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Muistikuvia Viskarista ja viskarilaisista 
vuosikymmenten. takaa 

Evijarven keskustan ja siihen kuuluvan 
Viskarin kylakuvassa on viimeisten vuosi
en ja vuosikymmenten aikana tapahtunut 
varsin huomattava muutos. Tahan ovat ol
leet vaikuttamassa mm. talla a!ueella ta
pahtunut julkinen ja yksityinen rakentami
nen seka suoritetut tie- ym. jarjestelyt. 
Tuon rni(joomuutoksen lisaksi taiilla Vis
karissa on tapahtunut vuosien myota myos 
huomattava asukas- eli vaestiimuutos. Van· 
hat viskarilais~t ovat kukin vuorollaan siir· 
tyneet ajan rajan yli ja nuoremmat lahte
neet etsimi:ian "leipapuuta" jostakin muu
alta. Niinpa 1990-luvun Viskarista loytyy 
enaa vain muutama syntyperainen tai taal
la pitempaan asunut viskarilainen. 

Viskari ei ole kuitenkaan tyhjentynyt 
asukkaista, sillii muuttoliike on ollut kaksi
suuntaista. Tanne on viime vuosina muut
tanut uutta vakei:i piti:ijan muista osista ja 
jonkin verran myos muilta paikkakunnilta, 
joten eliima taiilla jatkuu. Mutta mlnkiilai
nen tama Viskari oli menneina vuoslkym
menina ja keta taalla silloin asui - siita 
hieman seuraavassa. 

Aluksi kuitenkin muutama sana itse 
Viskari-nimesta. Minulla ei tosin ole mi· 
taan tutkitlua tietoa tiista asiasta esitetta
vana, mutta mainitsen kuitenkin eraasta 

asiaan liittyvasta perimatiedosta, josta olen 
kuullut puhuttavan. Tuossa perimatiedos
sa, josta on kertonut kirkorllcylan Puut
teenpaiissa asunut Jaakko Aho (Haarus
Jaakko) muutama vuosikymmen sit1;en, 
kerrotaan Viskarin saaneen nimensa taal· 
Ia muinoin asuneen kalastajan mukaan. 
Minulle on ji:Uinyt epiiseMiksi tarkoitettiin· 
ko perimatiedossa sita, etta kyseinen ka· 
lastaja olisi ollut Viskari-niminen, vaiko sita, 
etta hanen asuinpaikkansa nimi olisi muo
toutunut kalastaja-sanan ruotsinkielisesta 
vastineesta • fiskare. Niin tai nain, paikan· 
nimi Viskari kirjoitettiin aikaisemmin asia
kirjoissakin F-alkuisena (Fiskari). 

Aloitan Viskaria ja viskarilaisia koske
van tarkastelun 1900-luvun alkupuolelta, 
vaikkapa 1910-luvulta. Viskarin kyliikuvaa 
hallitsivat jo silloin kansakoulu ja nuoriso
seurantalo. Koulutalo oli rakennettu 
1890-luvun alkupuolella tontille, jossa ny
kyaiin sijaitsevat litin kioski ja Umutippu. 
Nuorisoseurantalo oli valmistunut vuonna 
1904 ja se sijaitsi suunnilleen nykyisen 
Mansikka-ahon ja Pesosen liiketalon pai· 
kalla. Koulu- ja nuorlsoseurantalon lisaksl 
Viskarissa oli myos muutamia silloisten vis. 
karilaisten omistamia ja asumia pientalo
ja. Osa taloista oli niin pienia, etta niitii 

Meijerinsilta ja Viskarinmaki 1930-luvulta. Meijerin taustalta nakyy vanha kansa
koulu. 

voisi sanoa paremminkin mokeiksi. 
Eras kyseisista taloista si]aitsi Viskarin 

maella "isonkuusen" juurella. Talon omis
tivat Erkki ja Liisa Sauna·aho. lata Sauna
ahon Liisaa kutsuttiin myos Erkin liisaksi. 
Lilsa Sauna-aha oli syntynyt vuonna 1850 
ja han. eli 90-vuotiaaksi. Han oli vanhin 
niista vanhoista viskarilaisista, jotka viela 
henkilokohtaisf!sti muistan. Erkki ja Liisa 
Sauna-ahon naapureina siina maella ·asui
vatMatti ja Amalia Sauna-aho perheineen; 
Matifaja Amaliaa kutsuttiin Viskarin Ma· 
tiksi ja - Amaliaksi. Viskarin Matin talosta 
muutama kymmenen metria lanteen oli 
Forsmannin talo, jossa asuivat Juho ja 
Hanna Forsman perheineen. Juho Fors
man oli syntyjaan Saarijarvelta, mutta oli 
sittemmin erilaisten vaiheiden kautta paa
tynyt Evijarvelle, jossa avioitui. Forsman
nin talosta edelleeA lanteen eli nykyisen 
Koivukankaan talon tienoilla sijaitsi Otto 
Timosen eli Alatuvan Oton talo, jossa ta
lon isantii. asui. kasvattityttarineen. Talon 
laheisyydessa oli toin.en pienempi raken
nus, joka toimi leipomona. Otto Timonen 
harjoitti rnyohemmin kahvilatoimintaa uu· 
dessa talossaan, joka sijaitsi ·rahempana 
maantieta suunnilleen nykyisen Pietilan ta
lon paikalla. Erkki ja Liisa Sauna.:ahon Ia• 
hinaapureina asui myos kaksi vanhempaa 
yksinalsta naisihmlsta, joista toista kut
suttiin Kniivilan leskeksi ja toista Ranta
Tildaksi. Kummallakin heista oli oma talc. 

Hovilan tien itapuolella nykyisen Kirsi
lan talon paikalla oli pieni talo, jossa asui
vat Aleksi ja Liisa Kupila perheineen. Alek
si Kupila oli ammatiltaan kelloseppa ja naa
purit kutsuivat hantii kellomestariksi ja ha· 
nen vaimoaan kellomestarin Liisaksi. Ta-

.lossa sijaitsi (vuodesta 1911 al~aen) pu-

. helilikeskus. nciin 47 vuoden ajan. Keflo, 
mestarin ialon . laheisyydessa '(itapu.olelfa} 
oli toinen piehi.tafo, jossa.asuivat J~~sija. · 
Maija .llveshonka (erit. Logren)perh~ine~:~n. 
Talon Jussi-isantaa kutsuttiin·Leho;.Ju~iksi 
ja hanen vaimoaan Leho;.)ussin ·Maijaksi. 
Jussin ja.Maijan perlieeseen syntyi kaikki· · 
. aan tois.takymmeqta: lasta. · Jussi Uveshon~ 
.ka oli.syntylsin Afajaivelta~ 

.. Opettaja. Antti · Leino · Riippa toimi Vis
karissa. sijaitsevan' kansakoulun opettaja
na vuodesta .1903 alka~!l aina 1930-lu
vulle saakka .. Han asui ensimmaisten opet~ 
tajavuosiensa ·aikana koululla, mutta hank
ki sittemmin omistukseensa talon, jonka 
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Evijarven ensimmainen apteekkari Mik· 
ko Pulkkinen., s. 14.9.1886, k.l6.11. 
1937. 

nykyaan omistaa Erkki Riippa. Tassa talos
sa sijaitsi myos postitoimisto, jonka hoita
jana toimi paikkakunnan silloisen kirkko
herran rovasti K.A. Caramniuksen tytar Una 
,(Liina) Calamnius. Talon plharakennukses
sa toimi pucilestaan limonaditehdas eli Evi· 
jarven murteella ilmaistuna llmunaatitehas. 
Tehtaan omisti J. Ahlstedt. 

Opettaja Antti Leino Riippa ja hanen 
vaimonsa Lempi omistivat ilmeisesti (aina· 
kin myohemmassa vaiheessa) myos Riipan 
talon laheisyydessa olevan Hovilan talon. 
Riipan talon etelapuolella sijaitsi tunnetun 
evijarveliiisen kunnallismiehen Jaakko so
derin talo,'1Sootori". Tala sifrtyi sittemmin 
talon Maija-tytlaren ja hanen aviomiehen· 
sa Matti Timosen omistukseen. Viskarilai
set kutsuivat Matti ja Maija Timosta Sooto
rin Matiksi ja - Maijaksi. 

Antinniemessakin ali 1910-luvulla jo ai
nakin kaksi taloa. Toisen, joka sijaitsi la
hella nykyista Kauniston taloa, omistivat 
Eljas ja Helmi Maki. Toinen taloista oli Iii· 
hella nykyisti:i terveyskeskusta ja sen omis
tivat Akseli ja lida Hautaketo. Myohemmin 
ta!oissa on as):lnut monia muitakin perhei
ta. 

Kniivilan. risteyksessii oil kauppatalo, 
jossa Leander Rudback harjoitti kauppa
toimintaa jo 1890-luvulta alkaen. Rud
backin jalkeen talossa toimi vuoteen 1911 
saakka Keski-Pohjanmaan Osuuskaupan 
myymala. Myymalan lopetettua toimintan
sa talossa harjoitti kauppatoimintaa mm. 
Oskari Kniivila eli Antinniemen Oskari. 

1910·ja 1920-lukujen vaihteessa Viska
riin muuttivat Antti ja Hanna Kuusinen per
heineen. Heidan talonsa sijaitsi nykyisen 
Kuusisen talon paikalla. Antti Kuusinen har-
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Juho NorrkniiviiUi eli lanki-Jussi ensi ker
taa eli:imassaan valokuvassa kesalla 
1949. 

joitti ammatikseen plenimuotoista liiketoi· 
mintaa. 

1920-luvun lopulla ja vuosikymmenen 
vaihteen tienoilla Viskariin · rakennettHn 
muutamia uusia taloja, kuten Evljarven 

· Osuusmeijerin talo, .Onni Timosen asuinta· 
lo ja leipomo, Katie ja Hanna Huutonie
men tala seka Matti ja Siina Knlivilan talo. 
Meijerin talo rakennettiin nykyiselle paikal
leen ja Onni Timosen asunto- ja reipomo
rakennukset meljeria vastapaata olevalle 
tontille, jolla nykyiian sijaitsee Lehdon talo. 

Kalle ja Hanna Huutoniemen tala ra· 
kennettiin aivan maantien varteen nuorlso
seurantalon naapuriksi (sen lansipuolelle). 
Kalla Huutoniemen matkustettua Amerik· 
kaan U!f Kanadaan hanen Hanna-vaimon
sa harjoitti talossaan mm. kioskitoimint~a. 
Hanna Huutoniemi muutti sittemmin lapsi· 
neen Pietarsaareen. 

Matti ja Siina Kniivilii rakensivat talon· 
sa silloisen nuorisoseurantalon lansipuoli
selle naapuritontille. Paikalla on nykyaan 
kiinteisttiyhtio Fiskarisen liike- ja asuintalo, 
jonka tiloissa toimivat Siwa-myymlilii ja Jan· 
nen Kone. Kniivilat harjoittivat tarossaan 
leipomo- ja kahvilatoimintaa ja niinpa naa· · 
purit kutsuivat heita leipuri-Matiksi ja lei
purin emannaksl. Tama leipurin emanHI 
kiivi myos jolnakin kesasunnuntaina myy· 
massa kirkkoviiel.le pullaa ja limonadia eli . 
;'nisua ja limunaatia". 

1920-luvun lopulla kunta osti Kniiviliin 
risteyksessa olleen kauppatalon ja kunnos
ti siita Jaiik~rint~lon. Evijarven ensimmai
sena kunnanliiakiirilla toimi vuodesta 1931 
arkaen C. Roos. 

Vuosien 1931-32 vaihteessa Kniivilan 
risteykseen, nykyisten Kivimaen ja KPO:n 
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talojen valiselle alueelle, valmistui paikka-
kunnan ensimmainen apteekkitalo. Sen ra
kennutti apteekkari Mikko Pulkkinen. Ap
teekkitalon myohempia omistajia olivat ap
teekkari Aune Venjoki ja apteekkarl Sigrid 
Ahonen, joka mtii talon sittemrhin Jarvi
kunnan Osuuskaupalle. 

Vuonna 1933 kirkonkylaan perustettiin 
Lahdenkyran Osuuskaupan myymala. Se 
aloitti toimintansa Antinniemessa entises
sa Maen talossa. Myymalan ensimmiiise
na hoitajana toimi Leander Sulkakoski. 
Myohemmin 1930-luvulla myymalatre ra
kennettiin oma taro. Se "seisoo" vielakin 
paikallaan nykyisen Kauppatien ja Antin
niemeen menevan tien kurmauksessa vas
tapaatii Kuusisen taloa. Talo on nykyiM:in 
kuitenkin muussa kiiytossa. Mainittakoon 
vieUi, etta Lahdenkyran Osuuskaupan nlmi 
muuttui vuodesta 1938 alkaen Jiirvikun
nan Osuuskaupaksi. Edellii mainitun myy.. 
mi:lliitalon lisaksi Viskarin alueelle raken
nettiin 1930-ruvulla muitakin taloja, kuten 
suojeluskunnantalo (Suoja), Arvi ja Helmi 
Eviilan talo seka postitalo. Suojeluskunnan
talo tunnetaan nykyisin vanhana kunnan· 
talona ja Evalan talo Hevosahon tarona. 
Postltalo rakennettiin Antinniemeen mene
van tien varteen. Talon rakennutti luulta· 
vasti Evijarven Saastopankki. Postin ja pos
tinhoitajan asunnon lisaksi talossa sijaitsi 
aikanaan myos nimismiehen kanslia ja 
asunto, kunnantoimisto, kansanhuoltotoi· 
misto ja verotoimisto. Myohemmin tala on 
ollut liike- ja asuntokaytOssii. 

1930-luvun alkupuolella leipuri Onni Ti· 
monen muutti pols paikkakunnarta ja ha
nen erttisessa talossaan, joka sijaitsi vas
tapaiita meijeria, harjoittivat sittemmin kah· 
vilatoimintaa mm. Jafmari Rannisto, Fanni 
Kuivanen (myohemmin Riippa) sekii Vihto
ri ja lida lsoviita. Myohemmin talossa toi
mi Evijarven Osuuskassa. Jo ainakin 1930. 
luvulta arkaen Viskarissa asui mytis Juho 
(Jussi) Norkniivila. Tala, jossa hiin Maijan
sa kanssa asui, sijaitsi aikaisemmin maini
tun Forsmannin talon naapurina, sen lan
sipuolella. Jussi Norkniivila valmlsti mm. 
llinkia ja viskarilaiset kutsuivat hanta ta
man vuoksi lanki-Jussiksi. Jotkut kayttivat 
hanestii jotakin muutakin kutsumanimea. 

1940-luvulla Viskariin rakennettiin jal
leen muutamia uusia taloja. Niista Osvald 
(Ossl) ja lrja Evalan talo seka Eeva Seppa
lan talo sijoittuivat Hovilantien varteen. Eva
Jan taro valmistui vuosikymmenten vaihteen 
tienoilla tai 1940-luvun alussa. Tala on ny
kyisin EviiUin perikunnan omistuksessa. 
Seppalan talo valmistui vuosikymmenen 
Joppupuolella (1947) ja sen nykyiset omis
tajat ovat Keijo ja Maire Jokela. Samuli 



Sauna-aho rakensi 1940-luvun loppupuo
lella uuden talon vanhan kotitalonsa pai
kalle. Talo valmistui vuonna 1949 ja se 
on nykyisin perikunnan omistuksessa. Vii· 
ho ja Nellie (Neli) Luomansuun talo val
mistui 1940-luvun loppupuolella tai 
1940-ja 1950-li.lkujen vaihteen tienoilla. Se 
sijaitsi makirinteessa jonkin matkaa nykyi
sesta Hevosahon talosta lanteen tai lou
naaseen. Talon omistivat myohemmin Eino 
ja Helena Luomansuu. 

Antinniemessi:i saatiin vuosikymmenen 
lopulla paatokseeri sairaalatalon rakennus
tyi:it ja uusi kunnansairaala saattoi aloit
taa toimintansa vuonna 1950. Viskarissa 
tapahtui 1940-luvulla myos joittenkin talo
jen osalta omistussuhteiden muutoksia. 
Talloin mm. Valde ja Sanni Hevosaho osti· 
vat talon Arvi ja Helmi Evalalta. Tiima ta· 
pahtui vuosikymmenen puolenvalin tienoil
la. Samoihin aikoihin Emil (Eemeli) ja Hel
ga Pykari ostivat entisen leipurj..Matin ta· 
lon Jussi Seppalaltii, jonka omistuksessa 
taro o!i muutaman viimeisen vuoden ollut. 
Pykarit perustivat taloon kahvilan ja myO. 
hemmin sen tilalle kaupan. Vuonna 1950 
he mi)ivat talonsa Evald Borgille ja Selma 
Lassilalle. Uudet omistajat suorittivat ta· 
lossa tarpeelliset korjaus- ja laajennustyot 
ja avasivat siina kauppaliikkeen - Evijik· 
ven Tavara-aitan. ' 

Myytyaan talonsa Emil ja Helga Pykari 
rakensivat Viskariin uuden liike- ja asuin· 
talon, jossa harjoittivat kahvlla- ja ruokala
toimintaa. Tala sijaitsi nykyisen KPO:n fii
ketalon paikalla. 1950-luvun loppupuolel· 
Ia Pykarlt moivat talonsa silloiselle Jarvi
kunnan Ostiuskaupalle. Paikalle rakennet
tiin pian liiketalo, jonka nykyaari omistaa 
Keski-Pohjanmaan Osui.Jskauppa. 

Edella mainittujen lisaksi Viskariin ra
kennettiin 1950-luvulla mm. seuraavat uu
det talot: Paavo ]a Aini Kujalan liike- ja 

MyymaUinhoitaja Aatos Makelan perhekunta 1936. Makela ohjasi myos naytelmia 
ja lausui juhlissa. 

asuintalo, Evijarven saastopankin ja Evi
jarven Osuuspankin toimitalot. Albert ja 
Kerttu lassilan liike- ja asuintalo, Niilo ja 

. Toini Sulkakosken liike- ja asuintalo seka 
myohemmin Valtion virastotalo. Entisen 
Kujalan talon omistavat nykyisin Heikki ja 
Anna-Liisa Jarvelii, saiistopankin talon Ar· 
senal, Lassilan talon Kokkolan Osuuspank
ki, seka Sulkakosken talon Jari Luoman· 
suu ja Kirsti Koski. Osuuspankin tala, joka 
1950-luvulla rakennettiin on purettu ja sen 
paikalla on nykyisin uusl liike- ja asuinta
lo, jossa toimii m(11. Kalan paikallistoimis· 
to. 
'- Mainittakoon viela, etta Evijiirven van
ha apteekkitalo poistui alkuperaisesta kay
tOst:aan · 1950-luvulla, jolloin talo myytiin 
Jarvikunnan Osuuskaupalle. Apteekin toi
minta jatkui taman ji:ilkeen entisessa lso-

hellan talossa, jonka apteekkari Sigrid Aho
nen osti tahan tarkoitukseen. 

Vuosikytnmente.n myotii kaikki Viska
rin vanhat asuintalot ov~t havinneet kyla
kuvasta. Vanha kourutalo\·purettiin · silloin, 
kun koulutoiminta keskitettiin Kuoppa· 
ahol!e. Vanha nuorisoseurantalo puoles
taan tuhoutui tulipalossa vuonna l966, Vis
karin keskustassa oleva vanha kunnanta
lo on alueen vanhimpia taloja·. Se raken
nettiin alun perin suojeluskulinantaloksi 
vuonna 1934: Talo ei siten ole kovin van
ha, mutta sillii on perinteita. Evijarvi-5eura 
on tehnyt tyotii sen eteen, etta talo voitai
siin kunnostaa hyodylliseen kayttoon ja si
ten sailyttaii Viskarin. kylakuvassa. Toistai
seksi seura ei kuitenkaan ole saanut hank
keelle yhteistyokumppaneita. "Pallo" talon 
kohtalosta on siten jiiiinyt 1alon omistajal
le kunnalle. 

Paatan taman Viskaria ja vlskarilaisi;:~ 
koskevan tarkasteluni talla kertaa tahan. 
Ehkapa aihetta voidaan myohempien vuo
sikymmenten osalta tarkastella myi)hem
min jossakin muussa yhteydessa. 

Matti Kii'sila 
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