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LAHJAPÖYTÄMME ON KATETTU
tervetuloa valitsemaan

TAVARATALOSTAMME LÖYDÄTTE MIELEISET 
LAHJAT KOKO PERHEELLE

Isälle :
paita
solmio
aamukengät
käsineet

Äidille :
aamutakki
kerrasto
villatakki
käsineet
kosmetiikkaa

Lapsille :
leluhallista
mieleiset
lahjaesineet

OLETTEHAN JO 
MUISTANEET TEHDÄ 
KINKKU-JA KALKKUNA 
TILAUKSENNE

,, v '

Vkauppakunta
KOKO PERHEEN JOULULAHJATALO

AUTONAISTEN JA -MIESTEN LAHJAT SHELL HUOLTAMOSTA

... joka säälle 
parasta 
päälle... 
sen merkki on

KOKO PERHEEN 
VAATEHTIMOSTA
LÖYTÄVÄT VIRTOLAISET

• Mieleiset joululahjat

• Lämpöiset talviasusteet

• Edulliseen hintaan

SUURVALIKOIMASTA ON HELPPO VALITA

VAATETUSLIIKE E. TAMMINIEMI
Virrat - Puh. 5388



KANSAN LEHTI -
SINUNKIN LEHDEKSESI

Kotiseutummekin - VIRTAIN - tapahtumista kertoo 
KANSAN LEHTI uutisin, kuvin, artikkelein
OTA YHTEYS

virrat 5239
TYÖVÄEN JOULULEHTI

kotien joululukemistoksi

LIIKERINNE PALVELEE

MUOTI- JA KÄSITYÖLIIKE KIVISTÖ
Virrat - Puh. 5166

HYVÄÄ JOULUA ja
ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

toivotamme asiakkaillemme!

Alan erikoisliike VILJO KOKKO
Virrat - Puh. 5452

VIRTAIN KIRJAKAUPPA PARTURI-KAMPAAMO
SYLVI NIINISKORPI

Virrat - Puh. 5367 Virrat - Puh. 5114

KIITÄMME KULUNEESTA VUODESTA 
ONNEA TULEVALLE VUODELLE Naisten liivien ja asusteiden erikoisliike

HEINOLAN HUONEKALULIIKE
Virrat

ISKU-edustaja

TARJA—ASU
Virrat

KAUNEUSHOISOLA
Britta Ykspetäjä

HOTELLI TARJANNE

puh. 5454
Virrat

Virrat - Puh. 5493

Kasvo - käsi - ja jolkahoitoa 
hierontaa Tilauksesta myös iltaisin

Toivotamme asiakkaillemme
Hyvää Joulua ja Onnellista
Uutta Vuotta

PUKUPISTE
Tervetuloa JUNTUSEN VALOKUVAUSLIIKE



JOULU-ILTA RINTAMALLA

VERNERI LIINAMAA

Säkeitä neljännesvuosisadan takaa 
"Kunnia korkeuden Jumalalle ...!” 
Laskeuu illan hämy taivaan alle, 
soi jouluvirsi korven sydämestä.
Kuu kohotessaan tumman taivaan teille 
nyt tahtois sodan jäljet maasta pestä 
ja hopein haavoitetut kuuset koristaa, 
ne kaikki tehden joulupuiksi heille, 
jotka ei kodin kuusta nähdä saa.
”Ja maassa olkoon taivaallinen rauha . .. ! 
On ehtoon tuuli lempeä ja lauha 
kuin saapuisi se kotipihan yltä.
Maan sydän lyö taas rauhallisin sykkein, 
on hetkiseksi laannut jymy tykkein, 

iljaisuus pyhä maan ja taivaan täyttää,
ja\illan tähti näyttää
kum kynttilältä äsken sytytetyltä. 
”Nyt\ihmisillä olkoon tahto hyvä . ..!” 
Valaistaan lampuin korsu pimentyvä, 
sen ikkunaan kuu kuviansa piirtää 
ja ajatukset kotipirttiin siirtää.
Nyt yksinäiseksi ei kukaan jää, 

yvä mielet lämmittää. 
in enkellaulu täälläkin nyt soisi 

öisi
'fottoman valon mieliin loisi.



KUNNIA OLKOON JUMALALLE KORKEUKSISSA 

JA MAASSA RAUHA

VIRTAIN
JOULU

Näin itsenäisyytemme juhlavuotena meillä 
kaikilla on suuri kiitollisuudenvelka heille, jotka 
ovat kaatuneet ja taistelleet Isänmaamme va
pauden saavuttamiseksi ja säilymiseksi.

Virtain Joulu, joka ilmestyy nyt kymmenen
nen kerran kunnioittaa sankariensa muistoa ja 
kiittää elossa olevia, jo veteraaneiksi tulleita, 
paljon kokeneita urhoollisia miehiään, joiden 
ansiota on, että lippumme liehuvat kotisalois
samme puhtaina, joskin lunastettuina kalleim- 
piemme verellä. Lehti pyrkii edelleen puoles
taan tallentamaan vielä pelastettavissa olevaa 
tietoutta kotiseudun menneisyydestä ja valotto
maan nykyistä kehitystä, että hekin, jotka seu
raavat synnyin- ja kotiseutunsa tapahtumia 
jostakin kaukaa, saavat tuulahduksen Virroista 
ja virtolaisuudesta tänä monien uudistusten ai- 
k&ktn&Lena. Se toivoo tuovansa jokaiseen kotiin 

( oikeutti 'jouluiloa ja -mieltä ja herättävänsä kii- 
lollisuudeytiyiteen Korkeimmalle, joka on aut
tanut kotip^äjäämme ja sen asukkaita aina sel
viytymään monista vaikeista ajoista, jotka ovat 
n&UTmriellisesti takanapäin.

VirtqinA Joulu toivottaa rauhaisaa joulua ja 
onnekasta tulevaa vuotta kaikille lukijoilleen 

sjrtArtrttää kaikkia mielenkiinnosta oman ”lap- 
7(5^” eS^He^ikehitämiseksi ja säilymiseksi.

KUSTANTAJA: Virtain Opettajayhdistys —
_____ Virtain Seura

"foT^^^pS: Heikki Heikkilä (vastaava ja 
' -kuvittaja),

Teuvo Lipponen, Paavo Määttänen, 
Anja Ylä-Soini

TALOUDENHOITAJA: Taina Heikkilä 
KANSI: Olli Manninen
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Taas jälleen kaikuu kirkoissamme ja komeilee sanoma- ja joululehtien 
palstoilla tämä kaunis ajatus sanoiksi puettuna, joka toteutuessaan pois
taisi kansaltamme ja myös kaikilta maailman kansoilta monta surua ja 
murhetta.

Maamme itsenäisyyden 50-vuotistaipaleen päättyessä lienee syytä hie
man tarkastella kuinka tarkoin tämä ihana toive on toteutunut. Kuten me 
aikuiset ihmiset muistamme ja nuoriso on saanut eri julkaisuista lukea, 
alkoi maamme itsenäisyys kansalaissodalla, jota on yleisesti kutsuttu va
paussodaksi. Tämän jälkeen melkein kerran kymmenessä vuodessa on 
”paha tahto” saanut vallan ja aiheuttanut vakavia kriisitilanteita, lukuun
ottamatta tätä viimeistä rauhan kautta, joka on kestänyt yli kaksikym
mentä vuotta.

On ollut työttömyyskausia, jotka ovat vieneet joulurauhan niin monesta 
kodista. Ei ole ollut tarpeeksikaan pöydälle pantavaa, puhumattakaan ylensyömisestä ja juomisesta, jotka 
niin läheisesti liittyvät joulun viettoomme. Ei ole ollut varaa antaa lahjoja lapsillemme tai tuttavillemme, 
joka on ollut omiaan viemään jouluilon ihmisten mielestä.

Näin voimme todeta ettei tämä toive ole täysin toteutunut. Mutta voimme myöskin todeta, että meillä on 
kyky unohtaa nämä pahat päivät ja jolleivat ne tyystin unohtuisikaan niin meillä on ollut tahdon voimaa 
painaa ne syvälle sielun uumeniin, josta ne vain harvoin pulpahtavat esille.

Paremman päivän tullessa meillä on ollut voimaa korjata sodan ja työttömyyden aiheuttamat kolhut 
ja jälleen katsoa valoisin mielin tulevaisuuteen.

Meillä on ollut voimaa rakentaa omaa maatamme, omaa kuntaamme ja omia kotejamme entistä ehom
miksi.

Entä mistä olemme saaneet sen henkisen ja jyysisen voiman, jota on tarvittu päästäksemme näin suu
riin saavutuksiin. Eräänä hyvin suurena tekijänä näkisin sen, että olemme saaneet elää omassa, itsenäises
sä ja kansanvaltaisessa maassamme ja toimia sen hyväksi.

Lopuksi lainaan katkelman eräästä Arvo Tuomis n itsenäisyyttämme koskevasta lausunnosta: "Itse
näisessä Suomessa koen tärkeänä — sanoisin kaikkein tärkeimpänä sen, että tämä kansa melkein ylivoi
maisista vaikeuksista huolimatta on säilyttänyt itsenäisyytensä ja vapautensa, että sen lippua eivät ole 
päässeet koristamaan kuninkaan kruunut, hakaristit, eivätkä muut vastaavat ulkomaiset tunnusmerkit, 
vaan se tänä juhlavuotena ja uskoakseni vastaisuudessakin hulmuaa puhtaana siniristilippuna.”

Tähän toteamukseen onkin hyvä lopettaa ja toivottaa Virtain Joulun lukijoille ja kaikille kuntalaisille 
HYVÄÄ JOULUA!

MANU SAARI

Lctptt, on meille Ayrdujuyä, Poika on mei-tte annettu j.a 

hänen nimensä on: Väkevä QumaJla..

Joulun sanoman kirkastamaa iloa ja rauhaa toivottaa 
jäsenilleen

Virtain seurakunta
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A. V. KYTÖVUOR1

JOULUN SANOMA
Olemme varmaan jokainen kuulleet vanhan joululaulun: Heinillä härkien kaukalon. Jo

kaisen säkeen lopussa siinä kertautuvat sanat: Enkelparven tie, kohta luokse vie, rakkautta 
suurinta katsomaan.

Jouluevankeliumissa ovat liikkeellä taivaan enkelit, mutta myöskin ihmiset ovat siellä 
kulkemassa Betlehemiin. Kaukaa Nasaretista olivat lähteneet Joosef ja Maria keisarin mahti- 
käskyn velvoittamina omaan sukukaupunkiinsa verolle kirjoitettaviksi. — Ei aavistanut Au- 
gustus, että hän tällä käskyllä tuli aiheuttaneeksi monisatavuotisen ennustuksen toteutumi
sen ja siten nimensä lähtemättömästi Jumalan valtakunnan historiaan.

Jouluyönä tapahtui Betlehemissä suuria, mutta suuri maailma ei siitä mitään tietänyt: Ei 
Augustus ylimyksilleen, ei Herodes, eivätkä Jerusalemin hengelliset johtajat. — Taivaassa tie
dettiin. Enkelparven tie johti maan päälle viemään ilosanomaa, mutta kenelle? Maan hiljaisil
le, paimenille kedolla. Suuret eivät siitä välitä. "Älkää peljätkö, Vapahtaja, Kristus on tul
lut”, kuului taivaan viesti ja se sai aikaan liikettä ihmismaailmassa "rakkautta suurinta katso
maan”.

Näillä retkillä mekin olemme jouluna. Ajattelemme joulua meillä ja muualla: sen valmiste
lun vaivat, juhlimisen riemut, matkustajien paljous, postitulva, yhtäkkinen arkisen touhun 
hiljeneminen, koko kristikunnan keskittyminen joulun viettoon. Mikä mahti ajasta aikaan 
näin vallitsee, painaa merkkinsä kansojen elämään?

Joulua kantavat pyhät perinteet ja ihmissydämen sammumaton hellyydenkaipuu, mutta 
köyhä ja parhaintaan vailla olisi joulumme, jos s:n ylevyys ja voima olisi vain sen varassa, mitä 
me ihmiset tunnemme ja minkä me säilyttämisen arvoiseksi katsomme. Joulun mahti on siinä, 
ettei se ole ihmisen luomus vaan Jumalan juhla. Hänen, joka niin rakasti maailmaa, "että hän 
antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi 
iankaikkinen elämä.”

"Minä ilmoitan teille suuren ilon." Ilon este on synti. Missä valtaa pitää paha omatunto, 
Jumalan ja ihmisten kanssa selvittämättömät asiat, siellä ei viihdy ilo vaan levottomuus, kat
keruus ja pelko. Näihin sydämiin joulu tahtoo tuoda sanomansa.

Tuo vanha joululaulu kohottaa Betlehemin syntymäihmeen taustalta näkyviin Jeesuksen 
ristin. Niin tahtoo evankeliumi kirkastaa silmämme näkemään, että seimessä lepäävä kirk
kauden lapsi on meidän Vapahtajamme, jonka ristillä on meidän syntiemme sovitus.



ITSENÄISYYDEN JUHLAVUONNA 1967
Itsenäisyytemme 50-vuotisjuhlaa viettäessämme huo
miomme kiintyy siihen, että kaikki kansat, joilta va
paus puuttuu, pyrkivät itsenäisyyteen, ja kaikki, joil
la se on, sitä viimeiseen asti yrittävät puolustaa ja 
että kansat, jotka ovat sen menettäneet, sitä epätoi- 
voisissakin tilanteissa tavoittelevat. Hyvin on muis
tissamme Israelin kansan koko maailmaa ihmetyttä
nyt olemassaolon tahto ylivoimaiselta tuntuvaa vi
hollista vastaan taistelussa, joka ei vieläkään ole saa
nut lopullista ratkaisua. Itsemääräämisessä on siis 
hyviä arvoja, joita tavoitellaan ja puolustetaan. On 
kaikkina aikoina ja kaikissa olosuhteissa osoittau
tunut tosiasiaksi: vieras ei milloinkaan suhtaudu 
lämpimästi toisen kansan asioihin eikä edistä sen 
kehitystä kuin se itse. Tämä on ollut Suomenkin 
kansan käsitys.

Suomen itsenäisyys saavutettiin maailmanhistorial- 
lisesti suotuisissa oloissa viisikymmentä vuotta sitten. 
Mutta pohja itsenäistymiselle on laskettu vuosisato
jen työllä. Tämä maa on suomalaisten asuttama ja 
viljelyksille raivaama. Heidän rakentamiaan ovat ky
lät ja kaupungit sekä niiden väliset yhteydet. Hei
dän kehittämänsä on sivistys ja siihen sisältyvät hen
kiset arvot. He ovat luoneet länsimaiselle pohjalle 
suomalaisen yhteiskuntajärjestyksen, ja maassamme 
eletään vuosisatojen aikana kehitetyn talouden tur
vin. Suomi ollessaan Ruotsin yhteydessä joutui jopa 
sotienkin aikana tulemaan toimeen omin voimin. Lain
kuuliaisena Suomen kansa oli uskollinen hallitsijalle, 
vieläpä suuriruhtinaalleen Venäjän keisarille niin 
kauan kun tämä pysyi Suomen kansalle antamissaan 
lupauksissa ja piti voimassa valtiojärjestystä. Kun 
suuriruhtinas 1899 alkaneena sortokautena osoitti ha
luavansa tuhota Suomen itsehallinnon ja venäläis- 
tyttää maan, suomalaiset katsoivat olevansa uskolli- 
suudenvelastaan vapaita etsimään omaa, itsenäistä 
tietään.

Kun Venäjä joutui 1914 maailmansotaan, siihen 
näytti tarjoutuvan mahdollisuus. Maasta meni nuoria 
miehiä valmistumaan vapaustaisteluun Saksan armei
jaan. Itsenäisyyden toteuttamiseen päästiin vasta Ve
näjän hävittyä Saksalle ja jouduttua vallankumouk
sen pyörteisiin. Silloin senaatti päätti ottaa maan koh
talon suomalaisten omiin käsiin, teki joulukuun 4. 
päivänä 1917 esityksen eduskunnalle Suomen itse
näistämisestä, ja joulukuun 6. päivänä eduskunta ju
listi Suomen itsenäiseksi tasavallaksi. Valtakunnan 
tulevaisuuden suhteen vallitsi erimielisyyttä. Levotto
missa olosuhteissa ei syntyneitä epäluuloja ja risti
riitoja kyetty kuitenkaan selvittämään asiallisesti ja 
rauhallisesti. Maan vapaustaistelu muodostui veri

seksi veljessodaksi. Laillisen hallituksen joukot pääsi
vät jääkäreiden johdolla voitolle toukokuuhun men
nessä 1918.

Uusi valtio oli syntynyt, mtuta oli näin rikkirevitty. 
Jakautuminen valkoisiin ja punaisiin näytti pysyväl
tä. Sen lisäksi tuli katkera taistelu tasavallan ja ku
ningasvallan kannattajien välillä. Kansa valitsi kui
tenkin tasavallan, eikä hallitusmuodosta sen jälkeen 
ole kiistelty. Tasavallalla pyrittiin kansan sisäiseen 
eheyttämiseen, jota pidettiin välttämättömänä maan 
uuden kansainvälisen aseman vakiintumattomuuden 
vuoksi. Kaukonäköiset valtiomiehet työskentelivät 
kansalaissodan haavojen lääkitsemiseksi. Kehitettiin 
yhteiskunnallisia laitoksia ja poistettiin epäkohtia. 
Yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden pohjalla valitun 
eduskunnan ratkaisevaan valtaan perustuva valtio- 
järjestelmä vakaannutettiin ja kuntain itsehallinto 
uudistettiin kansanvaltaisten periaatteiden mukaan. 
Uudistustyötä jatkettiin mm. toteuttamalla 8-tunnin 
työpäivä teollisuudessa sekä torpparien muuttuminen 
itsenäisiksi pienviljelijöiksi. Yleinen oppivelvollisuus 
kohotti ihmisarvontuntoa. Sivistyksen alalla saavutet- 
simmaksi, ja eri piireihin ulottunut kansanvalistus 
kohtti ihmisarvontuntoa. Sivistyksen alalla saavutet
tiin kansainvälisiä tuloksia.

Näin Suomen kansa otti oppia kansalaissodasta. 
Voittanut puoli myönsi monien epäkohtien olemassa
olon ja ryhtyi niitä korjaamaan. Hävinnyt puoli taas 
totesi, että sillä oli sittenkin uudessa itsenäisessä val
takunnassa mahdollisuudet toimintaan vallitsevan 
järjestelmän mukaisesti. Haavat alkoivat kasvaa um
peen.

Kaiken tämän pohjana oli kuitenkin maan talous
elämän kehitys. Suomen teollisuuden tuotteita tarvit
tiin uudenaikaisessa maailmassa. Vaikka elettiin vai
keitakin taloudellisia aikoja, kuitenkin itsenäisyyden 
alkuaikojen kaksi ensi vuosikymmentä olivat jatku
vaa taloudellista nousua. Kaikilla aloilla tapahtunut 
kehitys osoitti, kuinka ratkaiseva muutos parempaan 
oli Suomen oloissa itsenäisyyden saavuttamisen kaut
ta tapahtunut. Kun maailmantilanteessa 1930-luvulla 
tapahtui onneton käänne ja kun ihmiskunta 1939 jou
tui toiseen maailmansotaan ja kun Suomenkin itse
näisyys joutui uhan alaiseksi, kansa taisteli talviso
dassa ja sitä seuranneessa jatkosodassa uhrautuvasti 
vapaan valtionsa säilymisen puolesta.

Vaikka kansanvaltaiseen järjestelmään kuuluukin 
joskus melko kiivailta näyttäviä väittelyjä, suurista 
arvoista vallitsee sittenkin yksimielisyys. Näin on 
erityisesti itsenäisyyden laita. Jokainen kunnon kan
salainen on valmis sen puolesta kaikkensa antamaan.
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ONNEKSI KANSAN JA ISÄNMAAN

Bruno Polku 
SYDÄMIEN LAHJA

Punainen sydän ojentaa
valkoisia krysanteemeja

Kultaiselle sydämelle.
Ne ovat köyhän runoilijan

antama lahja ...
Kukat ovat puhtauden

ja kauneuden symboleja.
Punainen sydän ojentaa

ne palveluksista ja
luottamuksesta

Kultaiselle sydämelle.
Mutta ... Sinä...
Yksi ainoa sydän

Juhlayön sinessä 
valvovan äidin sydän!

Anna Sinä pyhän 
sydämesi symbolit,

punaisen sydämen
ojentamat lumenpuhtoiset krysanteemit

jokaiselle rakastavalle sydämelle
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Meidän aikanamme on paljon yritetty syöttää väärää 
ajattelua varsinkin nuorison keskuuteen itsenäisyy
destä ja isänmaallisuudesta, jos tähän ei anneta oi
keata ohjausta, syntyy tästä kieroutunut käsitystapa, 
joka voi joskus kostautua — silti sotaa kenenkään 
ihannoimatta. Itseäisyys voi olla paljon muutakin. 
Nuorisolle se merkitsee tunnollista valmistautumista 
tehtäväänsä, mikä se sitten lieneekin, kiitollisuutta 
menneitä sukupolvia kohtaan, jotka ovat luoneet poh
jan vapaudelle, vakaata luottamusta siihen, että Suo
men itsenäinen tasavalta on sen kansalaisten uupu
mattoman työn ja uhrausten avulla säilyvä sukupol
vesta sukupolveen ja vuosisadasta toiseen.

TOIMITUS

Asua vapaassa, itsenäisessä isänmaassa, on lahja jon
ka niin usein unohdamme. Näin itsenäisyytemme suu
rena juhlavuotena tahdomme kiitollisina ajatella ja 
muistella lahjaamme.

Historia on tallettanut lehdilleen paljon tekoja, sa
noja ja uhrauksia, joiden ansiosta meillä on itsenäi
syys. Mutta koskaan ei voi kaikki tehty tulla talle
tetuksi, vaan vaipuu aikojen kuluessa ja tekijöittensi 
mukana hiljaisuuteen.

Pitäjässämme elettiin Vapaussodan aikaa viisi
kymmentä vuotta sitten. Tunnettiin pelkoa ja epävar
muutta. Vaskivedellä käytiin taistelu ja joukot kulki
vat sieltä kirkolle. Tämän tien varrella olevan kodir 
äidistä kerron nämä muistelmat. Isä oli lähtenyt, sa
moin kasvattipoika, puolustamaan maan vapautta 
Äiti oli pienten lasten ja naisväen kanssa kotona 
Paossakin oltiin muutama päivä kaukaisemmassa ky
lässä. Kaikkein välttämättömimmät askareet saatiir 
hoidetuiksi. Ja isäkin palasi sitten kotiin. Mutta toi
nen lähteneistä, Eino Mäkinen ei palannut. Häner 
nimensä kirjoitettiin sitten aikanaan Virtain sankari- 
hautapatsaaseen. Kotiin syntyi poikakin kuin lupauk
sena alkavasta rakentavasta rauhantyöstä, nuoren it
senäisen isänmaan hyväksi. Tänä sanottuna vuonne 
syntyneitä kansa puhutteli "kahdeksantoista” vuoder 
lapsiksi. Heidän sitten aikanaan tullessa rippikouluur 
pitäjämme rovasti Paunu puhui heille heidän histo
riallisesta ja velvoittavasta syntymävuodestaan.

Nyt elettiin vuotta 1939. Miehet lähtivät jälleer 
isänmaan puolesta. Kertomuksemme kodista ei lähte
nyt tällä kertaa isä, vaan jo miehiksi kasvaneet pojat 
Äiti muisti rukouksin poikiaan. Joulun alla saapu: 
tieto pojan kaatumisesta. Oman surunsa kätkien läht: 
äiti viemään surusanomaa poikansa nuorelle vaimol
le. Jatkosodan lopulla kaatui toinen poika. Hän oli 
syntynyt Vapaussodan mainingeissa ja lähti nyt rau
han maille saattajina tuiman taistelun äänet. Tyynesti 
otti äiti surun vastaan, vaikka kylmä rautakoura sy
däntä pusersi. Lohduttavalta tuntui sotiläspapin kir
je, jossa hän kertoi pojan täyttäneen tehtävänsä ur
hoollisesti joukkueensa johtajana. Äiti omisti poikan
sa muistolle lauseen: "Suo nuoren sankarin uhrin tul
la onneksi kansan ja isänmaan”.

Kesäisin toi äiti kotipihan kukkia ja syksyisin ha
vuseppeleet sankaripoikiensa haudoille. Vuodet ku
luivat, "onneksi kansan ja isänmaan” ovat miesten 
teot ja uhrit siunaantuneet. Saamme elää vapaassa 
maassa. "Äidin askel lyheni ja pysähtyi” syyspäivän 
kallistuessa iltaan. Äiti on saavuttanut sankaripoikan- 
sa. Vain kaksi valmista havuseppelettä kertoi hetken



ELÄMÄNI ILOA JA SURUA

Hilja Härkönen 70 - vuotispäivänään 
Hilja Härkönen kertoo
Tyttönimeltäni olin Soininen, synnyin Karttulassa 
1894. Siskoni oli mennyt Helsinkiin ja niin minäkin 
lähdin sinne ja pääsin hotelli Hospitziin hissi tytöksi. 
Samassa hotellissa minulla oli huone erään tytön 
kanssa. Olin tottunut vähitellen kaupunkielämään, 
kunnes sitten v. 1918 kerran keskellä päivää kuului 
laukausia kadulta. Me tytöt ryntäsimme parvekkeelle 
katsomaan, mitä siellä tapahtui. Voi kauhistus, siellä 
venäläiset upseerit ja suomalaiset mellakoivat. Mie
hiä ammuttiin ja ihmiset juoksivat hädissään ja etsi
vät turvapaikkaa, he tulivat sinne hotelliinkin, ja jot
ka siellä jo olivat, eivät uskaltaneet heti lähteä. Ka
dulla makasi kaatuneita niin, että yksi meidän ty
töistä pyörtyi siellä parvekkeella. Ne olivat kai aloit
taneet yhteenotot Rautatientorilla ja menivät Kaisa - 
niemeen päin. Se olikin ainut kerta kun me näimme 
niin läheltä niitä. Hotellissa kävi venäläisiä upseereja 
tarkastamassa ja ne syynäsivät kaikki komerotkin, 
ettei vaan piilotella ketään venäläisiä miehiä. Monet 
tytöt kun aivan seurustelivat venäläisten upseerien 
kanssa ja ne oli ihan kai kunnollisia, ettei niitä tar
vinnut pelätä. Ne toiset tulivat sinne kauempaa ja 
olivat kai saaneet käskyn aloittaa mellakat. — Niin 
vain kävi, ettei meidän hotellista löytynyt yhtään ve- 

☆ ☆ ☆

vielä äidistä, joka oli sankaripoikiensa arvoinen vii
meiseen syksyynsä asti. Tämä äiti on vain yksi pitä
jämme monista sankariäideistä. Hiljainen kunnioitus 
Heille kaikille.

näläistä, niin kuin oli sanottukin, vaikka eihän ne 
meitä ymmärtäneet. Niillä oli oikein kiväärit olalla, 
kun tarkastuskierrosta pidettiin.

— Samana vuonna minä lähdin Jokelaan, jossa oli 
valtion koetila. Siellä minä olin ensin "emännän kä
tenä”. Samoihin aikoihin tutustuin tulevaan mieheeni, 
Onni Härköseen. Ajattelin kyllä lähteä sieltä poiskin, 
kun minua olisi tarvittu kotona, mutta professori Jan
ne Walmari oli varmaan saanut vihiä seurustelustani, 
kun sanoi: "Neiti Soininen ei lähde täältä pois, en
nen kuin on miehen löytänyt itselleen!” — Karjakko 
myös houkutteli minua apulaisekseen ja kun hän me
ni naimisiin, pääsin minä hänen sijalleen. Kun minä 
sitten vuorostani otin "ratkaisevan askeleen”, tuli mi
nun jälkeeni mieskarjakko. Ne vissiin ajattelivat saa
vansa näin pysyvän "mullipojan”. — En minä heti 
lähtenyt, minua virkistettiin vaihtelulla ja tehtiin va
kituinen lypsäjä. Se oli sitä aikaa, jolloin lypsettiin 
viisi kerta vuorokaudessa. Ensin 4:n aikaan, sitten 
klo 9, 12, 15, ja viimeksi klo 18 jälkeen ja yritettiin 
päästä sieltä pois viimeistään klo 20. Lehmiä oli yh
teen aikaan toista sataa ja hevosia 17. Kaikki lehmien 
ruoka höyrytettiin, Tuorerehukin silputtiin ja isoissa 
kattiloissa höyrytettiin. Sinne pantiin perunat, kaikki 
jätteet ja kalat. Ensin otettiin kaloista kyllä ruodot 
pois, mutta minä sanoin, että tekeehän ne savolaiset 
kalakukkoja ja eikä niissä ruodot tunnu, kyllä ne 
tuollakin pehmenevät. Niin sitä sitten kokeiltiin sa
volaisten patenttilääkettä ja kyllä se onnistui. Leh
mät söivät sitä "puppua” niin, että niille piti olla sitä 
aina. Sitä tehtiinkin niin, että vuorokausi annettiin 
hautua ja uusi satsi laitettiin heti entisen tilalle.

V. 1921 metä ei enää pidätellyt mikään, meillä oli 
toisemme, ja ennustus oli käynyt toteen, että miehen 
kanssa lähdin. Karstulaan rakensimme mökin ja maa
takin hankimme 20 ha. Mieheni sisko, Rosa Tavas- 
maa tuli sitten kerran meitä katsomaan "Ristolaan”, 
ja hän piti sitä paikkaa vähän meille ja hänelle itsel
leen niin "eristävänä” ja hän sanoikin: "Tulkaa Vir
roille!” Onnihan oli syntynyt Kalettomassa, entises-

Härkösen perhe silloin, kun nuorin 
tytär ei ollut syntynyt
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sä "ruunun” torpassa, mutta silti sanoi: "Ikinä en tule 
Virroille!” Kuteinkin siinä sitten niin kävi, että ad
venttina 1927 meidät löydettiin Virroilta. Rosa oli 
vuokrannut Metsolan ja tarvitsi meitäkin tukenaan 
töissä, silloinhan oli se kesävieraiden paljous. Me 
asuimme siellä saunakamarissa ja tulimme sitten 
Varpulaan, sillä "Oksala”, oma kotimme valmistui 
v. 1929. Näihin aikoihin tehtiin rautatietä ja meillä
kin oli kuusi miestä kortteeria. Minä kuljetin heille 
kahvia työmaalle. Yritettävä oli kaikin keinoin, sillä 
velkaa oli pitänyt tehdä. Meillä oli kaksi lehmää ja 
sikojakin pidettiin ja viimeksimainittuja myytiin ai
na jouluksi.

Sitten alkoikin talvisota. Siekkiskyläsiäkin kaatui 
heti ensimäisissä rytäköissä, ensimmäisten joukossa 
Yrjö Ninimäki ja Hugo Laine. Sitten kaatuneita ru
pesi tulemaan ja niitä tuotiin kappelin kellariin laa
tikoissa ja siellä niitä sulateltiin arkkuun laittamista 
varten. En minä niitä hirvennyt nostella, kyllä mie
het sen tekivät. Se oli niin kamalaa, ettei siitä viitsi 
edes enempää muistella. Sitten ne sieltä kuljetettiin 
hevosilla, haudattiin ja siunattiin sankarihautaan ja 
seppelten laskun jälkeen ammuttiin aina kunnialau
kaukset, — Sitten Onni joutui työkomennukselle jo
honkin Itä-Karjalaan ja minä jäin lasten kanssa ko
tiin yksin. Yritin kaikella tavalla hankkia leipää toi
meentuloa varten. Kävin pyykillä taloissa. Kerrankin 
olin pyykillä Rajaniemen pappilassa. Siellä oli silloin 
pastori Korppi-Tommola. Hänellä oli leikkisä rouva, 
joka tapasi sanoa: "Minä olen Elli Elisabet Betrell, 
ettäs sen tiedät!” jos joku ei muistanut oikein hänen 
nimeään. Niin sinne rantasaunalle tuli rouva sano
maan, että teille soitti Rosa Metsolasta ja käski heti 
mennä kotiin. Siinä samassa mun kävi semmoinen 
vihlaisu koko ruumiini läpi ja minä heti arvasin, et
tei hyvä seuraa, kun hän soitti, eihän hän tavalli
sesti. Kotona sain tietää, että mies oli kuollut juna
onnettomuudessa Kouvolassa rintamalta työkomen
nukselta poispalatessaan huhtikuussa 1940.

Poikani, Reino Olavin kaatuminen toi taas lisää su
rua. Tästä oli saanut tietää ensin tyttäreni meijerillä. 
Moksun Matti, Reinon toveri oli tuonut tiedon käy
dessään lomalla. Tytär ei siitä puhunut kotona kelle
kään, vasta kerran kun olin niittämässä heinää ra
danvarressa, niin hän huusi: "Äiti tule tänne, sinulle 
tuli kirje!” Luettuani sen sain tietää, että se oli ta
pahtunut Kannaksella 6. 7. 1943.

Toivuttuani liikutuksestani, pystyin vain toteamaan, 
kun miehet meni: "Nyt tuli kaiken loppu! Elämästä 
ei tule mitään!” Talon velkakin lankesi maksettavaksi 
juuri tuolloin — jos vielä koti menisi lapsilta; "vie
däänkö heiltä kaikki!” — Mutta nyt ne on ohi, ei 
kaikki vaikeudet aina tule mieleenikään, mutta mie-

METSÄN JOULULAULU
Mun oksaini humu
päin joulun kirkkaita tähtiä kohoaa, 
se on kiitokseni,
johon yhtyy myöskin taivas ja talvinen maa. 
Herra, vastaan ota 
urkuääneni virsi nöyrä ja vaatimaton 
Sun armosi suuri
yli latvaini laulun rauhasi laskenut on.
Mä lahjoitan kuuset,
jotka kynttilöin loistavat yöhön pimeään 
ja lapset seimen
myös viestinsä kertovat keskellä lumen ja jään. 
Oi rauhasta tästä,
joka onnella tänään täyttää sydämen,
on kertova myöskin
nyt koraali korven ja hymni metsien.

VERNERI LIINAMAA

heni ja poikani kaatumista en voi unohtaa koskaan, 
— elämä jatkuu sittenkin, sillä tiedän, että he ovat 
uhrinsa antaneet isänmaalleen — äidilleen.

VIRTAIN SEURAN 
TYÖVAINIOILTÄ

Kulunut vuosi toteutti erään kauan elätetyn toiveen 
saada kotiseutututkimusretkikunta kuntaamme tal
lentamaan vielä muistissa olevan kotiseututietouden. 
Tampereen yliopiston kansanperinteen laitoksen joh
tajan, dosentti Erkki Ala-Könnin asian harrastuksen 
ja pätevän johdon alaisena saatiin kerätyksi n. 150 
tuntia nauhoitettua kerrontaa, mikä kohdistui lähin
nä kunnalliseen ja seurakunnalliseen toimintaan sekä 
työväenliikkeen alkuvaiheisiin Virroilla. Pirteät opis- 
lijanuoret ystävystyivät monen vanhemman polven 
kertojan kanssa, ja näitä rattoisia tarinahetkiä muis
tellaan lämpimin mielin täällä.

Toinenkin tärkeä askel kotiseututyön, lähinnä mu
seotoiminnan alalla otettiin, kun Liedenpohjan kyläs
sä pantiin alkuun opettaja Voipa Sulkavan Museon 
rakentaminen Virtain Seuran tukemana. Keräilijänä 
ja kuvanveistäjänä tunnetun opettajan arvokas koti- 
museo on tarkoitus sijoittaa Yhteistalon tontille siir
rettävään vanhaan tuvan ja kamarin sisältävään ra
kennukseen. Asialle lämmenneitten kyläläisten yh
teisvoimin on rakennustoimet jo pitkällä. Näin syn
tyy Virroille jälleen uusi retkeilyn kohde, joka sijai
ten kantatien varrella saa varmaan monen matkailijan 
pysähtymään kauniiseen ja vauraaseen Liedenpohjan 
kylään.
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Kulunut vuosi sisältää vielä erään erittäin mielui
san tapauksen, kun Kotiseutuliiton julistaman koti
seutuyhdistysten joululehtikilpailun ensimmäinen 
palkinto lankesi Virtain Joululle 1966. Kiitokseksi uh
rautuvasta ja tarmokkaasta toiminnasta lehden hy
väksi annettiin toimittajille Kaino Uusitalo, Paavo 
Kyläkoski ja Heikki Heikkilä palkinnot.

Menestyksellisesti edellisenä vuonna alkanutta Vir
tain päivän viettoa jatkettiin tänäkin vuonna. Juhla- 
toimikunnan onnistunut ratkaisu sijoittaa pääjuhla 
Killinkoskelle ja näytelmäilta Vaskivedelle toi esille 
näiden voimakkaiden kylien arvokkaan harrastustoi
minnan ja omaan kotipiiriin kohdistuvan lämpimän 
kotiseututunteen. Killinkoskella olivat juhlan koho
kohtia suurimittaiset kansantanhuesitykset, joissa

oman esiintymisryhmän vahvistuksena oli joukko kir- 
konkyläläisiä sekä voimisteluesitykset. Vaskivedellä 
oli uhrattu määrättömästi työtä ja aikaa Leinosen 
näytelmän "Huutokauppa” valmistamiseen, mutta 
niinpä puolitoistatuhantiselle yleisölle oli täysipainois
ta seurattavaa. Edelläesitettyjen tapahtumien painoa 
punnittaessa ei voi muuta kuin todeta kotiseututyön 
savauttaneen laaja kannatusta ja merkittäviä tulok
sia Virroilla.

Virtain Seuran tulevaa toimintaa ja tehtäviä suun
niteltaessa on todettava työtä riittävän. Kansantietou
den kerääminen saatiin vasta alkuun, valokuvako
koelmat ovat vielä kovin pienet, kaitafilmauksen 
mahdollisuuksiin kansantieteellisten filmien tekemi
seen ei ole päästy kiinni. Vanhaa maalaiskulttuuria 
neen. Matkailun kehittämiseen ja tukemiseen on Seu
ran toiminnassa pyritty voimien mukaan osallistu
maan. Erittäin tärkeää olisi tässäkin mielessä Kitusen 
museon tason kohottaminen sekä vesi- että viemäri
johdon rakentaminen sinne. Ensi kesän suurtapah
tuma "maatalousnäyttely”, velvoittaa monella tavalla 
pitäjäseuraa olemaan valveilla, että kotiseutumme 
kunnialla selviytyisi suurkatselmuksestaan.

SAULI PERÄLÄ

VIRTAIN KANSANOMAISESTA 
RUOKATALOUDESTA

Ulla Harju

Ollessani viime kesänä mukana tohtori E. Ala-Konnin 
johtamalla kotiseuduntutkimusretkellä Virroilla sain 
omakohtaisesti todeta, että Virtain kansanomainen 
ruokatalous on erittäin mielenkiintoinen ja antoisa 
tutkimusalue.

Vuosisadanvaihteen tienoilla ruoka valmistettiin 
useimmissa virtolaisperheissä miltei yksinomaan 
omassa taloudessa tuotetuista ja jalostetuista raaka- 
aineista. Näistä tärkeimmät olivat vilja, peruna, mai
to, liha ja kala. Virkistävänä lisänä käytettiin mar
joja, etupäässä puolukoita, joita syksyisin säilöttiin 
puusaveihin ja -nelikoihin.

Jo vuosikymmenet on vilja jauhettu eri puolilla pi
täjää olevissa myllyissä. Kuitenkin monet vanhukset, 
mm. Sandra Raiskinmäki, muistavat hyvin sen ajan, 
jolloin jauhot tehtiin käsikivillä ja ryynit "tömpät- 
tiin” huhmaressa jollakin piikkipäisellä "tömpällä”.



Lätäkönmäen tuvan takanpuoli
Jauhojen ja ryynien lisäksi valmistettiin kotona myös 
maltaat ja talkkunat. Maltaita käytettiin sahdin sekä 
osaksi kaljan ja mämmin valmistukseen. Talkkunoita 
syötiin viilin ja piimän kera; tehtiinpä joissakin ta
loissa silloin tällöin myös talkkunapepua.

Vuosisadan alussa peruna oli jo syrjäyttänyt edel
täjänsä nauriin. Nauriin käytön aikaisempaa yleisyyt
tä osoittanevat mm. monet nauriiseen viittaavat pai
kannimet. Vanhat naurisruoat, kuten naurispuuro, 
naurislaatikko, naurisleipä ja naurisropsu, ovat käy
neet harvinaisiksi: niissä ollut nauris on korvattu pe
runalla, osittain lantulla. Perunoiden käyttö oli erit
täin moninaista. Niistä tehtiin mm. perunajauhoja ja 
-ryynejä.

Maito hapatettiin puuastioissa ”pohjapiimän” avul
la viiliksi ja piimäksi, jonka "kuoresta” kirnuttiin 
voita. Voi myytiin melko tarkkaan; ainoastaan sun
nuntaisin ja juhlapäivisin sitä annettiin omalle väelle. 
Lehmän poi’ittua saatiin "uutta maitoa”, josta valmis
tettiin leipä- eli juoksutinjuustoa. Juoksuttimena käy
tettiin pikku vasikan "makoa”. Lisäksi uudesta mai
dosta keitettiin "hörkkää” sekä paistettiin pannukak
kua, joskus myös uunijuustoa.

Talven lihavarasto luotiin syksyllä, tavallisesti yh
tenä ainoana "verilöylyn” päivänä, jolloin talon koon 
mukaan teurastettiin yksi tai useampia nautoja, sikoja 
ja lampaita. Lihat suolattiin suuriin tiinuihin, ja ke
vään koittaessa kinkut, lavat ja naudanreidet palvat
tiin savusaunoissa kesän varalle. Sisäelimistä tehtiin 
sylttyä, jota käytettiin perunoiden kastikkeena aina 
kevättalvelle saakka. Usein maksa otettiin kuitenkin 
erilleen ja siitä valmistettiin maksalaatikkoa. Yleen
sä päät ja sorkat sekä mahat keitettiin ja paloiteltiin 
sylttyyn, mutta usein mahalihoista tehtiin erikseen 
kääresylttyä ja sianpäistä painesylttyä. Myös veri ja 
suolet otettiin talteen: niistä tehtiin laskiaismakkarat.

Kala pyydettin tavallisesti kotijärvistä; vain suola- 
silakat ostettiin. Muikut ja kuoreet, hyvän saaliin sat
tuessa myös siiat ja lahnat suolattiin, muut kalat 
yleensä keitettiin ja paistettiin heti tuoreina. Suolat
uinpa joskus lohiakin, joita silloin tällöin saatiin mm. 
Vaskivedestä. (Lohi oli toisaalta toivottu, toisaalta pe
lätty saalis, sillä sen uskottiin ennustavan kuolemaa.) 
Suolaa käytettiin melko runsaasti ja suolaus täytyi 
taiten suorittaa. Pidettiin näet kunnia-asiana, ettei 
kala "tullut kesältä” eli osoittanut pilaantumisen
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oireita vielä kuukausienkaan kuluttua.
Po. aikana syötiin useimmissa virtolaisperheissä 

kolme kertaa päivässä: aamulla kahdeksan, päivällä 
yhden tai kahden ja illalla seitsemän tienoissa. Var
hemmin aterioiden lukumäärä oli ollut vieläkin suu
rempi. Tällöin "eine” oli syöty jo noin kello seitse
män, "suurus” noin kello kymmenen aikaan.

Aamiaiseksi keitettiin tavallisesti kokonaisia peru
noita (aikaisemmin kai "naurishautulaisia” eli ”-hau- 
tiaisia”). Aterioijat kuorivat perunat käsin ja kastoi
vat ne sitten yhteisessä kupissa olevaan ”kasee- 
seen”. Sellaisena oli joko syltty- tai sianlihakastike, 
palvi- tai paistinrasva, maidosta keitetty "liinanen 
kaste” tai pelkkä kalansuolavesi. Aterioimisvälineenä 
oli naisilla puutikku, miehillä usein puukko. Kalat 
otettiin etusormella pahkakupista ja syötiin sellaise
naan päineen, pyrstöineen tai paistettiin puurassissa 
takan hiilloksella. Leipä tuotiin pöytään kokonaisena, 
ja kukin lohkoi siitä käsin haluamansa kokoisia pa
loja. Joskus piti kovan leivän paloittelussa käyttää 
erityistä leipähöylää tai leipä täytyi liottaa ennen ate
riaa vesikupissa. Palan painikkeeksi ryypättiin yhtei
sestä puutuopista piimää tai kaljaa, joissakin perheis
sä "varihapanta” tai piimän ja veden seosta "harik- 
koa”. Jälkiruoaksi saatettiin syödä edellisen illan vel
liä, usein leipä ja kalakin, olivat kylmiä ja suuri pirt
ti yön jälkeen vielä kolea, oli aterian jälkeen etenkin 
talvisin pikkupojilla kiire takkakivelle lämmittele
mään.

Leipomus nousemassa Murronmäen tuvassa

Päivälliseen kuului useimmissa perheissä jokin 
keitto, esim. lihakeitto, limppisoppa, maitoliemiset, 
perunasose, kalakeitto tai leipäressu. Kesäisin syötiin 
lisäksi piimää ja talkkunaa. Usein keitettiin myös oh- 
raryyneistä "vesivelliä”, joka syötiin maidon kanssa 
toisissa perheissä jälki-, toisissa pääruokana. Tavalli
sesti sitä keitettiin niin paljon, että sitä syötiin vielä 
illalliseksikin. Sunnuntaisin velli keitettiin maitoon, ja 
tällöin sen nimenä oli vastaavasti maitovelli tai pyhä- 
velli. Sitäkin keitettiin suuri padallinen, ja kylän po
jilla oli tapana sununtai-iltaisin käydä sitä taloissa 
syömässä. (Kerran sattui Ohtolan pojille erehdys: he 
söivät eräässä talossa vellin sijasta suuren määrän 
happanemaan pantua kermaa.) — Keitto ja velli tuo
tiin pöytään kahdella suurella kivikupilla: toinen pan
tiin miesten, toinen naisten "päähän”. Näistä koko vä
ki söi yhdessä puulusikoilla, jotka aterian jälkeen 
nuoltiin puhtaiksi ja pistettiin "haukkaan” tai pöytä
laatikkoon.

Puurot ja vellit olivat yleensä illallisruokia. Niitä 
valmistettiin tavallisesti jauhoista ja ryyneistä (huom. 
vesivelli). Usein keitettiin myös nauris- tai lanttu- 
puuroa, ja vähintään kerran viikossa oli rokkailta, 
jolloin syötiin herneistä ja ruisjauhoista keitettyä 
"ristarokkaa”. Joskus siitä tehtiin pöperöä, "tikku- 
höyryä”, lisäämällä siihen syödessä runsaasti jauhoja.

Arkisin syötiin ruisleipää, mutta sunnuntaiksi lei— 
vottin tavallisesti ohrarieskaa tai hyvin ohuita "liesi- 
käsiä”. Usein leipomapäivinä paistettiin myös ”rop- 
sua” tai perunalaatikkoa. Vehnänen oli varsin harvi
naista; sitä leivottiin vain suurien juhlien ja juhlapy
hien edellä. Yleisin juhlaleipä oli "varituinen” eli va- 
rilimppu. Se tehtiin tavallisesti ruisjauhoista, mutta 
usein siihen käytettiin myös perunoita. Taikina imel
lytettiin, hapatettiin ja alustettiin sitten mahdollisim
man kovaksi. Hiivaa ei käytetty minkään taikinan 
kohottamiseen, vaan kunkin leipomiskerran jälkeen 
jätettiin vähän taikinaa pyttyyn, jossa kohoteaine täten 
säilyi. Samoin kaljan käymisessä syntynyttä vaahtoa 
koottiin humaliin ja käytettiin hiivan asemesta lähin
nä kaljan ja sahdin käyteaineena.

Joskin arkiruoka monissa tapauksissa oli verraten 
yksinkertaista, olivat juhlapöydän antimet sitä run- 
samamat. Juhlissa, kuten häissä ja hautajaisissa, oli 
aina ruokatarjoilu, ja jokainen sai syödä kylläkseen. 
Näiden tilaisuuksien veroisia olivat usein kinkerit ja 
etenkin "kinkerirunnut”. Joulu oli se juhlapäivä, jon
ka valmistelut jokainen perheenemäntä aloitti jo hy
vissä ajoin. Silloin leivottiin varilimppua, ohrarieskaa 
ja vehnästä, tehtiin sahtia, paistettiin sian- ja nau- 
danreisiä, valmistettiin lipeäkalaa ja monenlaisia laa- 
tikkoruokia. Joulua varten varastoitiin jo syksyllä 
voita ja maitoa, koska lehmät eivät talvella lypsäneet 
ollenkaan. Yleinen maidon säilömistapa oli jäädy ttä-

( Jatkuu siv. 21 )
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”— Minä kävin koulua ensin kirkossa, siellä oli 
Törnqvist, ja sitten viimesen vuoden tässä navetan 
koulussa. Peltonen oli jo siilon täällä opettajana pap
pilan navetan puolessa. Ja minä olin siilon semmo- 
nen mmkum voittamaton, eihän mua kukaan voittanu 
sormikoukun vedossa. Mutta se Ruohomäen Aleksi 
tällää sitten semmosen kapulan poikkipäiten sitten, 
salaa tuota. No me vedämme sitten ja minä vedin 
niin kauan, että naru upposi luuhun asti ja kaikki liha 
meni kasaan sitten... No minä havattin sitten kun 
se Aleksi pudotti kädestään sen kalun ja siinä oli sit
ten semmonen kalikka siinä kopin seinällä. Minä siep- 
paan sen kalikan siitä ja sanon, että "minä saatana 
näytän sulle nyt, mistä kana kusee.” Ja se lähti hyp
päämään sitä siltaa alas ja minä sain osumaan sitä 
Aleksia kintuille sillä kalikalla ja menin sinne väen- 
tuvan nurkalle sitten ja manaan, manaan... ”No, her
rajumala, mikä hätä täällä on Uskalilla?” (Minä olin 
siilon Uskalin nimellä vielä). "Mikä, mikä ...?” Minä 
vedin sormeni ja näytin, kuinka liha oli menny ka
saan, kun Aleksi oli pannu tuon klavun tuonne sor
mien taakse. "Äläkäähän ny hätäile ja hermostuko, 
minä haen voidetta", sano Peltonen, ja meni sitte ha- 
keen tuota rasua ja voidetta, joo.

Sormikoukun vetäminen on aika harvinaista enää 
nykyisin. Oliko mahdollisesti muitakin sellaisia kil
pailuja tai voimannäytteitä, joita ei meidän päivinäm
me juuri harrasteta?

— Pöytäahon Onni ja Mansikka Aapo ja minä ol
tiin yhtä aika nuoria, kun me tästä kaivettiin ojaa 
tästä Korpisen maan kohdalta sinne aholle. Ja sitten 
me koitettiin, kuka pisemmältä pääsi takaperin puu
hun, ja se oli tuo Mansikka Aapo vallan mahdoton 
siinä, juu. Se oli tää sama Mansikka Aapo, joka tuos
sa Tulijoen sillalla kerran kantoi kankaan varppia 
ja ankkurin kaulallansa. Joo, niitä on ollu väkeviä
kin miehiä. Ja sano se kerran Kummullekin, joka 
kai hiukan niinkuu röystäili kauroillansa, että "lastaa 
tohon kymmenen hehtoo kauroja ja lyökää selkään, 
niin kyllä minä kävelen”. Ja se oli hehto jottain viis- 
kytä kiloo, riippu ny vähän kauroista tietenkin.

Vihtori Nurmi, 93, ei juuri kerro sairastelemisesta. 
Tokko lienee kunnolla sairastanutkaan. Ennen van
haan heikot saivat sortua, jolleivät jaksaneet hengissä 
pysyä. Parannuskeinotkin taisivat olla, sanoisiko — 
sattumanvaraisia ?

— Minä olin tuolla Laukon kartanon likellä päin 
halkoja hakkaamassa ja mussa oli kova sulku, jonka 
mä olin saanu jo edellistalvena tualla Teiskon Kaa
naassa ja minä en meinannu millään päästä siitä ylös- 
kään, tuota kun minä en saanu paljon puhuttuakaan 
ja mitään. Ja minä menin sitten siitä Tampereelle 
lääkäriin, mutta se pelastusarmeijan vahtimestari, jo
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ka oli mulle jo tuttu entisestään, niin se sano, että 
"mikäs Nurmella on kun ei saa puhuttuakaan?” No, 
minä sanon, että "täytyy mennä huomenna Tampe
reella lääkäriin". Niin sano siilon se akka, että "ei 
mihkään lääkäriin, vaan Nurmi hakee kaupasta viis 
pulloo puhdasta kaljaa ja minä panen varipadan läm- 
piään. Kyllä täällä sellasesta taudista päästetään.” 
Ja .. . no, minä hain ne kaljat ja se kuumitti ne kuu- 
maks ja minun piti juoda se sitten se viis pulloo. Mut
ta ei millään, puoli neljättä minä join ja ei, ei yh
tään laskenu alas enää. No sitten mut pantiin monen 
maton alle lattialle maate yöks hauteisiin ja minä 
olin sitte niin pehmonen ja luulin jo, että se saa suo
letkin solmuun, tuote... Aamulla sitte, kun mä siitä 
hauteesta nousin ja .... no, minä tunsin oloni niin 
sitte kevyeks ja sain puhuttuakin niinkuu ennenkin. 
Kun minä en saanu puhuttuakaan muuta kun pik
kusen pihisi, se sulku vei mun sellaseks. Mutta kun 
sieltä lähti ne kaikki paleltuneet vetet pois ihosta 
niin ... kyllä minä olin niin terves poika. Kyllä mun 
oli niin hyvä olla. Minä hain aamulla uudet alusvaat
teet tualta torilta ja ostin puoli pulloo hyvää konjak
kia ja se maisteltiin sitte ja ..

Niinhän se oli, kuinkas muuten. Että jollei sauna, 
terva ja viina... Vihtori Nurmi, jota enimmäkseen 
Ratulaiseksi sanotaan, siristelee silmiään ja peittää 
naurunsa käteen. Tuollaiseen käteen mahtuu iso nau
ru. Ei viitsi enää kysyä, minkälainen oli maisema 
Äijänneväliä vuonna seitsemäntoista. Katse tahtoo 
pysähtyä noihin suuriin, kuhmuraisiin käsiin. Niillä 
on varmaan tehty jotakin. Työtä.
Erkki Kellomäki

Kyllikki Mäkinen
JOULUYÖ
Kun ajanvirta vierii kohti joulun taikaa 
Niin mieli herkistyypi muistain lapsuusaikaa 
Kun lumi peitti polut kotipihan
ja huurre puiden oksiin kimalluksen loi 
ja kosken kumu hiljaa alta jääpeitten soi 
Sen vesimassat vangittuina ootti uutta kesää 
Pirtin pienen akkunasta katsoin loistavaa

iltatähtee
Silloin äiti kertoi kuinka kerran johti tähti 

yössä
viisaat itämaan, luokse Seimen lapsen,

luokse Joulun kuninkaan
Ei ollut hällä silkki verhonaan vaan oljil aasin 

ensi vuoteen sai
On poissa aika, armas lapsuustaika
Vaan yhä vieläkin on sama Joulutähden viesti 
Se aina tuopi riemun ihmismieliin ja koko

kristikansa
yhtyy riemulauluun, mi kerran korkeudessa soi 
Tuo laulu kertoi kuinka uuden päivän koi jo

vapahduksen maan kansoille nyt toi 
Pois raja arjen ikuisuuten häviää, kun saapuu

imibi.vn



KAKSI VIRTOLAISTA MAANRAIVAAJAA
Ala-Tulijoen taloa Virtain pitäjän Liedenpohjan ky
lässä on ylimuistoisia aikoja hallinnut vankka maan- 
viljelijäsuku. Talon hallinto on kulkenut pojalta po
jalle monessa polvessa.

Viime vuosisadan paikkeilla oli niinikään hallin
non muutos talossa. Talon silloisista pojista, veljek
sistä Aleksanteri ja Emanuel, sai ensinmainittu talon 
hallinto-oikeuden. Emanuel jäi silloin sivumieheksi. 
Mutta häntä, joka myös oli perinyt sukunsa maan- 
raivaaja- ja viljelijäominaisuuden, ei tyydyttänyt tä
mä asema. Hän tiesi, että kotitalon takamailla löytyy 
kyllin viljelykselle kelpaavaa maata, josta raivaamal
la voi saada oman viljelmän itselleen. Tämä tieto ja 
ajatus voitti hänet niin, että päätti ryhtyä omaa vil
jelystä raivaamaan.

Mitä on joulu 
silloin

kun olet lakannut
uskomasta hyvääntahtoon

ja pukki tuntuu kesyltä
Kuinka paljon sitä saa
myymäläpöydän takaa
ja

saako sitä vähittäismaksulla 
syödäänkö se jo jouluaaton illallisena 
vai säästetäänkö

hiukan
loppiaiseen

Jos kuitenkin
uskomme aineettomuuteen

ia
haluamme

viettää joulun postikortissa 
on meidän

tehtävä oma postikorttimme
Kukin

mahdollisuuksiensa paperille 
mielikuvituksensa väreillä

maalatkoon maiseman jossa viihtyy
Jospa silloin syntyisi kuva 

Anteeksiannosta
ja uskaltaisimme

elää,
Pirkko Turppa

Torppavanhus Soininkylästä v.1926

Niinpä hän teki veljensä kanssa vuokrasopimuksen 
sanottuun taloon kuuluvan takamaan raivaamisesta 
ja viljelemisestä. Tällä maalla oli silloin häjynpäiväi- 
nen mökkirähjä, jossa asui vanha leskivaimo. Tämä 
mökki, jota sanottiin Maijalaksi ja joka seurasi Ema- 
nuelille torpan perustamisoikeuden mukana, oli ai
noa mitä hän "ennentehtyä” Maijalan korvessa nyt 
sai haltuunsa. Mutta sitäkin vastaan täytyi hänen 
suostua elättämään mökissä asuva mummo tämän 
kuolemaan saakka.

Perin pienet olivat perintövarat siihen aikaan, mitä 
vankemmistakaan taloista sen hallinnon ulkopuolelle 
jääneille perillisille maksettiin. Pienet ne oli Emanue- 
linkin. Mutta suvulta perityin ominaisuuksin ja har
vinaisen vankkarakenteisena alkoi hän sitten Maija
lassa korpea raivata. Se työ oli niin herkeämätöntä 
ja perinpohjaista, innostuneesti ja uupumattomasti 
tehtyä, että jo alkuvuosina kohosi Maijalan mökki- 
rähjän ympärille ihailtava uutisviljelmä. Kartanoa 
ilmestyi sen mukana. Emanuel, tuo Maijalan reipas 
karhu raivasi yhä lisää. Hän antoi silloin miehuuten
sa kaiken elementin riehua korpea vastaan, sen he
delmöittämiseksi. Lukemattomat kauniit kesäyötkin 
kiitivät huomaamatta ohitsensa, kun hän haltioissaan 
palavien perkauskasojen sauhussa tempoi kantoja tai 
kiviä pakenevasta metsänreunasta. Se raivaustyö, 
jonka hän täällä heti ensi vuosina suoritti, antoi ai
hetta naapurienkin ihmettelyyn. Näinä aikoina Mai
jalan eläkemummokin oli hokenut raivaajalle tämän 
saapuessa myöhään yöllä kotiin työmaaltaan: "Hullu 
paljon työtä tekee, viisas elää vähemmällä.”
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Mutta Maijalan uutistalon tekijän mielestä se ei 
ollut hulluutta. Hän jatkoi työtään yhä innostuneem
min vuosia ja vuosikymmeniä. Näissä puuhissa oli 
hänellä rinnallan vaimo, joka erittäin tarkasti ja huo
lellisesti hoiti taloutta ja oli tarvittaessa valmis otta
maan osa ulkotöihinkin. Lapsien varttuessa tuli heis
tä työvoimaa vanhempainsa avuksi.

Hedelmällistä olikin heidän työnsä. Ennen kuin 50 
vuotta oli kulunut, oli Maijalasta paisunut uutistila, 
jossa oli peltoa n. 30 tynnyrinalaa, mikä kaikki oli 
vahvamultaista ja voitti sadon runsaudessa monet 
vanhemmatkin viljelmät. Samoin oli talossa oivalli
nen kartano, hyvälypsyinen karja, kaksi vankkaa he
vosta ja yleensä toimeentulo omintakeista. Kaiken 
tämän oli perhe uutteruudellaan voittanut.

Luonteeltaan, samoin kuin ruumiilisilta voimiltaan- 
kin oli Emanuel Maijala väsymätön ja reipas aina 
kuolemaansa saakka. Vaikka hän viikot raatoi uutis- 
torpallaan, niin ilmestyi hän usein sunnuntaina Tu
lijoen mäelle ottamaan osaa nuorten leikkeihin ja sen 
ajan urheiluihin. Vieläpä 60 korvillakin saapui hän 
yhtä riehakkaana kuin ennen lapsuutensa leikkitan- 
terille, jossa painiskellessaan nuorten miesten kanssa 
suoriutui usein voittajana.

Molemmat raivaajapuolisoista saavuttivat korkean 
iän ja viettivät elämänsä iltahetket rauhallisesti, tur
vattuina aineellisesta toimeentulosta. Heidän lapsen
sa olivat sitä ennen siirtyneet kotoa pois omiin perhe- 
oloihinsa, paitsi nuorin pojista, joka nyt hoiti koti- 
toloa. Tämän kuluvan vuosisadan alkuvuosina päättyi 
vanhusten työnhedelmiä tuottanut elämä. Vaimo kuo
li ensin ja mies paria vuotta myöhemmin.

Heidän lapsistaan, joita oli neljä poikaa ja saman 
verran tyttäriä, on tullut kunnollisia maanviljelijöitä 
ja toimekkaita emäntiä. Heistä Edward Lampila syn
tyi 7 pnä kesäkuuta 1861. Tämä poika, josta sittem
min varttui maanraivaaja ja maatilanomistaja, syntyi 
siis aikana ja paikassa, jolloin hänellä oli vastassa tu
leva, suoritettava työala. Kodissa ja kodin ympärillä 
oli silloin raivaus- ja viljelystyö täydessä elementis
sään. Siihen aikaan, varsinkin touhukkaiden vanhem
pien lapset, eivät saaneet pitkiä lapsuusvuosia pitää. 
Niinpä Eetu-pojankin täytyi heti kynnelle kyettyhän 
seurata isäänsä töissä, täytyipä niihin käydä käsiksi 
mahdollisimman tarmokkaasti. Niissä varttui poika, 
suoritti ikäänkuin tutkinnon tulevaa elämäntehtä
väänsä varten.

Niin pian kuin hänelle selvisi ajatus vastuunalai
suudesta, joka tapahtui jo poika vuosina, ryhtyi hän 
raivaamaan isän peltojen oheen itselleen omaa pel
toa. Vapaahetkinään raivasi hän viljelykselle erityi
sen moision, johon vähitellen tehden sai n. yhden 
tynnyrinalan peltoa, sitä viljellen sitten isän töitten

Kirsti Jussila

VIRTAIN PAIKANNIMIEN 
TALLENTAMISESTA 
JA TUTKIMISESTA

Miksi yhdellä naapuripitäjällämme on nimenä Kihniö 
toisella Ähtäri? Menemmekö Hauhuuseen vai Hau- 
huulle? Monenlaisia kysymyksiä nousee mieleen, jos 
alkaa kuunnella paikannimiä ja tulee tietoiseksi siitä, 
että ne ovat sanoja siinä kuin äiti ja isä, jotka ensin 
opimme. Sana äiti tarkoittaa henkilöä, joka meidät on 
synnyttänyt ja hoivaillut; eikö törmättä nimessä Tär- 
mättäniemi merkitse mitään. Mitä enemmän perehtyy 
nimiin, sitä selvemmin huomaa, etteivät ne olekaan 
keksittyjä tai tekaistuja, vaan ovat joka ikiseltä ään
teeltään kiinni nimenantoa vanhemmissa perinteissä 
vuosisatojen ja vuosituhansienkin taakse, kuten koko 
kielemme ja kulttuurimme.

Kolmen miljardin ihmisen, miehen ja naisen jou
kossa on olemassa yksi tietty Aatu, Ilmari, Terttu, 
Jaana, niin kuin Virroilla on ollut vain yksi Viina- 
Heikki, Lumppu-Antti, Tursakka-Manta. Kun isän
tä lähtee metsiään katsomaan, hän voi sanoa emän
nälle menevänsä Hirsikankaalle tai Palomäkeen, hän 
saattaa mennä kynnölle Perivainiolle tai Vaarinky- 
dölle. Silloin kun hänellä ei ollut Porschea tai Zeto- 
ria, hän otti avukseen Ruskon tai Valkon, ja taisi 
Penikin pyrkiä seuralaiseksi. Meillä on tarve erottaa 
Marttinen, Purula tai ”Lompsalinna” kaikista muista 
kylistä. Olemme hyvillämme Virtain taloudellisesta 
kasvusta enemmän kuin Ruoveden tai Peräseinäjoen. 
Kansallistunteemme kohdistuu Suomeen eikä Argen
tiinaan, Rhodesiaan tai Vietnamiin. Me jäsennämme 
ympäristöämme.

Jotta ymmärtäisimme, kuinka kielen sanat jatku
vasti vakiintuvat tarkoittamaan jotakin tiettyä hen-

Jouttijärvi Hauhuusta

( Jatkuu siv. 47 )
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kilöä, eläintä, maastonkohtaa tai muuta paikka,a mei
dän on tunnettava mahdollisimman paljon nimiä. Kun 
haluamme päästä selville, miten ja minkä vuoksi Ris- 
tellinsaari, Ristellinkallio, Ristellinvainio Liedenpoh- 
jassajassa tai Siera-niminen lampi Vaskivedellä ovat 
saaneet nimensä, meidän on tunnettava noiden paik
kojen laatu, niiden ihmisten murre, jotka nimiä ovat 
käyttäneet, olosuhteet, joissa he ovat eläneet ja muu
tenkin mahdollisimman hyvin yhteisö, joka nimiä on 
tarvinnut.

Nimien synty on tärkeä kielen ilmiö, joka kuvastaa 
sitä tapaa, millä näemme meitä ympäröivän maail
man. Mikäli haluamme nimistöä oppia tuntemaan, 
meidän ei auta muu kuin ryhtyä keräämään nimiä 
ja tietoja niistä. Virroillakin sitä tekee moni yksityi
nen omaksi harrastuksekseen, mutta on lisäksi ole
massa organisoitu laitos, Suomen nimiarkisto, joka 
toimii Helsingin yliopiston Suomen kielen laitoksen 
osana. Sinne koetetaan kerätä tiedot koko maan pai
kannimistä ja muistakin nimistä sikäli kuin työvoima 
ja määrärahat myöten antavat. Nimiarkisto ratkoo 
auliisti kaikkia paikannimiä koskevia käytännön pul
mia (karttanimet, rautatieasemien ja -pysäkkien ni
met, postitoimistojen nimet, nimien taivutus, oikein
kirjoitus ym.) ja kokoelmien pohjalta tehdään mo
nenlaista tutkimustyötä.

Suurin osa kokoelmista on kerätty suomen kielen 
opiskelijain voimin. He saavat tehtävään alkuvalmen- 
nuksen yliopistossa, ja työ nuevoo tekijäänsä tehok- 
kasti. Virroilla pani nimestyksen alulle Matti Kan
gasniemi 1956 Uuraisissa, ja sitä ovat jatkaneet Han
na Helimäki 1960 Vaskivedellä, Patalanmajassa, Vir- 
tainkylässä, Hauhuussa ja Jäähdyksessä, Mikko Jär
vinen 1963 Kurjenkylässä, Sinikka Ohtola 1965 Ohto- 
lankylässä, Leena Tölkki 1965 Torppakylässä ja Siek- 
kiskylässä, Raili Päivinen 1966 Tärmättänniemessä, 
Kari Ketola 1966 Vaskivedellä ja minä 1964—66 Lie
denpohjassa, Äijännevalla, Virtainkylässä, Kurjenky
lässä ja Toisvedellä. Lisäksi ovat jotkut asiasta kiin
nostuneet virtolaiset lähettäneet avustusta, josta run- 
saimmaksi olen havainnut Onni Pihlajajärven lähet
tämän. Niinpä suurin osa Virtain nimistöä on nyt ke
rätty, ennen kuin tv:n, radion, lehdistön ja koulu
laitoksen tasoittava vaikutus on ennättänyt nielaista 
sen vanhan omalaatuisuuden. Tämä on ollut koko
naan pitäjäläisten avuliaisuuden ja myötämielisyy
den varassa.

Useita tuhansia nimiä käsittävän kokoelman perus
teella voimme jo nyt saada jotakin käsitystä Virtain 
nimistöstä ja nimistön avulla muista virtolaisten elä
mään liittyvistä asioista. Vilkaistaanpa taakse päin, 
perinteeseen, jonka uskomme jättäneemme kauas 
menneisyyteen auton, puhelimen ja sähkön tieltä.

Morrin aittavanhuksia Hauhuusta

Ennen kuin Virtain vesien varsilla pysyvästi asut
tiin, täällä liikuskeli etelän miehiä metsästäen ja ka
lastaen. Vanhimpia nimiä on Toisvesi, joka puhuu 
meille pirkkalaisten toe-kalastuksesta näillä vesillä 
(nimi kirjoitettiin asiakirjoissa vielä vuosisadan alus
sa Toivesi, 1700-luvulla ja sitä ennen Toeves). Van
hemmat virtolaiset tuntevat toe-sanan vielä risuista 
tehtyä kalapatoa tarkoittavana.

Kun kiinteää asutusta alkoi syntyä 1500-luvulta 
lähtien, tarvittiin paljon enemmän paikannimiä, joi
den avulla voitiin puhua maista ja vesistä.

Oli ratkaistava rajat ja omistusoikeus asukkaiden 
kesken — vaikea pulma silloinkin. Itämerellä Heikki 
Tarkkanen muisti vanhan tarun Riitamäestä ja Riita- 
järvestä: Virtain Kahilainen ja Pihlaisten Kolehmai
nen olivat ankarasti taistelleet niiden seutujen omis
tuksesta. Mutta sinnepä ne jäivät Pihlajaveden puo
lelle. Monia Riitaniittyjä ja Riitaniemiä on myös. Suu
remmassa mittakavaassa oli omistuksesta kysymys 
sodissa, joiden muistoa Virroilla tallettavat muuta
mat nimet: Liedenpohjassa on Pakosauna-nimistä 
metsää ja Kasakkasalo, Toisvedellä Kasakkarämäkkö 
ja Karkulampi, kaikki Isonvihan ajoilta.

Tärkeätä meidän nykyvirtolaisten kannalta on se 
työ, jonka avulla esi-isät alistivat metsät ja maat 
tuottaman ihmiselle. Kaskeajien tieltä metsä harveni 
ja muuttui osittain pelloksi: Pykälistä, Telakko, Ries- 
kanniemi, Ahojärvi, Viertola, Huhtisaari. Parhaassa 
tapauksessa saatiin hyvinvointia: Leipästenmäki, 
mutta kovin monet nimet kertovat toista: Pettumet- 
sä, Pettusaari, Pettujärvi, Halla-aho, Hallamäki. Ka
tovuosien ansiosta meillä on tänään hyvä tie Virroilta 
Ähtäriin, Tokerotie, joka Urho Ilomäen kertoman 
mukaan sai nimensä siitä, kun tientekijät sekoittivat 
palkkansa, pari naulaa jauhoja kuumaan veteen ja 
söivät tätä tökeröä.

Uskomusten ja mielikuvituksen osuus oli ennen 
suurempi, kun eivät kommunikaatiovälineet tarjon
neet valmista. Kaikkien tuttu on Kitusen Uhrikuusi, 
mutta tuskin kukaan tietää enää Tärmättänniemessä 
sijainneesta Uhriahosta, Uhriahonperkiöstä ja Ukon- 
ahosta. Liedenpohjan Ilmarisenhauta on jättiläisten 
lapionpisto ja Virtain lukuisat Killi-paikannimet 
viittaavat Killi-jättiläiseen, josta muinoin on kerrottu 
taruja, kun ei vielä ollut Batmania televisiossa. En-
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tinen lähiympäristö oli vaarallisempi kuin vuonna 
1967: Kummitusveräjä, Leuhumekkoportti ja Murha- 
laakso Liedenpohjassa olivat kartettavia paikkoja 
kummitusten vuoksi, Toisvedellä Pudistajakoivu 1. 
Pudistuskoivu. Tulijoella on Näkkisilta, Uurai6issa on 
Tonttuvuori. Ei ole enää toivoa löytää Aarrehaudasta 
Liedenpohjassa aarrekätköä, kuten ennen ajateltiin.

Vapaa-aika oli entisajan ihmistenkin saatava kulu
maan, vaikka ei ollut elokuvia, viikkolehtiä, ei edes 
nuorisoseura-aatetta puhumattakaan sähkökitarasta ja 
ravintolasta. Sata vuotta sitten ei viinanvalmistus ol
lut vielä valtion monopoli, vaan yksityinen sai keit
tää sitä omiin tarpeisiinsa: Viinamäki Toisvedellä. 
Hiekkarannalle eivät esi-isät vielä ymmärtäneet ra- 
kenta tanssilavaa, mutta olihan sileitä kalioita: Tans- 
sikallio Toisvedellä ja Patalanmajassa. Oli Keinumä- 
keä ja Kiikkumäkeä, Housukallio ja Lylymäki olivat 
laskettelupaikkoja, Tyttökallio kai tyttöjen kokoontu
mispaikka. Helavalkeakalliolle kokoonnuttiin helatu- 
lia polttamaan, ja mitä lie keksitty tehdä Ilomäellä, 
Leikkimäellä, Lemmenlieonmäellä, Lempiluodolla tai 
Rakkaudensillalla.

Mitä nyt on tapahtumassa tuolle vanhalle nimis- 
töle. Keskipolvi tuntee sitä heikosti, nuori polvi ei 
lainkaan. Se katoaa väistämättömästi, ja tilalle tulee 
jotakin muuta. Ihmiset tarvitsevat yhä vähemmän 
soiden, vuorien ja metsälampien nimiä, yhä enemmän 
rakennusten, asutuskeskusten ja sosiaalisen kanssa
käymisen sanastoa. Onko kehityksen suunta "mikä 
Helsingissä tänään, se Virroilla huomenna”: City- 
käytävä, Marski, Stokka, Bio-Bio, Espa, Autotalo, 
Lasipalatsi, Lauttis, Munkka, Maxim, Bristol.

Hartiapankissa kaikki mitom pankkoossa.
Haasia täyteen, ripsip poikki.
Harava kolomesta puusta — lusikka välttää yksi

puinen.
Eioh häävi reisu tämäkään, akka tuli vastan ensiksi!

Eeva Kallinen

OMA KOTI
Ruoveden Tiihalasta kotoisin oleva poika, Efraim 
Kallinen s. 1868, tuli Pekkalan kartanon tyttärien 
taloon Paarlammille kuskipojaksi. Hänen vanhem
pansa asuivat vuokrahuoneessa ja lapsia jäi kotiin 
vielä kolme.

Samaan aikaan tuli herrasväen sisäköksi Anna 
Kuusela Ruovedeltä. Koska kotona oli sisaruksia vie
lä kuusi ja Anna oli vanhin, oli hänen jo 15-vuotiaa- 
na lähdettävä pois kotoa.

Paarlammilla nuoret tutustuivat toisiinsa, niin että 
ajattelivat mennä naimisiin. Isäni ajatteli, että on en
sin hankittava ammatti, millä elättää perheensä. Niin 
hän meni puusepän oppiin, ensin Mäkiselle, sitten 
Tallgrenille. Kolmen vuoden kuluttua nuoret menivät 
naimisiin ja tulivat Virroille Rantapappilaan asumaan.

Tämän jälkeen oli saatava itsenäistä työtä. Ensim
mäiseksi isä meni Sipilään tekemään huonekalustoa. 
Siinä työssä menikin aikaa. Vuokrahuoneissa ei oi
kein käynyt suurehkojen kalustojen teko, työkalut ja 
työtarpeetkin veivät tilaa. Täällä syntyi ensimmäi
nen poika. Suurempi asunto oli saatava. Sellainen 
löytyikin kirkolta paikasta, missä nykyisin on ap
teekki. Siellä oli suuri tupa ja kaksi kamaria. Velaksi 
tuo asunto oli otettava, mutta pääsihän isä kummin
kin alkamaan työt. Sittemmin tuli pyyntö Helsinkiin, 
että isäni tulisi tekemään huonekalustoa eräälle ark
kitehdille. Saisi huonekalujen piirustusopinkin. Niin 
isä lähti ja oli Helsingissä koko talven. Tuli kum
minkin jouluna käymään ja oli pukkinakin meidän 
lasten suureksi ihmeeksi. Istui sängyssä vällyt nurin 
päällä ja jakoi suklaakaramellejä.

Tultuaan Helsingistä isä otti pari jalasjärveläistä 
oppipoikaakin työhön. Myös monet virtolaiset ovat 
saaneet oppia isän pajassa, mm. Nurminen Vaskive
deltä. Vanhemmillani oli maata niin paljon, että leh
mäkin voitiin elättää. Omenapuun taimen äiti toi Pek



kalasta Ruovedeltä. Puu kasvaa vieläkin apteekin ak
kunan alla. On sillä puulla ikää, mutta näkyy vielä 
hyvin omenia tekevän.

Vuodet kuluivat, lapsiluku lisääntyi, oli meitä jo 
kuusi. Velkoja vaati saataviaan, tahtoi koko tilan hin
nan. Isä pyysi lykkäystä, ei tullut. Täytyi myydä tila. 
Isä päätti muuttaa Tampereelle. Siellä pääsi töihin 
Höyrypuuseppään, mutta oli vaikeaa asua ahtaissa 
huoneissa suuren perheen kanssa. Jospa lähdettäisiin 
maaseudulle! Kolme kuukautta Tampereelle tulon 
jälkeen oltiin menossa Kuruun. Oli pimeä syksy, kun 
Aune-laivalla päästiin Kurun laituriin. Vuokratalon 
isäntä oli lyhdyn ja hevosen kanssa vastassa. Niin 
tultiin talon piharakennukseen. Sieltä saatiin kaksi 
huonetta, mitkä olivat pimeät ja mustat. Porstuan toi
sessa päässä asui kaksi vanhusta. Työtä ei tahtonut 
olla, aineita täytyi hommata ja kaikki oli hankalaa. 
Äiti koetti talossa auttaa töissä. Emäntä ja tytär oli
vat sairaita, isäntä kova juoppo. Ei sieltäkään juuri 
apua tullut ruoan eteen, kun ei talonväellä itsellään- 
kään paljon ollut. Kepsua oli sekin elämä. Varihapan- 
ta äiti teki, kun ei saanut maitoa. Varihapan on sel
laista ruisjauhovellin hapatusta, mitä ryypätään tuo
pista. Se oli raakaa lapsille. Elämä näytti synkältä. 
Tuli siellä mieleen, että Virroilla luvattiin torpan 
paikka Hermanni Kankaanpään tilalla. Pitää lähteä 
takaisin ja yrittää saada oma tupa. Asiasta toimeen. 
Myytiin huonekaluja vähemmäksi ja tilattiin pari he
vosta hakemaan Virroille. Ensin isä vei potkukelkal
la kaksi poikaa Ruoveden mummoloihin. Oli siinä 
kulkemista: Kurusta kelkalla Ruovedelle poikien 
kanssa.

Oli kevät ja jäitä pääsi vielä hevosilla, kun tultiin 
Virtain kirkolle. Kankaanpäällä oli tyhjä asunto, mis
sä nykyisin on Matkahuolto. Keväällä katselivat tor
pan paikan Kankaanpään maalta Sipilään menevän 
tien varrelta noin 2 km Kalettomasta. Tie oli kapea, 
vain talvella voitiin kulkea hevosella. Pari nevaakin 
oli välillä. Toisen yli tie kulki lautoja myöten. Lu
vassa oli, että oikein maantie tullaan tekemään. Ties
tä noin kolmesataa metriä Suonijärvelle päin metsään 
löytyi paikka, mihin sattoi ajatella asuntoa. Niin al
koi isä kaivaa pohjaa tuvan kellariksi ja multipenkil- 
le. Lattiapalkkeja sai läheltä metsästä, mutta seinälau- 
dat oli soudettava kaukaa veneellä, aina Naurissal- 
men sahalta asti Lepolahteen. Sieltä kantamalla pai
kalle — ylämaata koko matkan lähes kilometrin. 
Vanhin poika, joka oli 10-vuotias, sai kesäkauden ke
rätä sammalia seinän tilkkeiksi. Muurin teko vei pal
jon aikaa. Se tehtiin kivestä. Oli etsittävä toisiinsa 
sopivat kivet, savea piti olla paljon tällaiseen muuriin. 
Tehtiin uuni ja takan tapainen. Oli siinä työtä, mut
ta tulihan oma tupa ja lapsille oma rauha. Sitten al

koi kova pellon kuokkiminen, mihin saada perimää 
ja heinääkin, sillä lehmä piti olla.

Herrasen kanavaa kaivettiin niihin aikoihin. Äiti 
leipoi pullaa ja vei sitä kanavamiehille myytäväksi 
tilipäivänä. Hän sai siitä vähän työpalkkaa.

Syksyllä pyhäinpäivän aattona vuonna 1906 pääs
tiin vihdoin muuttamaan, veneellä kirkkorannasta. 
Lahti oli jäässä seuraavana päivänä. Meistä lapsista 
oli suurenmoista, kun tupa oli suuri ja valkoinen, ak- 
kunoita paljon. Seinät oli höylätystä ponttilaudasta, 
eteistä ei vielä ollut, eikä akkunoissa tuplia. Saunan 
isä teki pyöreistä puista puoleksi maakuoppaan, sin
ne kiuas ja pari lautaa, toinen istuinlauta ja toinen 
jalkojen alle. Lämminhän se oli, ja kun toi tuvasta 
tullessaan vettä, sai peseytyä. Entisessä paikassa ei 
ollut saunaa, piti käydä kylissä ja väliin olivat saunat 
kylmiäkin, eikä kaikkia lapsia voinut viedä kyliin. 
Täällä saivat lapsetkin kylpeä lämpimässä.

Ensin oli vähän vaikeata, kun piti hakea maitoa 
kaukaa jostain talosta. Puita oli kuivattava muurin 
takana. Syksyllä niitä koottiin metsässä maassa ole
vista oksikoista.

Isä teki lapsille sukset, joilla koulumatkat talvisin 
kuljettiin, sillä tiet olivat lumisia ja vallankin Kalet- 
toman tanhualla oli joskus suuria pöykkyjä. Yli vain 
oli mentävä. Hevosetkin kahlasivat väliin luokkaansa 
myöten. Vasta vuosien päästä alettiin tietä tehdä ja 
kesti kauan, ennen kuin se tuli jonkinlaiseksi. Isäkin 
kävi koulua. Jalkapatikassa Jäähdyskylän koulussa 
veistonopettajana.

Pojat kasvoivat ja lapsiluku lisääntyi vielä kolmel
la. Nuorimman edellinen poika meni leipurin oppiin 
Tampereelle, missä oli kolme vuotta. Eräänä loka
kuun pyhänä hän meni vielä Näsiselälle purjehtimaan. 
Oli kova tuuli, vene kaatui ja neljä poikaa hukkui 
kovassa, kylmässä aallokossa. Vasta seuraavana kesä
nä veljenikin saatiin ylös, ja viranomaiset hänet hau- 
tasivat, olihan ruumis jo hajoamistilassa.

Toiset viisi poikaansa isä opetti puusepiksi. Sota
väessä oltuaan veljet lähtivät maailmalle ja menivät 
siellä naimisiin. Vanhin veljistä jäi kotiin.
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Se-Pa

OLIN PIKKUINEN POIKA
Oli sovittu, että äiti menee vanhempiensa luokse. Poi
ka neljästä viiten vuotias pääsee kuskiksi, siis aja
maan, ohjaamaan hevosta. Isä oli mennyt varhain 
metsään, ennen lähtöään hän oli asettanut vanhan 
tasaisen "Tason” kirkkoreen eteen, ettei muuta kuin 
irrottaa ohjakset seinästä ja lähtee ajelemaan.

Äidinkin nyytit olivat kunnossa, vielä viimeisiä oh
jeita kotiin jääville. — Ja silloin se sattui. Tanhuan
pään Maija- ompelija, kirkonkirjoissa Maria Lumme, 
tuli ompeluksineen taloon. Poika tiesi, että Maija on 
pitkänsitkeä vieras, mokomakin lyllerö ja lonkkapuoli 
ja palvelustytöt olivat sanoneet, että se on tokkapää- 
pässi ja kielikello. Tokkapää se oli sentähden, kun sen 
suuri nuttura oli päänpäällä ja muut naiset pitivät 
siveydensipulinsa niskassa. Kai se oli kielikello siksi, 
kun se oli kova puhumaan. — Kahvit oli keitetty ja 
juotu. Ompelupakka maksettu mutta Maija pyöritte
li vain rauhallisena leveätä pyllyään tuolilla, korkea- 
laitaisen, päästävedettävän sängyn päässä, puhui, 
huokaili, haikaili ja valitti. Poika huomasi, että äiti 
odotti hartaasti vieran lähtöä. Vanha "Taso” oli kyl
lästynyt seisomiseen. Se oli kaapinut heinänsä allen
sa ja sotkenut ne sinne. — Kyllästynein oli poika ja 
silloin astui kiusaaja mukaan. Takanloukkaassa oli 
pärehalkoja hautumassa. Ne olivat lähes kahden met
rin pituisia saleita, joista kiskottiin päreitä. Kiusaaja 
kuiskasi: "Se on hyvä lyömäase!” — eikä näytä, että 
Maija ymmärtäisi lähteä. Sale käteen, varovasti keit
tiön ovi auki ja takaapäin isku Maija päähän. Korkea

Isä vaati hyvän työn, hutiloida ei saanut, meni ai
kaa miten paljon tahansa. Kaikki työ oh urakkakaup- 
paa. Veljiä joskus harmitti, kun meni aikaa niin pal
jon, eikä saanut siitä palkkaa. Mutta isä oli rehelli
nen mies ja rehellisyyttä hän vaati myös pojiltaan. 
Isän katse oli kuin sana, jota toteltiin. Isä rakasti silti 
lapsiaan ja me kunnioitimme häntä. Koskaan emme 
sanoneet häntä vastaan. Usein heräsin yöllä siihen, 
kun isä käveli lapsi sylissä ja hyräili hänet nukku
maan.

Päiväunien aikana oli pienimpiä aina soudettava. 
Heräsivät heti, kun lakkasi heiluttamasta, sillä tuvas
sahan tehtin kovaäänistä työtä, yksi sahasi, toinen 
höyläsi. Oli vain yksi huone. Lasten ei saanut men
nä lähelle hienoja huonekaluja. Niidenhän piti lois
taa kuin peili, naarmuja ei saanut olla. Meillä oli kir
joja, paperia, kyniä, joilla leikimme nuorimpien las-

sängynlaita ja Marian komea nuttura lievenoivat is
kun tehoa, mutta säikäys oli kaikilla kolmella suuri. 
Melkoinen oli metelikin, joka alkoi. Maija porasi ja 
kirosi, äitikin kiukusta kihisi, itkua itsekin inisin. 
Siellä keittiön ovenvuorin välissä oli koivunroppi 1. 
vitsa, sieltä sen äiti otti ja leput auki vaan ja siellä 
piti Koivuniemen herra Sapaniemellä käräjiä. Ei se

rapsutus kauan kestänyt eikä se kovin kipeetäkään 
tehnyt, mutta surkeesti piti huutaa ja valittaa. Sitten 
piti äidiltä pyytää anteeksi ja halata kaulasta. Kyllä 
se kävi oman äidin kanssa, mutta kun Maija vaati, 
vanhapiika, että häneltä kanssa. Silloin yritin karata, 
mutta saivat liepeestä kiinni, ja Maija kurkotti kau
laansa, jotta tosta poika. Eipä poika halunnut. Maija 
oli loukkaantunut ja vaati, että anteeksipyyntö on 
suoritettava ja halattava kanssa. — Eipä siinä äidin 
muu auttanut kun vitsa esille vaan ja saipa muori 
netkisen takoa perän kautta järkeä pojan päähän en
nen kuin poika suostui Maijaa halaamaan.

Lähtipä vieras sitten pian kotiinsa ja pikapuoliin 
pääsimme mekin lähteen vaarilaan. Poika oli ensin 
kuskipukilla, mutta kai se ajo kävi holtittomasti, kos
ka äiti kehoitti tulemaan reenperään vällyihin ja siel
lähän sitä oli turvallista ja lämmintä olla oman äidin 
rinnalla ja ajaa hevosta.

ten kanssa. Isä höyläsi väliin lautaakin, johon piirus- 
telimme kaikenlaisia kuvia. Äidillä oli paljon työtä. 
Hän ompeli vaatteita käsin väännettävällä koneella. 
Mitään avustuksia ei saatu, päinvastoin oli kunnan
veroakin ja lehmästäkin oli maksettava voikilo seu
rakunnalle. Äiti katsoi väliin leipävartaaseen ja isän 
työhön, missä vaiheessa se on. Tavallisesti työ viipyi- 
kin, kun lukkoja sovitettiin ja kiillotuksia tehtiin. 
Tuli kapinavuosi. Se oli nälkää, petun syöntiä ja tau
tia. Pettuainekset oli haettava Uskalista asti. Isäkin 
alkoi heikentyä, tosin toipui vielä joksikin aikaa.
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Aarno Almusa

MAALAISKYLÄN
KULTTUURIHARRASTUKSIA

Pätemisen tarve, osallistumisen halu, halu päästä vai
kuttamaan asioiden käsittelyyn ja päätösten tekoon. 
Siinä muutama nykyajan iskulause, joilla perustel
laan mitä erilaisimpia uudistamisvaatimuksia, olkoon
pa sitten kysymys kouludemokratiasta tai äänioikeus- 
ikärajan alentamisesta. Koska samanaikaisesti vali
tetaan henkisen kulttuurin puutetta maaseudulla, ha
luttomuutta osallistua sen kehittämiseen ja ennen 
kaikkea vastuun pakoilua siinä esiintyvistä tehtävistä, 
lienee määrättyä mielenkiintoa tarkastella miten asiat 
olivat pari sukupolvea sitten. Asiatiedot on saatu 60 
vuotta sitten perustetun Toisveden Nuorisoseuran ar
kistosta.

Vertailu pelkkien asiatietojen pohjalta vuosisadan 
vaihteen ja nykypäivän välillä ei liene mielekästä. 
Aikaeron ja elämäntavan erilaisuudenkin huomioon 
ottaen näyttää kuitenkin siltä, että henkisen kulttuu
rin puutetta on silloinkin valitettu. Mutta asiain tilaa 
on myöskin pyritty korjaamaan käytettävissä olleilla

KUUDEN VUOSIKYMMENEN TAKAA 
keinoilla. Tuskinpa veikkaa harhaan, jos sanoo, että 
pätemisen tarve ja osallistumisen halu johtivat sil
loinkin perustamaan yhteisöjä, joiden avulla asetet
tuihin päämääriin pyrittiin.

Kylässä toimi ainakin vuodesta 1903 lähtien rait- 
tiusseura, jonka toimesta pidettiin kokouksia ja ilta
mia eri taloissa Soininkylässä, Ikkalassa, Ohtolassa ja 
Liedenpohjan kylässä saakka. Seuranäyttämötyö, 
kuoro- ja kirjastotoiminta ovat jo tällöin saaneet in
nokkaat kannattajansa. Mm. Kiven "Kihlaus” on ol
lut ohjelmassa ja kuoronjohtajana on esiintynyt J. E. 
Lammi. Toimihenkilöinä mainituista löytää nykyajan 
nuori vain yhden tutun nimen: Onni Pihtiniemi. 
Muut pöytäkirjoissa toimihenkilöinä esiintyneet, mm. 
A. Manninen, T. Tanner, Elis Oksanen, Urho Suu
tala, Julius Sarin, Onni Kahila, Santeri Ikkala, Aar
ne Ontola, Onni Soini, Toivo Yli-Soini ja Emilia 
Versta ovat sen sijaan nykyisille nuorille täysin vie
raita.

Jo ennen vapaussotaa ostettiin talo itsenäiseksi Jus
si Kankaanpäältä. V. 1923 alkoivat pojat veistää hir
siä toista huonetta varten. Pieniähän ne männyt tah
toivat olla, mutta jatkamalla tuli sentään niin paljon, 
että saatiin verstas ja sen päälle toinen kerros, mistä 
tuli makuuhuone pojille, sopihan sinne kaksi sänkyä. 
Isän aikaa meni kolme kuukautta muurien tekoon. 
Tälläkin kertaa ne tehtiin kivestä. Yksi väänsi kesän 
savea, toiset kykenivät tekemään seiniä. Saatiin etei
nen ja raput vintille, missä kuivattiin pyykki talvella. 
Olipahan verstas nyt erikseen tehdä huonekaluja. Nii
tä on käytössä vielä Sarlundilla, sairaalassa ja Sipi- 
lässä, mahdollisesti muuallakin.

Kun isäni oli takuussa erään talon takia, mikä ei 
pystynytkään huolehtimaan menoistaan, vanhin poi
ka osti talon isältä ja vapautti hänet takuista. Vuo- 
denpäästä, toukok. 6. p:nä 1929 isä sai sydänkohtauk
sen, mikä vei hänet. Hän oli sairastanut sydäntautia 
jo kolme vuotta.

Silloin keväällä oli hyvin kuivaa. Kotiojakin, joka 
keväällä on aina ääriään myöten täynnä, oli kuiva. 
Isä sanoi edellisenä päivänä. Tuo ojahan on kuin 
hauta.

( Jatkoa siv. 12 )

minen. Rusinoita, kahvia ja sokeria ostettiin kaupas
ta, sillä jouluna juotiin kahvia sellaisissakin perheis
sä, joissa arkisin ei sitä juotu tai joissa juotiin vain 
ruiskahvia. Joulupuuro keitettiin tavallisesti ohraryy- 
neistä ja maidosta ja syötiin marja- tai rusinasopan 
kera. Etenkin rusinasoppa oli useiden toiveruokaa, ja 
taisi monelle käydä niin kuin yhdelle Vaskiveden 
miehelle. Tämä oli eräänä jouluna syönyt mainittua 
herkkua niin paljon, ettei hänen enää sen jälkeen tar
vinnut lusikkaansa rusinasoppaan pistää.
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1 Rukin lapoja ja tortteja
2 Nauhapirta Ylä - Soinin 

talosta
3 Kaulinlauta ja pulikka
4 Lyyra - aihe sohvan se

lustassa
5 Puupuntareita
6 Lyyra - aihe tuolien se

lustassa
7 Kairan varsia
8 Ruokokaiteita Ylä - Soi

nista
9 Vyyhdinpuu ja rukki
10 Rukki

4 5



£>anfyaa Kittolatsta 
Käsityön Kauneutta

9 10



V. 1904 perustettiin raittiusseuran yhteyteen urhei
luseura, johon liittyi kohta 25 jäsentä. Maaliskuun 
19 p:nä 1905 pidetyn hiihtokilpailun "pienten poikien 
sarjassa esiintyy jo tutumpia nimiä. Sen voitti Toimi 
Versta, toisena Lauri Ikkala ja kolmantena Valto 
Oksanen.

Raittiusseura ei kuitenkaan vastannut odotuksia, 
sillä kesäkuun 6 p:nä 1907 pidetyssä kokouksessa sen

» Punaiset Housut»» v. 1927.
toiminta päätettiin lopettaa "leväperäisyyden takia” 
ja pitää seuralle jääneillä säästöillä urheilukilpailut. 
Nuoret eivät olleet tyytyväisiä "seurattomaankaan” 
tilaan, sillä jo helmikuun 23 päivänä 1908 Toisveden 
kansakoululla pidetyssä kokouksessa "nostettiin ky
symys josko olis tarpeen perustaa nuorisoseura paik
kakunnalle.” Edelleen pöytäkirja toteaa: "Lyhyen 
keskustelun jälkeen tultiin siihen yksimielisyyteen, 
että perustetaan nuorisoseura, jolle annetaan nimeksi 
Toisveden Nuorisoseura”.

Perustetun seuran esimieheksi valittiin op. Väinö 
Helkiö, varaesimieheksi Anni Hallinen, kirjuriksi On
ni Ylä-Soini, varakirjuriksi Marjanna Wolander, ra
hastonhoitajaksi Onni Mäki-Kahila ja muiksi johto
kunnan jäseniksi Emilja Wersta ja Arvo Ylä-Soini. 
— Naiset saivat siis varsin hyvän edustuksen "hal
linnossa”. Kaikkiaan on ensimmäisen toimintavuoden 
lopussa ollut seuralla 96 jäsentä ja toiminta nykyai- 
kaisesti ajatellen yllättävän vilkasta maalaiskylän 
seuraksi: Erilaisia kokouksia kaikkiaan 25, näytelmiä 
6, (mm. "Noidan kosto”, "Suuntalan häät” ja "Suu
ruuden hulluutta.”) Ihmekö siis, että seura saikin 
ensimmäisen vuoden toiminnastaan II palkinnon pii
rin kokouksessa, sillä muutakin ohjelmaa on tietysti 
ollut vastaavasti. "Kehitysapukaan” ei ollut tuntema
ton: Marjanna Wolander alusti kuukausikokouksessa 
keskustelukysymyksen "Lahnuksen suomalaisen kou
lun avustamisesta.” Toimenpiteistä, enempää kuin sii
täkään, onko kysymyksessä Helsingin lähistöllä oleva 
Lahnus vai joku muu paikkakunta, ei näy merkintöjä.

Raittiusseuran aikana aloitettua kirjastoa kartutet
tiin voimaperäisesti sen aikaiset olot huomioon ottaen: 
vuoden lopussa siinä oli jo 400 nidettä. Myöskin voi- 
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mistelu- ja urheiluosasto perustettiin välittömästi. Jo 
vuonna 1909 oli seuran urheilukilpailuihin hankittu 
jäsenten väliseen 5-otteluun kiertopalkinto. Erikoista 
sen säännöissä oli, että kilpailuun oli ilmoittaudutta
va kirjallisesti vähintään 4 kuukautta ennen kilpailua.

Oman toimitalon hankinta 1910 herätti seuran pii
rissä myöskin voimakkaan vähemmistöopposition.
Helmikuun 6. päivänä pidetyn kuukausikokouksen 
pöytäkirjan on liitetty juhlallinen, sinetillä varustettu 
vastalause: "Allekirjoittaneet panee täten ehdottoman 
vastalauseensa Toisveden Nuorisoseuran enemmistön 
menettelytapaa ja päätöstä vastaan keskusteltavaksi 
esitetyn talon muuttokysymyksen suhteen syistä, jot
ka katson yleistä suvaitsevaisuutta, aattellisuutta ja 
säädyllisyyttä loukkaaviksi.” Syytä ei tarkemmin eri
tellä, mutta se lienee ollut lähinnä talon sijaintikysy- 
mys. Allekirjoittajat, ensimmäisenä Antero Stenbäck, 
olivat nimittäin killinkoskelaisia, jotka olisivat luul
tavasti halunneet talon lähemmä omaa kyläänsä. 
Heillä kerrotaan olleen kantansa tueksi myöskin ta
loudellisesti erittäin edullinen esitys tontin ja toimi
talon hankinnaksi omalta suunnaltaan. Enemmistö oli 
kuitenkin toista mieltä ja niin seura osti nykyisen 
Sippolan tontin Mäki-Kahilalta maaliskuun 18 p:nä 
ja sinne siirrettiin jo tammikuun 11. p:nä kauppaneu
vos Aug. Eklöfiltä ostettu Ala-Kahilan talon päära
kennus. Killinkoskelaiset eivät vielä kokonaan ve
täytyneet pois "yhteiseltä hiekkalaatikolta”, mutta 
sanoivat itsensä seuran toiminnasta irti 4 kuukauden 
ajaksi "pidättäen itselleen kuitenkin puhe- ja toimi
vallan vastaisen menettelynsä varalle”, kuten vasta
lauseen lopussa sanotaan.

Kokoontumispaikkakysymys ratkaistiin siis oma
toimisesti, jopa pankkilainaankin turvautuen. Taus
talla oli luonnollisesti kylän yhteinen tuki, mutta sen 
suurempia velvoituksia ei yhteiskunnalle asetettu. 
"Nuorisotaloa” tarvittiin: se siis hankittiin. Samalla 
omatoimisuudella ovat muutkin mamme sadat seu
rantalot pitäjiin nousseet.

Ilmeisesti aineellisen tavoitteen saavuttaminen, ken
ties myöskin sen mukana pankkilainan muodossa tul
lut velvoite kannustivat yhä vilkkaampaan toimin
taan. Uskoisin niin osallistumisen halun kuin pätemi
sen tarpeenkin tulleen jäsenten kohdalla tyydytetyik
si, sillä toimitalon rakentamisen lisäksi seura samana 
vuonna esitti 14 näytelmää, järjesti 7 iltamaa, kahdet 
urheilukilpailut ja arpajaiset. Lisäksi pidettiin 13 
yleistä kokousta. Vuoden ohjelmalla on täytynyt olla 
vahva ”show-busineksen” luonne, mutta vakavam
paakaan henkistä kulttuuria ei unohdettu: alkoi il
mestyä oma seuralehti "Soihtu” ja seuran alue jaet
tiin kolmeen piiriin jatkuvasti toistuvien kuukausi- 
kokousten ohjelman jakamiseksi tasan kaikkien jä
senten kesken. Kuukausikokoukset olivat nimen-



KAKSI VIRSTAA VANHAA 
KIRKKOPOLKUA

Oottakos kuulu kerrottavan miehestä, joka asuu 
kirkkopoluun latvapääs. Hän on ystävällinen mies 
kaikin puolin, mutta hänessä asuu sellaanen kamala 
henki, jota tuskin itsekään tietää. Jos joku teettää 
hällä kalanpyydyksen, ei siihen mene kaloja, vaik
ka kuinka yrittäisi. Kun tämä mies menee talohin, 
missä emännällä on leipomukset kovasti nousussa 
eli jo uunis, niin lässähtää leipomukset aivan krop- 
suksi. Emäntä ei ymmärrä muuta kuin siunata, jot
ta kun ne oli niin hyvin nousseitakin. Meni vuosia, 
ennenkuin pontikkatehtaissa tämän huomasivat. 
Mainittu mies oli jokalailla luottamusmies. Hän sai 
tietää kaikkien pontikkatehtaat ja myös niillä käydä. 
Mutta aina siinä kävi niin, kun hän kävi tehtaalla, 
missä rankkitynnyrit oli kovas käymisen touhus, 
pihisi ja puhisi niin että aivan haljeta, että rankit 
lakkasi käymästä kokonaan. Käymisen voimat hyp
päsi pois. Aivan pommihin meni hyvä keittoyritys. 
Mutta pontikka tehtailijat on viisaita miehiä. Lo
pulta joku heistä hoksasi: ”Se on tuo Eemeli piru- 
kas. Sen takia se käymästä lakkasi.” Ja niin oli Ee
meli saanut porttikiellon pontikkatehtaille, vaikka 
olikin muuten mukava mies. Eikä emännätkään toi
vo Eemelin käyntiä leipomuspäivänä. Siinä Eemelis

asui varmaan hiivannousun tappamisen henki. — Sa
mainen Eemeli kertoi, ettei hän koskaan onnittele 
miestä joka menee kihloihin. Hänen käy niin saama
rin lailla kateheksi sitä miestä. Sanoessaan Eemeli oli 
totinen kuin sepän lato. Vanhapoika kun oli, ei sa
nonut toisella kertaa jättävänsä akanottoa näin myö
hään.

Pari virstaa vanhaa kirkkopolkua on tämän Eeme
lin ja sen seudun väliä, missä Vaskiveden miehet 
ilveksen tappo. Saaden paikkakunta Ilvesperän ni
men. Täällä oli pari naapurusta riitaantunut raja- 
ojasta. Toinen näistä miehistä oli sen luontoinen, et
tä väitti mustaa lammastakin valkoiseksi. Hän kai 
itsekin tiesi mihinpäin vesi rajaojas virtaa, mutta 
hän päätti noitua niin, että vesi menee sinnepäin 
kuin hän on sanonu. Eräänä elokuun yönä hienolla 
kuutamolla mainitun miehen naapuri näki miehem
me menevän niitylle, mistä rajaoja menee. Siellä tä
mä alkoi noitua niin väkevästi, että vesi ojassa alkoi 
juosta vastamäkeen. Samalla naapuri kuuli kuin 
valtavan harakkaparven naurua noitumispaikalta.

Kun noituja meni pois, lähti tapausta seurannut 
katsomaan, missä ne harakat on. Lähelle päästyään 
hän kauhistui, sillä siellä tanssivat käärmeet, päät

omaan kehittäviksi keskustelu- ja opintotilaisuuksiksi 
tarkoitettuja.

Tarinani ei ole historiikiksi tarkoitettu, joten seu
ran toiminnan tarkastelu vuodesta toiseen lie aihee
tonta. Voidaan vain todeta, että tällä tavalla luoduis
sa puitteissa toiminta jatkui vuosikymmenet eteen
päin. Nuorisopolvi toisensa jälkeen astui "remmiin”,

kuka vastasi seuran toiminnasta kokonaisuudessaan, 
kuka taloudesta ja valtaosa tietysti oman ohjelmansa 
läpiviemisestä niin henkisten kuin liikunnallistenkin 
harrastusten piirissä. Pienessä maalaiskylässä asukas
määrä ei koskaan ole ollut suuri, joten poikkeukset
ta jokainen on ollut mukana.

Nykynuori televisionsa ääressä voi hymähtää sil
loista tasoa, mutta idea toki olikin aivan toisaalla: It
sensä ja ympäristönsä omatoiminen kehittäminen. 
Voimme kysyä, mikä olisi nykyinen taso ilman tuota 
yli puoli vuosisataa sitten virinnyttä voimakasta ja 
omatoimista kulttuuriharrastusta. Omasta puolestani 
olen valmis uskomaan, että sen myönteiset vaikutuk
set tuntuvat nykyhetkessä hyvin voimakkaina aina 
"eliittikulttuuria” myöten. Pätevän vastauksen anta
minen lie vaikeaa, mutta tuskin mahdotonta nykyso- 
siologian menetelmillä. Asiasta tehtävä tutkimus an
taisi viitteitä nykypäivinä paljon puhutun nuoriso- 
pulmankin myönteiseen ratkaisuun. Televisio ja pop
musiikki eivät kaikesta päätellen riitä nykynuorison 
kulttuuritarpeiden tyydyttäjiksi.
Marja-Riitta Rautalahti
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koholla, silmät ilkeästi kiiluen ja räkättäen kuin ha
rakat. Jos et ole kuullut kärmehen laulua ennen, niin 
voit uskoa, että ne laulaa kuin harakat. Miehemme 
kertoi, ettei hän koskaan ole juossut niin lujaa eikä 
sinä yönä uni maistunut. Noita nimitti jäljestäpäin 
mainitun ojan Pyhäo jaksi.

Viime vuosisadalla oli Eetu Vuorine tukkia hak
kaamassa Hirvikangas nimises metsäs vanhan kirk- 
kopoluun varrella. Hän kulki kotonaan suksilla päi
vällisen syömässä, koska matkaa oh vain puolitoista 
kilometriä. Kerran hän oli palailemassa ruokamat
kaltaan takaisin tukin tekoon. Silloin hän huomasi 
talon vanhan isännän Niemen Valeen kasaavan ha
koja. Vuorisen tullessa paikalle ei siinä ollut Valeeta 
eikä hakoja. Oli kirkas päivä ja aurinko paisto mut
ta sillä paikalla ei oltu käytykään. Vuorine sanoi jäl
keenpäin Valeen pojalle: ”Isäs ei näitä tukkirahoja 
tarvitse.” Kahden viikon päästä mainittu Niemen Va- 
les sitten kuoli. Vuorine kertoi, että tapausnäky teki 
häneen vaikean vaikutuksen.

Tiet oli noihin aikoihin etupääs karjan metsään 
polkemia, eikä parempaa tietä ollut silloiseen Parka
nonkaan pitäjään. Kuitenkin nuoret löytää toisensa, 
koska rakkaus ei katso rapakoita, pitkienkin välimat
kojen päästä. Niinpä eräs Kurjenkylän poika riiasi 
Parkanon tyttöä. Oli aikaasta kevättä. Poika oli läh
tenyt lauantaiaamulla ja riijasi maanantain puolelle 
asti. Siellä valtavalla sydänmaalla, missä heidänkin 
lehmät kävi laitumella kesällä, poika kuuli lehmien 
kellon äänen ja tuttujen piikojen laulun. Poika ih- 
metteleen, mitenkä lehmät on nyt laitumella ja lun
takin vielä. Poika juokseen laulua ja lehmänkellon 
ääntä kohden. Kun hän pääsi lähelle, niin laulu ja 
kellon ääni alko kuulua aivan päinvastaiselta puo
lelta. Nyt poika juokseen, että pääsis lehmien eteen 
sille karjan polkemalle polulle. Mitäs ollakaan, kun 
hän pääsi lähelle kellon ääntä ja laulua, niin kellon 
ääni ja laulu lakkasi aivan kokonaan, eikä sillä po
lulla ollut lehmiä sinä vuonna kulkenutkaan.

Talvella poika ajeli hevosella riijaamahan. Siihen 
aikaan isoilla herroilla oli valtavan suuret aisakellot, 
että rahvas tiesi korjata luunsa tieltä pois. Poika ha
vahtui siinä reessään henkisestä riijaamisestaan aisa- 
kellon kamalaan ääneen, joka läheni nopeasti. Hän 
hinasi hevosensa ja rekensä sivuun, mutta kun kel
lon ääni oli aivan tuos lähellä tien mutkassa, lakkasi 
kellon ääni ja reen synnyttämä narina kokonaan kuu
lumasta. Sellainen kamala humaus vain meni pojan 
ohi. Koirakin alkoi haukkua sitä menijää ja kylmät 
väreet alkoi mennä pojan ruumiin läpi. Rauhoitut
tuaan poika totesi ajan tavan mukaan: ”Kaise oli 
Turkuhun menijöitä.”

RATSULÄHETTI

LAHJA SYNTYMÄPITÄJÄSTÄ: 
Virtain Ryijy Amerikkaan

Sydämelliset terveiset täältä rapakon takaa. Koska 
nämä minun rakkaat sukulaiseni Savilahden talon 
kultaiset emännät isäntineen antoivat minulle aihetta 
kirjoittaa vähän jotain tähän arvoisaan Virtain Joulu
julkaisuun.

No niin. Oikeastaan aiheeni onkin tästä ihanasta 
Virtain ryijystä, jonka lähettivät minulle. Siihen oli
vat koko perhe osallistuneet, heidän lapsensa, sekä 
lastenlapsetkin. Tämä nimittäin oli syntymäpäivälah
ja Emma tädille. Olin täyttänyt merkkivuosia ja siitä 
muistoksi tämä arvokas lahja, josta olenkin erikoisen 
kiitollinen.

Amerikkalaisetkin osaavat antaa tällaiselle arvoa. 
Ihmettelevät sitä erikoisvärien sopusointua, hillittyä 
ja samalla selittämättömän ihanaa taidetta, mikä sii
nä kuvastuu esiin. Savilahti on syntymäkotini, jossa 
kasvoin. Usein muistelen niitä kauniita Virtain ve
sistöjä saarineen, niemineen ja uimarantoineen ja nii
tä Suomen valkopintaisia koivuja. Kevään varhaista 
käköstä, joka kukkua helskytteli ja onnen vuosia toi- 
votteli ja sitten suven suloinen pääskynen saapui vi
serryksellään tuomaan iloa ja rauhaa ihmismieliin ja 
sydämiin.
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Nyt kun koko Suomi tänä vuonna juhlii suurta 
merkkivuottaan itsenäisenä vapaana Suomena, uskal
lan kaikkien Amerikan suomalaisten puolesta toivot
taa rakkaalle isänmaallemme, joka on uhrannut, tais
tellut ja voittanut itselleen odotetun sekä toivotun 
vapauden, pysyväistä onnea ja rauhaa — Korkeim
man varjelusta ja siunausta!

Rauhallista, hyvää joulua ja onnellista 
uutta vuotta toivottaen, samoin tämän 
arvokkaan Virtain Joulun toimitukselle 
ja sen lukijoille

jouluterveisin
Emma Karoliina Fagerlund (os. Savilahti)
11 Suomi Road. Quiney Mass 02169.USA.

TAPAUS LAPSUUDESSANI
Elsa Järvinen muistelee
Lapsuuteni aikoihin oli joulunvietto aineellisessa mie
lessä ainakin maaseudulla paljon yksinkertaisempaa 
kuin nykyään. Ei käynyt pukkia lahjoineen eikä jou- 
lukuustakan tuotu läheskään joka kotiin. Ei sen täh
den, että metsää olisi säälitty, mutta kuusta pidettiin 
turhuutena, jopa "herruutena”.

Siksipä kansakoulussa pidetty kuusijuhla oli koko 
kyläkunnan yhteinen juhla. Sinne mennä kynästivät 
nuoret ja vanhat ainakin niistä kodeista, joista oli lap
sia koulussa.

Olin hiljakkoin täyttänyt kuusi vuotta, kun äidin ja 
siskon kanssa sain minäkin lähteä juhliin. Kasvot, 
kaula ja kädet pestiin mahdollisimman puhtaiksi. Tuk
ka kammattiin ja kiristettiin kahdelle palmikolle ja 
paras kolttu puettiin päälle. Niin lähdettiin paarusta- 
maan neljän kilometrin taivalta koululle. Lunta oli 
paljon ja muistaakseni satoi lisää. Olin hikinen ja vä
synyt perille päästyämme. Koulusali tulvehti valoa, 
lämpöä, kuusen ja puhtaan puun tuoksua. Vanhemmat 
tyttöoppilaat olivat poikien avustamina pesseet ja 
lämmitätneet huoneet. Eihän siihen aikaan kouluilla 
ollut talonmiehiä eikä siivoojia. Oppilaat vuorollaan 
hoitivat nämä työt. Luokkahuoneen katossa riippuvat 
kaksi öljylamppua, joiden kuupan reunoissa olevissa 
prismoissa valo kauniisti taittui ja levittäytyi joka sop- 
peen. Pian kuusen kynttilätkin sytytettiin. Juhlapu
kuinen oppilasjoukko asettui luokan vasemmanpuolei
seen kulmaan harmoonin ympärille. Opettaja saapui. 
Tervehdittyään oppilaita ja vieraita hän soitti joulu- 
virren ja piti rukouksen ja lyhyen tervehdyspuheen. 
Oppilaat esittivät ohjelmaa, kuka lausui runon, kuka 
luki kertomuksen. Välillä laulettiin joululauluja. Sit
ten oppilaat leikkivät kuusen ympärillä monia laulu

leikkejä. Kuusi koristeineen oli niin satumaisen kau
nis, että me pikkutytöt sitä ihaillessamme etenimme 
huomaamattomin askelin aivan leikkijöiden tielle. 
Aikuiset nyhtivät tavan takaa meitä hameista sivum
malle. Leikin loputtua esitettiin kuvaelma. Oli siinä 
kai useitakin esittäjiä, mutta en muista muuta kuin 
valkopukuisen jouluenkelin, joka kultanauha pään 
ympärillä tukka hartioille valuen, oli niin lumoavan 
kaunis, että se näky painui lähtemättömästi silmieni 
verkkokalvoihin. Lamppujen valo oli himmennetty. 
Poltettiin ns. bengaalitulta, että enkelin puku vaihteli 
monenvärisenä. Ihailuani ei vähääkään häirinnyt, 
vaikka kuulin kuiskittavan, että tuo ihana olento oli 
Ylä-Tulijoen Salli, (myöhemmin mainittava kauno
tar). Kuvaelman jälkeen saapui joulupukki ja jakoi 
lahjansa oppilaille. Me vieraatkin pikkutytöt ja -pojat 
saimme vehnäpullan. Se annettiin äidin taskuun ko
tiin vietäväksi. Lopettajaisvirren ja rukouksen jälkeen 
opettaja puhui oppilaille ja toivotti kaikille hyvää jou
lua.

Joten kuten saimme siinä tungoksessa päällysvaat- 
teemme ja pääsimme kotimatkalle. Lasten tapaan juos
ta tolmuutin joukon edellä, enkä siinä pimeässä huo
mannut vastaantulevaa hevosta. Muistan vain sisareni 
kirkaisun: "Herran tähden, tuo kakara jää hevosen 
jalkoihin.” Viime hetkessä hän sai minut temmatuksi 
tiepuoleen. Siinä rähmimme molemmat lumessa. Kuu
lui akkain parkunaa ja päivittelyä: "Kuka kelevoton 
se tuolla lailla ajaa. Mun on kengänvarteni lunta 
täynnä.” "Mun on sukansääressäkin lunta.” "Hakekaa 
hyvät ihmiset Rasista lyhty, multa sotkeintu rasa lu
meen ja siellä oli nestuukissa mun ainoat pennini.” 
joku vaikeroi. "Hae itte lyhtys, kus tarttet, kuka sua 
tässä passaamaan.” Niinkin kohteliaita siihen aikaan 
saatettiin olla.

Perässä tuleva poikajoukko sai meidät kiinni. He 
tiesivät: ”Se oli Lystimäen Santeri. Se on käyny Vaa
sassa. Sen hevonen on seisonu Alavuden asemalla ke- 
varin tallissa kaksi päivää ja on nyt noin hyvällä me- 
nopäällä.” Akat kuorossa: "Vai se rontti se oli. Ja Vaa
sassa käyny. Tiedä vaikk’ olis ollu päissään ja nukku 
reessä, kun hankki päälle ajaa.” ”Ei se ainakaan nuk- 
kunu. Se meni Peltomäen kauppaan. Ja olisitte katto- 
nu eteenne. Eihän ajomies tiedä mitä edessä on,” po
jat omaa miespuolista kunniaansa puolustaen selit
tivät. Ja oikeassa he olivatkin.

Seuraavana päivänä levisi kyläkuntaan murheellinen 
uutinen. Edellä kerrottu isäntämies oli löydetty hevo
sineen Toisveden rannasta heikkoihin jäihin sortunee
na, kuolleina kumpikin. Ajankohta oli siksi myöhäi
nen ja paikka yksinäinen, että mahdolliset avunhuu
dotkaan eivät mihinkään kuuluneet.
Kauno Vuorenpää
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LÄHELLÄ LUONTOA

Senja Puukkoniemi

HIIHTÄJÄN SATU
Valkea hanki ja luistava latu, 
se hiihtäjän kauaksi kantaa.
Talvi on hiihtäjän valkea satu, 
siitä hiihtäjä näkee jo unta.
Valkea hanki ja hiljainen metsä, 
se on hiihtäjän valtakunta.
Sen holveissa hohtaa kynttilöitä 
ja kaarteissa kaunista lunta.
Hauska on tuo hiihtäjän latu, 
se kiertää ja kaartaa puita.
Se käy ali kauniin kaarisillan 
ja lumen muotoiluja muita. 
Yläpuolella puiden latvaa 
sinitaivasta näkyy pala.
Hämärtyessä tähtikin tuikkaa, 
se kulkua seuraa kuin salaa.
Pian ohi on hanki ja luistava latu, 
se on taakse jäänyttä aikaa.
Kaunis on sentään talven satu, 
se on taaksejäänyttä aikaa. 
Auringon kehrä kun korkeelle kohoo, 
hävis hiihtäjän valtakunta.
Sillat särkyy ja oksat oikee 
eikä holveissaan enää loista.

Oli keväinen ilta. Opettaja istui kiikussa koulun pi
hamaan puistossa. Iso haapa oli sen luona jo hiiren
korvalla. Opettaja keinutteli hiljalleen, katseli aurin
gon laskua ja muisteli menneitä. Olihan sitä muiste
lemistakin. Monenlaista oli tapahtunut. Neljänäkym
mentä vuotta oli jo kulunut lasten parissa. Siinä miet
teissään istuessaan hän yhtäkkiä havahtui ja vähän 
säikähtikin. — Mikä kummallinen karvakinnas kii
kun takaa lensi hänen ylitseen haapaa kohden. — 
Liito-oravahan se vain olikin. Se kiipesi pitkin haavan 
runkoa ylemmäksi syömään hiirenkorvia. Sillä on ol
lut pesä tuossa aivan lähellä, vanhassa kottaraispön- 
tössä. Nyt siihen tuli toinenkin liito-orava. Se jäi 
alimmille oksille syömään lehdenalkuja. Opettaja kat
seli ihaillen tuota sievää oliota. Hän kutsui vaimon- 
sakin sitä katsomaan. Orava ei näyttänyt pelkäävän, 
vaikka sitä katseltiin muutaman metrin etäisyydeltä. 
Siinä se vain ahmi suuhunsa pieniä haavanlehtiä, jot
ka näyttivät olevan sen herkkua. Mukavasti se siinä 
niitä mutusteli. Se oli mukavaa katseltavaa. ”Se on 
varmaan sitä poikuetta, jolla oli pesä tuossa kottarais- 
pöntössä”, sanoi vaimo. — Niin varmaan on. — Kun 
ne vain säilyisivät oravanmetsästysaikana. — Eihän 
niitä kukaan raski ampua ja niiden nahkakin on 
arvoton. Opettajapari jäi vielä istumaan kiikkuun yh
dessä ihailemaan talviunestaan heräävää luontoa ja 
kevätillan auringonlaskua. He olivat tällä koululla 
tehneet työtä jo pari vuosikymmentä. Tämä syrjä
kylän koulu on tullut heille rakkaaksi ja he ovat tän
ne kotiutuneet. Eivät he vaihtaisi kouluaan moder
niin kirkonkylään tai kaupungin kouluun. Täällä saa 
olla lähellä luontoa ja nauttia hiljaisuudesta. Nuoret 
opettajat ehkä ajattelevat toisin, mutta vanhat kai- 
paavat rauhaa ja hiljaisuutta. Tämä opettajapari on 
nyt aivan kahden. Lapset ovat lentäneet pois pesäs
tään maailmalle, kokeilemaan omien siipiensä kestä
vyyttä, rakentamaan omaa pesäänsä, ja elämään omaa 
elämäänsä. Ilta hämärtyi. Raitis kevätilma raukaisi. 
Opettajapari vetäytyi "pesäänsä” yön lepoon kerätäk
seen taasen voimia seuraavan päivän koulutyöhön.

K. H.
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HA UKKANEVA
Talvella 1964 herätti lintutieteellisissä piireissä suurta 
huomiota tieto, että harvinainen, tavallisesti vain La
pissa pesivä pikkukuovi oli löydetty Virroilta kesällä 
1963. Pieni häpeä virtolaisille harrastajille, että löy
dön teki eräs helsinkiläinen suotutkija. Haukkanevan 
"löytämisen” jälkeen paikalliset harrastajat ovat joka 
kevät suunnanneet retkensä suolle. Eikä koskaan tur
haan, sillä Haukkaneva on aina yllättänyt.

Lumien sulaessa aava neva muistuttaa enemmän 
järveä kuin suota. Vesi lainehtii mättäitten välissä, 
joiden korkeimmat huiput vain näkyvät pinnalla. 
Muuttolintuja aukea suo viehättää erikoisesti. Lukui
sat kahlaajajarvet laskeutuvat ruokailemaan allikoi
hin. Pysähtyypä suolle joskus vesilintuparvikin ve
den kimalluksen houkuttelemana.

Suon kanta-asukkaita ovat juhlalliset kurjet, joiden 
soidintanssi osittain vielä lumen peittämällä nevalla 
on näytelmä, jolle ei löydy vertaista. Niiden liikkeissä 
on sellaista arvokkuutta ja samalla villiä alkuvoimaa,

mitä vain suon kuningaslinnuilta voi odottaa. Var
haisena aamuhetkenä kantautuu usvaisen nevan yli 
viidenkin kurkiparin trumpetin soitto, huuto keväälle.

Kuovia on totuttu pitämään viljelysmaiden lintuna. 
Suolla tämä pitkäkoipi on kuitenkin alkuperäisessä 
ympäristössään. Viljelyksille se on siirtynyt vasta 
soitten raivauksen jälkeen. Haukkanevalla kuulee 
vuodesta toiseen kahden kolmen uroksen kilpalaulan
nan. Niiden asumasijoja nevan keskellä ei ihminen 
voi huomaamatta lähestyä, sillä kuovien näkö on 
tarkka, ja ne tulevat jo kaukaa tervehtimään tulijaa. 
Viime vuosina on suonlauluun yhtynyt uusi sävel. 
Tavallisesti suurilla selkävesillä pesivä harmaalokki 
on asettunut nevan vetelimpiin rimpiosiin, minne 
kaksijalkaisen saapas helposti vajoaa. Haukkaneva ei 
tarjoa näille ilman purjeveneille paljoa elantoa. Liik
kumattomin siivin valkokyljet purjehtivat joko Tois
vedelle tai Seinäjärvelle kalastamaan. Harmaalokki- 
yhdyskunnan koko ei ole viime vuosina paljoa vaih-

ERÄS ETELÄ--SUOMEN HIENOIMMISTA SOISTA

Suuri suo, jonka äärellä ihminen tuntee itsensä pieneksi
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dellut, se on 8—10 paria.
Uusi tulokas Haukkanevalla on myös varovainen 

metsähanhi. Metsähallituksen suorittamat istutukset 
Jalasjärven Korvajärvelle ja Virtain Seinäjärvelle 
ovat tuottaneet ilahduttavia tuloksia. Yhä useampi 
hanhipari on asettunut pesimään Liedenpohjan ja 
Kurjenkylän väliseen suomaastoon. Haukkanevalla 
on niiden itäisin esiintymispaikka Virroilla.

Suon luontoon kuuluu näiden suur lintujen lisäksi 
myös pienempiä siivekkäitä.Vaappuva töyhtöhyyppä 
on varsin myöhäinen tulokas koko Suomeen. Hauk
kanevalla esittää akrobaattilentoa joka kevät monta 
hyyppää.

Kiurun liverrys sinisestä avaruudesta, pyörryttä
västä korkeudesta, on olennainen osa suonlaulusta. 
Useitten kiurujen liverrys tuntuu täyttävän koko il
man.

Muista linnuista mainittakoon jo alussa esitelty 
harvinainen pikkukuovi, jonka hätäinen ky-ky-ky- 
ky- huuto eroaa paljon ison veljen laulusta.

Ruskeanvihreiltä mättäiltä on vaikeata löytää kir
javaa kahlaajaa, joka viheltää haikeasti pjyi pjyi. 
Lintu on sekin pääasiassa Lapin asukas, kapustarin
ta, joka on aavalta suolta löytänyt mieleisensä asuin
paikan.

Haukkaneva on eräs Etelä-Suomen suurimmista 
avosoista. Sanomattakin on selvää, ettei Virroilta löy
dy toista sen vertaista. Etelästä päin, Äijännevan puo
leisesta päästä katsottuna kohoaa metsä vain vähän 
suon pinnasta lähellä Alavuden rajaa. Suon avoimel
la osalla onkin pituutta noin neljä kilometriä. Le
veyttä Haukkanevalla on parhaimmillaan puolitoista 
kilometriä. Kesäkuinen auringonlasku nevan taakse 
on unohtumaton näky. Kurkien tepastelu punaista 
taivasta vasten piirtyvien kelomäntyjen välissä on 
elävää satua.

Metsähallitus, joka omistaa nevan eteläpään, on 
ymmärtänyt tämän suon arvon luonnonnähtävyytenä 
ja aikoo rauhoittaa omistamansa osan linnuston suo
jelualueeksi. Koko maan käsittävän soiden suojelu
suunnitelman puitteissa pyritään säästämään edusta
via näytteitä tästä Suomelle niin ominaisesta maise
matyypistä. Haukkaneva kuuluu osana tähän ohjel
maan. Valtio ei omista koko nevaa. Pohjoispään 
omistavat yksityiset. Pelkästään suon eteläpään sääs
täminen ei anna oikeutta koko suolle, joka on yhte
näinen kokonaisuus. Olisi erittäin toivottavaa, että 
myös yksityiset pidättäytyisivät omistamiensa osien 
ojittamisesta.

Suon arvoa nähtävyytenä ei vielä tällä hetkellä 
osata Suomessa ymmärtää. Tosiasia on kuitenkin, et
tä vuoteen 1980 mennessä ovat kaikki Etelä-Suomen 
suot, rauhoitettuja lukuunottamatta, ojitetut. Silloin

VIRTOLAISTA SANAN PARSINTAA

Muisteli Nolla
Ainahan se lientee viikko menis, kum pääsis tän kan- 
keen maanantain.

Ajetaan niettä seittemän tieraa Himassa yhtaikaa. 
Ai jee jos putos varpailleni (painava rahapussi). 
Antah ny olla ja ollaah vaiti, että onkos hän nyk-

kään kotona? höpisi riiari monta hotjareisua tehtyään.
Aina minon häntä herraksi sanonu! omisti syytetty 

tuomarin tiedustellessa, onko hän säärellyk kantajaa
häntäherraksi.

Ei jaksas sattaa, vaikka pilivek kyllä olis reirassa. 
Ei päiviä etteikö sanomia.
Ei karvas nauris ensim mätäne.
Ei puhutam mittään, halataan vaan.
Eitun näläkä kunom pää alaspäin.
Auta auttaja tämän kerran, kyllä miä toisella ker

taa katon itte eteeni.
Ei mittään hyvää päivää, höskiin vaan!
Auttaaham piru ittensät tappajaa.
Ei kulahrakkaan sangollinen vettä janoiselle hiki

selle hevoselle.
Ei tartte pelläätä, siittä pääsee pelekällä säikäh- 

ryksellä.
Eiköjä mitä: siinä puussa eis oravaa!
Ei ollu elinkautinen tuomio, sata vuotta vaan.
Ei tupatak kunei tykätä!
Eiok kuulemma heinämies vielä käkee kuullu! 
Ehtoolla varasi Kivi Iiska ittensä ennustavaan un-

neen!
Ei päriääk kyytipoiaksikkaan!
Em miä vielä tällä syömisellä uskos semmoseen 

jumaluuteen, joka haisee samalta kun ihiminenkin.
Eio Aaposta ampujaksi, ohoranjyvä silimässä.
Ei niitä maita maitan niittää, enkä miä liion niitä

niitä maita.

häviävät muurainrämeet ja karpalonevat.
Siinä vaiheessa Haukkaneva nousee aivan uuteen 

arvoon. Edullisen sijaintinsa puolesta siitä voisi muo
dostua jopa kansallispuisto.

Manomistajien luvalla pääsee ajoneuvolla vajaan 
kilometrin päähän nevalta. Käykääpä tutustumassa 
ja kokekaa suuren suon rauhoittava tunnelma.
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Eise kysy joka antaa.
Eiok koiraa karvoin kattomista eikä miestä veh

keisiin.
Eitum mittääm muorin kuolemasta, syö vaan jaon 

ylypee.
Eise ruukaah hetikään aina lyörä, joka isosti uhkaa. 
Eise ahavattu nuotanveto mittääm mutta alavari

kalampuhkasu.
Ei kai siinä käyk kuinkaan, joh mennee nurriin niin 

nousee ylös.
Eimaakak kaikki jauhot talakkunaan kelepaa.
Eiok kaikki jäkermäntti yhyressä päässä, eikä kaik

ki miehet sunkaan yksimielisiä.
Eikkään seom mikään vika miehessä jonseoi rah-

haa jolleika muuta vikkaa ole.
Eios sanottu kuka likka sitä vielä maaherran rou

vana kuolee.

Eheronvalta ahavenella ottaa onkeen jos tahtoo.
Eise peliä joka pelekää.
Eipaha ettom paleltumankielissä, näläkäkin sannoo: 

miä tapan sun!
Elämä nuijii ussein julumasti sitä joteiop pienenä 

piiskattu.
Elämän kevät talavisyrännä.
Eihän tässä nys sentähären hirsisäärellä olla!
Em miä mittään tierä, ei meillok kettään käyny.
Em miä tierä mitä sielä kuntakokouksessa päätet

tiin, mutta vastaan miä ainakim panin.
Em mekkää naittajaisiin — sika söi eväät.
Ensimmäisen tiiman kehuvat häjymmäksi hirres

säkin.
Em mihinään oo nähänyn niim palio vetua lyötä

vän kun Virtain kirkkomäellä! toristi pohojalaanen 
kirkkomiesten kättelyä kattellen.

Ennen miä nousen kenkärajankin läpitte ennenkö 
häjyn akan hajottaman kattosonnan läpi! sannoo oras 
toiselle.
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Jukka Ristanen

RUNOILIJAN TIEN LAIVALIIKENNE 
ENNEN JA NYT

Järvellä kulkemisessa oli ja on edelleenkin aina vie
hätyksensä. Keveästi luisti koverrettu tukki sen pin
nalla, ja kun sauvoimen päähän veisti airon lavan, 
pääsi meloen yli syvänkin lahdelman. Vaivatta kulki 
lautalla saalis, joka olisi ollut painava kantaa. Näin 
pääsi mukavasti kalaisille paikoille. Lehväinen puu 
tai purjeeksi levitetty vaate iloisesti lennätti myötä
tuulessa. Veto kävi voimakkaammaksi, kun laita- 
puuhun jääneeseen oksaan nojasi vastatuuleen me
loessa. Muinaisajan ruuhi oli tyylillisesti sellaisenaan 
käyttöön miltei valmis, josta sitten meidän soutuve
neemme muodostui. Sellaisella virtolaiset ja monet 
muut aikoinaan retkeilivät ja rantoja kiertelivät.

Mielikuvituksessa olenkin nopeasti kiitänyt halki 
vuosikymmenien ja saapunut kohtaan, jolloin vasta 
laivaliikenne alkaa.

Vuonna 1833 oli höyryn valtava voima ennättänyt 
Suomeenkin. Silloin rakennutti N. L. Arppe pienen 
höyrylaivan Ilmarisen Puhoksessa. Pietarista han
kittu kone oli 30-hevosvoimainen. Laiva hinasi las- 
tilotjia Saimaalla. Nyt höyrylaivoja savuttaa Näsijär- 
vellä ja muillakin sisävesillä. Näsijärven laivaliiken
ne on saamieni haastattelujen mukaan alkanut v. 
1858. Ensimmäisen höyrylaivan nimi oli Ahti. Se oli 
siipirataslaiva, sillä potkuria ei vielä tunnettu näihin 
aikoihin. Laiva oli puurunkoinen, 16 m ptkä ja 3 m 
leveä, nopeus vain 8 km t. Ahdin matkanteko Tam
pereelta Ruhalaan, 60 km, kesti kokonaisen päivän. 
Runsas kymmenen vuotta myöhemmin ei Ahtia näh
ty Näsijärven vesillä. Alus purettiin v. 1869. Vuonna 
1890 vaiheilla alkoi Mänttä-niminen laiva ensin lii
kennöidä Virroille Jäähdyslahdelle Rantalan rantaan.

Hampaisten- ja Toltanasalmien perkaamisen jäl
keen laivatie johti pohjoisen kirkkorantaan ja Her- 
raskosken kanavan valmistuttua edelleen Tulijoelle 
saakka. Tällöin oli Muroleen kanava jo uudelleen ra
kennettu.

Runoilijan tiellä liikennöivät Mänttä, Tampere ja 
Pohjois-Häme. Kaikki olivat puurunkoisia. Teräs
runkoiset laivat, Pohjola 62 vuotta vanha ja Tarjan
ne 59 vuotta, liikennöivät edelleenkin. Tarjanne on 
saanut nimensä Tarjanne selän mukaan, niin kuin 
hotelli Tarjannekin. Halkojen kuljetus Näsijärvellä 
nousi huimaan vauhtiin vuosi vuodelta. Hinurit proo-

muineen hinasivat kesäkaudet Tampereen suurille 
tehtaille valtavasti halkoja, sillä kulutus oli suuri 
määrä puutavaraa vuosittain. Hinaajia tuli: Neptun, 
Dagmar, Panu, Louhi, Ukko, Vellamo, Näsijärvi, Vi- 
suvesi, Metsä, Kotvio, Salmi ja Huvila ja lastihöyry- 
laivat: Otava, Osmo ja Härkönen. Hinaamista tapah
tui Tampereelle kaiken kesää ja lotjat tuotiin takai
sin etäisiin lahtiin, missä lastuuta riitti myöhäiseen 
syksyyn saakka. Näsijärven laivaliikenne on heiken
tynyt vuosi vuodelta ja matkustajaliikenne vähenee 
edelleen ja sen kannattavuus on kyseenalaista. (On 
hyvä, ettei tässäkään asiassa ole liiaksi ajateltu kan
nattavuutta.) Viime vuosina liikennettä on elvyttä
nyt jossain määrin turismi. Haapamäki—Pori-rauta- 
tien valmistuminen vaikutti laivaliikenteen vähene
miseen. Laivoja purettiin, koneet myytiin mikä min
nekin. Takaiskut ovat jatkuneet ja laivaliikenne on 
surkuteltavan hiljaista.

Matkatessa Virroilta Tampereelle tai päin vastoin, 
Runoilijan tiellä saa nähdä kauneimman sisävesireit- 
timme. Kapeat Töitään ja Hampaisten salmet, sitten 
Romppaan salmi, missä ovat ensimmäiset kalliomaa
laukset. Visuveden kanavan lähettyvillä on saari, jos
sa Akseli Gallen-Kallela on aikoinaan viettänyt ke
siään huvilassaan. Myös hänen Ruovedellä olevasta 
Kalelasta on tullut suosittu matkailukohde. Syvinki- 
salmen kautta päästään Mustaselälle, jossa Keuruun 
reitin vedet yhtyvät Näsijärven vesistöön. Jämingin 
vuolle, jossa virta on voimakas, koska siitä koko ylä
puolella oleva vesistö painaa vetensä alaspäin. Mat
kalla saa nähdä useita kalliomaalauksia. Kirnusal- 
messa on pari kalliomaalausta, joista toinen on Gal- 
len-Kallelan maalaama Kirnuava akka ja toinen Hu
go Simbergin Alaston nainen, joiden tekijöiksi kum
paakin väitetään. Ennen Muroleen kanavaa on näh
tävissä aito ruoveteläinen vanhapiika tunnusmerk- 
keineen, kissan ja kahvipannun kanssa. — Tämän jäl
keen avautuvat väljemmät vedet, Koljon selkä ja Nä- 
siselkä ja vihdoin Tampere, ylijäämänaisineen.

Mustalahden satamassa on loppumassa torikauppa. 
Höyrylaivojen jonot lyhenevät laitureissa, touhu vä
henee. Ihmisillä on kiire. Junat ja autot kuljettavat 
nopeammin kuin laivat. Loppuuko Runoilijan tien 
yli satavuotinen liikenne, sen näyttää tulevaisuus. 
Tässäkin paljon, mutta ei aiheettomasti kehutulla Ru
noilijan tiellä on painavat puolensa jatkaa matkailua. 
Se on todellinen löytöretki niille, jotka eivät ole sitä 
vielä kokeneet. Se on innostanut erinäisiin asioihin 
monet, miksi ei Sinuakin.
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Montako yötä nukkua saamme, kun joulu on 
ovella?

Äiti kertoi Seimen lapsesta ja isä sanoi 
joulupukin silloin olevan matkassa.
Joulua ennen pirtti pestiin oikein hakosudilla. 
Ai kun oli puhdas tuoksu ja valkoinen sen lattia. 
Äiti joulusahdin valmisti, kinkun kauniin 
ruskeeksi paistoi pirtin uunissa.
Monet limput, pullat, tortut sekä nisuäijät 
tuoksuinensa lisäs juhlan tuntua.
Aattoaamun hämärässä isä saunaa lämmitti. 
Äiti kynttilöitä akkunoille kiinnitti 
ja jouluruoat taidokkaasti valmisti. 
Joulukuusen isä sieppas saunan takaa metsästä. 
Pirtin keskilattialle pystytti, 
kynttilät ja tähdet oksille ripusti.
Matot puhtaat lattialle, pienet kuusen haot

siroteltiin.
Juhlan suuren kruunaajaksi
Seimen lapsen kunniaksi.
Lahjat hän lattialle jätti
ja vietikkamaisen katseen heitti,
Siinä oli sukset lapsille, muuta ei
keritty katsomaan.
Riemu oli rajaton kaikilla.
Isä tli ratkomaan naruja, että pääsimme 

hiihtämään.
Siinä meidän lasten ensimmäiset sukset. 
Niiliäpä hiihdimme, koulumatkat teimme. 
Milläpäs olisi taitettu matkaa
yli korkeitten hankien.
Pakkasten ja pyrysäiden jatkuessa,
kun sydäntalvi oli.

KOULULAISTEN SUUSTA

Pikku Kalle on ollut muutaman päivän alakoulus
sa ja ei vielä kovin hyvin tunne miesopettajaa, joka 
on menossa samaa matkaa kuin Kalle ja ottaa Kallen 
pyöränsä ”jopparille”. Kalle tulee mielellään kyytiin. 
Siinä jutellaan ja opettaja kysyy: ”Miltäs se koulun 
käynti tuntuu?” — "Kyllähän sitä koulua kävis, mut
ta kun on niin pilun pitkä matka!”

Koululaisillahan on jo omat ihastuksensa. Koulussa 
oli identtiset kaksoset. Opettaja on huomannut suh
teista ja kysyy: "Minkä vuoksi sinä pidät tuosta toi
sesta tytöstä enemmän kuin toisesta?” — ”No sen 
tähden kun tuo toinen on lihavampi, niin saa enem
män tapsia!”

SYDÄN TALVENMUISTOT 
YLI 50 VUODEN TAKAA

Irja Linjala

Ilmestyipä pirtin orteen rakkaan
lapsuuskodin, puita veistetyttä.
Me lapset niitä katselimme tovin,
silmät seestyneinä.
Uteliaat kysymykset isälle tehtiin:
"Mitä puita orsilla kuivuu ja mitä niistä

tehdään?”
Isä vastas verkkaisesti: ”No keinutuoli

varmaan.”
Kului aikaa joku viikko, lastukasa kasvoi. 
Syntynyt ei keinutuoli aivan tuota pahkaa, 
vaan monet, monet anturapuut hahmonsa jo

näytti.
Päätimme, ett’ kyllä siitä tuolista tulee nätti. 
Uteliaitten lasten katseet seurasivat työtä.
Sillä välin, kun koulussa olimme, oli 
lastut laastu sieltä.
Eikä keinutuolia me saatu nähdä, ei.
Isä kertoi tehneensä sen joulupukin mukaan 
ja päätti, että saapas nähdä, saako sitä kukaan? 
Joulua me odotimme oikein hartahasti, 
yöt ja päivät sormien kanssa laskimme

tarkkaavasti.

( Jatkuu siv. 41)
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SEURAKUNTANUORTEN MATKA

VAALIJALAAN JA UUTEEN VA

LAMOON

Virtain seurakunnan saatua vakinaisen nuorisotyön
tekijän, on seurakunnallinen nuorisotyö merkittävästi 
vilkastunut. Toiminnassa on mukana koko laaja seu
rakunta ja nuoriso kokoontuu tilaisuuksiinsa erilaisten 
harrastusten piiriin. Yksi näyte nuorisotyöstä oli vii
me kesänä seurakuntanuorten toimesta järjestetty ret
ki Keski-Suomeen ja Savoon, sekä tutustumiskäynti 
syksyllä Ruoveden uuteen seurakuntatyökeskukseen.

Kun kesäinen viikonloppuretki oli seurakuntanuo
rille huomattava voiman ja toimintatarmon näyte, lie
nee paikallaan, että retken vaiheet tulevat tallenne
tuiksi myös Virtain Jouluun. Retken suunnittelija oli 
nuoriso-ohjaaja Rauni Korpi ja sen toimeenpanija 
nuoriso-ohjaaja Anna-Kaarina Vesamäki. Nuorten 
lisäksi matkalla oli myös varttuneempia seurakunta
laisia ja matkaa tehtiin liikennöitsijä Pekka Savi
sen ohjaamalla ajokilla.

Aamuvarhainen heinäkuinen lauantai, kokoonnuttiin 
Virtain kirkonkylään, josta startattiin matkaan emä- 
pitäjän Ruoveden kautta. Mäntässä pistäydyttiin aa
mukahvilla ja matkaa jatkettiin Jämsän kautta Jyväs
kylään, jossa poikkesimme Laajavuoren näköalapai
kalla. Komeat olivat Keski-Suomen pääkaupungin nä
kymät näkötornista katseltuina, mutta kun edessä oli 
pitkä matka, ei kovin kauan ehditty maisemia ihailla. 
Joku ennätti käydä Jyväskylän kauppatorillakin va
raamassa lisää evästä matkaan. Ensimmäinen varsi
nainen matkakohde oli Pieksämäen kaupungin lähei
syydessä oleva Vaalijalan keskuslaitos.

Käynti kehitysvammaisten hoitolaitoksessa muodos
tui varmaankin retken osanottajille elämykseksi, joka 
ei unohtune koskaan. Siellä nähtiin kovaosaisimpia 
lähimmäisiämme, joista suurin osa ei pysty käsittä
mään sitä, että ovat normaalista ihmisestä kehityk-

Vaalijalassa toimistarakennuksen edustalla
sessä jäljessä. Me purnaamme usein vaikeuksiamme, 
muistamatta sitä, että monilla muilla voi olla paljon 
enemmän vaikeuksia. Siksi olisi tarpeellista, että mah
dollisimman moni voisi tutustua kehitysvammaisten 
hoitolaitoksiin, silloin voisimme aivan eri tavalla suh
tautua moniin asioihin. — Päivä oli kääntynyt jo il
taan kun virtolaiset ehtivät Vaalijalaan, jossa heidät 
vastaanotti laitoksen johtaja, kansanedustaja Ilmo 
Paananen. Ensiksi tutustuttiin laitoksen kirk
koon, joka on rakennettu lahjavarojen turvin. 
Johtaja Paananen kertoi iloiten vastaanottavansa 
virtoliset Vaalij alaan, koska laitoksen perustamis- 
ajatus johtaa tavallaan Virroille. Vaalijalan omis
taa Suomen Kirkon Sisälähetysseura, jonka pe
rustajiin kuuluu Virroilla aikoinaan kappalaisena 
toiminut rovasti Otto Aarnisalo. Ehkä juuri 
Virroilla ollessa Aarnisalolle on synytynyt aja
tus sisälähetysseuran perustamisesta, onhan Virroilla 
syntynyt myös monta muuta kaunista ja kannatetta
vaa ajatusta. Ajatus Vaalijalasta tuli siitä, että kirkon 
on lähdettävä työhön auttamaan kaikkein heikompi
osaisia, jollaisina täydellä syyllä voidan kehitysvam
maisia pitää. 60 vuotta sitten aloitti laitos toimintansa 
ensin Sortavalassa, mutta sodan johdosta sen oli siir
ryttävä muualle ja näin päädyttiin Pieksämäelle. Vaa- 
lijala on alallaan maan suurin, siellä on noin 500 hoi
dettavaa, joista suurin osa kaikkein vaikeimpia poti
laita mitä maassamme on. Rautalammilla ja Kuopios
sa on laitoksen sivuosastot. Vaalijalan potilaat ovat 
yleensä henkilöitä, jotka syntyessään ovat olleet vaja
vaisia kehittymään, syynä aivosolukon vahingoittumi
nen tai kehittymättä jääminen. Tällaisia ihmisiä on 
maassamme, lievästi vahingoittuneita lukuun ottamat
ta, n. 30.000 henkeä ja laitospaikkapula on suuri.
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Vamma on yleensä parantumaton, mutta oikealla hoi
dolla pyritään kuntouttamiseen, että ainakin osa näis
tä kovaosaisista voisi tulla toimeen kotonaan tai 
muualla laitoksen ulkopuolella. Erikoishenkilökunnan 
avulla on päästykin tuloksiin, tavoitteita ei aseteta 
suuriksi, vähäinenkin kehitys vaatii paljon työtä ja 
ponnistuksia.

On vaikea kuvata sitä kaikkea mitä Vaalijalassa voi 
nähdä. Kovinkin mieli varmaan herkistyy seuratessa 
potilaiden toimintaa, pakostakin nousee mieleen kysy
mys, miksi näin on oltava. Mikä on elämän tarkoitus 
silloin, kun koko elämänsä joutuu elämään hoitolai
toksessa, koko elämä on elettävä muutaman vuoden 
Ikäisen lapsen kehitystasolla ja lisäksi monet ruumiil
liset viat murjovat elämää. Mutta laitoksessa on myös 
potilaita, jotka pystyvät olemaan ainakin jonkin ver
ran työssä. Siellä toimitetaan potilasvoimin myös omaa 
lehteä ja otetaan osaa tilaisuuksien ohjelmiin. Laitok
sen johtaja totesikin, että on potilaita, joiden oikea 
sijoituspaikka ei ole Vaalijala, mutta muita kohteita 
ei ole.

Kierros Vaalijalassa päättyi virtolaisten esittämään 
lauluun ja pieneen kolehtiin, joka koitui potilaiden hy
väksi. Matka jatkui, mutta varmasti jokaisen ajatukset 
risteilivät edelleen Vaalijalassa ja siinä kaikessa mitä 
oli nähty ja havaittu. Matkaa tehtiin nyt kohti yöpy
mispaikaksi valittua Kansan Raamattuseuran leirikes
kusta Säynämöä Heinäveden reitin varrella. Monen 
mutkan ja muutaman kyselyn jälkeen iltasella pääs
tiin perille Säynämöön, jossa ystävällinen leiriemäntä 
otti vieraat vastaan. Säynämössä on Heinäveden seu
rakunnan lahjoittama yli 200 vuotta vanha pappila
rakennus, joka palvelee nykyisin matkailumajana, lei
rialueen rannassa on samoin retkeilymajaksi muutet
tu laiva ja mäen kumpareella hirsinen ruokala, joka 
toimii myös leirikirkkona. Matkasta uupuneina pai-

Tässä kuunnellaan selostusta Uuden 
Valamon luostarikirkossa

nuttin "yöpuulle”, sitä ennen pistäydyttiin saunassa ja 
uimassa, sekä osallistuttiin hartaushetkeen.

Niin vaikeni kaunis sunnuntaiaamu. Nautittiin lei
rillä aamupala ja kartan ääressä pohdittiin matkareit
tiä Heinäveden luostariin. Mietettiin, otetaanko seu- 
raavaksi kohteeksi nunna- vai munkkiluostari. Heitet
tiin hyvästit vieraanvaraiselle leirikeskukselle ja suun
tana oli Uusi Valamo. Muutama kymmenen kilomet
riä kuljettiin maantietä pitkin, sitten käännyttiin ka
pealle kylätielle, varovasti ohitettiin erikoisen kapea 
silta ja niin olikin edessä Uusi Valamo. Matkan aika
na oli tehty ennakkoarviointeja, varustauduttu jo sii
henkin, ettei vierasta olisi tervetulleena otettu vas
taan. Mutta ennakkoluulot pettivät, luostarin piha
maalle saavuttaessa kiirehti yksi munkeista tiedoitta- 
maan, että kohta saapuisi opas paikalle. Nuori orto
doksinen pappiskokelas Matti S i i d o r o r johdatti vie- 
rat luostarin kirkkoon, jossa hän esitteli sekä kirkon, 
että koko Valamon luostarin historian. Syvä juhlalli
suus huokui kirkosta ja sen arvokkaista esineistä, jot
ka loistivat kullan ja hopean väreissä. Itse kirkko to
sin on erittäin vaatimaton, rakennettu vanhasta auto
tallista ja varastosta, mutta ikonit, taulut ja kirkolli
nen kalusto oli tuotu Valamon, Konevitsan ja Petsa
mon luostareista, joiden asukkaita Uuden Valamon 
munkit ovat. Kahdeksantoista munkkivanhusta palve
lee luostarissa Jumalaansa, suurin osa päivästä kuluu 
heiltä juuri hartauden harjoittamiseen. Luostarin maat 
on annettu vuokralle, nuorinkin munkeista on jo yli 
50 vuoden ikäinen. Monet ovat jo päättäneet maallisen 
vaelluksensa luostarin hautausmaalle ja uhkaavasti 
vähenevät tämän huomattavan, ortodiksisen kirkon 
eräänä keskuspaikkana tunnetun yhdyskunnan asuk
kaat. Muutaman kymmenen kilometrin päässä toimii 
Lintulan nunnaluostari, jonka rippi-isän tehtäviä hoi
detaan Uudesta Valamosta.

Munkit eivät katsoneet karsaasti virtolaisia vierai
taan. He olivat valmiita keskustelemaan heidän kans
saan. Muutamat saivat nimikirjoituksiakin muistoksi 
luostarissa käynnistään. Luostarin kioskista ostettiin 
muistoesineitä tai kirkosta mehiläisen vahasta valmis
tettuja kynttilöitä. Paljon enemmän olisi tarvittu aikaa, 
että luostariin olisi voitu perusteellisemmin tutustua 
ja osallistua myös siellä pidettäviin jumalanpalvelus
menoihin, jotka yleensä tapahtuvat vanhaa slaavia 
käyttäen. Munkkien yleisenä kielenä onkin venäjä, 
mutta suurin osa heistä ymmärtää suomea. Sinne jäi 
kuusikujan viereen mietteisiinsä munkkivanhus Ger- 
man Georgij Kurnikov, joka on kotoisin Moskovasta, 
sinne jäi koko veljeskunta, joka oli puettuna joko mus
tiin tai valkoisiin munkin kaapuihin, sinne jäi Uusi 
Valamo, joka puolestaan antoi myös uutta ajattelemi
sen aihetta.
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ANJA YLÄ-SOINI

VERMAAN VAIHEITA

Mietiskelevä Munkki

Hyvin sujunut matka kohtasi myös vastoinkäymisiä, 
rengasrikko aiheutti pienen viivytyksen Enonkoskella, 
jossa todettiin, että huoltoaseman palvelualttiudessa 
olisi ollut toivomisen varaa. Mieli iloisena saavuttiin 
kuitenkin Savonlinnaan, tehtiin venematka "vuolaan 
virran” poikki ja niin oltiin vanhan linnan valleilla. 
Korjaustöiden vuoksi linnaan tutustuminen kävi päin
sä vain oppaiden avulla ja kun heidän mukaansa pää
sevien määrä oli rajoitettu, niin kävipä sillä tavalla, 
että osa retkeläisistä ehti tutustua vain "suureen sar
veen” ja linnapihaan, osa oli vähällä eksyä linnan sok
keloihin. Mutta useampi sentään ehti tehdä tuttavuut
ta linnan puistossa päiväuniaan viettävän mustan oi
naan kanssa ja kuvia otettiin myös oinaspatsaan vie
rellä. Ohimennen silmäys kauniiseen Savonlinnaan, 
kohti Mikkeliä. Kiirettä oli pidettävä, retkeen varattu 
aika oli nopeasti kulunut ja vain muutama hetki eh
dittiin Mikkeliin tutustua. Auton nokka kohti Virtai- 
ta, torkkumista auton penkillä iltamyöhäisellä ja maa
nantaipäivä oli alkamassa, kun väsyneinä, mutta mon
ta kokemusta rikkaampina savuttiin kotipitäjään. Oli 
nähty ja kuultu paljon uutta, sellaista mikä pysyy mie
lissä vuosikausia. Ehkäpä näin joulunaikana on syytä 
ajatuksissa palata tälle kesäiselle retkelle, Vaalijalan 
vaikeavammaisten potilaiden ja heidän hoitajiensa se
kä Uuden Valamon munkkivanhusten luokse ja toivot
taa heille Rauhaisaa Joulua!

Kangasalan Liuksialan kartano on ollut Kaarina Mau- 
nuntyttären hallussa vv. 1577—1612, sitten Toteilla, 
Creuzeilla, Meurmanneilla jne.

Liuksialan kartanolla on ollut alustalaistiloja eli ns. 
takamaita täällä Virroillakin saakka. Näihin takamai
hin ovat kuuluneet vanhimpina aikoina Sipilä, Ver- 
mas, Suojansalo, Ellilä, Nurminiemi ja Kiviniemi sekä 
niistä lohkotut tilat, jotka yhdessä muodostivat 8000 
ha suuruisen tilan. Kun Vermas aikoinaan erotettiin 
Sipilän tilasta, jonka torppana se oli ollut, tuli sen 
pinta-alaksi 5500 ha. Aikamoinen torppa, eikö totta?

Vermaa oli huomattava maatalous- ja karjatila, 
jonka rakennukset rakennettiin sen mukaan. V. 1895 
rakennettiin Vermaalle tiettävästi Virtain suurin ki- 
vinavetta. Se oli 54,40 m pitkä ja 16,50 m leveä. Tilaa 
puolelletoistasadalle lehmälle, kymmenelle hevoselle 
sekä monenlaiselle joutokarjalle. Tilan omisti näihin 
aikoihin parooni Robert Ludvig Borg, entinen Hassel- 
bladt. Yhdeksännentoista vuosisadan alussa patruuna 
jakoi tilan siten, että siihen muodostettiin Vermaan 
lisäksi Suojansalon, Ellilän ja Nurminiemen tilat. Ta
loon jäi maata runsaat 2000 ha. Seuraavan omistajan 
Albin Borgin leski Edith myi koko talon Mänttä 
Oy:lle, jolta sen osti tilanhoitaja Väinö Särkkä v. 
1921. Borgin herrojen aikana oli talolla toistakymmen
tä torppaa, jotka olivat ankaran komennon alla.

Lammasahon torpan kontrahdista on käynyt ilmi, 
että lauantaipäivä oli oltava talon töissä omin eväin 
ja ellei silloin ollut paikalla, seurasi puolenpäivän 
sakko. Polttopuita sai tehdä vai maahankaatuneista 
puista, eikä torppareilla ollut lupaa ottaa vierasta
kaan yöksi asuntoonsa. Kontrahti oli 30 vuoden ku
luttua täysi eikä ollut muuta ratkaisua kuin lähteä 
torpasta. Suuri osa talon viljelyksistä koostuukin juu
ri tällä tavoin häädetyistä torpista. Vain muutamia 
torppia säilyi torpparilakiin saakka.

Meijeritoiminnan alalla on Borgin herroja pidetty 
uranuurtajina Virroilla. Vuosisadan vaihteen aikoi
hin Vermaalla oli oma meijerilaitos päärakennuksen 
yhteydessä. Jo silloin tiedetään heidän suunnitelleen 
maidon hankkimista meijeriinsä mm. Vaskivedeltä. 
(Kyllä 1880-luvulla on ollut yksityinen meijeri myös
kin Ohtolassa ja 1895 perustettiin Toisveden kylän 
meijeriosakeyhtiö Ala-Soiniin ja se pelasi hevos- 
kierrossysteemillä.)

Vermaalla toimi sahalaitos läheisessä "purussa” ja 
myllyä pyöritteli siellä höyrykone, joka samalla jauhoi 
taloon sähköäkin.
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Kolmen kilometrin päässä olevalle Vehkanevan ky
dölle oli suunniteltu rakennettavaksi rautatie, jota 
myöten höyryveturin voimalla aiottiin liikennöidä ta
louskeskukseen. Kydön laajentamissuunnitelmien 
vuoksi rakennettiin Kivisaaren mökki kauaksi kor
peen. Sen aikaiset päivämiehet kertoivat patruunan 
sanoneen: ”Me kuokimme niin kauan, että Louonlahti 
näkyy.” Tähän Louonlahteen oli kuokkamaalta mat
kaa useita kilometrejä koskematonta korpea. Suun
nitelma oli tarkoitus rahoittaa silloiselta Hypoteekki- 
pankilla saadulla lainalla. Mutta suunnitelmat jäivät 
pahasti kesken omistajan kuollessa.

Lukemattomia kaskuja kiertää kansan suussa Ver- 
maan patruunoista, jotka yhtäkkiä tekivät päätöksen
sä ja toteuttivat ne myös. Esim. talon muutama sata- 
päinen lammaslauma oli syksyllä laskettu syömään 
rukiin oraita. Lampaat vaeltelivat ympäri vainioita, 
jolloin patruuna sanoi: ”Me tapamme ne kaikki!” ja 
ne tapettiin myös.

Kerran taas juolahti patruunan mieleen siirtää ta
lon kaksikerroksinen päärakennus puolet tilaansa 
taaksepäin kokonaisena. Kovalla työlle se saatiinkin 
rullien päälle. Tietenkin rullat painuivat puun sisään 
moisen painon alla. Kuului komento: ”Me puramme 
sen heti!” Paljon on myös puhuttu Koronkylän luk- 
koportista. Oli suoritettava ensin porttiraha, ennen 
ei porttia avattu. Sattuipa joskus sellaisiakin mat
kaajia, jotka ajaa karauttivat yli porttien ja lukkojen 
hevosillaan. Ne ajat ovat olleet ja menneet. Koron 
tienvarsikin on saanut asukkaansa pika-asutuslain 
nojalla samoin Vehkanevan kytökin.

Elämä Vermaalla jatkuu yhä.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllli

( Jatkoa siv 37 )
Opettaja tarkastaa käsityötunnilla töitä ja huomaa, 

että eräältä pojalta on yksi työ jäänyt tekemättä. ”Ei 
yhtään työtä saa jättää väliin! Sinun on se tehtävä 
ennemmin tai myöhemmin. —■ "Teen sen myöhem
min!”

Koululle on tullut tarkastaja. Opettaja on vähän 
hämillään, kun karttapallo onkin pölyinen ja hän jou
tuu siitä näyttämään. Silloin hän pyyhkäisee kädel
lään pölyä pois ja tuumaa: "Kylläpä tuo Saharan erä
maa onkin pölyinen paikka!”

Uskontotunnilla. Oppilas: "Sitä minä ihmettelen, 
miten se käärme puhumalla vietteli sen Eevan, ei 
meidän kylässä ainakaan käärmeet puhu. — "Paratii
sissa oli kaikki mahdollista!”

Sirkuspapukaijaohjelmassa on taikuri taikomassa 
käärmettä. Lasten hämmästykseksi sieltä tuleekin 
nainen: ”Ei tuolta mikään käärme tullutkan!” — Vaa
rikin on katsellut ja tuuma sivusta: "Toi se vasta 
kärmes onkin!”

SEKU
SUSIKOIRA.

Sivukylä oli monien anomusten jälkeen saanut supis
tetun kansakoulun. Koulu oli toiminut 5 vuotta, ja 
viisi opettaja oli koululla jo ollut. Nykyinenkin opet
taja oli sanonut muuttavansa pois, vaikka oli vasta 
ensimmäinen koevuosi päättymässä. Johtokunta oli 
ymmällä ja tiedusteli syytä poismuuttoon. Koululle
han oli vuosi sitten saatu sähkö ja vesijohto. Näin 
oli toivottu saatavan pysyvä opettaja. Opettaja sanoi 
pelkäävänsä, kun koulu on kovin yksinäisessä paikas
sa, lähinaapuriinkin kun oli puoli kilometriä. Asia oli 
kyllä niin. Onhan varavankilan työmaakin vain kym
menen kilometrin päässä. Vankikarkurit pitävät usein 
Sivukylän tietä kulkureittinään.

Viime syksynäkin eräänä yönä yksi karkuri oli yrit
tänyt murtautua koulun kellariin. Opettaja kuuli ko
linaa, napsautti valot palamaan ja jyräytti muuta
man kerran pallomailalla lattiaan. Silloin oli koliste
lija lähtenyt. Siitä lähtien opettaja pelkäsi. Joku joh
tokunnan jäsenistä oli ehdottanut opettajalle miehen 
ottoa, silloinhan yksinäisyys ja pelko häviäisi. "Susi- 
koira opettajan on hankittava”, oli toinen ehdottanut. 
"Sellainen kuin tuolla Sivulan isännällä on.” Se olisi 
uskollinen toveri ja hyvä vahti, ei tarvitsi pelätä. 
"Mistäpä minä sen miehen, ja koiraa minulla ei ole 
varaa hankkia eikä elättää”, sanoi opettaja. Silloin 
eräs johtokunnan jäsen kysyi Sivulalta, myisikö hän 
sen Sekunsa ja paljonko se maksaisi. Sivula mietti, 
— Jaa, — pojat ovat kyllä puhuneet oravakoiran 
hankkimisesta. Silloinhan Seku joutaisi. Seku on hy
vä vahti ja muutenkin hyvin koulutettu ja puhdasta 
rotuakin. Kahtasataa markkaa vähemmällä en sitä 
mielelläni myisi. Sovittiin hinnasta. Johtokunta ja 
kylä lahjoittivat Sekun opettajalle. Emännät lupasivat 
pitää huolen, ettei Sekun tarvinnut nähdä nälkää.

Seku siis tuotiin koululle, ja opettaja jäi paikoil
leen. Pian Seku kiintyikin uuteen emäntäänsä, ja 
Seku oli maineensa veroinen.

Ajaa sitten kerran auto koulun pihaan. Autosta 
astui alas salkkua kantava mies. Seku murahteli rap
pusilla. Opettaja huomasi tulijan, riensi rappusille 
vastaan ja ehätti sanomaan: ”En minä nyt jouda mi
tään kirjoja ostamaan eikä ole rahaakaan kirjoihin.” 
"Jaha, jaha”, myhähteli vieras, "saanko esitellä, tar- 
kastuspiirinne tarkastaja.” — Anteeksi, noita kirja
kauppiaita kulkee yhtämittaa. — Ei se mitään, ei se 
mitään.------ Opettajahan on toista koevuottaan kou
lulla, piti lähteä katsomaan. — — Tarkastaja on hyvä
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ja käy sisälle istumaan. Koulun alkuun ei ole enää 
kuin kymmenen minuuttia. Minä käyn vähän järjes
telemässä tunnin alkua. Sekuun opettaja katsoi mer
kitsevästi sanoen: Olehan sinä Seku, täällä vieraan 
toverina.” Opettaja lähti luokkaan, tarkastajan jää
dessä katselemaan papereitaan.

Nyt tuli opettajalle kiire. Edellisiltana oli ollut ni
mipäivät ja sitä edellisiltana leipominen nimipäiviä 
varten. Päväkirja ei ollut näiltä päiviltä oikein kun
nossa. Opettaja pani oppilaat hiljaiseen työhön ja pian 
oli kaikki kunnossa. Tarkastajaa ei kuulunut luok
kaan. Seku kamarissa piti huolen vieraasta. Tarkas
taja kyllä yritti nousta ja lähteä tuntia kuuntelemaan. 
Mutta kun hän nousi, silloin Sekun niskakarvat nou
sivat, se murisi ja näytti hampaitaan. Ei siinä vie
raalla ollut uskallusta lähteä minnekään, olihan Seku 
susikoira.

Tunti päättyi. Opettaja tuli vierasta katsomaan. Se
ku näytti olevan emäntänsä tulosta mielissään. Tääl
lähän tarkastaja vain istuu ja tunti on jo pidetty.
— Tuo susihan se tuossa näytteli aina hampaitaan ja 
niskakarvat pystyssä murisi, kun yritin tästä lähteä.
— Vain niin. — Se epäilee kaikkia vieraita, varsin
kin miehiä. Minä en kyllä uskaltaisi ollakaan täällä 
koululla, jos ei Seku olisi vartijana. — Niinhän se on, 
kun koulu on niin yksinäisellä paikalla, ja vankilan 
työmaakin on kovin lähellä.

Seuraavat tunnit tarkastaja istui luokassa. Koulun 
päätyttyä vielä keskusteltiin ja juotiin kahvit. Sitten 
tarkastaja sanoi näkemiin ja lähti. Opettaja ja Seku 
olivat tyytyväisiä, olihan taas yksi päivä kulunut mu
kavasti iltaan.

KH

llll!llllllll!llllllllllllllll!llllllllll!!llllllllllllllllllllllllllllllll!lilll!lll!l!lllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllllll..... Il

Enempi velliä ja isommat lusikat.
Eno eio aina setänsä väärti, eikä poika issäänsä

parree.
Enempi vaan saipuaa isännän silimiin.
Ennen Alaskassa sitä oli pakkasta neliäkymmentä

astetta ja tuumaiset asteenvälit.
Eri seon kun sahataan ja eri kun sika hinkkaa.
Ero perheestä ja tasajako tavarasta.
Etiäp päin elävän mieli, kuoleva taakseen katto- 

koon.
Että menisinkö jos haastettas, ylöshyppien sittenkin! 
Etulyönti om puoli voittoo, vartoen saa varmastis

säkkeensä.
Eri tuohenlähtöö seon koskusen kolominen.
Etteikö esliinaan sais tiskiä pyyhitä, ei tästä väliä

— likanen ennestään!
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Nolla

LÄNNEN MALLIIN

virtolainen siirtolaismuistelma
Vartti, paikkakunnan mies oli palluumatkalla mailmal- 
ta. Meleki poikasena, mustalaispoian ikäsenä kot- 
toonsa lähärettyä oli ehtinyt raiata ittensä aina 
sinnem missä vaikeemmalta vaikutti. Ollul län
nessä puuveittellä kultaa vuolemassa, timperinä, 
tämperinä, mainarina kolunnuk kolomainit, hoopoil- 
lum maisemat sikamaisen ja enkelikaupungin vä
lillä. Oppi jo tulomatkalla, ettei Atlanti okkaam 
mikkään Välirneri, vaikka välillä onkin Ameri- 
koihin mennessä. Samon oli poika värkänny etu- 
kätteen jopajos Santran siskon näkevänsä sielä. 
Santra itep palaveli Leviässä piikana, joku tiesi sillä 
olevan summalta komian siskolikan jossain merivallos- 
sa aviisissakin sitom mainittu monastikkin. Aallokon 
veuruuttaman laivan öysätessä vanhaamaata kohoren 
matkustajalla oli öpöttömästi maallista aikaa muistella 
näitäkin naisellisia sattumuksia. Niinkun sitäkin yhtä 
missiä Vinnipeessä. Sen niminen kaupunki palo yhte
nä isona raasuna, valakeeta olikum miehempaikassa, 
vaikka hätinä siittä piippuunsa olis saanu, muisteli nä- 
kiä ommaa laarinkiansa sytytellessään. Syriähyppäyk- 
senä tuli mieleen sekin viisu, jossa laalettiin: ”Honka- 
jen saarella Misikanin valtiossa hauskasti elelimme, 
kornekkäpypiipulla Virkinia-tupakista haikuja vete- 
limme.” Osa kaupungin asujamia pökelsi pakkoon ran
nassa oleviin aluksiin jokkasit lähti vesille. Hämäläi
senä Vartti luontojaan myöhästy vartin verran. Mikä 
siinä napasi muukkun ruvetap pykään lauttaa itelleen, 
saati olihan to ta tullut timprailtua yhtä jos toistakin. 
Löysinkin joitain laurampätkiä, tukimpökäleitä, raut- 
lankaakin nijteksi. Näistä alakuaineista tekiä kopuloi 
kopukan, jonka puhujasi vesillen nähäräkseen kestää

kö se aikamiestä. Ei kumminkaan ehtiny lähteep pu- 
riehtimmaan, kun savun seasta ryykää rantaan vielä 
yksi naisihiminen huikaten niinkum palosireeni:

”Äläkää jättäkö, ottakaa minukkim mukkaan aluk
seenne jees!” — ”Ei tähäm maharut!” turasteli omate
kosen roomim perämies — "tämäon niin hanittomam 
pieni, ettei hätinä kannam muakaan.” Vaan eikkään 
se eevantytär sallinur rauhaa rannikolle ennenkö lai
vuri palas ottaan myöhämatkustajan laivaansa. Oli 
ihan viittä vaille, josse kannatti molemmat. Kapteeni 
velemuskin, miten entinen likka sänkyä nikkarilta ti- 
latessaan määritteli siihen tarttevan mahtua vaan yhy- 
ren, mutta kestävän kaharenkim painon. Näissä läh- 
töhankkeissa olikin aika kulunu ja savu sakunu. Tuuli 
kyllä kulietti lauttaa ulapallep päin, mutta paino sa
malla savua perässä. Ainoastaan vesirajassa, siis pit- 
källään voi hengittää, älävielä että piti pirellän nap- 
peestit toisestaan kiinni, ettei sunkan vaan olis pörpäh- 
täny lairan ylittej jorpakkaan. Monellaisia merimatkoja 
seilannus Suomempoika hökäsikin pusertaessaan uu- 
remmaan missiä itteensä vasten: "Annaettä Vinnipee 
palas aina, jees!”

Eimaakas sitänys sentähären ihkasen jantuksessaan 
oltu vietetty naisten helemossa kaikkia näitä vuosia. 
Kuinkas kerta siilonkin yhtenä yönä maattiin tukki- 
kämpän lattialla miestä niim palio kun vaan yksjkim 
mahtu. Yöllä Vartti heräs siehen kun vieruskaveri etti 
taaloja hänen taskustaan. Murahti äkäsesti luutavar- 
tioivan koiran äänellä: "Äläppäs pistäk käpälääs sinne, 
seom mun lakkarini!” Jasit nukuttiin taas, niinkun en
nen taitamattomana mukalana kotona äiren villako- 
passa.

Miesmoinen oli liion kahakka jossain isom meren 
( Jatkuu siv. 59 )
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ERÄS RIIUUKÄYNTI LEMMENTEMPPELISSÄ
Kertonut Va-Lo

Kyllähän te nyt tiedätte missä semmonen on kun 
Lemmentemppeli, ainakin se ennen oli tiedossa me
nevillä miehillä. — Sehän on Siekkiskylän Metsolas
sa vieläkin, vaikkei nyt sentään enää semmoi
sessa käytössä kuin aikaisemmin, jolloin siellä ruu- 
kas talon piiat Kankaanpää-vainaan aikana kortee- 
rata. Tiedossa se vaan oli minullakin, olin silloin para- 
hultasessa iässä, tytöt pelekäs ja tykkäs joskus ihan 
yhtä aikaa, ainakin niin minusta tuntu. Sattui sitten 
kerran, että siellä talossa oli taas komian puoleisia, 
tarkotan rotevia piikatyttöjä, joihin moni poika oli 
silimäsä iskenyt, mutta siihen monet jättäneet. Minä 
olin sen verran vilikas, että rohkenin jutella päivällä 
asiat siihen malliin, ettei ne tulleet isännän tietoon, 
mutta tyttöjen piti ne hyvin muistaa. Töitä pusket
tiin tavallista taajempaa, ainakin silloin kun oli tie
dossa ja sovittu ehtooksi salainen kohtaaminen Lem- 
mentemppelissä. Minä olin siitä kuullut monenlaisia 
juttuja, mutta en minä ihan nyt niin pieneksi sitä olis 
uskonut. Sinne nyt juuri ja juuri mahtu yksi kahden- 
maattava sänky, jonka laidalta toisella reunaa saattoi 
jalkoja roikuttaa ja sivuttain lattiata kävellä sen vie
ressä. Jalkopuolen päätyyn nyt jäi sitten enemmän 
tilaa istuskella pienellä penkillä, ettei nyt heti tar
vinnut mennä sänkyyn. Sinne temppeliin meno se on 
hankalaa, kun täytyy kulkea keittiön kautta ja siitä 
on sitten kapeat portaat välikerrokseen. Se on kun 
tunkisi itsensä komeroon, josta kuitenkin lähtee por
taat ja ne löytää kun käsin tukee seinistä. Siitähän 
minun piti kertoa, siitä jutusta eikä nyt tehdä raken- 
nusselostusta, vaikkei sitä nyt ihan kaikkee, jos ne 
likat vielä elää, saattavat ottaa noukkahansa, jos kuu
levat että mä oon saloja juluki lipsahutellu. — Vaik
ka mitäs niistä — samon ne tekee nuoret nykkin ja 
vielä paljon pahemmin.

Mää menin sinne iltahämärissä ja odotin, että talo 
alakas rauhottua lopullisesti. Isäntäkin oli käyny il- 
tatarpehillaan ja kattomassa onko elukat navetas ja 
tallis laillisesti. Niin sitten kävi, että isännänkin ka
marissa valo sammu ja sen ties, että se merkitsi un- 
tenmaille menoa siellä, mutta toisessa kamarissa var
masti sydän pamppaillen odotettiin, että pääseekö se 
riiari onnellisesti perille.

Kyllä siinä niin kävi, että sinne päästiin, mutta 
kyllä siellä piti olla hilijaa, sukkasillaan piti hiissata 
ittensä sängynlaidalle, kun ei sitä köyryys jaksanu 
näinkin iso mies koko iltaa istua ja valokuvia kartella. 
Oli siinä puhuttu ummet ja lammet ja vakuuteltu

rakkauden lupaukset ja niin siinä sitten kävi, että 
peitois ei ollu muuta vikkaa kuin, että vällyissä oli 
karvat löysäs ja ne pakkas aina mennä suuhun, mut
ta ei meillä niin hatevaa se pussaaminen ollu, ettei
kö toinen olis odottanut, kun toinen pyysi: "Odotas 
kun mä otan karvan poies suusta!” Ei siinä varmaan 
kauaa ehditty ollakaan, kun minun kurkkuuni taker- 
tu niin karva, että kun minä sitä yritin kakistella hil
jaa pois, niin isäntä heräs kamarissaan. Me kuulim
me sen koluuttelun, liekö ollu tahallista vai oliko pi- 
meessä kompuroinu. Minun oli kumminkin lähdet
tävä niin kiireesti kuin suinkin. Muuta mahdollisuut
ta ei ollu kuin pudottautua pienestä lasista keittiön 
puolelle, jos ois vaikka isäntä tullu vastaan rappu
sissa tai ainakin ovelle kattomaan, niin kun se sit
ten olikin tullu ja kysyny: "Mikä siellä niin kolaji, 
oliko siellä joku vai varkaitako liikkui” Tytöt kyllä 
tiesivät asiat ja heillä oli aina sanat valamiina. Niin 
nytkin se mun tyttöni oli sanonu: "Minä se vain itte 
äsken kävin navetassa vilikasemassa, joko se lehemä
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pian poikii kun on niin viimesillään. Ei tänne var
kaita tule eikä liion ole kummitellukaan, ei ainakaan 
mun aikanani. Ei kummajaasia oo olemaskaan, kyllä 
isäntä aivan turhaan pelekää!” — Niin siinä sitten 
oli käyny, että isäntä tyyty tähän selitykseen ja me
ni maata kaikes rauhas ja oli heränny aamulla tyy
tyväisenä, kun on niin huolehtivia karjakoita. — Ja 
sattukin niin, että yks lehemä oli saanu samoihin ai
koihin vasikan, niin asia meni täydestä aivan luon- 
tojaan.

— Vaikka kyllä se tyttö sano; ettei hän nyt sen
tään niin talon puolta pitäny vaikka hänestä niin 
luultiinkin — kyllä mää oon sinua ajatellut paljon 
enemmän kuin lehemiä — niin se ainakin sano — ja 
varmaan se totta tarkotti. — Voi, voi, kun sais ton 
nuoruuden takasin, aivan samoin mää tekisin, antasin 
vaikka kaikki maani ja mantuni, jos se olis mahdol
lista, — niin kauniit ja ihanat muistot mulla on tolta 
ajalta.

(Jatkoa siv. 16 )

Kun Edwardin isä vielä oli täysissä isännyysvoi- 
missa ja kun ei ollut tietoa, koska ja kuka pojista 
Maijalan hallinnon tulisi saamaan ja kumminkin, kun 
nyt alkoivat perhehuolet, muutti nuori pariskunta 
aluksi vaimon kotiin, Näppärin torppaan.

Täällä he asuivat vain vähän aikaa, sillä oman ko
din ihanne paloi voimallisesti aviopuolisoiden rin
nassa.

Kun siihen aikan Edwardin sisarista yksi oli emän
tänä Toisveden kylän Latvalan talossa, oli heillä ollut 
puheena ja aikomuksena tänne Latvalan maalle asua 
omaa kotia. Sinne he muuttivatkin Näppäristä ja 
rakensivat asuinhuoneet ja peltoakin raivasivat jo 
n. yhden tynnyrinalan.

Mutta kului kuitenkin vain neljättä vuotta, kun 
Latvalan talo myytiin puutavarayhtiölle ja heidän, 
koska ei ollut mitään kirjallista vuokrasopimusta, 
täytyi luovutta raivaamansa viljelmä uudelle omista
jalle. Rakennuksensa he vaihtoivat eräälle miehelle, 
jolla silloin oli huonerakennus alustettuna samassa 
kylässä Alakahilan talon maalla Kahilaj arven ran
nalla.

Kun he sitten Alakahilan silloisen isännän kanssa 
tekivät kirjallisen vuokrasopimuksen torpan perusta
misesta, muuttivat he tänne asumaan v. 1889.

Vuokrakirjan mukaan kuului heille, paitsi muita 
etuja, kaksi tynnyrinalaa maata pellon tekoa varten, 
eräitä korpimaita metsän takaa. Torpan nimeksi pan

tiin Lampila. Näin pääsivät he käsiksi siihen paik
kaan, joka sittemmin tuli heille varsinaiseksi kodiksi.

Täällä ryhtyi nuori pariskunta luonteenomaisesti ja 
taidokkaasti saattaman maata viljelykselle. Varoja 
heilläkään ei ollut. Toimeentulo raivaustöiden suorit
tamista ja kartanontekoa varten oli hankittava ansio
töistä. Ensi vuosien työ oman kodin kohottamiseksi 
suoritettiinkin ylimääräisinä töinä, talviaikoina puh
detöinä ja kesällä melkeinpä herkeämättömässä yö
työssä. Näin vuosina uhrasivat he elämänsä parhaim
mat voimat raivaustöissä tulevien polvien hyväksi. 
Kesäaikoina kun mies päivisin oli tukinuitossa tai 
lenkitystyössä läheisillä kosken rannoilla, alkoi hä
nellä toinen työvuoro iltaisin kotona maanraivaustöis- 
sä. Niin kuin isältään ennen Maijalan korvessa, huk
kui häneltäkin monet kauniit kesäyöt Lampilan uutis- 
torpalla. Tuskinpa hän useinkaan oli huomannut au
ringon laskua tai nousua taivaan rannalla, kun yö oli 
kulunut ja taas oli jätettävä raivaustyö ja siirryttävä 
jatkamaan tukkisouvia kosken rannalla.

Yhtä uurasta oli myös vaimon työ, sisätöissä ei ku
lutettu päivän aikaa, vaan hän suoritti ne ruokatun
neilla ja enimmäkseen päivän päätyttyä. Kun heillä 
vielä oli luontainen taito työnteossa, ja kun kaikki 
tuli "todeneteen”, niin täytyi siinä uutistorpan vilje
lysten ja muunkin kohota.

Ensimmäinen kymmenen vuotta kului kuitenkin 
niin, että pääasiallinen toimeentulo oli ansioitten va
rassa, sillä vaikka peltoalaa karttuikin, niin riittävää 
satoa ei se voinut antaa. Maa oli uutta laihaa savimaa
ta ja kallioperäistä. Sitäpaitsi lähettyvillä oleva kylä
kunnan talojen vesiperäinen niittymaa oli siihen ai
kaan heikossa viljelyskunnossa ja nousi sieltä hal
laa Lampilan viljelyksille.

Mutta tultiin sitä toimeen Lampilassa ja yhä eteen
päin touhuttiin. Noin 15 vuotta asuttua oli Lampi
lassa peltomaa kaikki ylösotettua ja niittymaakin 
korvessa ylösoton alaisena. Tällä välin oli hallinnon 
muutos Ala-Kahilan talossa tapahtunut: se oli jou
tunut puutavarayhtiön haltuun. Torpalle vuokrakir
jan mukaan kuuluvalla korpimaalla kasvoi metsää. 
Kun yhtiö huomasi, että Lampila aikoi kaataa sitä, 
kielsi se korpea viljelemästä. Mutta kun torppari ei 
kieltoa totellut ja nojasi vuokrasopimukseen, syntyi 
siitä oikeusjuttu. Jutun parhaillaan vireillä ollessa 
näyttikin Lampilan äijä vasta maanraivausintonsa. 
Hän paini kuin karhu korven kanssa. Ja korpi suli 
niin kuin ei olisi ollenkaan kysymyksessäkään kuka 
työstä hedelmät korjaa. Juttu kuitenkin päättyi torp
parin voitoksi.

Joitakin vuosia tämän jälkeen osti Lampila yhtiöl
tä torpan lisämaineen itsenäiseksi taloksi. Kauppa
hinta oli 3.300 markkaa. Hinta oli kyllä velaksi otet
tava, mutta koska kauppa tuotti muitakin etuja kuin
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omistusoikeuden, ei velkaan ryhtyminen pelottanut. 
Tähän aikaan oli jo lapsistakin varttunut työvoimaa, 
ja hevosiakin oli nyt talossa kaksi. Kun nyt ostossa 
saatiin lisämaata, käännettiin se heti ensi vuosina 
nurin.

Kun Lampilan torpan perustamisesta oli kulunut 
n. 25 vuotta, oli siinä oman perheen käsien työllä val
miiksi saatua peltoa 16—17 tynnyrinalaa, niittyäkin 
vähän, hyvä hakamaa, kunnollinen kartano ja metsää 
yli talon tarpeen. Taloksi oston jälkeen tehdyt pel
lotkin olivat kohta tulossa hyötyä tuottavaan kuntoon. 
Nyt olikin Lampilan isäntä pääsyssä toiveittensa pe
rille, nimittäin siihen, että olisi voinut jättää rahdin 
ajon ja käyttää kaiken aikansa maanviljelykseen. 
Niin näyttikin elämä kaikin puolin lupaavalta.

Mutta vuoden 1915 alussa tuli Lampilaiselle aika jät
tää kaikki maalliset askareensa. Hän sairastui sydän
tautiin, jonka ohessa tuli umpisuolen tulehdus, ja nii
hin sammui tuon ennen niin voimakkaan korvenrai- 
vaajaurhon elämä Virtain sairashuoneella 6. helmi
kuuta 1915.

Mielenlaadultaan oli vainaja avonainen, enimmäk
seen leikinpuhuja. Huolellinen hän oli kaikissa asiois
saan. Kun hän esim. tarvitsi takausmiestä ja oli sitä

varten saapunut naapurinsa luo, ilmaisi hän tälle 
asiansa sananparrellaan: "Auta nyt iso härkä pientä 
härkää mäessä.”

Kuoleman jälkeen jäivät talonpitohuolet yksistään 
leskelle, sillä vanhemmat tyttäristä olivat naimisen 
kautta jo ennen sitä joutuneet kotoa pois ja ainoa 
poikakin oli pari vuotta ennemmin lähtenyt Amerik
kaan. Nuorin tyttäristä oli äitinsä kanssa kotona.

Mutta jälkeen jäänyt puoliso, Lampilan toimelias 
emäntä, joka miehensä eläessä oli uskollisena kaikes
sa ollut hänen rinnallaan, ei jäänyt nytkään toivotto
maksi. Kun ei ollut miehen puolta talossa, astui hän 
itse tilalle. Niinpä nähtiin hänet hevostöitäkin toimit
tamassa metsässä ja pellolla. Yksin hän muokkasi 
seuraavan kesän kesantopellotkin. Vain tilapäi
sesti pidettiin palkkamiestä talossa. Kun tuli tarve 
lähteä rahdinajoon ansaitsemaan talousrahoja, oli 
emäntä siihenkin valmis. Kun lähellä olevasta Killin
kosken puuhiomosta, josta ajettiin paperimassa Osto- 
lan asemalle, lähti rahdinajajien pitkä jono "valkea 
karavaani”, nähtiin tuo aina toimekas vaikkakin puo
livälissä 60-ikäinen, mutta sitä ketterämpi Lampilan 
emäntä rahtitiellä kävelemässä kuormaa vetävän he
vosensa rinnalla. ( Jatkuu sjy 59 }

Nykyaikana jokainen tunnustaa ajokortin välttämättömyyden, mutta kuka meistä on ollut tietoinen, että sellainen on 
vaadittu joskus polkupyöräilemiseenkin. Oliko jo sen ajan pyörä niin hirvittävää jälkeä tekevä kitin meidän aikamme 
elintason mitta, auto.
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Riitta Kivistö

PYÖRÄN TARINA

Oli kevät. Päätin lähteä pienelle kävely lenkille järven 
rannalle. Hiekka oli rannassa vielä kuumaa ja niin 
päätin ottaa kengät pois. Äkkiä huomasin rannalla 
möhkäleen. Menin lähemmäksi ja tunsin sen vanhaksi 
pyöräksi. Istuin pyörän päälle, ja katselin aurinkoa, 
joka suurena punaisena kehränä katosi välkkyvän ve
denpinnan taa. Koko maailma oli kuin sitä olisi kat
sonut yhtä aikaa eriväristen lasinpalojen takaa. Äkkiä 
pieni tuulenpoikanen henkäisi ja sai hiukseni lentä
mään vasten kasvojani. Nauraen huitaisin hiukset 
korvani taa. Samassa kuulin kimeän parkaisun aitani 
ja ihmeekseni huomasin, että pyörä puhui. "Haluatko 
kuulla jotain niiltä ajoilta, kun olin vielä nuori ja ko
mea pyörä?’’ kysäisi pyörä huokaisten. Vastasin 
myöntävästi ja niin alkoi pyörä kertoa. "Kauan, kauan 
sitten, rakensi minut eräs mies. Sain olla monta viik
koa pajan nurkassa, mutta eräänä päivänä — — — 
"Paljonko tuo pyörä maksaa?” ”No sanotan nyt 50 
markkaa.” "Kauppa on päätetty. Minä otan sitten 
tuon pyörän.”

Ja niin jouduin erään pienen tytön pyöräksi. Tyttö 
piteli minua niin hyvin, että ei pienen pientäkään 
naarmua eikä kuraläiskää minussa ollut. Aina kun 
lähdimme ajelemaan, tarkasti tyttö kelloni, että se 
varmasti soisi, puhdisti kissansilmäni ja pesi valkoisen 
20 cm pitkän kaistaleen takakaarestani. Ja hän hoiti 
minut niin kuin koulussa käyneet liikennepoliisit oli
vat opettaneet. Voitimme monta liikennekilpailua. 
Mutta sitten minut varasti eräs nainen. Hän ei hoi
tanut minua, van heitteli ja potki. Nainen ei osannut 
liikennesääntöjä, ja niin tapahtui onnettomuus. Ajel- 
lessamme kadulla nainen ylitti kadun, vaikka näki, 
että auto tuli hurjaa vauhtia kohti. Kuului kirkaisuja, 
sillä auto oli törmännyt meihin. Nainen lensi kadulle 
ja minä jonkin kaupan rappusille. Ihmisiä juoksi pai
kalle, ja nainen vietiin pois. Romujenkerääjä toi mi
nut tänne hiekkaan makaamaan.” Suuri kyynel vie
rähti pyörän kissansilmästä. "Lapsi kulta yritä sinä 
noudattaa liikennesääntöjä, että ei tapahtuisi mitään 
pahaa. Äläkä koskaan kuuntele pahan liikennepeikon 
neuvoja”, sanoi pyörä. Äkkiä huomasin, että hienoi
nen sumu peitti jo koko tienoon. Hyvästelin pyörän 
ja lähdin kotiin päin. Matkalla toistin itsekseni pyö
rän sanoja: "Yritä sinä noudattaa liikennesääntöjä.” 
Päätin, että koko elämäni yritän muistaa ja noudat
taa pyörän neuvoa.

Anita Björn

VAUHDIN HURMAA
Istun upouudessa autossani pimeänä syysiltana. Sade 
piiskaa auton tuulilasiin ja tuulen ulvonta kuuluu ke
vyenä huminana sisään. Maantie on sateen liukasta
ma, ja valot luovat himmeän juovan tien pintaan. 
Tunnen jalkani painautuvan kevyesti kaasuttimelle. 
Auto kiihdyttää nopeasti vauhtiaan. Se tuntee koske
tukseni ja toimii sen mukaan kuin herkkä eläin. Tun
nen mielihyvää auton pehmeästä ja varmasta kulusta.

Kuljen liikennemerkin ohitse, jossa näyttää olevan 
mutkan merkki. No mitäpä tuosta. Tällä tiellä kul
kee yleensä hyvin vähän autoja, ja ei kai nyt tällai
sella ilmalla jalankulkijoistahan ole haittaa. Kiihdy
tän auton vauhtia. Nopeusmittari nousee nopeasti yli 
sadan. Nyt se on jo 120 kmJt. Tämä on ihanaa! Olen 
niin onnellinen uudesta, nopeasta autostani, että me
netän harkintakykyni täysin. Nopeusmittari näyttää 
jo 180 km/t ja auton vauhti kiihtyy kiihtymistään. 
Minä rakastan vauhtia!

Saavun mutkaan vauhtia hiljentämättä ja samassa 
huomaan kauhukseni pienen valopisteen pimeyden 
keskellä. Jalankulkija! Sana välähtää aivoissani sala
mannopeasti. Tunnen jotakin viileää sisälläni, ihan 
kuin terästä. Tajuan, että tämän ihmisen kuolema on 
minun mielettömän vauhtini syy, jos en pysty teke
mään jotain. Toimin silmänräpäyksessä! En ehdi enää 
hiljentää vauhtia, sillä valopilkku lähenee lähenemis- 
tään. Käännän ohjauspyörää rajusti oikealle! Auto 
heittelehtii sinne tänne, mutta pakotan sen tottele
maan itseäni. Ohitan jalankulkijan ihan muutaman 
senttimetrin päästä! Vihdoinkin saan hillittyä auton, 
ja pysäytän sen tien reunalle.

Juoksen katsomaan, onko ohittamalleni henkilölle 
sattunut mitään vahinkoa. Ei ole. Tapaamani henki
lö on vanha rouva, joka kiivaasti toruu nykyajan 
nuorisoa heidän mielettömästä ajostaan. Kuuntelen 
nöyrästi, mitä hänellä on minulle sanottavaa, ja pa
laan sitten autoni luo.

Nyt vasta tajuan, mitä olisin voinut saada aikaan. 
Hengähdän kiitoksen jonnekin tuonne ylhäälle siitä, 
että en saanut aikaan onnettomuutta. Jokin raskas 
pala nousee kurkkuuni ja silmäni tuntuvat sameilta. 
Kummallista mikä niitä oikein vaivaa?

Käynnistän auton ja ajelen hiljaa eteenpäin. Mi
nulla ei ole enää mitään halua ajaa lujaa. Minnekä on 
hävinnyt se vauhdin hurma, jota olen aina tuntenut 
nopeasti kulkevissa autoissa? Miksi minä en kiihdytä
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vauhtia ja ajattele, että "pois alta risut ja männynkä- 
vyt”? Niinhän minä olen aina tähän mennessä tehnyt.

Mutta nyt minä tunnen yhdessä pienessä hetkessä 
kasvaneeni jotenkin sisäisesti niin paljon, etten enää 
tunne tarvetta siihen. Minä haluan olla lainkuuliainen 
kansalainen ja totella liikennesääntöjä, myöskin no
peusrajoituksia. Niitä minä olen tähän mennessä tus
kin vilkaissut. En halua olla vaarana muille ihmisille, 
ja heti kotiin päästyäni ryhdyn tutkimaan unohtu
neita liikennesääntöjä.

Timo Tanhua

SILLOIN KIIREHDIN LIIKAA
Olin ensimmäisellä luokalla koulussa. Minulla oli aina 
koulun loputtua kiire kotiin kertomaan päivän tapah
tumista. Kuljin matkat polkupyörällä. Minulla oli ai
van uusi pyörä. Eräänä lauantaina läksin koulun mä
keä pyörällä. En muistanut lainkaan opettajan ja äidin 
varoituksia. Tiesin kyllä, ettei maantielle saa laskea 
sivutieltä pysähtymättä, mutta kun oli niin kiire ko
tiin. Minun oli vähän nälkä ja tiesin, että äiti oli lei
ponut. Sitten olinkin jo maantiellä. Edestäpäin tuleva 
autoilija oli huomannut minun laskevan tielle ja yrit
tänyt väistää, mutta yhteenajo siitä tuli. Itse en oikein 
tiedä mitä sitten tapahtui, mutta jäljessä tuleva vel
jeni näki koko tapauksen. Hän kertoi, että olin pais
kautunut auton tuulilasia vasten niin voimakkaasti, 
että lasi oli mennyt säröille. Auto oli suistunut tieltä 
ja törmännyt puuhun, auton pysähtyessä putosin 
maahan. Paikalle tullut autoilija vei minut sairaa
laan. Autossa minun oli paha olla huomatessani ot
sastani valuvan verta silmilleni. Olin niin sekaisin, 
että vaikka tunsin kuljettajan, en kuitenkaan tiennyt 
oikein, kuka hän oli. Sairaalassa nimeä kysyttäessä 
en osannut sanoa muuta kuin Timo. Sitten näin isän 
ja minun oli paljon parempi olla, vaikka kipua alkoi 
jo tuntua kädessäni ja jalassani. Ensiavun jälkeen mi
nut vietiin ambulanssilla keskussairaalaan. Isä ja ter
veyssisar olivat mukana. Ambulanssi huusi aina vä
hän väliä. Keskussairaalassa vasta sain tietää, että 
toinen jalkani oli reidestä pahasti murtunut. Käteeni- 
kin laitettiin lasta. Otsassa oleva kuhmu parani pian. 
Kasvoissa oli vain naarmuja. Jouduin makaamaan 
sairaalassa jalka vetolaitteessa kuukauden. Se oli elä
mäni pisin kuukausi. Pääsin jouluksi jalka vyötäröä 
myöten kipsattuna kotiin. Sain olla kaksi kuukautta 
kotona. Jouduin taas sairaalaan, siellä otettiin kipsi 
pois. Jalka oli aivan jäykkä. Sitä taivuteltiin lämpö
lampun avulla. Kahden viikon kuntouttamisen jälkeen 
pääsin kotiin. Kotona opettelin kainalosauvojen avul
la kävelemään. Kesällä juoksin jo täyttä päätä. Näin 
vakaviin seurauksiin voi pieni kiire johtaa.

Mirja Viita
KUOLLUT PÄÄSKYNEN 
Se maassa lepäsi hiljaa 
siivet harallaan, 
sen kyynelten kostea vuo 
kostutti pintaa maan.
Ja pieni, hentoinen ruumis 
hiljaa värähteli, 
kun väsynyt, tuskainen sydän 
harvakseen sykähteli.
Vaan pian pieni sydän 
väsyen vaimeni 
ja aurinko kyynelhelmet 
sen poskille kuivatti.
Näin pääskyn mainen matka 
jo loppunsa saavutti, 
ja puhdas, kiittävä sielu 
ylös taivaaseen kohosi.
Se Luojansa luokse lensi, 
tuo pieni pääskynen, 
ja riemuiten Luojallensa 
se lauloi kiitoksen.
Ja aurinko pienen ruumiin 
jo peitteli multaan maan 
ja kasvatti kedon kukan 
sen haudalle kukkimaan.
Vain lyhyt sun päiväsi koitto, 
niin oli, pääskynen, 
vaan ei mielestä unohdu soitto 
jos joskus on kuunnellut sen.
Se kauniina vielä helää 
rinnassa ihmisen.
Oot, pääsky, kuollut, mutt’ elää 
muisto laulusi sointujen.

Antti Alho VJ l 5* /

LI IK ENNEONN E TTO MUUKSI A 
TAPAHTUU

Suomenmaassa joutuu vuosittain toistatuhatta ihmis
tä liikennekuoleman uhriksi, ja kymmeniä tuhansia 
loukkaantuu. Tämä osoittaa selvästi, että kaikkea 
mahdollista ei ole tehty liikenneturvallisuuden hy
väksi. Näihin suuriin onnettomuuslukuihin on ole
massa monia syitä, joista useat voitaisiin poistaa, jos 
vain pistettäisiin tarmokkaasti toimeksi. Yksi suuri 
syy onnettomuuksiin ja teiden turvattomuuteen on 
varmasti suomalaisten autoilijoiden jukuripäisyys. 
Tämä näkyy erittäin usein ohitustilanteissa. Suoma
lainen luonto ei tahdo millään kärsiä toisen perässä
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ajamista, vaan aina pitää yrittää ohi, vaikka ei oikein 
olisi värkeissä varaa eli autossa tarpeeksi tehoa. Ohi- 
tuspaikatkin ovat sitten sen mukaiset. Usein näkee 
suomalaisen ohittavan mutkissa ja muissa paikoissa, 
joissa on huono näkyvyys. Tällaisissa paikoissa saat
taa tulla vastaan joku pahaa aavistamaton autoilija, 
ja seurauksena on ankara rysäys, ja useissa tapauk
sissa työtä haudankaivajalle. Tämä on ilmeisesti joko 
jonkinlainen luonteenvika tai sivistymättömyyden

osoitus. Edellinen lienee vaikea parannettava, jälkim
mäinen voi parantua tehokkaalla valistuksella.

Toinen suuri onnettomuuksien aiheuttaja Suomessa 
on rautatietasoristeysten runsaus. Nämä surmanlou
kut ovat joissakin tapauksissa jopa ilman mitään tur
valaitteita. Tämän lisäksi erittäin monessa tasoris
teyksessä on huono näkyvyys, joten siihen ajaminen 
on täysin onnen kauppaa. Useimmat autoilijat selviä
vät hengissä, mutta sitten jonkun kohdalle tulee yh
teentörmäys junan kanssa, jolloin juna voittaa aina. 
Eräissä tasoristeyksissä tapahtuu useitakin onnetto
muuksia vuosittain, mutta silti ei asian parantamiseksi 
tehdä tarpeeksi.

Suomen kansa on tunnetusti viinaan menevää, ei
vätkä autoilijatkaan, ainakaan kaikki, jaksa vastustaa 
kiusausta. Valitettavasti nämä sortuneet eivät aina 
muista, että alkoholi ei sovi liikenteeseen. Niinpä rat
tijuopot teilaavat monta viatonta kansalaista.

Monta ihmishenkeä voitaisiin pelastaa myös, jos 
autojen maahantuojat asentaisivat turvavyöt kaikkiin 
autoihin, jotka he myyvät. Kun kaikissa autoissa, jot
ka ihmiset ostavat, olisi turvavyöt, niin ei kai moni
kaan ottaisi niitä pois, ja joku varmasti käyttäisikin 
niitä.

Jalankulkijoiden olisi syytä, oman henkensä vuok
si, hankkia heijastin ja pitää se näkyvissä pimeässä 
kulkiessaan. Tämä on tarpeen varsinkin, jos sattuu 
paikalle kahden auton sivuuttaessa toisensa puoliva- 
loilla. Juuri tällaisessa tilanteessa useimmat liiken
teen mustan surman uhrit kuolevat. Näiden kuolon
uhrien määrä vähentyisi varmaan myös, jos kaikki 
jalankulkijat oppisivat kulkemaan vasenta puolta, jol
loin he joutuvat väistämään edestä tulevia autoja.

Varomattomat tienylitykset tuottavat myös synk
kää satoa. Ihminen luulee liikaa itsestään ja lähtee 
ylittämään tietä luottaen omaan nopeuteensa ja unoh
taen vasen-oikea-jälleen vasen-säännön. Ihminen on 
kuitenkin hidas autoon verrattuna ja sovittaa suuret 
luulonsa usein hengellään.

Tämä kaikki siksi, että ihminen ei ole kehittynyt 
yhtä nopeasti kuin autot ja liikenne. Tarvittaisiin pal
jon lisää toimenpiteitä ja valistusta liikenneturvalli
suuden edistämiseksi.

Teija Moisio

RAKKAIN LEI KKIPAI KK ANI

Rakkain leikkipakkani on pihan laidassa virtaavan pu
ron reunalla, suurien koivujen alla. Olen leikkinyt 
siellä jo kaksivuotiaasta saakka. Koivuissa on kotta- 
raispönttöjä. Kun rakennan keväisin koivujen juurelle 
leikkikauppani, niin myös kottaraiset rakentavat sa
moihin aikoihin pesäänsä. Kaupan nimi on Onnelan- 
kauppa. Kun minä leikkitoverini Maijan kanssa leikin 
siellä, niin kottaraiset katselevat koivun oksilla meidän 
puuhiamme. Joskus haemme myös Sami-koiran sinne 
katselemaan meidän touhujamme. Siellä on oikein 
hauska leikkiä. Leikkikauppaani menee pieni polku 
pihanurmikolta ja nurmimättäistä tehdyt rappuset. 
Puro virtaa Torisevan järvestä ja menee Toisveteen. 
Sen reunoille on istutettu pensaita. Puron reunalle 
vien myös usein nukkekotini huvilan.

Siellä on kiva ja rauhaisa paikka leikkiä, kun aurin
kokin paistaa pilvettömältä taivaalta, puro solisee ja 
kottaraiset laulelevat iloisin mielin, kun on kesä. Sen 
leikkipaikkani muistan varmaan vielä aikuisenakin.
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V. 1968 tulee kuluneeksi 60 vuotta, kun Herrasen kanavatyöt aloitettiin. Kuvassa kovat urakkalaiset, joiden työn tulok
sena syntyi kaunis kanava, jota virtolaiset liian vähän esittelevät turisteille. — Lienee turhaa vaatimattomuutta tässä
kin asiassa.

Mirja Touronen

MAASEUTU MUUTTUU
Nykyisenä koneellistumisen ja suurien muutosten ai
kakautena edes maaseutu ei ole enää entisensä. Toi
saalta, miten voisi ollakaan, sillä kehitys ja kaikkinai
nen sivistys ei jää paikalleen seisomaan.

Ennen suurin osa Suomen väestöstä sai elantonsa 
maa- ja metsätaloudesta, nyt enää vain pieni murto- 
osa. Tilastojen mukaan noin sata vuotta sitten 9 suo
malaista 10:stä otti jokapäiväisen leipänsä kovalla 
työllä maataloudesta, kun taas v. 1960 vastaavat luvut 
olivat 3 lO.stä. Tämä pieni tieto osoittaa, että kehitys 
on ollut valtava.

Pelloilla, missä ennen tehtiin kaikki • ihmistyövoi
malla, surisevat ja pörisevät nykyään kaikenlaiset ko
neet. Isoisämme isä ei nähnyt edes unta niistä kai
kista laitteista, jotka meille ovat jokapäiväinen näky.

Tämä koneellistuminen johtaa ja on jo johtanut sii
hen, että maalaisnuoriso muuttaa yhä enenevässä 
määrin kaupunkeihin ja asutuskeskuksiin. Heille ei 
riitä työtä tarpeeksi kotonaan, ja jos riittääkin, he 
eivät saa siitä toimeentuloa itselleen, koska useimmat 
tilat ovat nykyään niin pieniä, ettei niistä pysty suuri 
perhe elämään. Niinpä jokaisen taloon ei kannata os
ta traktoria ja leikkuupuimuria, on laskettu, että 1

traktori riittää 30—40 peltohehtaaria kohti, ja leik
kuupuimuri 100 ha kohti. Yksi paha vika tässä ny
kyisessä suuntauksessa kyllä on, ja se on maalta
muutto. Koska nuoriso ei pysty riittävää toimeentu
loa maatöistä saamaan, he tietenkin lähtevät etsimään 
muunlaista työtä. Tämä on tietysti luonnollinen asia, 
mutta se aiheuttaa maaseudun autioitumisen. Tätä 
seikkaa olisi jollain tavoin yritettävä auttaa.

Me voimme vain arvella, millaista on täällä maa
seudulla esim. vuonna 2000. Kaikki on varmaankin 
niin koneellistettu, ettei tarvita montakaan ihmistä 
nappeja painelemaan. Toivottavasti silloin on keksit
ty joitain muita ammatteja niille, jotka tätä menoa 
jäävät työttömiksi.

Kun ajattelee noita isoisän isän aikoja ja vertaa 
nykyaikaan, ei voi muuta kuin todeta, että todellista 
maaseutua on enää hyvin vähän. Ennen niin rauhalli
silla järvien rannoilla on nyt monennäköistä huvilaa 
ja rantamökkiä ja ihmisiä aivan vilisemällä vilisee. 
Koskemattomat korvet ovat nykyään jo harvinai
suuksia ja entiset suuret peltolakiat on jaettu pikku 
tilkuiksi.

Maailman kuumeinen meno ja hyörinä on ulottanut 
lonkeronsa tännekin.
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Kerttu Mäkelä

KEVÄT
Hennot ruohonkorret, 
koivun vihreät silmut. 
Miljoonat kimaltavat 
vesipisarat 
kosken kuohuissa 
ja —
mustarastaan laulu. 
Auringon kultainen 
kehrä.
Metsän yllä
vapaana lainehtiva
järvi
ja —
kevään sointu avaruudessa.

Marja-Riitta Rautalahti

NUORISOTALLETUKSET TALOUDELLISEN 
KASVATUKSEN OSANA

Kuulehan, nuori protestilaulaja-velipoikani, väität 
siis, että rahahuolten tähden meissä jokaisessa kuo
lee nuorena runoilija? Sinä ajattelet meidän nuorten 
jonakin arvaamattomana hetkenä valitsevan, alam
meko palvella mammonaa vai heittäydymmekö rahaa 
halveksiviksi runoilijoiksi. Itse epäilemättä tunnet 
kuuluvasi jälkimmäiseen olettamistasi ryhmistä.

Muistat varmaankin taloudellisten huoltesi alka
neen silloin, kun opit erottamaan viispennisen mar
kasta. Koulussa oli mahdollisuus säästää, mutta pank- 
kiherrojen vierailuista jäivät pojanmieleesi vain Mik- 
ki-Hiiri-filmit. — Samoin kävi minullekin, opin tie
tämään näistä asioista jotakin vasta kauppakoulussa.

Pankit ovat ennen olleet jonkinlaisen taloudel
lisen opetuksen antajia. Suomi on ehkä niin nuori 
talousmaa, että tiedon jakaminen näissä asioissa 
on opetuslaitoksen taholta melko vähäistä. Opit 
seitsemännellä luokalla tietämään, että keisari 
Nero poltti oman pääkaupunkinsa. Kuitenkin Si
nulle olisi ollut parempi saada tietoja kansantalou
den perusteista. Miksikö? Sen vuoksi, että ensinnä
kään et voi aina vain opiskella isäsi kukkaron turvin, 
siksi, että protestilaulut menevät pian pois muodista 
ja ennen kaikkea sentähden, että kanssaihmisesi ja 
yhteiskuntamme tarvitsevat Sinua rakentamaan pa

rempaa huomispäivää. Protestisi on arvoton — tiedot, 
taidot ja yritteliäisyys luovat eheää tulevaisuutta.

Meidän kannaltamme en viime vuonna säädetyistä 
laeista tärkeä laki nuorisotalletuksista. Vaikka meillä 
nuorisosäästötoiminta nykyisessä muodossaan on uut
ta, muissa pohjoismaissa sitä on harjoitettu jo vuosi
kausia. Ruotsissa valtion tukema palkkasäästötoimin- 
ta alkoi jo silloin, kun Sinä synnyit, v. 1949. Siellä 
työntekijä, työnantaja ja rahalaitos tekevät keskenään 
sopimuksen säästämisestä. Sen mukaan työnantaja 
tallettaa työntekijän tilille tämän bruttopalkasta vä
hintään 10 %. Sopimus on voimassa kolme vuotta tai 
sitä pitemmän ajan. Sanoit kerran kehityksen tulevan 
"Sveanmaan kautta”, ainakin tässä suhteessa olit oi
keassa.

Mainokset alkoivat toistaa ”säästä, säästä” ja aikaa 
myöten ne suggeroivat minutkin avaamaan oman 
nuorisotalletustilini. Me nuoret olemme kuitenkin 
melko kritisoivia. Onhan selvää, etteivät pelkkä pal
kintojen toivo ja mainonta kiinnosta ketään kauaa ei
vätkä tee meistä hyviä ”talouskansalaisia”. Nuoriso- 
talletus antaa monelle alkusysäyksen tai paremmin
kin onnenpotkun. — Älähän nyt murise partaasi. 
Luulet ehkä, että tuo uusi villitys on kiehtonut minut 
täysin, mutta minäpä voin perustella, miksi Sinäkin 
voisit hankkia itsellesi nuorisotalletustilin.

Säästämiseen innoittaa yleensä jokin tavoite. Keski- 
ikäiset tallettavat vanhuuden varalle, lapset uusia 
hienoja urheiluvälineitä varten. Sinä voisit säästää tu
levaisuuttasi silmälläpitäen. Aiot luonnollisesti jatkaa 
opintojasi ja se on kallista, tiedäthän. Jatko-opinnot 
olisi kohtuullista yrittää suorittaa ilman vanhempien 
taloudellista tukea. Kun menet ujona poikana pyytä
mään lainaa pankista tähän tarkoitukseen, olisi hyvä 
olla pankin "vanha” asiakas. Pienetkin talletukset 
ovat siis edullista suhdetoimintaa.

Ajatteletko, että säästösi ovat kuin pisara meressä? 
Totta kylläkin, mutta niistä "pisaroista” on koottu 
huomattavienkin teollisuuslaitosten kapasiteetti. Mei
tä mahdollisia nuorisotallettajia on lähes 1.100.000. 
Pääomien puute on taloudellisen kehityksen pahin es
te kaikkialla maailmassa. Oikeastaan Sinäkin olisit 
tärkeä henkilö, jos säästäisit.

Haaveilijana ja "henkisenä” ihmisenä et ehkä ar
vosta liike- ja talouselämää kovinkan korkealle. Si
nulle on opetettu yleissivistystä ja etiikkaa, mutta et 
ole tullut ajatelleeksi mitkä mahdollistavat kaiken si
vistyksen. Taloudellinen hyvinvointi ja varakkuus 
ovat sivistyksen ehtoja. Ne kaikki kulkevat tavallaan 
käsi kädessä. Siksi jokaisen on annettava tunnustusta 
yrittäjille, pääomia välittäville pankeille ja uudistuk
set mahdollisiksi tekeville säästäjille, myös nuoriso- 
säästäjille.
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Vähitellen oppisit käyttämään hyväksi pankin eri 

palvelumuotoja. Vuosikymmenen kuluttua olet ehkä 
tärkeä henkilö ja olet vastuussa monista raha- ja ta
lousasioista. Silloin pankki auttaisi Sinua huolehti
maan kaikesta kiitettävästi. Käyttötilisi kautta voisit 
hoitaa pikkukulujesikin suorittamisen.

Sanotaan, että raha merkitsee vähiten niille, joilla 
sitä on. Rahan sinänsä ei tarvitse merkitä meille ke
nellekään yhtään mitään, sehän on vain vaihdon apu
väline. Taloudellisten tosiseikkojen sen sijaan tulisi 
tulla niin Sinulle kuin minullekin asioiksi, jotka tun
nemme ja joista tiedämme olevamme henkilökohtai
sesti vastuussa. Tulevaan kansalaistaidon opetukseen

kouluissa liittynee myös kansantalouden ja säästä
misen tietoutta — "sillä se kaikki on kotiin päin”. 
Pankkien suhdetoiminta nuorisoon voisi kulkea yhä 
enemmän samaa kokonaisnäkemystä avartavaa lin
jaa. Nuorisotalletukset ovat merkittävä etappi tällä 
tiellä.

Sinä punnitset kaikki arvot uudelleen, mikään en
nen hyväksi todettu ei tyydytä Sinua, ellet itsekin 
tiedä sitä oikeaksi. Kokeilepa säästämistäkin, nuori- 
sotalletus on vanha keino uudessa muodossa. Vaakaa 
se ja käytä punnuksina tulevaisuutta — ehkä se pai
naa enemmän kuin arvaatkaan.

Valtakunnallisessa kauppakoulujen välisessä kirjoi
tuskilpailuissa 2. palkinto 1967.

V V V

TAMMIKUU on tilastojen aikaa. Virtain väestön vä
hennys on todettavissa jälleen numeroiin 153 henkeä. 
Kuukauden aikana kokoontui ensimmäistä kertaa 
Virtain Maatalousnäyttelyn 6—7. 7. 1968 päätoimi- 
kunta 50-henkisenä joukkona hahmottelemaan tämän 
mittavan tehtävän valmisteluja.

HELMIKUUSSA lähetettiin Virroilta liikkeelle ai
nutlaatuinen anomus — esitys kuntamuodon muu
toksesta. Pitäjä sai uuden SPR:n ambulanssin 
palvelukseen. Uutta aikaa edustaa ensimmäistä ker
taa lentokoneesta käsin suoritettu metsälannoitus 
Kurjenkylässä. Kuukauden ensimmäisenä päivänä 
siirtyi pois mv. Vihtori Havanka — 92-vuotias — mo
nin tavoin kotipitäjänsä kehitykseen ansiokkaasti vai
kuttanut virtolainen. 90 vuoden korkealle rajaviivalle 
saapuivat Ylä-Herrasen Heikki-isäntä Herraskylässä 
ja Aina Särkinen vanhainkodissa .

MAALISKUU on yhdentoista vuoden ajan ollut 
Virtain Hiihdon kuukausi. Talvi teki tepposet — ja 
keli loppui kesken. XH-hiihto jäi hiihtämättä. Erkki 
Ristanen toi pitäjälle hiihtomainetta kumminkin voit
tamalla maineikkaan Pirkan hiihdon. Virtain kunta 
teki Virtain Seuran toivomuksesta päätöksen lah
joittaa 50 lipputankoa itsenäisyysjuhlavuoden lahjana 
kuntalaisille. Suruviesti Nokialta kertoo op. Jalmari 
Pakkalan siirtyneen ajan rajan yli. Opettaja Pakkalan 
ansiokas elämäntyö opettajana ja kasvattajana oli 
merkityksellinen.

HUHTIKUUSSA olivat täydessä käynnissä valmis
telut valtakunnallista itsenäisyysjuhlaa varten niiden 
harrastuspiirien keskuudessa, jotka pitäjästämme läh
tevät edustaman virtolaisuutta laulaen ja tanhuten. 
Killinkosken Myrsky vietti toimintansa 50-vuotisjuh- 
laa pitäjän vanhimpana urheiluseurana. Liedenpohjan 
kylämuseohanke op. Voipa N. Sulkavan kokoelmien 
tallettamiseksi on viriämässä hyvää vauhtia.

TOUKOKUUN tunnelmissa tiedetään alkavasta ke
sästä muodostuvan vilkkaan kanssakäymisen kesä. 
Useita maakunnallisia juhlia on tulossa. Televisio ja 
radio ovat ilmoittaneet tekevänsä ohjelmia Virroilta. 
Leirintäalue kohentautuu jälleen uudella asuntomö- 
killä ottamaan vastaan matkailukesää. Kotiseudun 
menneisyyttä talletetaan kolmiviikkoisen retkeilyn 
merkeissä, ja kuukauden päätteeksi kruunataan 36 
virtolaista nuorta tulevaisuuden lupauksella — valko
lakilla Virtain yhteiskoulusta.
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KESÄKUUSSA alkoivat Virtain kirkon suurisuun
taiset korjaus- ja uudistustyöt. Unescon pääsihteeri 
ja rouva Adiseshiahin vierailu oli suuri kulttuurita
pahtuma ja kunnianosoitus pitäjällemme. Häme—Sa
takunnan Marttapiiriliitto vietti kesäjuhlaansa täällä, 
samana päivänä oli juhlavuorossa myös Virtain 
Osuuskauppa 50-vuotisen toimintansa merkeissä. Ar
kisen työn ansiokas päätös tapahtui Killinkoskella, 
jossa Killinkosken Myllyn 60 vuotta kestänyt toimin
ta päättyi. Samalla päättyi 45 vuotta kestänyt Kalle 
Postisen myllärikausi tässä pitäjän vanhassa tuotan
tolaitoksessa.

HEINÄKUUN alkuun sijoittuu yhteinen pitäjäpäi- 
vämme. Toista Virtain Päivää vietettiin Killinkoskella 
ja Vaskivedellä ja juhlapäivän vietto aloitettiin kirk
koveneen saapumisella Korosta ja yhteisellä jumalan
palveluksella kirkossa. Heinäkuu oli myös aurinkoi
nen lomakuukausi, jolloin elettiin myös matkailukau
den korkeapaineista aikaa. Vieraita oli läheltä ja kau
kaa, Japanista ja Amerikasta saakka. Pitäjämme lä
hetti Eila Lukkanen saapui levottomasta Israelista 
kahden kuukauden lomalle kotipitäjään. Kesäiset lei— 
rikohteet Liedenpohjassa ja Rajaniemessä olivat las
ten kansoittamat ja Marttisella pyöri seurakunnan 
kesätoiminta täysitehoisena. Yksi leiriviikko täällä oli 
varattu myös Hämeen voimistelijatyttöjen käyttöön.

ELOKUULLA näyttivät Vaskiveden isännät van
haa hyvää "kökkähenkeä” ja kattoivat talkoovoimin 
venekoppelin vanhan kirkkoveneensä suojaksi. Pitä
jän ensimmäinen musiikkileiri oli alallaan pelinavaus 
tämän harrastuksen piirissä, jolle toivotaan hyvää jat
koa myös tulevaisuudessa. Maan Kunnallisvirkailijat 
kokoontuivat liittokokouspäivilleen Virroille ja Vir
tain Maataloustuottajain 50-vuotisjuhlapäivä vei pää
tökseen lukuisten juhlien sarjan kesäisessä pitäjäs
sämme.

SYYSKUUSSA koulujen avattua ovensa oli jäl
leen kaksi koulua Virroilla, jotka jäivät ilman opet
tajia ja oppilaita. — Hauhuu ja Kalliojärvi. Opettaja 
Urho Aidon työpäivä Hauhuun koulussa oli kestänyt 
lähes neljä vuosikymmentä. Ansiokkaasta työstä kylä
kuntalaiset palkitsivat tunnustuksen sanoin ja muis
tolahjoin. Virtain Kansalaisopiston työkausi on ta
voittanut laajimman opiskelijajoukon kuin koskaan 
aikaisemmin.

LOKAKUULLA käynnistyivät työt täydellä te
holla Virtain kunnan rakennuttamassa teollisuusta
lossa. Uusina yrittäjinä pitäjämme kokonaisku
vaan liittyi Suomenselän Kirjapaino, Puristusteho 
Oy ja Mikko Haapsalon taidetakomo. Toisen kunnal
lisen teollisuustalon rakennustyöt on saatettu käyn
tiin Sampolassa. Asuntotuotannon alalla on nouse
massa mm. kaksi suurta kerrostaloa kirkonkylän kes
kustaan. Virtain Yrittäjät ry. tuli toimineeksi 20 
vuotta.

MARRAS—JOULUKUU on valmistumista viettä- 
»nään itsenäisyytemme suurta juhlapäivää, johon vir- 
tolaiset harrastuspiirit, eri järjestöt ja yksityiset hen
kilöt tulevat antamaan täyden panoksensa. Syksyn 
pimeimmästä ajankohdasta siirrytään viettämään 
vuoden suurinta juhlaa — joulua. Olkoon tämäkin 
joulu jokaiselle virtolaiselle lämmön, valon ja rakkau
den suuri juhla. Työntäyteinen, monien tapahtumien 
rikas, antoisa aika on jälleen kulkenut ohitsemme. Jo
kainen suoritettu tehtävä, arkinen työ on palvellut 
tavalla tai toisella. Jokaista meitä tarvitaan juuri sillä 
paikalla jossa tehtäväämme suoritamme. Yhdistäköön 
kotiseutu rakentavasti meitä kaikkia myös tulevana 
vuotena.
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SEURAKUNNAN NUORISOTYÖN KENTTÄKUULUMISIA

Tammikuiset takkaillat sekä eri puolilla pitäjää vie
tetyt Valonjuhlat kokosivat niin nuoria kuin vanhem
paa väkeäkin kamppailemaan tiedon ohdakkeisella 
polulla, mutta myöskin virkistymään Sanan aina vir
voittavalle lähteelle.

Seurakunnan nuorisotyöstä kiinnostuneille ja jo 
kerhonjohtajina toimiville pidettiin helmikuun 18—19. 
päivinä ns. pikakurssit, joille osallistui yli 30 asia* 
harrastajaa. Oman srk:n papiston lisäksi luennoitsi
joina ja näytekerhojen pitäjinä toimivat past. T. Puk
kila ja muutamat opettajat.

Keskuskansakoululle kokoontui maaliskuun 5. päi
vänä toistasataa lasta vanhempineen. Vietettiinhän 
srk:n tyttö- ja poikapäiviä, joille tuoteen Tyttöjen 
keskuksen tervehdys.

Marttisen pappila heräsi talviunestaan, kun huhti
kuun viimeisenä yli kolmekymmentä nuorta kokoon
tui vappua vastaanottamaan suorittaen samalla siellä 
tapahtuvan kesätoiminnan avauksen. Kesä- ja heinä
kuulla kuuluikin sen pihalla paljon iloisia ääniä, kun 
seurakuntamme nuori väki kokoontui rippikoulu-, 
tyttö- ja poikaleirien sekä nuorten viikonloppuleirin 
merkeissä. Naisten leiri oh myöskin kesäkuun lopul
la, mutta isät eivät ehkä tajua vielä leirien merkitystä 
koko kodin kannalta, koska ei näkynyt naisten leirillä 
niitä todella väsyneitä, keski-ikäisiä, jota sinne toi
vottiin. Eikö kodin "yleiskone” tarvinne huoltoa en
nenkuin on romahtamispisteessä.

Leiritoiminnan ohella pyörivät eri puolilla seura
kuntaa jo toukokuulla aloitetut lentopallopeli-illat, 
joiden johdosta vastasi seurakuntamme kesätyön
tekijä, rouva Anna-Kaarina Vesamäki.

Elokuulla kokoonnuttiin kolmessatoista pisteessä 
nuotioiltojen merkeissä mikäli sadekuurot sen sallivat 
ja syyskuun alusta aloittivat kerhot jälleen toimin

tansa.

Ei seurakunnan kentällä ole unohdettu nuoria nai
siakaan, vaan heidän pirteä keskustelukerhonsa on 
kokoontunut Virroilla jo monessa eri kodissa.

Nuorisotyötoimikunta miettii, m kiäonsieoatehieta
Nuorisotyötoimikunta miettii, mikä on se ihmelää

ke, joka saisi aikaan sydänten ja rahapussin nyörien 
avautumisen, jotta seurakuntaamme saataisiin myös
kin miespuolinen nuoriso-ohjaaja. Vapaa-aika lisään
tyy, mutta työntekijämäärä ei toistaiseksi kasvane, 
joten moni kylä jää osattomaksi seurakunnan tarjoa
masta henkisestä ja hengellisestä tuesta nuorten va
paa-ajan harrastusten muodossa.

Nuorisotyöhön kuuluvat kiinteästi myöskin retket. 
Niinpä kesäkuun alkupäivinä suunnisti 40 tyttöä ja 
poikaa kohti Alavuden, Kuortaneen ja Seinäjoen näh-
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tävyyksiä autoilija Savisen istuessa varmana ohjaus- 
pyörän äärellä. Heinäkuun loppupuolela 36 nuorta ja 
nuorekasta vanhempaa tutustui Pieksämäen Vaalija- 
laan, Heinäveden munkkiluostariin ja Savonlinnaan. 
Lokakuulla osallistui jälleen 45 henkilöä retkelle, jo
ka tehtiin Ruoveden uuteen seurakuntakeskukseen.

Seurakunnan nuorten kentällä luodaan toiveikkain 
mielin katseet tulevaisuuteen odottaen toista nuoriso- 
ohjaajaa, kunnollista leirimajaa hiekkarantoineen ja 
kangasmetsineen sekä parempia kokoontumistiloja 
kirkonkylään, jotta "meillekin” voisivat tulla naapuri- 
seurakuntalaiset kyläilemään ja saisimme yhdessä 
viettää monia antoisia kursseja, päiviä ja vaikkapa 
viihtyisiä oloiltoja tovereiden kanssa.

V V V

JOULUTERVEHDYS VIRROILTA



KAUNEIN KANSI -

KILPAILU
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( Jatkoa siv 48 )
haminassa. Joitaim miehiä kellahutettiin kenttään, 
Vartti niitten mukana. Rähäkän hilietessä pökertynys 
seikkailia virkoo aukasten vaivon toista silimäänsä, 
toisessa on pimennys. Näky eioh häävi; voitta jasakki 
rosvosi lyötyjä asseet käsissä. Oli parree ummistaa vie
lä näkimensä näytellen vaian ossaa toistaseksi. Han- 
nihan sen vähän omasutensa ottaa, kostoon sai ainoon- 
sap pittää. .Ussein joukahti erämaita rähämiessä mie
leen kotonen sanamparsi: "Luivasa ollas suren suussa, 
karhun hampaissa kanhela.” Semmosenkin vastaantu- 
lian suittaa heleposti rehevata Alaskassa.

Meren keinustoolista maihim päästyä junnataan ju
namatkaa. Monen vaelusvuoren jäläkeenkin arvas rei- 
sumies kotikylän muuruvan erämaan rauhassa erel- 
leen. Poikkesi Tampereelle ostaan kotiot tuliaisia he
rättäen huomioo kultakelloneen ja lakkarissa kilisevine 
taaloneen. Ehtoohämysellä karulla pari hanua pisätti 
sankarimatkailian alakaen heti haastaak kellokauppaa. 
Jonkun uhuri ättästeli eikä sanonut tietävänsä mitä 
äitekään siehen sanos, väittivät olevam pakko eressä. 
— No kaisse sit on vaihrettava, oli äirem poika suostu - 
vannaan. Pisti kärem poveensa ottaakseen muko kel
lonsa, mutta vetikin sieltä rämille reikärauran, jolla 
tärähytti lähimmäistään noin vaan lännen malliin iti- 
sem pikkusen lihankipua. Toinen pökelti heti pimen
toon toisenkin seuratessa niimpian kun selekis jymäh- 
ryksestä, joka sen iski körmylleensa lahman tavon. 
Maankiertäjä tälläs isoruokasen tussarin takasip po
veensa itekseen päivitellen: ”Jo om pahaksi päässy 
pikkukaupunkikin gänkstetio jo tääläkin. Annaettä 
olivat vähällä rosvootah hänekkin, joka sentäs iltik- 
seen ja melekeen iskemätä oli suorittanuk kurssinsa 
sielä mailmanrannan kiertokoulussa.

Häjynä kersana olikin opiskelu tissahtanuh hiilellä 
hirsiseinään piirusteltuihin käsialanäytteisiin. Vaan 
elämänkoulva oi jäliellä monta jäkermänttiä kehittä
vää lukuvuotta, jollon laulukaan eio vaikeinta. Niiren 
aikana kyllä ränttää muistella jah vertaillakkin van
han ja uurem maan kiriavia vastakohtasuksia älävielä 
että myötäsukaankin meneviä meinikiä. Eikä tottamaa- 
kat tota muistelusta Sunkaan hetikään aina tehty ve- 
sissäsilimin. Läksynsät taitaen oppipoika tajusi, ettei 
varmin tola onnempesälle ehkä okkaan se kaiken la- 
viampi valtatie. Syriäkylän kotveloon entinen lännen 
masunien sepänsälli ahajonsa asetti sielä itelleen ja 
päntöölleen leipäpuun kasvattaen, sanam mukasesti

oman onnensat takoi.

( Jatkoa siv 43 )
Vieraanvarainen ja kohtelias on Lampilan väki ol

lut. Manraivaajaelämään tutustuva on tuskin missään 
niin mieluista poikkeuspaikkaa tavannut kuin Lampi
lassa. Siellä lämpöisessä tuvassa takkavalkean ääres
sä istuen on vieras saanut kuulla isäntävainajan lei
killä höystetyt puheet ja emännän vuolaana luistavat 
jutelmat uudisraivaajan elämän valo- ja varjopuolis
ta. Muutoin mainittakoon, että harvinaista kyllä, 
Lampilan emäntä ei ole eläissään kahvia nauttia, 
mutta ei ole silti ollut vieraalle tarjoamatta.

Elämä viimeksi kerrotuille uudistilan raivaajapuo- 
lisoille ei ole jakanut kultiaan, mutta heidän jälkeen
sä jättämä työn arvo on tuleville polville kullanar
voinen.

Aika kuluttaa kaikkia. Ajan mukana unohtuvat 
parhaimpansakin uhranneet ihmiset. Kuinka monien 
kunnon maanraivaajien nimi on hukkunut aikain töi
hin, vaikka heidän työnsä on säilynyt. Kuinka moni 
kyntäjä kyntääkään vanhoja vainioita, muistamatta 
niitä, jotka senkin ovat kynnettäväksi raivanneet ja 
siinä uhranneet elämänsä parhaimmat päivät. Kuka 
tulleekin kyntämään edellämainituita Maijalan tai 
Lampilan vainioita, älköön unohtako, että niiden rai
vaamisessa on jälkimaailman hyväksi uhrattu ihmis
elämästä parhainta.

KAUNEIN KANSI- kilpailu 
Virtain Joulun nyt ilmestyessä kymmenennen ker

ran on näin juhlavuonna lukijakunnalla tilaisuus ää
nestää tähän asti ilmestyneistä Virtain Jouluista kau
nein kansi. Eniten ääniä saaneen "Kaunis kansi”- 
kilpailun äänestäjien kesken arvotaan palkintoina 
kolmelle hyväonniselle 5 kpl Virtain Joulu 1968. 
Äänestyslipukkeet pyydämme lähettämään Virtain 
Joulun toimitukseen os. Virrat 31. 1. 1968 mennessä. 
KAUNIS KANSI- KILPAILU
Kaunein kansi ...............................................................
Äänestäjän nimi ...........................................................
Osoite ......................................................................

(Painokirjaimin, olkaa hyvä.)
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14 LAUANTAI
Lokakuu 1967

Elsa
Huomenna:
Helvi
Heta

Olipa Elsa meille todella "kohtalon lapsi" — 
puhalteli aamuyön ja -päivän ajan jopa 9 bo
forin puuskin.

Suurimmalta osalta metsissä sijaitsee johto- 
verkkoamme maakunnassa n. 3000 km. Jos 
puulla halutaan päästä parempiin päiviin, ei
vät sähkölaitokset voi hakata johtokatuja niin 
leveiksi, etteivät kaatuvat puut yltäisi johtoihin 
— sitä ei kestä kansantalous eikä sitä liioin 
kestäisi yhtiömmekään talous nykyisin mak
suin.

Niinpä sitten Elsan raivon tuloksena oli joh- 
tojemme päälle kaatuneina yli 300 puuta. Ri
peästi tekivät miehemme töitä, mutta siitä huo
limatta jäi jossain paikassa aamukahvi säh
köllä keittämättä, konelypsy vaihtui vanhan 
ajan käsilypsyksi. Pullanlämpimäiset saatiin 
kuitenkin kaikkialla jo viimeistään illansuussa 
eikä entisiin saunatuikkuihinkaan tarvinnut 
turvautua. Monille olimme kuitenkin aiheutta
neet harmeja ja pulmia — valitettavasti ja an
teeksi vain.

Rakennamme paraikaa 110 000 V:n päämuun- 
toasemaa, lisäämme katkaisija- ja haaroitus- 
asemia; kaikin tavoin pyrimme siihen, että häi
riöt joita tässä luonnonvoimien myllerryksessä 
tulevaisuudessakin varmaan tulee esiinty
mään, olisivat lyhytaikaisia ja koskisivat vain 
pieniä alueita.
Tämän vuoksi uskallamme edelleenkin ehdot
taa;*)

Ostakaa toki sähköliesi, turvallinen, 
räjähtämätön, hajuton, sillä sähkö 
on nykyaikaa.

KOILLIS-SATAKUNNAN SÄHKÖ OY

») (varsinkin kun muistamme, että loppuu se joskus kaasukin 
pilkotuista puista puhumattakaan.)

41. viikko weilin4 goos 287-78



PALOVAKUUTAM M E 
paikallisessa vakuutuslai
toksessa seuraavista syistä:

1) vakuutusmaksut ovat halvemmat 
kuin kaupunkilaisissa yhtiöissä

2) yhdistys maksaa voitoistaan verot 
omaan kuntaan

3) avustaa kuntamme palosuojelutyö- 
tä mahdollisuuksiensa mukaan

VIRTAIN APTEEKKI

APTEEKKI AVOINNA 9-18
lauvantaisin ja aattopäivinä 8,30-17 sunnuntaina 11-13

Suljetaan lauvantaisin ja aattoina klo 17 
alkaen pyhäpäivän jälkeiseen aamuun klo 8,30

VIRTAIN OPTIIKKA

Nurmisen liiketalo 
Virrat - Puh.■ 5492

VIRTAIN PESULA
Puh. 5417

VIRTAIN PALO- 
VAKUUTUSYHDISTYS

TOIMISTO Virtain Säästöpankissa, 
tiistaisin ja torstaisin klo 9.00—12.00 
puh. 5334, iltaisin puh. 56 510

HYVÄÄ JOULUA JA 
ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

VIRTAIN PUUNJALOSTUS
Virrat - Puh. 5323

Tilauksesta alan tuotteita

• RADIO- JA TELEVISIOHUOLTO

• Grundig-Luxor-Suomen Siemens- 
myynti

• Sähkötarvikemyymälä

• Sähkökojekorjaamo

VIRTAIN SÄHKÖHUOLTO
S. HARTTUNEN 5451

Hyvää Joulua ja Onnea Uudelle Vuodelle 
toivottaa

VIRTAIN KEMIKALIKAUPPA

Samalla lausun parhaimmat kiitokseni 
virtolaisille ja kaikille asiakkailleni 
kuluneista 25:stä vuodesta.

Virroilla 2pnä marraskuuta 1967 
Kaisa Luoto

VIRTAIN AUTO- JA 
KONEHAJOTTAMO

Virrat - Puh. 5424

VIH 'UVAATEv< VALMISTAJA
VIRTAIN VAATE OY

VIRRAT

Erimerkkisten autojen varaosia



KIITTÄEN HYVÄSTÄ YHTEISTYÖSTÄ 
TOIVOTAMME

HYVÄÄ JOULUA JA 
ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

VIRTAIN SEUDUN 
OSUUSKASSA

HYVÄÄ JOULUA
ASIAKKAILLEEN TOIVOTTAA

HATTUASU
Virrat, As. Oy Virtain Rantatie B 2 kerros

Puh. 5258

LENINKILIIKE aino kantanen
Virrat — Puh. 5459

Muodikkaiden hattujen valmistusta
Hyvä valikoima lakki ja kaulus turkiksia

Kaipaavatko jalkanne hoitoa

RIITTA SIPILÄ KAMPAAMO HILKKA KYTÖNIEMI
jalkojenhoitaja

TMF Puh. 5264
Virrat - Puh. 5163

KAMPAAMO IMPI SATAMO
PARTURINLIIKE PIRKKO SATMO

Virrat - Puh, 5356

PARTURILIIKE 
VELI-PEKKA VIRTANEN

Virrat

VÄÄNÄNEN & KUMPP. 
PUTKITYÖLIIKE

PARTURI-KAMPAAMO
MAILA LUOMA

Virrat

Virrat - Puh. 5155

Suorittaa kaikkia alaan kuuluvia töitä

Paikkakunnan vanhimpana liikkeenä 
palvelemme Teitä ammattitaidolla, joten 
voitte luottamuksella kääntyä puoleem
me. Yli 50 v. perinteet hautausalalla.

• Hautapatsaita varastossa

Sulo Korpinen
Virrat — Puh. 5379

Autopeltien korjausta ja maalausta

HAUTAUSTOIMISTO
JA KUKKAKAUPPA

P. N. JÄRVI - Virrat puh. 5390 (Kirkon vieressä)



SEKATAVARAKAUPPA
EERO LEHTOVAARA

VASKIVEDEN TALOUSKAUPPA
Vaskivesi - Puh. 56936

MYYMÄLÄAUTO
Liedenpohja - Puh. Tulijoki 56115 Eduksenne K - Kaupasta

KYLLIKKI TAPANAINEN 
SEKATAVARAKAU PPA

ERKKI JOUTSENJÄRVI 
SEKATAVARAKAU PPA

Kurjenkylä - Puh. 5722
Kurjenkylä - Puh. 5754

PENTTI KANGASAHO
SEKATAVARAKAU PPA

Kotala - Puh. 5941
RAKENNUSLIIKE 

JUNNIKKALA & SIHVONEN
Hyvää Joulua

asiakkailleen ja jälleenmyyjilleen toivottaa Virrat - Puh. 5304

HEIKKI SUNTILA
Virrat - Puh. 5294

ERKKI KOSKINEN
KENKÄKAUPPA JA KORJAAMO 

ESKO TÖYRYVUO
Virrat - Puh. 5301 ja 5336 Virrat - Puh. 5210

HARJUN SEMENTTIVALIMO
TAPANI KORO

KELLOSEPÄNLIIKE
T. N. YKS-PETÄJÄ

Virrat - Puh. 56419 Virrat - Puh. 5120

KIVENRAIVAUS- JA 
LOUHINTALIIKE PAULI SYRJÄNEN

TUOMISTON KENKÄ
Virrat - Keuruu

Suosikaa yksityistä yritteliäisyyttä
Virrat - Puh 5943

Kivenraivausta - Maankaivua - Kallionlouhintaa
AUTO KORJAAMO

Tauno Mäkinen
Kotala puh 5919



PUUVI LLANAUH OJA, 
KORISTENAUHOJA, 
KUMINAUHOJA,
ETI KETTEJA------

OLKAA VAATIVA 
LAADUN SUHTEEN, 
UYVÄ NAUHA 
Et MAKSA ENEMPÄÄ 
KUIN HUONO

Oy P.GHOIM Ab.

Vaatteita koko perheelle

KILUN VAATETUSLIIKE
Puh. Killinkoski 32

PARTURI - KAMPAAMO

EILA HÖMMÖ
Killinkoski

TOIVO MÄKINEN 
SEKATAVARAKAU PPA HALPA-AITTA

Killinkoski - Puh. 66
Killinkoski

KILLINKOSKEN AUTO OY
SHELL-HUOLTO

Myymälä ja huolto - Puh. Killinkoski 42 
Korjaamo - Puh. Killinkoski 81

Kenkä ja Sukka
KERTTU RAITTNEN

Killinkoski — Puh. 5 9

KILLINKOSKEN APTEEKKI VILJO YLÄ-SOINI 
SEKATAVARAKAUPPA

KILLINKOSKI - Puh. 35 Toisvesi - Puh. Killi 13



Lasten Asusteiden erikoisliike

SUOMENSELÄN AUTO
Virrat - Puh. 5220

MINIMUOTI
Virrat

Renault, Volga, Moskvitsh ja Jalta autoja, 
Zetor traktoreita, Partner m-sahoja.

Ruoka- ja Siirtomaatavaraliike
ESSO-huolto ja korjaamo. LYYLI VIINIKKA

Varaosia ja tarvikkeita. Virrat - Puh. 5209

T:mi MAUNO NURMINEN
Virrat - Puh. 5327 ja 5231

VIRTAIN KULTA JA KELLO
P. MIKKOLA

FIAT-piirimyyjä
Virrat - Puh. 5370

YRITTÄJÄIN TILI- JA 
NEUVONTA OY

Virrat - Puh. 5244, Saarelman talo RAKENNUSTOIMISTO
Jättäkää kirjanpito-, tilinpäätös-, veroasianne 

hoidettavaksemme
Valokopiopalvelu ja Y-vakuutusasioi- 
misto

PENTTI RAISKI & KUMPP.

Virrat puh. 5251

PÄÄKONTTORI
Tampere Aleksanterinkatu 31 A - Puh. 22400

VIRTAIN KAIVU JA LOUHINTA

Raiski ja Peltokangas
Virrat - puh. 5251 ja 5246

(jjBn -HUOLTO
V-—y Virrat PENTTI MOISIO - Puh. 5460 

Ajanmukainen Huoltoasema
Viihtyisine Kahvioineen

V a r a 11 u

Hankkijan Myynti - ja
Huoltokorjaamo

Virrat - Puh. 5410 ja 5470



AAMULEHTI
vireänä

ja vauhdissa
myös
ensi vuonna

Tilatkaa !



keitih virta o
Y

Virrat puh. 5464 
Vilppula puh. 4242

unian

Valtuutettu VALMET-PIIRIMYYJÄ 
UNION-HUOLTOASEMA 

KORJAAMO

MAA- JA METSÄTALOUSKONEET 
MAANSIIRTOKONEET 

VARAOSAT

VIRTAIN KUMIKORJAAMO »VIRTOLAINEN»
Virrat - Puh. 5207

on jo yli neljä vuosikymmentä 
ollut virtolaisten tiedotus- ja
uutisvälineenä.

SUOMENSELÄN SANOMAT

VIRTAIN PAPERILIIKE
JA KEMIKALIO

TERTTU LETONMÄKI

Virrat - Puh. 5398

VIRTAIN KUKKAKAUPPA
Virrat - Puh. 5113

VIRTAIN OSUUSMEIJERI Kukkia ja seppeleitä aina saatavissa

VIRRAT

Puh. 5144
VIRTAIN AUTOKOULU

Virrat - Puh. 5359

VIRTAIN KIVIVEISTÄMÖ
KEIJO KIVEKÄS

MONEN ALAN ERIKOISLIIKE

Virrat - Puh. 5211 VIRTAIN KONETARVIKE
Virrat - Puh. 5432

VIRTAIN KEHRÄÄMÖ

Puh. 5164

DATSUN - DODGE - MOSKVITS 
henkilöautoja



SYDÄNTEN .
*JUHLAAN

Myymälämme ja 
TAVARATALOMME

toivottaa Teidät tervetulleeksi 
sydänten asialle, joulu1 ahja o s toksi 11 e
Eri osastojemme runsaista tavara- 
esittelyistä Teidän on helppo tehdä 
valintanne .

xj- TEXosasto # J A L K IN E o s a s t o 
-fr PAPERI-ja KE M IKÄ LIo s a s to

V E LINT ARVIKEosasto A BAARI 
RAUTA - ja T A L O U S T A V A R A o s a s t o 

V HYVÄÄ JOULUA fr-

VIRTAIN
OSUUSKAUPPA

Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta 
Kiittäen hyvästä yhteistyöstä

VIRTAIN LIHA JA HERKKU
Puh. 5453

Alan erikoisliike paikkakunnalla.

TOIVOMME ASIAKKAILLEMME

RAUHALLISTA JOULUA JA 
HYVÄÄ UUTTA VUOTTA
KELLO- JA KULTASEPÄNLIIKE

Virrat, KOP:n talo - Puh. 5293

KEMIKALIO

avain Kauneuteen

I diili



KYSYKÄÄ SITÄ ASIAA ENSIN 
NIILTÄ TUTTAVILTANNE, JOTKA 
NÄINÄKIN VUOSINA OVAT RA
KENTANEET TAI HANKKINEET 
ASUNNON SÄÄSTÖJENSÄ JA 
SÄÄSTÖPANKISTA SAAMANSA 
LAINAN AVULLA.

ENSIN SÄÄSTÖ
SITTEN LAINA
SÄÄSTÖPANKKI AUTTAA AINA

w
VIRTAIN
SÄÄSTÖPANKKI

■» .mv /, z1 ""r

älkää sanoko
ettei kannata

•• •• — •• ••saastaa...

PHILIPS
Vaihtakaa vanha tv:nne 
Suomen suosituimpaan 
tv-merkkiin 
PHILIPS
TV on Suomen suurimman 
tv-tehtaan tuote

Mattilan Sähkö
Virrat - Puh. 5466

HYVÄÄ JOULUA JA ONNELLISTA 
UUTTA VUOTTA TOIVOTTAA 

ASIAKKAILLEEN

HTllAiMOMPO
/Y

HUONEKALU
JA
VÄRILIIKE

Virrat, puh. 5260 - Alavus, puh. 20129 
Lapua, puh. 31885

VOLKSWAGEN
myynti korjaamo varaosat 

Virtain Auto puh 5427

VIRTAIN VÄRI JA MUOVI

Virtain Joulupukin 
Aarre-Aitta

Joulupukin konttiin 
1000 eri sorttia



Suomenselän Kirjapaino Oy Virrat


