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Muun muassa varpaisjärveläisyhtye Dead Devil musisoi Juhlatalon lavalla
70-luvulla. Orkesteriin kuuluivat basisti Markku Taskinen (vas.), laulusolisti
Jari Väänänen, rumpali Hannu Leskinen, sekä kitaristi Tapani Pitkänen. Kuva Tapani Pitkäseltä.

Juhlatalolla tanssittiin läpi vuosikymmenten. Varpaisjärveläispariskunta Laila ja Jorma

Muistojen
ANNE MOILANEN

Juhlatalon katon alla juhlittiin monet juhlat. Pirjo ja Leo Tuovisen häitä tanssittiin Juhlatalon salissa vuonna 1976. Kuva Pirjo ja Leo Tuoviselta.

Tuntuihan se oudolta, kun
lääkärinmutkan kohdilta loi
silmäyksen alamäkeen Koulutielle päin, eikä se enää ollutkaan siinä. Juhlatalo katosi Varpaisjärven katukuvasta purkutuomion saatuaan lokakuussa 2005. Ravintola Reippaankulmassa
vietetään tulevana lauantaina Juhlatalo-teemailtaa 70-,
80- ja 90-lukujen hengessä.
Ajatus tapahtuman järjestämisestä on lähtöisin Juhlatalo-ryhmän Facebookiin perustaneelta Aki Tuoviselta.
– Aki soitteli Juhlatalolla
levyjä aikoinaan. Epäilen,
että desibelimittareita ei vielä tuolloin käytetty, Ravintola Reippaankulmassa työskentelevä Anne Tuovinen
naurahtaa.
Vaikka Juhlatalo tunnettiinkin viimeiset vuosikymmenensä nimenomaan suosittuna nuorison kohtaamispaikkana, ennätti se yli
80-vuotisen historiansa aikana toimittaa myös montaa
muuta virkaa.

Tanssit päättyivät
nimismiehen väliintuloon

Vireen järjestämä hyväntekeväisyysottelu 1950-luvulla. Taustalla näkyy Juhlatalo, jonka tuohon aikaan omisti maamiesseura. Kuva: Varpaisjärvi-kirja,
Anni Saarelainen.

Alun perin suojeluskunnan
taloksi vuonna 1922 rakennettu Juhlatalo toimi kokonsa puolesta pitkään ainoana suurempien yleisötapahtumien järjestämispaikkana
Varpaisjärvellä. Varpaisjärveläinen Eino Saarelainen
muistaa, että 30-luvulla rakennuksen pihapiirissä järjestettiin muun muassa maatalousnäyttelyitä.

– Kesäisin järjestettyihin maatalousnäyttelyihin
tuotiin näytille kaikki kylän elukat. Kerranhan siellä pidettiin myös sellainen
hieman erikoisempi eläinnäyttely. Pihalla oli karhukin. Taisipa se vielä päästä
raapaisemaan jotakin uteliasta, hän muistelee myhäillen.
Kun suojeluskuntatoiminta sotien jälkeen tuli tiensä päähän, siirtyi Juhlatalo irtaimistoineen lahjoituksena paikallisen maamiesseuran omistukseen. Vuoden 1944 lopulla käytiin ehkä myös yksi rakennuksen
historian mieleenpainuvimmista selkkauksista, kun luvatta järjestetyt tanssit päättyivät tanssikansan ja poliisivoimien yhteenottoon.
– Se oli jouluaaton aatto ja
lauantai-ilta. Nimismies ei
ollut antanut lupaa tanssien
järjestämiseen ja kun hän
sitten Juhlatalolle saavuttuaan huomasi ihmisten tanssivan ja haitarin soivan, hälytti hän apujoukkoja paikalle, Saarelainen muistelee.
– Talollehan oli ilmestynyt
tuon jälkeen Iisalmesta linjaautolastillinen poliiseja, kertoo varpaisjärveläinen Jorma Nikulainen.
– Tanssi loppui ja pamppujuhla alkoi. Minä säästyin
selkäsaunalta kun tajusin
poistua paikalta aikanaan,
Saarelainen naurahtaa.
Yhden miehen kerrotaan
myös saaneen poliisin aseesta luodin nahkaansa kyseisen pamppujuhlan tiimellyksessä.

Urheilujuhlaa
ja eläviä kuvia
Juhlatalo toimi pitkään
myös eräänlaisena tukikohtana paikalliselle urheilutoiminnalle.
– Urheilukenttähän sijaitsi ennen Juhlatalon vieressä. Juhlatalo toimi siis tukikohtana sekä hiihtokilpailuille, että yleisurheilutapahtumille. Pelattiinpa kentällä
joskus pesäpalloakin, Jorma
Nikulainen muistelee.
– Pojat tulivat suksella kylälle aina Jumisilta saakka ja kävivätpä vielä hiihtämässä lämmittelylenkin ennen varsinaisen hiihtokilpailun alkua, varpaisjärveläinen Jussi Tervo jatkaa naurahtaen.
50-luvun alkupuolella Varpaisjärvelle muuttaneen Nikulaisen ensimmäinen Juhlatalomuistokin liittyy urheiluun. Elokuvakiertueet
olivat tuohon aikaan rantautuneet myös Varpaisjärvelle
ja Juhlatalo, kuinkas muuten, toimi näyttämönä myös
noille ihmetystä herättäneille eläville kuville.
– Ensimmäinen muistoni Juhlatalolta on juuri tuollaiselta elokuvakiertueelta. Aiheena olivat Helsingin
Olympialaiset. Myöhemmin
siellä katseltiin muun muassa Lentävää kalakukkoa ja
Tuntematonta sotilasta, Nikulainen luettelee.
Remontti vei maamiesseuran omistuksessa olleen
Juhlatalon vararikon partaalle 60-luvun alkupuolella.
– Remontin kustannukset
nousivat liian suuriksi ja ra-

