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Ku§ttuur§m Vuo§§iokä
Kylä on siitä erikoinen, että se

jakautuu kahden kunnan,

Pälkäneen ja Hauhon (Hämeenlinna) alueelre.
Noin kilometrin päässä kyläkeskuksesta on vuolijoen
kartano, jonne aikoinaän tuli miniäksi Hella wuolijoki,
joka seudun inspiroimana kirjoitti myohemmin Niskavuori-sarjansa. Kirjoissa mainittu Nikkilän isäntäväki
kuului niskavuorelaisiin seurapiireihin. Niskavuoren tarlnat elävät edelleen kylän alkuperäisasukkaiden suussa.
Mainittakoon tarkennuksena, että kartano ei ole yleisölle
avoin.

Kutttuurin saralla vuolijoella ollaan omavaraisia lähes
kaikessa. oman vPK:n talgn näyttämö on oiva ästradi,
jossa voivat esitellä luovätaitojaan kaikenikäiset. Hel-
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töbändi, jossa soittavat Tuuli Miettinen(har.monikka),
Tiina salmi (kitara) ja Heli Kuosmanen (bassokitara).
Kaikki kolme nuorta naista ovat hekin Syrjästen musikaalista sukua.
syrjäsen suvussa osataan myös kuvataiteita. Ritva syrjänen on monipuolinen taiteilija ja puunveistäjä. Hänen
kotitilallaan on myös suvun ylläpitämä museoviraston
kirjoissakin oleva kotimuseo, jonne pääsee siitä erikseen
sopimalla.

lisä ksi.

Kylässä on monia käsitöiden taitajia ja omasta kylästä on
syntyisin myös kylähistorian kirjoittaja seija Rantanen.
Liikuntakulttuuriakin on. Kesäisin pelataan lentopalloa ja
talvisin jääkiekkoa. Hiihtolatua tehdään myös yhteisvoimin.

Merkittävä vaikuttaja kuoro- ja haitarimusiikin saralla
oli 1900-luvulla pitäjänneuvos Matti syrjäner.1, taitetijanimeltään orava-oskari, Hauhon vuolijoelta. Hän oli
tunnettu kautta laajan maakunnan.

Vuolijoen kyläkeskuksessa on nykyään useampiakin
kuvataiteilijoita. vähä-Kyörin talon, uusi omistaja Anja
Tyrväinen on akvarellisti, kansatieteilijä ja käsityönopettaja. Mainittakoon, että hänellä on myös taidelainaamo

posti löytyvät esiintyjät näytelmiin ja sketseihin musiikin

i

Taikka Järvenpäässä.
Tänäpäivänä Anna-Maar.ia Hartmanin kaunis sopraano
helähtää monissa tilaisuuksissa ja hänen sisarensa Karo-

liina on uskollinen säestäjäpianisti.
Myös vuolijoen mieskuro esiintw kaikissa VpK:n
juhlissa. Tanssiorkesterit löytyvät tietenkin myös omilta kulmiha. Legendaarinen on bändi, johon kuuluvat
Pekka Verho (laulu ja kitara), Jussi verho {bassokitara),
veli-Mätti syrjänen (kitara ja rummut) ja Heikki penttilä

(rummut).
, Mutta harvinaista on, että kyliltä löytlly myös tyt-

Samoin entisessä Nikkilän talossa, Niskavuorentie 405,
asuu kivikuvanveistäjä, kuvataiteilija virpi yli-Vakkuri.
Hänellä on AteljeeGalleria Virpi &orbi. Kesäisin päärak-

ennuksert salissa on taidenäyttelyitä ja erilaisia tapahtumia. Salin kuistilla on viihtyisä kesäkahvio. pihapiirissä on
myös Kivityöateljee sekä kesäisin seudun käsityöläisten
Aitta puoti. Au kio oaj at : www.vi rpiyl i-va kku ri. co m.
I

Virpi Yli-Vakkuri
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