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Killinkosken Wanhan Tehtaan kesässä nähdään valokuvataiteen huippuja 

menneisyydestä nykypäivään 

Virtain Killinkoskella sijaitsevan nauhatehdasmiljöön, Wanhan Tehtaan kehitys yhä suositummaksi 

matkailu- ja kulttuurikohteeksi Pirkanmaalla jatkuu. Vuosittain yli 20 000 kävijää viehättävä kohde 

on noussut vuosien saatossa Virtain vetovoimaisimmaksi matkailukohteeksi. 

Tulevaisuudensuunnitelmissa on kävijämäärän tuplaantuminen. Teollisuushistoriaa, 

valokuvataidetta, kameratekniikkaa, kylähistoriaa, taidetta, rakennusperinnettä, keräilyä ja 

museaalisia kokoelmia sisällään pitävä suojeltu tehdasrakennus jatkaa monipuolistumistaan.  

 

Keväällä 2017 avattu, Aamu Nyströmin Virtain kaupungille luovutetun testamentin tahdon mukaan perustettu, 

kansalliskuvaaja I.K. Inhan ja Nyströmin kulttuurisuvun vaiheita esittelevä Into-keskus tarjoaa jälleen kävijöille 

uutta nähtävää. Kesä on täynnä mielenkiintoisia ja tasokkaita valokuvanäyttelyitä, joista esille nousevat I.K. 

Inhan ja kultakauden ajan naiskuvaajat Signe Brander, Vivi Richter ja Bertha Lindeman näyttelyssä 

Kuvankaunis kultakausi. Nykypäivän naiskuvaajien kärkeä edustaa useasti työstään palkittu rohkea 

maailmanmatkaaja Meeri Koutaniemi, jonka kuusamoaiheiset muotokuvat yhdistyvät toimittaja Reetta Rätyn 

teksteihin 8 vuodenaikaa -kuvakokonaisuudessa. Molemmat tekijät ovat syntyneet Kuusamossa. 

Aikahyppyjä menneisyydestä nykypäivään tehdään kahdessa valokuvanäyttelyssä. Valokuvataiteilija Karoliina 

Veijon koostamat kerrokselliset valokuvakollaasit yhdistävät satumaisella tavalla I.K. Inhan ikuistamat 

Helsinki-näkymät sekä Veijon nykypäivänä samoista kohteista ottamat kuvat näyttelyssä Sadan vuoden 

aikahyppy. Ilta-Sanomien kuvaajana toimiva Pete Aarre-Ahtio puolestaan omien sanojensa mukaan on 

pyrkinyt kanavoimaan naiskuvaaja Signe Branderia näyttelyssään Aikamatka Helsinkiin, jossa on 

rinnastettuina kuvapareina Branderin tunnetut Helsinki-otokset yhdessä Aarre-Ahtion nykypäivän kuvien 

kanssa. 

Suomen Valokuvahistoriallisen yhdistyksen ylläpitämässä Kamerataivaassa matkataan touko-kesäkuussa 

Polkupyörällä Petsamoon 1930. Kyseessä on Suomen viimeisen torikuvaajan Valto Pernun huikeasta 

polkupyörämatkasta ja kuvaustoiminnasta kertova näyttely. Heinäkuussa Kamerataivaan galleriassa on luvassa 

Otso Pietinen ja Pietisten mainoskuvaamosta sekä Suomessa ainutlaatuisesta valokuvatalosta kertova näyttely. 

Elokuussa ollaan Lapin savotoilla 1961-62 ja koetaan saksalaisen valokuvaajan Reiner Frommerin kertomuksia 

Lapin metsätöistä. 

Galleria Killin Kalleriassa on kesäkuussa näytteillä vanhoja käsitöitä Soininkylästä ja Killinkoskelta, heinäkuussa 

puolestaan nähdään Virtain taideyhdistyksen tuotoksia. 

Näyttelyiden lisäksi Wanhalle Tehtaalle avataan uusi talven aikana rakennettu, lavastaja Oskari Löytösen 



suunnittelema Into-keskuksen infopiste, sekä ajan myötä kehittyvä uusi museomyymälä. Vierailukohteiden 

opastusta myös kehitetään nykypäiväiseen sähköiseen muotoon, jolloin kävijä saa helposti tabletin 

vuokraamalla monipuolisen itsenäisen opastuskierroksen tehtaalla virtuaalisen lisämateriaalin muodossa. 

Uusien opastuskylttien yhteydessä olevien koodien kautta kävijä pääsee käsiksi kutakin kohdetta käsitteleviin 

teksti-, video- ja audiosisältöihin. 

Killinkosken kesän tapahtumista mainittakoon 14.7. Into-keskuksessa järjestettävä Philomenan ja Anna-Mari 

Kähärän kuoro-/pianokonsertti "Ja muualla tuuli soi", joka on osa KesäVirratSoi-musiikkijuhlaa. Heinäkuun 

viimeisenä lauantaina 28.7. puolestaan kootaan markkinakansa yhteen perinteisen, jo yli toistakymmentä 

vuota vietetyn, suositun toripäivän merkeissä. Perjantaina 27.7. lämmitellään itse päätapahtumaa ensin 

peräkonttikirppiksellä. 

Kesän taiteilijoiden omat tiedotteet ja laajempaa lisätietoa näyttelyistä löydät nettisivuiltamme 

www.killinkoski.fi . Lataa sivuiltamme myös uusin kesäesitteemme jossa esiteltynä kaikki Wanhan Tehtaan 

kohteet, tapahtumat ja kylähistoria. 

Nettisivujemme medialle-osiosta pääset myös halutessasi lataamaan vapaasti tiedotuskäyttöön 

tarkoitettuja promootiokuvia Wanhan Tehtaan kohteista. 
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