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juholan Polku, taPPERin 
taitEilijaVEljEksEt ja koskisota

opetuskäyttö
tapperin taiteilijaveljesten harrin, Markon, kainin ja yrjön kotitila.
 
leuhunkosken voimalaitoksen koskisota ja luonnonsuojeluaatteen alku. 
Maaseudun asuttaminen ja autioituminen. luontolähtökohtien vaiku-
tus taiteeseen. kohde sopii äidinkielen, kuvanveiston, historian, taiteen ja 
luonnonsuojelun opiskeluun.

kuvaus
juhola on tapperin taiteilijaveljesten harrin, Markon, kainin ja yrjön lapsuu-
desta kertova kulttuurikohde. Perheen isä Vihtori tapper sanoi itseään se-
katyömieheksi, usean työn taitajaksi. hän oli taitava käsistään ja hyvä ta-
rinankertoja. äiti aino oli perheen kuvataiteilija. hän teki maalauksia ja 
huoneentauluja sekä veisti puulehmiä. Perheen lapsista varttui hyviä työ-
miehiä, urheilijoita sekä tunnettuja taiteilijoita. luonto ja luonnonmateri-
aalit olivat tulleet tutuiksi monissa eri pienviljelytilan töissä. sekä Marko ta-
pion (kirjailijanimi) että harri tapperin tuotanto sisältää runsaasti upeita 
luontokuvauksia. luontolähtökohta sekä käsityötausta näkyvät mm. kain 
tapperin myöhemmässä taiteellisessa tuotannossa. 

Päärakennuksen yläkerrassa on Markon kirjoituskoppi ja veljesten huoneet 
alkuperäisine kalusteineen.

juholan polun maastoreitti esittelee veljesten tuotantoon liittyviä kohteita. 
luontokohteita on personoitu taiteilijan vapaudella. Maastoreitti on mer-
kitty juholan pihapiiriin, ja sen varrella on tapperin veljesten nuoruusvuo-
sien tapahtumapaikkoja, mm. tiltan kirkkotie, kainin muotokivet, Markon 
tuonela, haltiapuu, Vihtorin katumakivi, hevosen hauta, lato, johon yrjö ka-
tosi, tervatun vasikan hauta sekä kain tapperin ja Matti sanaksenahon ym-
päristötaideteos tyhjä tila.

juholassa järjestetään erilaisia tapahtumia, ja galleria jarskassa on kesäisin 
näyttely.

tapperin perheen koskisota
juhola on myös keskeinen luonnonsuojelun virstanpylväs. Perheen ”koski-
sota” nosti ensimmäisenä luontoarvot sekä luonnon esteettisen merkityk-
sen yleisen huomion kohteeksi, kun leuhunkosken voimalan rakentaminen 
(v. 1959-61) uhkasi tuhota maisema-arvot. sähköntuotantoa vastaan olivat 
aineelliset vahingot (mm. pelto, tie, eläinten juottopaikka) ja aineettomat 
vahingot (maiseman muutos ja kosken häviäminen, kasvu-, loma- ja työ-
ympäristö). 

tapperit saivat moraalisen voiton, ja välituomioistuin määräsi leuhunkoski 
oy:n sähköyhtiön maksamaan tappereille kertakorvauksena 18 144 mark-
kaa 19 penniä maiseman muutoksesta ja kosken menetyksestä. Maisemien 
kauneus sai rahallisen mittarin virkistyksestä ja matkailusta kansantaloudel-
lisin perustein. Rakennushankkeita arvioitaessa otetaan tänä päivänä huo-
mioon luonnon moninaiskäyttö ja ekologinen tasapaino. luonnonsuojelu-
aate sai merkittävän voiton.

opasteet ja retkipalvelut
kohteen osoite on Ryöppäläntie 59, tarvaala. saarijärven internetsivuilta 
löytyvät maastoreitin kartta ja juholan esite.  kesänäyttelykohde on suljet-
tu talvikaudeksi.  Ryhmäkäynnit ovat mahdollisia sopimuksesta. 

lähteet
http://www.saarijarvi.fi >Palvelut >Museo >juhola
suku puussa, kertomusta Ryöppälästä ja juholasta, saarijärven museon 
julkaisu 4.
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http://www.saarijarvi.fi/fi/palvelut/museo/juhola/?id=2970
http://www.saarijarvi.fi/fi/palvelut/museo/juhola/maastoreitti/?id=2975
http://www.saarijarvi.fi/filebank/3035-Juhola_esite.pdf
http://www.saarijarvi.fi/fi/palvelut/museo/juhola/?id=2970

