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Vuonna 1947 Yrjö Sirolan Säätiö vuokrasi Vanajanlinnan alueen perustamansa Sirola-opiston käyt-
töön. Vanajanlinna toimi aluksi kesäisin myös lomakotina ja juhla- ja tanssitilana, mutta jo 1950-
luvulla koko alueen toiminta keskittyi yhteiskunnalliseen kansanopistotoimintaan. Säätiö osti Vana-
janlinnan rakennukset ja maat vuonna 1956. Kaupanteon jälkeen luovutettiin rintamamiesten pienti-
la- ja asutuskäyttöön yli puolet kartanon maista ja osa myytiin silloiselle Vanajan kunnalle. Maata 
Säätiön omistukseen jäi noin 34 hehtaaria. Sirola-opiston toiminta loppui alueella 1994. Yhteiskun-
nallinen murros ajoi kansanopistotoiminnan yli ja ohi huolimatta siitä, että opisto viime vuosinaan kes-
kittyi viestinnän ja tiedotusalan oppilaitokseksi poliittisen koulutuksen romahdettua 1980-luvun aikana. 

Vuonna 1996 Hämeenlinnan kaupungille syntyi etuosto-
oikeus Vanajanlinnaan ja neuvottelujen jälkeen linna ja maa-
alueet siirtyivät kaupungin omistukseen n. 10 mmk:n kaup-
pahinnasta. Kaupanteon yhteydessä sovittiin linnan irtaimis-
tosta siten, että osa siirtyi Hämeenlinnan kaupungille ja osa 
linnan vuokralaisena toimivalle Vanajanlinna Oy:lle. 

Kansanopistotoiminnan loputtua linnan päävuokralaisena 
toimi Yrjö Sirola-säätiön pääosin omistama Vanajanlinna Oy. 
Hämeenlinnan kaupungin ostettua linnakiinteistön kaupunki 

tuli mukaan Vanajanlinna Oy:n noin 19 % omistusosuudella. Tammikuussa 1998 tapahtuneen yri-
tyskaupan myötä Vanajanlinnan Oy:n omistajiksi tulivat Mika Walkamo ja Harri-Pekka Vihma. 

Nykyisin Vanajanlinnassa järjestetään kokous- ja koulutustilaisuuksia sekä yritysten pr-tilaisuuksia ja 
perhejuhlia, kuten hää- ja sukujuhlia. Vanajanlinnan alueella on useita erilaisia ravintolasaleja ja 
kokoustiloja sekä vuodepaikkojakin 150. 

ÄLLISTYTTÄVIÄ TOTUUKSIA MYKRISTÄ 

Itäsuomalaiset ja karjalaiset käyttävät sanaa kopra kun tarkoittavat kouraa, otra kun tarkoit-
tavat ohraa, atra kun tarkoittavat auraa ja mykrä kun tarkoittavat myyrää. Helsingin Sano-
mien Nyt-liitteessä on ollut tapana esitellä ajankohtainen viikon eläin. Kuluvan vuoden ke-
säkuun puolivälissä ilmestyneessä lehdessä oli seuraavanlainen juttu maamyyrästä. 

Kontiainen eli maamyyrä on ällistyttävä eläin. Paritteluaikana koiraan testosteronimäärä on valtava. 
80 grammaa painavan maamyyrän kivekset painavat 2 grammaa. Se on sama, kuin jos 80 kiloa 
painavan miehen kivekset painaisivat 2 kiloa. 

Maamyyrät ovat muutenkin erikoisia tyyppejä: ne elävät neljän tunnin 
sykleissä. Maamyyrät valvovat neljä tuntia ja nukkuvat neljä. Kaikki sa-
man alueen asukkaat noudattavat samaa sykliä. 

Maamyyrät asuvat maan alla, missä niillä on omat reviirit ja omat käytä-
vät, joissa ne juoksevat hurjalla vauhdilla. Koiras saattaa kiima-aikaan 
kipittää käytävissään 20 kilometriä päivässä. 

Lehdot ovat maamyyrien suosikkiasuinpaikkoja, koska niiden muhkeas-
sa maaperässä on hurjat matomarkkinat. Yhdellä neliökilometrillä voi olla 
250 grammaa matoja. Lehtojen maaperä on kuin myyrien maanalainen 
McDonald’s, jossa on lihaa kaikkialla minne vain päänsä kääntää. 

Ai niin, vielä sellainen suloinen juttu, että maamyyrä ei näe tihrusilmillään 
melkein mitään. Mutta hajuaisti sillä on huippuluokkaa. Se haistaa ma-
don metrin päästä. 

 
Sami Sykkö 
Nyt-liite / Helsingin Sanomat 17.6.2005 

Tšekkiläisen animaatioeloku-
vantekijä, kuvittaja, kirjailija 
Miler Zdenekin (s. 1921) 
luoma Myyrä-hahmo (Krtek). 
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