


Killinkosken historiaa

Kylästämme

Killinkosken teollisuustaajama sijaitsee Virtain ja Ähtärin puolessa välissä kantatie 68:n varrella ja on pohjoisin 
Hämeen maakunnan kylistä. Sanotaankin, että ”Virrat on Hämeen huipulla ja Killinkoski Virtain huipulla”. Killin-
koski on Suomen yli 100-vuotiaan nauhateollisuuden syntysija. Kylässä on sijainnut myös Suomen ensimmäinen 
makaronitehdas ja J.W.Enqvistin puuhiomo (1911–1954). Kylän keskustaa hallitsee P.G.Holmin vanha nauhateh-
das sekä nykyisen Inka Oy:n tehtaiden uudet teollisuuskiinteistöt. 

Vanha nauhatehdas on kuuluisan kirkkoarkkitehdin Josef Stenbäckin suunnittelema. Hän on myös suunnitellut 
Killinkosken puukirkon. Kylänraitilla vajaan kilometrin pituisen tieosuuden varrella on useita erilaisia vanhoja 
puutaloja, entisiä tehtaan työväen asuntoja, joiden ”arkkitehtuuri” vaihtelee kulloinkin virassa olleiden Enqvist- 
tai Holm-yhtiöiden rakennusmestareiden mukaan. Talot ovat museaalisella rakennuskaavalla suojeltuja. Killin-
koski valittiin valtioneuvoston ja museoviraston toimesta yhdeksi valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi 
kulttuuriympäristöksi. 

Killinkosken alueella on tällä hetkellä n. 300 taloutta. Huolimatta väestömäärän vähenemisestä, kylän peruspal-
velutaso on kylän kokon nähden hyvä. Koulu, päivähoito-, kansalaisopisto- ja muut vapaa-ajan palvelut (liikunta- 
ja harrastustilat) ovat jopa erinomaiset. Killinkoskelaiset ovat tehdyn kyläsuunnitelman yhteydessä todenneet 
vanhan totuuden kissasta ja kissan hännästä, eli kukaan meitä ei auta ellemme itse sitä tee. Kylämme yhtenä 
tärkeimpänä vahvuutena onkin vahva yhteistyö- ja järjestöperinne, talkoohenki ja ennakkoluulottomuus. 2005 
Killinkoski valittiin Pirkanmaan Vuoden Kyläksi juuri aktiivisen kyläyhdistystoiminnan, sekä Wanhan tehtaan mil-
jöön kunnossapidon ja kehittämisen ansiosta. Valtioneuvoston ja Museoviraston toimesta Killinkoski valittiin 
myös yhdeksi valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi Suomessa. Vuonna 2014 Killin-
kosken kyläyhdistys sai Virtain kaupungin myöntämän Virrat-palkinnon tunnustuksena aktiivisesta toiminnasta.

Killinkosken nettisivut: www.killinkoski.fi

Liity myös kylämme ystäväksi Facebookissa sivulla ”Killinkoski Wanha Tehdasmiljöö”
niin saat ajankohtaista tietoa kylämme tapahtumista.

Killi-Jättiläinen

Muinaisen tarinan mukaan, jota kylässä kerrottiin lapsille vielä 1800-
1900 vaihteessa, Killinkoski on saanut nimensä Killi-jättiläisen mukaan. 

Killi-jättiläinen asusti kylän läheisellä jäisellä vuoren huipulla josta se 
tarkkaili ympäristöään. Kerran se näki vaaran uhkaavan valtakuntaansa. 
Hävittääkseen vihollisensa, Killi-jättiläinen repäisi irti kotivuorensa hui-
pun ja sinkosi sen vihollistaan kohti. Vuorenhuippu pirstoutui tuhansiksi 
palasiksi – näin syntyi Killinkoski – ja patoutuneet vesimassat syöksyivät 
kohti etelää. Samalla Killi-jättiläinen tuhosi itsensä, ja vihollinen selviy-
tyi kamppailusta voittajana. On arveltu että Killi-jättiläinen symbolisoi 
jääkautta ja vihollinen aurinkoa. Tämä tapahtui silloin kun Ähtärin reitin 
vesistö muutti luoteisen virtaamissuuntansa kohti etelää, voimakkaan 
Merenkurkun alueen maankohoamisen vuoksi. 

Toisen vanhan tarinan mukaan Killinkoski on saanut nimensä koskessa 
asuneen Killi-Koskenhaltijan mukaan. Valitettavasti näitä tarinoita ei ole 
täydellisinä kirjallisesti dokumentoituna olemassa, vaan ne perustuvat 
muistitietoihin.

Killi-jättiläinen/Killi-koskenhaltija 
-patsas Wanhan Tehtaan läheisyydessä.

Jääkausi – Killi-jättiläinen repäisi irti kotivuorensa huipun ja sinkosi sen vihollistaan kohti. Vuorenhuippu pirstoutui tu-
hansiksi palasiksi – näin syntyi Killinkoski

1569 – Paavo Pylkäs perustaa Pylkkään kantatilan. Kylän nimeksi tuli Pylkkään kylä, joka sitten muutettiin Toisveden 
kyläksi ja 1900-luvun alussa kosken mukaan Killinkoskeksi.

1883 – Kaksi ruotsinkielistä herraa, Petter Gustaf Holm ja Mathias Bonn, olivat kuulleet Virtain ja Ähtärin rajalla ole-
vasta suuresta koskesta. Retkeiltyään kylän maastossa herrat totesivat alueen sopivan erinomaisesti teolliseen käyt-
töön. 

1886 – Virdois Spinneri & Väfveri Fabriks Aktiebolag – Virtain Kehruu & Kutomatehdas Osakeyhtiö perustettiin.

1895 – Holm perusti uuden tehtaan: Suomen Makaronitehdas Oy:n, joka oli laatuaan Suomen ensimmäinen. Muuta-
man vuoden toimittuaan tehdas jouduttiin lopettamaan kannattamattomana Karl Fazerin perustettua makaroniteh-
taan Helsinkiin. Fazerin tehtaan tuotantokustannukset olivat huomattavasti alhaisemmat ja markkina-alueet lähellä.

1898 – Nauhatehtaasta muodostettiin osakeyhtiö Ab P.G.Holm Oy, osakkaina olivat Holmin lisäksi hänen vaimonsa 
sisarentytär Edith Rönnqvist, Carl Neu ja arkkitehti Josef Stenbäck. Koska Holmin sairaus oli puhjennut uudestaan, 
tehtaan johtajaksi tuli Edith Rönnqvist, ja Carl Neu lopetettuaan oman taidekutomonsa aloitti teknillisenä johtajana. 
Edith Rönnqvist lienee ollut Suomen ensimmäisiä naisteollisuusjohtajia.

1902 – Kehruutehdas myytiin pankinjohtaja Snellmannille ja insinööri Durchmanille.

1903 – Ensimmäinen työväenyhdistys perustetaan. Yhdistyksen yhteyteen perustettiin lisäksi oma kirjasto, naisjaos-
to, raittiusseura, puhujaseura, näytelmäkerho, oma käsinkirjoitettu sanomalehti, urheilukerho, torvisoittokunta, ja 
Punakaarti (1906).

1910 – Kehruutehtaan omistajat aloittivat puuhioketehtaan rakentamisen, joka valmistui 1911 ja sai nimekseen Kil-
linkosken Tehdasten Osakeyhtiö (myöh. Ab. J.W. Enqvist Oy). Massatehtaan, kuten kyläläiset sitä kutsuivat, valmistu-
misen myötä kehruutehdas lopetti toimintansa. Lisäksi rakennettiin Killinkosken niskalle pato tasaamaan jatkuva ve-
den saanti puuhiomon voimalaitoksen käyttövoimaksi.

1917 – Pitäjän ensimmäinen urheiluseura Killinkosken Myrsky muodostetaan.

1921 – Killinkosken Rukoushuoneyhdistys r.y. perustettiin, tavoitteenaan kirkon ja hautausmaan saaminen kylään.

1923 – Palokunta-aate saapui Virtain kylistä ensimmäiseksi Killinkoskelle ja VPK perustettiin. Samana vuonna maalis-
kuussa käynnistyi myöskin MLL-Killinkosken osaston toiminta.

1928 – Killinkosken kirkko valmistui, suunnittelijana maamme tunnetuin kirkkoarkkitehti Josef Stenbäck. Hän oli nau-
hatehtaan perustajan Petter Gustaf Holmin lanko ja itsekin osakkaana kehruu- ja nauhatehtaassa. Osakkuudestaan 
johtuen hän on myöskin suunnitellut nauhatehtaan 1908 ja 1922 valmistuneet tehdastilat.

30–40-luku: Killinkosken kehitys jatkui vakaana ja kylä kasvoi voimakkaasti. Sota tosin koetteli rankasti lähes kaikkia 
perheitä, sen voi havaita hautausmaalla sankarihautojen rivistöistä.

1950-luku: Kylän asukasluku oli suurimmillaan, työpaikkojakin oli n 500, erilaisia kauppaliikkeitä toistakymmentä- 
modistiliikkeestä ja pyöräkorjaamosta apteekkiin. Sotien jälkeen Killinkoskelle asutettiin paljon luovutetun Karjalan 
väestöä lähinnä Lumivaarasta. 

1954 – Enqvistin massatehdas lopetetaan ja Soininkosken voimalaitoksen pato murtui. Padon murtumista pidettiin 
muodollisena syynä tehtaan lopettamiselle. J.W. Enqvistin tehtaiden osakkeet siirtyivät kanadanranskalaisille ja rans-
kalaiselle saippuatehtailijalle Beckille. Tehtaan lopettaminen oli kova isku Killinkoskelle ja koko Virtaille. P.G. Holmin 
nauhatehdas jatkoi kuitenkin kylällä toimintaansa. Carl Neun ja Edith Rönnqvistin kuoltua tehtaanosakkeet siirtyivät 
testamentin kautta niin, että Kutomo & Punomon pääomistajaksi tuli Åbo Akademi.

1950–2000-luku: Yli satavuotista P.G. Holmin nauhateollisuusperinnettä jatkaa edelleen tänä päivänäkin Pohjoismai-
den suurin nauhatehdas Inka Oy.

1999 – Wanhan Tehtaan kehittäminen ja kunnostus matkailukohteeksi alkaa Killinkosken kyläyhdistys ry:n toimesta. 

2000 – Kesäksi avautuu Wanhalla tehtaalla Galleria Killin Kalleria, nauhamuseo, kuvittaja Marjaliisa Pitkärannan työ-
tila, Peltolan perheen taidegalleria sekä Kirjakirppu.

2000–2004: Wanhan tehtaan kunnostustyöt jatkuvat. Entinen reikäkorttivarasto kunnostetaan näyttelytilaksi ja silk-
kikutomohalliin perustetaan suuri kirputorihalli. Entinen Inkan tehtaanmyymälä aloittaa kyläyhdistyksen hallinnoi-
mana Nauhala Oy:n nimellä. Wanhan Tehtaan kävijämäärät kasvavat vuosi vuodelta, alkaen muutamasta tuhannes-
ta ja kasvaen seuraavan kymmenen vuoden aikana reiluun 20 000 kävijään vuodessa.

2005 – Syksyllä saapuu ilouutisia: Killinkoski on valittu Pirkanmaan Vuoden Kyläksi. 18.11. vietetään myös Killinkosken 
kyläkirjan julkaisutilaisuutta. Kylän koko historian kattava teos valmistuu vihdoin vuosien taustatyön jälkeen.

2007 – Yhteistyö Suomen Valokuvahistoriallisen yhdistyksen kanssa alkaa. Kesäkuussa avautuu Kamerataivas – Suo-
men Kameramuseo. Yhteistyö yhdistysten välillä jatkuu aina tähän päivään asti ja Kamerataivaan toiminta laajenee 
entisestään näyttelytoiminnan ja valokuvauskurssien muodossa.

2009 – Killinkoskesta Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt -kohde, RKY (Valtioneuvosto ja 
Museovirasto).

2014 – Kyläyhdistykselle Virrat-palkinto tunnustuksena vuosia kestäneestä aktiivisesta toiminnasta kyläyhteisön hy-
väksi.

2015 – Killinkoskella toiminta kyläelämän, matkailun ja tapahtumien kehittämisessä sekä työllistämistoiminnassa jat-
kuu. Kyläyhdistys jatkaa positiivisin mielin kohti tulevaisuutta ja sen mukanaan tuomia uusia seikkailuja!
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1. Josef Stenbäck ja Killinkoski
Tutustuminen maamme kuuluisimman ja tuotteli-
aimman kirkkoarkkitehdin Josef Stenbäckin suunnit-
telemiin rakennuksiin Killinkoskella. Kierros soveltuu 
hyvin kaikille kirkkoarkkitehtuurista ja rakennuspe-
rinteestä kiinnostuneille.

2. Yleiskierros Wanhalla tehtaalla
Kyläoppaan opastuksella tutustuminen Killinkosken kylän 
vaiheikkaaseen teolliseen historiaan, sekä tutustuminen 
Wanhan Tehtaan eri kohteisiin. Opastuksen kesto noin 
45min.

3. Suomen Kameramuseoon tutustuminen
Valokuvauksesta, kameroista ja tekniikasta kiinnos-
tuneille opastettu kierros Suomen Kameramuseossa 
Kamerataivaassa Killinkosken Wanhalla tehtaalla. 
Opastuksesta vastaa Suomen Valokuvahistoriallinen 
yhdistys ry.

4. Killinkoski-päiväpaketti  alk. 29 €/henkilö
sis. tulokahvit, opastettu yleiskierros Wanhalla 
tehtaalla, ruokailun, viihdeohjelman ja lähtökahvit 
(Lisätietoja ruokailuista ja päiväpaketista
www.korvenkievari.fi)

Varaukset: 
Opastuksen varaukset em. opastuspaketteihin 
2 viikkoa ennen ryhmän saapumista 
Puhelimitse: 0400-453 054
Sähköpostitse: killinkoski@killinkoski.fi

Hinnat ryhmäopastukselle: 

Alle 25 henkeä    30 € 
Yli 25 henkeä     50 € 
Pienryhmät (alle 10 henkeä)   Sopimuksen 
     mukaan. 
Ryhmäruokailut Korven Kievarissa alk. 11 €/hlö

HUOM! Kävijöille ilman opastusta on aina
vapaa pääSY kaikkiin Wanhan tehtaan kohteisiin.

Mikäli haluatte tulla ryhmän kanssa tutustumaan Killinkosken nähtävyyksiin, 
meiltä voit tilata opastuksen ryhmällenne. Eri opastuspaketteja on valittavissa 
3 erilaista, kunkin ryhmän kiinnostuksenkohteen mukaan:

WAnhA tehdAs 
AvoinnA
15.5–31.12.2015 

ma–pe 10–17 
la 10–15
su 12–17

(Talven ajankohtaiset aukioloajat 
löydät syksyllä nettisivuiltamme.)

Kirpputorit avoinna 
15.5.–15.9.  

Kirpputorin puh. 046 8892 870

vaihtuvat näyttelyt: 
Kamerataivas ja galleria avoinna 

kesäkuusta syyskuuhun.

(Huomioikaa, että kiinteistö on vanha teolli-
suusrakennus jossa on paljon portaita.)

INFO Puh: 0400-453 054
killinkoski@killinkoski.fi

www.killinkoski.fi

Killinkosken vanha P.G.Holmin 
(myöh.Inka Oy) nauhatehdas on 

kuuluisan arkkitehdin Josef Stenbäckin 
suunnittelema tehdasrakennus, jonka 

vanhimmat osat ovat valmistuneet 1908 ja 
se kuuluu suojelukohteisiin. 

Vanhoista tehdastiloista on Killinkosken 
kyläyhdistys ry kehittänyt mielenkiintoisen 

ja monipuolisen matkailukohteen, joka 
heijastaa maaseudun keskellä harvinaista 

yli 100-vuotiasta teollisuusperinnettä. 

 Nähtävää Wanhalla Tehtaalla

Pohjoismaiden ainoa Nauhateollisuusmuseo
Tehdasmyymälä jossa maan laajin nauha- ja  
nauhatuotetuotevalikoima
Kamerataivas - Suomen Kameramuseo 
Kamerataivaan gallerian valokuvanäyttelyt
Valokuvaamo Tenhola-näyttely
Kyläkirpputorihalli  
Suurten tavaroiden/huonekalujen kirpputori
Kirjakirppu
Galleria Killin Kalleriassa kuukausittain vaihtuvat 
taidenäyttelyt koko kesän ajan
Kuvittaja Marjaliisa Pitkärannan  
(s.1941 - k.2003) kesätyötila
Josef Stenbäck ja Killinkoski, pysyvä arkkitehtuuri-
nen näyttely Stenbäckin rakennuspiirustuksineen
VPK:n Wanhan palokaluston näyttely
Kylämuseo Killin parturi-kampaamo
Nostalgiset lelut Mikkelikutomossa
Vanhojen opetustarvikkeiden kokoelma
Viihtyisä Museokahvila
Keijumökki Linda Peltolan fantasiataidenäyttely 
(avoinna 11.7.–25.7.2015)

vuosittain Wanhalla tehtaalla vierailee yli 
20 000 kävijää eri puolilta Suomea. 
Kaikkiin tehtaan kohteisiin on vapaa pääsy. 
Maksulliset ryhmäopastukset tilauksesta.
Tervetuloa tutustumaan! 
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nAuhAteollisuusmuseo 

Museo sijaitsee entisessä valmistusosastossa + ompelimossa. Mu-
seo on tiettävästi ainoa tämäntyyppinen Pohjoismaissa - toinen 
vastaavanlainen on Ronsdorfissa Saksassa. Museon kokoelmissa 
on koneita, esineitä, etiketti- ja nauhanäytteitä, sekä valokuvia sa-
tavuotisen nauhateollisuuden eri aikakausilta. 

KirpputorihAlli JA KirJAKirppu 

Vanhan silkkikutomon tiloissa sijaitsee suurikokoinen kirpputori-
halli, josta voit tehdä useita löytöjä. Kirjoista kiinnostuneet voivat 
puolestaan vetäytyä kotoisaan kirjoihin erikoistuneeseen kirppu-
toriin, ”Kirjakirppuun”.

WAnhAn tehtAAn KuppilA 

Idyllinen, museokahvila vanhan pajan ja metalliverstaan tiloissa. 
Kahvia, leivonnaisia, virvokkeita, jäätelöä. 

Wanhan Tehtaan kohteet

”KAmerAtAivAs” - suomen KAmerAmuseo

Suomen Valokuvahistoriallinen Yhdistys avasi yhdessä Killinkosken 
kyläyhdistyksen kanssa Wanhassa Tehtaassa 1.6.2007 Suomen Ka-
meramuseon. Museon perusnäyttely muodostuu edesmenneen 
Svhy:n jäsenen Rainer Mattlinin ja hänen vaimonsa Sirkka Matt-
linin testamenttilahjoituksena yhdistyksen haltuun siirtyneen ko-
koelman pohjalta. Lisäksi monet yksityishenkilöt ja yhteisöt ovat 
tehneet lahjoituksia kokoelman täydentämiseksi. Kokoelmassa on 
tällä hetkellä n. 3000 valokuvaukseen ja elokuviin liittyviä esinettä.

Kamerataivas on mielenkiintoinen nähtävyys kaikille kameroista 
ja valokuvauksesta kiinnostuneille. Paljon kameroita ja tekniikkaa, 
70-luvun mainoskuvaamo, elokuvaosasto ja Kauko Tannerin entis-
ajan kamerakorjaamon esineistö.

Lisätietoja Suomen Valokuvahistoriallisesta Yhdistyksestä saa ne-
tistä osoitteesta www.svhy.org Tiedustelut puhelimitse yhdistyk-
sen puheenjohtajalta Seppo Poutalalta puh: 0400-632 176.

tehdAsmyymälä (nAuhAlA oy)

Tehdasmyymälässä on maan laajin nauha- ja nauhatuotevalikoima. 
Kuminauhoja, kengännauhoja, vöitä, olkaimia, sidontaremmejä, nyö-
rejä, talutushihnoja, retkiremmejä, kankaita, kuormasidontalaitteita, 
nostorakseja, nostovöitä ja erilaisia solkia ym.

KuvittAJA mArJAliisA pitKärAnnAn (s. 1941 – k. 2003) 
KesäAtelJee

Museon välittömässä yhteydessä entisessä ompelimossa voitte tu-
tustua tämän Killinkoskelta kotoisin olleen edesmenneen tunnetun 
ja tuotteliaan kuvittajan tuotantoon. Marjaliisa muistetaan eritoten 
Suomalaisista jouluaiheisista kuvituksistaan myös maailmalla.

Killin KAlleriA 

Vanhaan pannulaan (pannuhuone) on rakennettu erikoinen kaksita-
soinen näyttelytila. Galleriassa on koko kesän ajan kolmen viikon vä-
lein vaihtuvia näyttelyitä. Kaikkiin näyttelyihin on vapaa pääsy.

vAnhoJen opetustArviKKeiden 
KoKoelmA

Kyläyhdistyksen (mm. lakkautettujen kyläkoulujen varastoista) hank-
kimat esineet tuovat varmasti monia muistoja mieleen. Tämän pysy-
vän koulutarvikenäyttelyn yksi suosikkiesineistä on Nokia-merkkiset 
kumiset lypsyutareet. Huom. näyttelyn tavarat eivät ole myytävänä 
joitakin opetustauluja lukuunottamatta. 

vAloKuvAAmo tenholA

Kamerataivaan yhteydessä sijaitseva näyttely esittelee Killinkos-
kella toimineen entisajan valokuvaamon kalustoa. Kävijä voi myös 
halutessaan poseerata Tenholan kauniin alkuperäisen taustakan-
kaan edessä.

vpK:n WAnhAn pAloKAluston näyttely

Mikkelikutomon hallin välittömässä yhteydessä on Killinkosken 
Vapaapalokunnan kokoama sammutuskaluston näyttely.

KeiJumöKKi

Taiteilija Linda Peltolan keiju- ja fantasia-aiheinen kesänäyttely Wan-
han Tehtaan puistoalueella sijaitsevassa pienessä punaisessa mökis-
sä (entinen tallimestarin mökki) Lisätietoja: www.keijumokki.com
Avoinna 11.7.–25.7.2015 Ma–Pe 12-17, La 12–15, Su 12–17

WWW.KillinKosKi.fi

nostAlgiset lelut

Nalle- ja leluaiheinen pysyvä näyttely Mikkelikutomon tiloissa.

Kylämuseo: Killin pArturi-KAmpAAmo

Killinkoskella 1930-luvulta asti toimineen parturi-kampaamon  
välineistönäyttely.

Josef stenbäcK JA KillinKosKi

Mikkelikutomon hallitilassa Suomen kuuluisimman kirkkoarkkitehdin 
tuotantoa esittelevä pysyvä näyttely. Stenbäck on suunnitellut mm. 
Killinkosken kirkon sekä asuinrakennuksia, navetan ja Wanhan nau-
hatehtaan vanhimmat osat.



Killinkosken puukirkon (joka valmistui 1928) suun-
nitteli Suomen tuotteliain kirkkoarkkitehti Josef 
Stenbäck, ja se jäikin hänen viimeiseksi toteutetuksi 
työkseen. Kirkko on yksi hänen tuotannossaan har-
vinaisista puukirkoista. 

Josef Stenbäck oli vahvasti sitä mieltä, että kirkko-
jen ainoa oikea rakennusmateriaali on kivi, ja ennen 
kaikkea graniitti. Hän suostui kuitenkin suunnitte-
lemaan Killinkoskelle puukirkon, koska hän oli nau-
hatehtaan perustajan Petter Gustaf Holmin lanko ja 
itsekin osakkaana kehruu- ja nauhatehtaassa. 

Osakkuudestaan johtuen hän on myöskin suunni-
tellut nauhatehtaan 1908 ja 1922 valmistuneet teh-
dastilat. Kirkon rakennustarvikkeet lahjoitti pääosin 
P.G. Holmin johtajapariskunta Edith Rönnqvist ja 
Carl Neu. Rakennussuunnitelmat sotki alkanut maa-
ilmansota. Kirkkohankkeen rahoittajat ja toteuttajat 
Carl Neu Saksan kansalaisena ja Edith Rönnqvist hä-
nen puolisonaan karkotettiin Suomesta (Venäjä ja 
Saksa olivat sodassa keskenään). Uusi tehtaanjohto 
ja työntekijät olivat sitä mieltä, ettei Killinkoskella 
kirkkoa tarvita vaan työläisten asuntoja, ja niin kirk-
koon varatuista hirsistä rakennettiin ns. Ryttylän työ-
läisasuntola. Kaikkien yllätykseksi Carl ja Edith Neu 
palasivat sodan päätyttyä nauhatehtaanjohtajiksi ja 
joutuivat lahjoittamaan uudet rakennuspuut ja kirk-
ko valmistui 1928 vuosia aiottua myöhemmin. 

Vuonna 1921 perustetun Killinkosken Rukoushuo-
neyhdistys ry:n tavoitteena oli kirkon ja hautaus-
maan saaminen kylään. Rukoushuoneyhdistys 
huolehti myöskin papin ja suntion palkoista. Kil-
linkosken kirkko ja hautausmaa olivatkin- Suomen 
luterilaisen kirkon yhteydessä harvinaisessa ”yksi-
tyisessä omistuksessa” aina vuoteen 1977 saakka, 
jolloin Rukoushuoneyhdistys lahjoitti ne Virtain 
seurakunnalle.

Killinkosken kirkko, edesmenneen Killinkoskelaisen 
kuvittajan Marjaliisa Pitkärannan maalaamana.

KillinKosKen KirKKo

Killinkosken kirkon esittelystä 
ryhmille kesäaikana voi sopia 
kyläyhdistyksen kanssa. 
Yksittäiset tutustumiskäynnit 
tied. Virtain Srk:n kanslia 
p.044-722 5450.

Killinkoski-päivien aikana 
kirkossa on esittely 
la 25.7. klo 10–14. 
Su 26.7. on messu klo 10.

shoppAilupäivä 
KillinKosKellA

Killinkosken toripäivät

Jo toistakymmentä vuotta järjestetty toripäi-
vä Killinkoskella on yksi alueen suosituimmista 
markkinoista. Runsaasti torimyyjiä, keräilijöitä, 
rompekauppiaita ym. Viihtyisää toriohjelmaa 
koko perheelle. Toritapahtuma on aina vuosit-
tain heinäkuun viimeisenä lauantaina. 

Vuonna 2015 toripäivä: la 25.7. klo 8–15 
(rompetori pe 24.7. klo 15–19)

Tehdasmyymälä

Monipuolinen valikoima nyörejä, vinokaitalei-
ta, kanttinauhoja, kuminauhoja, nostovöitä, 
nostorakseja, talutusremmejä, kengännauhoja, 
nostoliinoja, retkiremmejä, solkia, kuormansi-
dontaliinoja, tarranauhoja  olkaimia, 
artek-nauhaa, edullisia alepusseja ym. 
TULOSSA: matonkuteita.

Myymälässä myös laaja postikorttivalikoima, 
kodinsisustustavaraa ja muuta kodin tarpeis-
toa.

Kyläkirpputorihalli

Suosittu 500m² laajuinen kirpputorihalli enti-
sessä silkkikutomossa. Tule tekemään löytöjä 
ja tonkimaan romuja ja aarteita! Lisäksi suur-
ten tavaroiden kirpputori ja kirjakirpputori. 
Tiedustelut koskien kirpputoreja: 
puh. 046 889 2870

viihtyisä museokahvila

Shoppailupäivän päätteeksi on mukava virkis-
täytyä kahvikupposen äärellä ja tuoreita, vas-
tapaistettuja maankuuluja munkkeja nautiskel-
len.



Toimintaamme tukevat:

Inka Oy
 

Inkantie 62 
34980 Killinkoski

 
Puhelin: 010 2144 100 

Pirkanmaan ELY
tukee hankkeitamme.

NAUHALA OY
Tehdasmyymälä Killinkoskella.

Maan laajin remmi- ja nauhatuote-
valikoima.

www.Inka.fI

Inka on aloittanut toimintansa Killinkoskella 
jo vuonna 1898. Yritys on erikoistunut 

korkealaatuisiin nauha- ja nyörituotteisiin 
joita valmistetaan teollisiin tarpeisiin useille 

eri toimialoille sekä Suomeen että ulkomaille. 
Alan johtavana yrityksenä Inka on 

tunnettu korkeasta laadusta ja hyvästä 
palvelukyvystään. mYYmäLä AvOiNNA: 

mA–PE 10–17, LA 10–15, SU 12–17
(1.1.–31.3. la 10–14, sulj. su)

Lindavision

w w w. l i n d a v i s i o n . n e t

Graafinen suunnittelu ja taittotyöt.
Esitteet, kirjat, ilmoitussuunnittelu ym.

Puh. 0400 - 735 758 
www.killinkoski.fi/nauhala.html

Valikoimassa myös lahja- ja 
sisustustarvikkeita

Killinkosken sijainti

yhteystiedot

Killinkosken Kyläyhdistys ry.
Inkantie 60, 34980 Killinkoski

Puhelin INFO: 0400-453 054

Sähköposti: killinkoski@killinkoski.fi
Nettisivut: www.killinkoski.fi

                  Killinkoski Wanha Tehdas

Killinkosken teollisuustaajama sijaitsee Virtain ja 
Ähtärin puolessa välissä kantatie 68:n varrella.

GPS koordinaatit Wanhalle nauhatehtaalle:
Lat: N 62º 24’ 13.27” 
Long: E 23º 53’ 26.65”



 Killinkosken 
TAPAHTUMAKALENTERI 2015

Kylätapahtumat:

30.4. Killi jättiläisen lakitus klo 19
15.5. Wanhan tehtaan kaikki kohteet avataan
19.6. Juhannuskokko uimarannalla klo 21 (säävaraus)
24.7. Peräkonttikirppis klo 15–19
25.7. Toripäivä sekä kortti- ja keräilytapahtuma klo 8-15. 
Monipuolista toriohjelmaa koko perheelle, tori-isäntänä Ju-
hani Viita. Tiedustelut ja varaukset: killinkoski@killinkoski.fi
29.8. Wanhan Tehtaan Venetsialaiset klo 19 alk. 
          esiintymässä Anna Hanski Duo
15.9. Wanhan tehtaan kirpputori sulkeutuu

Kesän 2015 taidenäyttelyt:

1.6.-28.6. Galleria Killin Kalleriassa taidenäyttely: 
Eila Pajula, Niina Keltanen, Anna Häyrynen, Sini Partanen
1.7.-2.8. Galleria Killin Kalleriassa: Niina-Anneli Kaarnamo
11.-25.7. Keijumökki – Linda Peltolan taidenäyttely avoin-
na (www.keijumokki.com)
4.8.-30.8. Galleria Killin Kalleria (vapaa)

Kamerataivaan valokuvanäyttelyt:

1.-28.6. Late Järvinen – historiallisilla märkälevymenetel-
millä tehtyjä isoja muotokuvia
1.-31.7. Petteri Kokkonen – valokuvanäyttely Wanhan 
tehtaan suurhallissa
1.-31.7. Kuuluisan lehtikuvaajan Seppo Saveksen muisto-
näyttely
3.-30.8. A vous de voir, Teille nähtäväksi – Claire Tabbach, 
Ranskalaisen valokuvaaja impressionistisia kuvia
1.-30.9. Eino Perälahti AFIAP – Elettiinhän sitä ennenkin

Kurssit Kamerataivaassa 2015

5.-7.6.2015 Stereokuvauskurssi.
Max 10 hlö. Työpajatyyppinen koulutus stereokuvauksen 
alkeisiin, Luentoja + työpaja. (Kouluttaja: P.J.Sandell)  

12.-14.6.2015 Ison koon kameran peruskurssi, I.K.Inhan 
hengessä.
Max 6 hlö. Työpajatyyppinen koulutus ison koon kuvauk-
sen alkeisiin huomioiden vanhat materiaalit ja kamerat. 
Kuvausretket I.K.Inhan maisemiin. mm. Torisevan rotko-
järvet. Luentoja + työpaja. (Kouluttaja: T.Haapalahti)  

26.-28.6.2015 Filmikuvauksen alkeet, ottaen huomioon 
I.K.Inhan juhlavuoden
Max 6 hlö. Työpajatyyppinen koulutus filmikuvauksen 
alkeisiin kino ja keskikoon kameroilla, huomioiden vanhat 
materiaalit ja kamerat. Sopii niille jotka eivät ole koskaan 
kuvanneet filmille. Kuvausretket I.K.Inhan maisemiin. 
Luentoja + työpaja. (Kouluttaja: T.Haapalahti)  

2015/7 Vedostuskurssi
Max 6 hlö. Työpajatyyppinen koulutus perinteisen hopea-
vedostukseen. Luentoja + työpaja.
(Kouluttaja: O.Jaakkola, Hopeavedos.fi)  

2015/7 vaihtoehtoiset vedostukset, jalovedostus
Max 6 hlö. Työpajatyyppinen koulutus, mm. syanotypia, 
ruskovedostus, jne. Luentoja + työpaja.
(Kouluttaja: O.Jaakkola, hopeavedos.fi)  

2015/7 Märkälevytyöpaja
Max 6 hlö. Työpajatyyppinen koulutus märkälevykuvauk-
sen alkeisiin. (Tintype) Luentoja + työpaja.
(Kouluttaja: Late Järvinen) 

Killinkosken kyläteatteri esittää 
Tohtorin timmit mimmit
Kaksinäytöksinen komedia, käsikirjoitus: Simo Perämäki
ohjaus: Margit Carpelan. Esitykset Killinkosken Työväentalol-
la (Inkantie 33, samassa rakennuksessa kuin Korven Kievari).

ENNAKKONÄYTÖS: Perjantaina 5.6.2015, kello 19.00
ENSI-ILTA: Lauantaina 6.6.2015, kello 19.00
Lisätietoja ja esitysajat netissä: www.killinteatteri.com

______________________________________________
Pidätämme oikeuden tapahtumakalenterin muutoksiin.
Lue lisää ajankohtaisista tapahtumista www.killinkoski.fi

Julkaisija: Killinkosken Kyläyhdistys ry. 2015
Painatus: Keuruun Laatupaino
Taitto: Lindavision
Kuvat: © Linda Peltola (ellei toisin mainita)
© Juhani Latoniemi (Valokuvaamo Tenhola ja Suomen Kameramuseo)
© Taisto Lehtokangas (Killi-Jättiläinen)
© MLP-säätiö: (Killinkosken kirkko, Marjaliisa Pitkäranta)


