
Kylämatka on Varsinais-Suomen kylissä nähtävä pai-
kallistarinoiden sarja, jonka toteuttamisesta vastaavat 
Varsinais-Suomen näyttämö- ja esitystaiteen yhdistys 
Framil ry yhdessä kyläyhdistysten ja varsinais-Suomen 
taidetoimikunnan kanssa. 

Merimasku-Seura ry on vastannut ”Lekkeripelei & pir-
tukaupoi” -näytelmän hallinnoinnista. Seura on myös  
avustanut puvustusta ja rekvisiitan hankkimista lai-
naamalla niitä omista tarpeistoistaan.

Esitys on jatkoa Euroopan kulttuuri
pääkaupunkivuodelle 2011 Turussa. 

Näytelmää ovat myös tukeneet:

www.savoset.com



”Lekkeripelei & pirtukaupoi” sisältää monia to-
dellisia tapahtumia Turunmaan saaristossa ja Otavan 
saaren liepeillä. Tosiasiat kuitenkin kietoutuvat näy-
telmässä tarinoihin ja yhteyksiä todellisiin henkilöi-
hin ei kannata vetää. Kirjoittajat ovat sijoittaneet eri 
vuosina ja eri paikkakunnilla tapahtuneet salakul-
jetukseen liittyneet tapahtumat yhdelle luodolle ja 
yhden kalastajaperheen ympärille. Trokarien kerto-
mukset ja akkojen juoruilut ovat tosia liittyen ylei-
sesti kieltolakiin, mutta ovatko he olleet juuri tällä 
luodolla jäi kirjoittajillekin arvoitukseksi.

Näytelmän kesto:

Noin 1 tunti. Esityksessä ei ole väliaikaa.

Koko seurue toivottaa hauskaa teatterielämystä.

Näyttelijät
Äiti, Senja (Xenia) …… Pirkko-Liisa Heinonen
Isä, Sakke (Zacceus) … Kauko Pajukoski
Kaapo (Gabriel)  …… Frans Jokinen
Eeva  ………………… Elise Aaltonen
Stiina ………………… Ida O´Mahoney
Maria ………………… Katariina Lehtinen
Sofia ………………… Janni Ollikainen
Olga ………………… Saana Metsäranta
Hannes ……………… Aapo Lineri
Juoruakka 1 ………… Margit Lehtinen
Juoruakka 2 ………… Tiina Paavola
Juoruakka 3  ………… Ritva Pajukoski
Trokari 1 ……………… Essi Lineri
Trokari 2 ……………… Kari Lineri
Trokari 3 ……………… Jukka Linja
Pastori ………………… Terjo Vihersalo
Nimismies …………… Kari Lineri
Nimismiehen koira … Sani
Viinanostaja ………… Kari Lineri

Kieltolaki meillä ja muualla
Kieltolaki oli Suomessa vuosina 1919–1932, Yhdys-
valloissa 1920–1933, Norjassa 1916–1927 ja Islan-
nissa 1915–1922 (olut vapautui vasta 1989).

Kieltolaki kielsi alkoholipitoisten aineiden valmis-
tuksen, maahantuonnin, myynnin, kuljetuksen ja va-
rastossapidon. Alkoholin käyttöä ei kuitenkaan lain 
mukaan rangaistu eivätkä ihmiset pitäneet sitä oikea-
na rikoksena, mistä syystä laajeni laista piittaamat-
tomuus myös muille alueille. Tämä johti siihen, että 
eduskunta päätti järjestää kieltolaista kansanäänes-
tyksen. 29.–30. joulukuuta 1931. Äänestyksessä yli 
70 prosenttia äänesti lain kumoamisen puolesta. 

Valtion omistamalle Oy Alkoholiliike Ab:lle annet-
tiin yksinoikeus tuoda, viedä, valmistaa ja myydä al-
koholijuomia. Alko aloitti toimintansa 5. huhtikuuta 
1932 klo 10. Siitä juontuu tuttu numerosarja 5-4-3-
2-1-0.

Salakuljetussanastoa

Torpeedo useita kanistereita sisältänyt metal-
likehikko

Hauki pitkä pirtutorpeedo
Lahna ½ litran litteä kanisteri
Varpunen ¼ litran litteä taskumatti
Neekeripoika 10 l mustaksi maalattu kanisteri
Nilkkikauppias pienissä erissä esim. pulloittain 

myyvä kauppias

Hinta

Pirtulitra saattoi maksaa laivalla 4-9 markkaa riip-
puen vuodenajasta ja tarjonnasta. Hinta nousi, mitä 
kauemmas rannikolta mentiin. Pohjoisessa siitä sai 
jonakin aikana jopa 100 mk litralta

Rangaistukset

Yleisin oli sakkorangaistus: salakuljetuksesta 3 mk/
l, varastoinnista 1 mk/l. Kuljetukseen käytetyt kul-
kuneuvot takavarikoitiin ja myytiin huutokaupalla. 
Usein vain trokareilla oli varaa huutaa ajoneuvoja.

Näytelmän lähteinä on käytetty:

Dahl, Kaj: Saariston salakuljettajat 
Jyläskoski, Into: Pirtusota Suomemme rannoilla 
Metsävuori, Eka:  
Saaristomerta, salaliittoja, kähmintää ja seikkailuja  
Lauri Valtonen: Velkuan Laurin tarinoita 
Ulla Clerc:  
Kekui ja trokarei: kertomuksia salakuljetuksesta saaristossa 
Lisäksi paikallisia haastatteluja.

Lekkeripelei & pirtukaupoi

Teksti: Maarit ja Kari Lineri
Ohjaus: Maarit Lineri
Trokarien laulu: Kimmo Gröhn
Pirun soutu -balladi: Kari Lineri
Laulujen sanat: Maarit Lineri, Kari Lineri
Puvut: Työryhmä
Lavasteet: Työryhmä
Äänitekniikka: Lauri Lehtinen, Juho Lehtinen


