Jyväskylä 1976 
Kosti Elon oppivuodet Viipurissa 1899-1917, "Monrepos" 1971/1 
Mia Backman muistelmien valossa 
Turku 1945 
Viipuri 
Muistoja kaipuuni kaupungista 
Juva 1985 
Nauraha sie Viipuri viisii 
Porvoo 1993 
Mie ja miu tiatterriin Viipuris 
Lappeenranta 1997 
Viipurin ja muun Suomen teatteri 
Helsinki 1957 
Viipurin kaupungin historia V osa, Teatteri 
Lappeenranta 1978 
Täss on teille terveisiä 
Hämeenlinna 1994 

Viipurin Suomalaisen Maaseututeatterin johtokunnan jäsenen Emil Sivorin 1920-luvun lopulla 
kirjoittajan kotona kertomia teatterikaskuja Juho Lallukasta. 

11 Humalaisten kylän nimi juontaa alkunsa oluenpanossa käytetyn humalan viljelystä. Räisälässä 
näet pantiin olutta oman tarpeen lisäksi myös Käkisalmen linnan janoiselle väelle. 

21 Maaseututeatterin näyttelijä Kaarlo Braxen. 
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