
I. K. Inha saa muistomerkin Virroille

Kirjailija, valokuvaaja I. K. Inhan 150-vuotisjuhlia vietetään näyttävästi hänen kotipitäjässään 
Virroilla koko vuoden ajan. I. K. Inha (1865–1930) oli Suomen kulttuurihistorian monipuolisimpia 
hahmoja: valokuvaaja ja kirjailija, sanomalehtimies ja suomentaja, tieteen kansantajuistaja ja 
kartanpiirtäjä, luonnonsuojelija ja polkupyöräilijä, kulttuurin löytöretkeilijä ja sivistynyt kulkuri.

Inha muistetaan Suomen maisemien valokuvaajana, joka vieraili maamme jokaisessa pitäjässä.
Juhlavuoden päätapahtuma Virroilla on I. K. Inhan muistomerkin paljastaminen Alaisen Torisevan 
maisemissa heinäkuun 5. päivänä.

Muistolaatan taustalla kohoavat Torisevan jylhät kalliot seisovat kuuluisan poikansa varsinaisena 
muistomerkkinä, ja samalla Toriseva saa Inhasta vartiomiehen, jollainen tämä oli jo 1900-luvun 
alussa kiinnittäessään yleisön huomion Torisevan luonnon turmelemiseen. 

Samana päivänä julkistetaan Inhan valokuvaan pohjautuva postimerkki. Erikoispainoksen takana 
ovat Inha-entusiastit Jorma Hinkka, Ismo Kajander ja Tuomo-Juhani Vuorenmaa.

Virroilla Inhan 150-juhlavuosi käynnistyi tammikuussa, kun pikku Inha Lusiina sai muistolaatan  
isänsä hautapaateen. Konrad Into Nyström otti 22-vuotiaana taiteilijanimekseen I. K. Inha 
viisivuotiaana kuolleen sisarensa mukaan.

Jäähdyspohjan kylässä vaikutti 1800-luvun loppupuolella suuri ja lahjakas henkikirjoittaja 
Nyströmin perhe, jonka tunnettuja kulttuuripersoonia olivat Inhan lisäksi arkkitehti Usko Nyström 
sekä kielimies Solmu Nyström. Lapsuuden aamuhohteiset, siniautereiset ajat korkeitten vuorien ja 
pienien järvien keskellä vaikuttivat Inhan koko elämäntyöhön; hän oli aina oleva herttaisten 
asuntasijojen ja hymyilevien rantojen harras ystävä.

Maaliskuun lopulla Virroilla avautuu Inhan elämäntyötä esittelevä juhlanäyttely. Jäähdyspohjan 
kylätalo Jukolassa on heinä-elokuussa esillä näyttely Laulumailta ja kotikylästä, ja marraskuussa 
valokuvaaja Kari Ennola tuo Virroille Inhan jäljissä kulkevan näyttelynsä Maisema ja aika. 
Suomen Valokuvahistoriallinen yhdistys järjestää Killinkoskella kaksi kurssia Inhan hengessä.

Huhtikuussa luontotoimittaja Veikko Neuvonen kertoo Inhasta maisemavalokuvaajana Padasjoella 
ja Päijänteellä. Arkkitehti Usko Nyströmin elämäntyöstä luennoi kesäkuun alussa tutkija Eija 
Rauske. Jäähdyspohjassa järjestetään 12.7. Sibelius-matinea nimeltään Onnea Into! T. Janne, jossa 
esiintyy virtolaissyntyinen sellisti Hannu Kiiski kesämuusikoineen. Inhan syntymäpäivänä 12.11. 
tehdään kunniakäynti Inhan muistomerkille ja 14.11. pidetään Jäähdyspohjan Jukolassa 
juhlailtamat.

Virroilla otettiin juhlavuodesta ennakkoa jo viime marraskuussa, kun Vuokkiniemen Martat ja 
vienalainen folkloreryhmä Kataja kävivät Jäähdyspohjassa pitämässä konsertin Inhan legendaarisen
Vienan-matkan 120-vuotismuistoksi. Vierailu oli osa EU:n rahoittamaa ECHO-hanketta.

Inha on kansallisesti ja kansainvälisesti tunnetuin virtolainen. Jäähdyspohjan kyläyhdistys ja 
vuonna 2011 lakkautettu Tampereen yliopiston Virtain kulttuurintutkimusasema ovat vaalineet 
Inhan muistoa vuosikymmenten ajan mittavin näyttelyin, seminaarein ja tapahtumin. Juhlavuoden 
2015 tapahtumista vastaavat Jäähdyspohjan kyläyhdistys ja kotiseutuyhdistys Virtain Seura.

I. K. Inha pystyi valokuvaajana samaan kuin ystävänsä ja matkakumppaninsa taidemaalarit Eero 
Järnefelt ja Pekka Halonen, säveltäjä Jean Sibelius sekä kirjailija Juhani Aho omilla aloillaan.


