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Laitinen tanssin tunnelmissa vuosituhannen vaihteessa. Kuva Eero Ahoselta.

Juhlatalo
kennus oli vähällä päätyä
Osulan apulantavarastoksi,
Tervo muistelee.
Talo pelastui kuitenkin täpärästi karulta kohtalolta,
kun se 60-luvun loppupuolella siirtyi kunnan omistukseen. Myös elokuvien katselu Juhlatalolla sai siis edelleen jatkua. Elokuvakiertueiden jäädessä historiaan
perusti Varpaisjärven kunta 70-luvulla oman kunnallisen elokuvateatterinsa, jonka muistellaan toimineen nimellä Varbio.

Bingon
ja tanssin pauloissa
Nimensä mukaisesti Juhlatalo toimi koko olemassaolonsa ajan tärkeänä juhlien järjestämispaikkana
Varpaisjärvellä. Myös lukuisat seurat ja yhdistykset
ennättivät käyttää tiloja toimintansa harjoittamiseen
ja yleisötapahtumien järjestämiseen. Yksi merkittävimmistä lienee urheiluseura Varpaisjärven Vire, jonka
järjestämät tanssitapahtumat ovatkin jääneet elävästi
paikkakuntalaisten mieleen.
– Vire ryhtyi järjestämään
tansseja Juhlatalolla jo
60-luvulla. Sali täyttyi tanssijoista lauantaisin ja juhlapyhinä ja esiintymässä kävi paljon myös kansallisesti tunnettuja nimiä, Tulipunaruusua ja Tarja Ylitaloa.
80-luvulla ihmiset siirtyivät
ravintoloihin ja Juhlatalon
tanssikausi hiipui hiljalleen,
Nikulainen kuvailee.
Myös muun muassa Irwinin, Kari Tapion, Eino Grö-

nin ja Katri Helenan muistellaan esiintyneen Juhlatalon estradilla. Parhaimpina
tanssi-iltoina liput myytiin
loppuun alta aika yksikön,
joskus peräti kahteen kertaan.
– Eräänäkin pitkäperjantaina tansseihin oli myynnissä 280 lippua ja tanssijoita
oli paikalla 500, Vireen järjestysmiehenä toiminut varpaisjärveläinen Jorma Väänänen muistelee naurahtaen. Asian tiimoilta jouduttiin
jälleen pitämään neuvonpitoa nimismiehen kanssa.
– Onneksi rikos lienee jo
vanhentunut, Väänänen
kuittaa. Myös Vireen järjestämä bingo veti 70-luvulla
Juhlatalon salin täyteen väkeä.
– Parhaimmillaan 200 henkiä kokoontui talolle bingoamaan. Pentti Miettinen
ja Esko Heikkinenhän sitä usein juonsivat. Minäkin
voitin kerran polkupyörän,
Nikulainen muistaa.

Juhlatalo paikallisen
musaväen kasvattamona
Kuuluisuuksien ohella on
Juhlatalon lavalla aikojen saatossa nähty ja kuultu myös lukuisia paikallisia
musiikin taitajia.
– Juhlatalo toimi hyvänä
kasvattamona paikalliselle musaväelle, varpaisjärveläinen Tapani Pitkänen ilmoittaa.
Epäilemättä melko moni varpaisjärveläinen muusikonalku onkin aikoinaan
harjoitellut sointukulkuja rakennuksen alakerras-

sa sijainneessa treenikämpässä ja päässyt myös hakemaan tuntumaa esiintymiseen Juhlatalon stagelta.
Onpa jokunen Juhlatalon
kasvateista noussut kansallisestikin tunnettujen joukkoon.
– Juhlatalon alakerrassa
ovat aikoinaan harjoitelleet
muun muassa Cosmo Jones
Beat Machine:n Pekka Pirttikangas ja Mikko Lukkarinen. Mekin treenasimme
siellä joskus 70-luvulla. Ensimmäinen mainetta saanut
kokoonpanomme tunnettiin nimellä Dead Devil, Pitkänen muistelee. Myös omia
esikuviaan Pitkänen muistaa käyneensä Juhlatalolla
kuulemassa.
– Backsliders oli yksi
oman kylän poppoo. Siinä
soittivat Myöhäsen Rauno,
Ansomäen Juha ja Nikulaisen Matti. Myös Myöhäsen
Keijo soitteli joskus samaisessa kokoonpanossa keyboardia.
Nuorten bänditapahtumia
ja diskoja järjestettiin Juhlatalolla runsaasti myös 80- ja
90-luvuilla ja meno tapahtumissa on kertomuksien mukaan ollut aivan omaa luokkaansa.
– Juhlatalon tapahtumat
saivat nuorison liikkeelle
aina syrjäkyliä myöten, varpaisjärveläinen Anne Tuovinen muistelee. Myös kunnan nuorisotilat siirtyivät
rakennuksen loppuaikoina
Juhlatalolle. Viimeiset hetkensä talo toimi koulun lisäsiipenä varsinaisen koulurakennuksen ollessa remontin alla.

Varpaisjärvellä sijainneen Juhlatalon purkamisesta on pian kulunut aikaa
jo kymmenen vuotta. Tulevana lauantaina talon tapahtumia kokoonnutaan
muistelemaan Ravintola Reippaankulmaan. Arkistokuva.

Juhlatalo rakennettiin suojeluskuntataloksi vuonna 1922 ja sen pihapiirissä järjestettiin aikoinaan muun muassa maatalousnäyttelyitä. Kuva on otettu
suojeluskuntatalon kentältä vuonna 1935. Kuva: Varpaisjärvi-kirja, Varpaisjärven Maa- ja Kotitalousnaisten arkisto.

