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Wjoulu JA NIIN 
JOUTUI

Kääreiden rapistessa purkautuu kauan latautunut jännitys jouluiloksi. Lasten 
ilo on vanhemmille todellista joulun juhlaa. Tätä yhteistä joulutunnelmaa 
tahdomme luoda kanssanne. Siksi tavaratalomme on kuin joulupukin aitta.

— Tervetuloa joululahjaostoksille.

— PIKAMYYMÄLÄ — RAUTA- JA TALOUSTAVARAOSASTO
— PAPERI- JA KEMIKALIO-OSASTO — RENGAS-BAARI
— JALKINEOSASTO — TEX-OSASTO
HYVÄÄ JOULUA!

E VIRTAIN
OSUUSKAUPPA

VILENIN LEIPOMO
Virrat - Puh. 5290

Leipomomme valmistaa kaikkia alan tuotteita

HOTELLI TARJANNE
Virrat - Puh. 5454

HYVÄÄ JOULUA JA 
ONNELLISTA UUTTA VUOTTA 

toivotamme asiakkaillemme

VILJO KOKKO
Virrat - Puh. 5452

KAUNEUSHOITOLA 
BRITTA YKSPETÄJÄ

Virrat - Puh. 5493

HYVÄÄ JOULUA JA MENESTYKSELLISTÄ 
UUTTA VUOTTA

Kasvo-, käsi- ja jalkahoitoa - Hierontaa

Tilauksesta myös iltaisin

MUOTI- JA KÄSITYÖLIIKE KIVISTÖ
Virrat - Puh. 5166

Alan erikoisliike

VIRTAIN KIRJAKAUPPA
Virrat - Puh. 5367



MATTILAN SÄHKÖ
Virrat - Puh. 5466

• A-RYHMÄN URAKOITSIJA

• RADIO- JA TV-HUOLTO

• KOTITALOUSKOJEKORJAAMO

• KESKUSANTENNIURAKOITSIJA

• MYYNTI /LA7 '.'//«I

• KORJAAMO fcj f

• VARAOSAT

VIRTAIN AUTO
Puh. 5427

RUHALAN AUTOKORJAAA
Puh. 2627

©

\0• SÄHKÖ- JA RADIOMYYMÄLÄ

Toivotamme
JOULURAUHAA JA

KELLO- JA

asiakkaillemme
ONNEA VUODELLE —69

UUDET, P1RTEÄT

—

KULTASEPÄN-
LIIKE

KEMIKALIO
HELENA

ASUT NYT MEILLÄ

TOIVO AHOLA SALME AHOLA KILLIN VAATETUSLIIKE
Virrat - Puh. 5293 Puh. 5293 Puh. Killinkoski 32

AVAA OVI JOULUUN
JOULUVALOT OVAT SYTTYNEET SOKOS-TALOS- 
SAMME. TERVETULOA TUTUSTUMAAN

LAHJA PÖYTIIMME
— NIISSÄ ON VALINNAN VARAA.

OLEMME HANKKINEET MYÖS RUNSAASTI 
ERILAISIA

JOULUHERKKUJA
JUHLAPÖYTÄNNE KATTEEKSI 
— NIISSÄKIN ON VALINNAN VARAA.

TERVETULOA JOULUOSTOKSILLE.

J Z -

VIRTAIN KAUPPAKUNTA
KOKO PERHEEN JOULULAHJATALO



VERNERI LIINAMAA

JOULU-
SONETTI

y

JO ILLAN KAJO KULTAA IKKUNAA,

KUN JOULUKELLOT HARTAHINA SOIVAT,

NE JOULUN SUUREN VIESTIN MIELIIN TOIVAT, 
SYDÄMET HETKISEKSI RAUHAN SAA.

JA KUUSEN KYNTTILÄT LUO KIRKASTUSTAAN, 
NE HOHTEEN HEITTÄÄ KAUAS YÖHÖN

MUSTAAN,

SOI PÖYDÄN PÄÄSTÄ ISÄN ÄÄNI VAKAA,

HÄMÄRÄN HUNTUUN PEITTYY METSÄ, MAA, 
VAIN TÄHDET KIRKKAHINA KIPUNOIVAT, 
LAHJOISTAAN LAPSET RIEMUITA TAAS VOIVAT, 
JA JOULULAULUT KAUNIIT KAJAHTAA.

HÄN LUKEE KUINKA YÖSTÄ MUSTIMMASTA

PAIMENET ETSI VALKEUDEN LASTA.

— YÖN KIRKKAIN TÄHTI KATSOO RUUDUN

TAKAA.
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TÄNÄ SUURTEN TAPAHTUMIEN 
JA LEVOTTOMUUKSIEN VUON

NA OLKOON VETOOMUKSEMME 
PAREMMASTA MAAILMASTA 
JOKAISEN VIRTOLAISEN JA 
KAIKKIEN LUKIJOITTEMME 
MIELISSÄ VARSINKIN NÄIN 
JOULUN AIKOIHIN, JOLLOIN 
MEIDÄN TULEE MUISTAA HEI

KOMPIOSAISIA.

TÄMÄNKIN JOULUN ME SAAM

ME OTTAA VASTAAN VAPAASSA 
ISÄNMAASSAMME, JONKA VA

PAUDEN ARVON ME TODELLA 
HUOMAISIMME VASTA SITTEN, 
JOS SE OLISI UHATTU TAI 
MENETETTY. VIRTAIN JOULU 
HALUAA JO YHDENNENTOISTA 
KERRAN TUODA OMALTA OSAL

TAAN OIKEATA JOULUILOA 
LUKIJAKUNNALLEEN, JOKA 
VUOSITTAIN ON JATKUVASTI 
LISÄÄNTYNYT, NIIN KOTIPITÄ- 
JÄSSÄMME KUIN MUUALLAKIN 
MAASSAMME. TOIVOKAAMME, 
ETTÄ TÄMÄ KEHITYS JATKUISI, 
JOKA OSALTAAN TURVAISI LEH

TEMME TULEVAISUUDEN.

VIRTAIN JOULU TOIVOTTAA KAIKILLE LUKIJOILLEEN JOULURAUHAA JA -ILOA JA PAREM

PAA TULEVAA VUOTTA JA USKOA IHMISYYTEEN.

Virtain Joulu
1968

KUSTANTAJA: Virtain Opettajayhdistys — Virtain Seura

TOIMITUS: Heikki Heikkilä (vastaava ja kuvittaja), Kauko 
Jokisalo (toimitussihteeri), Anja Ylä-Soini

TALOUDENHOITAJA: Paavo Määttänen

KANSI: Kalle Siukola
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«NYT SEISAHDUN MÄ SEIMELLES, OI JEESUS AUTUUTENI.

TUON LAHJAT KAIKKI ETEHES, JOTK ANNOIT OMAKSENI. 
MUN HENKENI JA MIELENI, MUN SYDÄMENI, SIELUNI,

NE OTA SYNNY IN LAHJAKS.«
VK. 14:1

\

JEESUKSEN SYNTYMÄJUHLAN ILOA JA RAUHAA 

SEURAKUNTAMME JOKAISEEN KOTIIN !

VIRTAIN SEURAKUNTA

llllllll!IMIIIIII!ll!!llinilllllllllN!llllll!l!ll!!H!lffllMllinilllll!illlllllllUIIIIIII«lihl!!llllHilllllllllllllil!llllll!l»nillllllUniil!MI!llllll!li!lllillllllllllll!ig|||||g!ni!lll!!Hffl^^

Viime aikoina on aiheellisesti alettu kiinnittää huomiota siihen, kuinka talou
dellinen tila useissa kunnissa jatkuvasti huononee. Kun kuntien tuloista suurimman 
osan muodostavat verotuksella saadut varat, on menojen voimakkaasti kasvaessa 
kunnallisverorasitus käymässä monissa maalaiskunnissa kestämättömäksi. Vauraitten 
kuntien etumatka taloudellisessa kehityksessä näyttää muihin nähden yhä kasvavan. 
Valtionapujärjestelmän uusiminen on välttämätön rasitusten tasaamiseksi.

Vaikka Virtain kunnan taloudelliset mahdollisuudet eivät ole huonoimpia, on 
lisääntyneiden velvoitteiden paine meilläkin tuntuva. Moniin tarpeellisiin uudis
tuksiin ja toivottuihin kunnallisiin töihin ei ole ollut mahdollisuutta, vaikka hyvää 
tahtoa olisi ollut.

Kuntauudistussuunnitelmien yhteydessä on havaittu, kuinka vaikeuksista huo
limatta monet aivan pienetkin kunnat haluavat säilyttää itsenäisyytensä. Oman 
kuntamme huoli ei ole pienkuntaongelma, jos vastaisuudessa kunnan elinkelpoi
suuden mittana pidetään 8000: n asukkaan määrää. Hämeen läänin kuntauudistus- 
toimikunnan alustavassa kuntauudistusehdotuksessa ennustetaan Virtain asukas

luvun vuonna 1980 olevan 9800. Tuolloin on Pohjaslahden kunnan Monosen kylä laskettu mahdollisena alueliitoksena 
kuntaamme mukaan. Ennusteen paikkansapitävyys on tietysti monien tekijöiden varassa. Väkiluvun laskua näyttää kui
tenkin yhä olevan odotettavissa.

Kunnan päätäntäelimissä ei ole suurtakaan mahdollisuutta muuttaa sitä yleistä tosiasiaa, mikä meilläkin koetaan 
monien kyläkuntien elämän vähittäisenä hiljentymisenä. Varsin suuri on nimenomaan se nuorten joukko, mikä perin
teisen maatalouden piiristä joutuu hakeutumaan muille työaloille. On monin tavoin edullista, jos tämä työvoima voi
daan sijoittaa omaan kuntaan. Sen tähden on keskittyneesti pyritty luomaan edellytyksiä monipuolisen elinkeinoelämän 
kehittymiselle kunnassa.

Vaikka jo vuosia sitten on monen kunnan kohdalla toiveet teollistamisesta havaittu turhiksi, on yhä perusteltua 
uskoa Virtain mahdollisuuksiin. Hyvään alkuun on jo päästy, ja suurten tiesuunnitelmien vähitellen toteutuessa kun
tamme asema ratkaisevasti paranee teollisuuden sijoituspaikkana. Tältä pohjalta on uuden teollisuusalueemme, Ahjo
lan, merkitys arvioitava.

Kun näyttää olevan niin, että maalaiskuntien kilpailukyky määräytyy keskustaajaman voiman mukaan, on myös 
meillä kirkonkylän nopea kehitys koko kunnan ja kaikkien kuntalaisten hyöty. Toisaalta tietysti keskustaajaman mer
kitys kasvaa, jos sen tukena on elinvoimaisia kyliä, ja jos ne sellaisina voidaan pitää muuttuvissa oloissa.

Nykyisen kunnanvaltuuston toimikausi päättyy kuluvan vuoden lopussa. Toivon, että valtuutettujen toiminta on 
johtanut ratkaisuihin, jotka voidaan myöhemminkin osoittaa oikeiksi. Virtain ja virtolaisten yhteistä parasta on 
lääninmuutosasiassa ja monissa muissa tärkeissä päätöksissä ajateltu.

Arjen keskellä tuo joulun sanoma mieleemme merkillistä lämpöä, ihmistä ihmiseen lähentäen. Jääköön kipinä 
joulun hengestä sitomaan meitä vastakin yhteisiin ponnistuksiin kotikuntamme menestykseksi.

Toivotan kaikille kuntalaisille hyvää, rauhallista joulua sekä onnea ja menestystä vuodelle 1969.

MARTTI KARI
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MARTTI SALO

ci Liu ^ouluvirren sanoma

joulun sanoma kajahtaa keskellä pimeän talven hiljaisia päiviä yhtä outona ja yllättävänä kuin 
salama kirkkaalta taivaalta. Keskellä pimeyttä, ulkonaista ja sisäistä, kerrotaan: «Valo syttyi, Jeesus 
syntyi ,enkeli sen tiedon toi.« Vieraana ja kaukaisena kiirii maailman korviin: «Teille on tänä päivänä 
syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra, Davidin kaupungissa.«

Ehkä lukija ihmettelee, kun sanon joulun sanomaa oudoksi. Onhan toki joulua valmisteltu jo 
viikkoja. Joululaulut ovat kaikuneet; jouluvaloja on sytytelty. Ja itse joulun sanomahan on jokaiselle 
tuttu jo lapsuudesta asti, viimeistään kansakoulun kertomana. Joulu on vuoden huomatuin kirkollinen 
juhla. Voisiko sen sanoma olla jollekulle vieras?

Virressä 28 kuulemme kuitenkin joulun viestin yhteyteen liitetyn kysymyksen: «Miks en siitä 
myös mä kiitä, miks en riemuita mä voi?« Kun vanha Simeon syleilee odotettua Messiasta, kysytään 
virressä: «Miksi mulla, miksi sulia sydän yhä kylmenee?« Kun paimenet riemuiten kiiruhtavat seimen 
luo, kysymme: «Miks on mulla raskas tulla? Miks en kiiruhda kuin nuo?« Oliko tuttu kaiku? Onko 
joulumielessämme jotain niin kaihoisaa juuri siksi, että emme pystykään oikein omaksumaan joulun 
ilosanomaa. Onko meille matka Jeesuksen luokse niin raskas, että emme tohdi lähteä. Olisiko tässä 
syy siihen, että jo toisena joulupäivänä, ensimmäisen veritodistajan päivänä kokoonnutaan paljon suu
remmin joukoin kuin joulukirkkoon — nyt palvelemaan ja kumartamaan tämän maailman ruhtinasta, 
pimeyden ruhtinasta? Joulun Herra on sanonut: «Ette voi palvella kahta herraa.« Mutta jotakin me 
tahdomme palvella, oikein sydämestämme.

Mikä olikaan keskeinen este jouluilollemme seimen äärellä. Nuoko matkat vierasta herraa kumar
tamaan? Jouluviinatko? Nämä ovat kuitenkin vain ulkonaisia oireita. Itse tauti ja vika on syvem
mällä. Jeesuksen luokse on niin raskas tulla. Painot tarkoittavat raamatullisessa kielenkäytössä 
yleensä syyllisyyttä, syntiä. Vanhan Testamentin profeetta sanoi: «Teidän syntinne erottavat teidät 
Jumalasta.« Ehkäpä ymmärrämme, että synnin juuret eivät ole ulkonaisissa teoissa, vaan mielessämme, 
joka on vastahakoinen kuulemaan Jumalan ääntä ja tulemaan Jeesuksen luokse. Selvää on, että huono 
puu tekee huonoa hedelmää; syyllisyyden painoa karttuu aina vain lisää.

Jospa tänä jouluna havahtuisimme tajuamaan, ketä varten Jeesus tuli Vapahtajaksi. Ei hän tullut 
kilttejä lapsia varten, niin kuin joulupukki. Hän itse sanoo: «En minä ole tullut kutsumaan van
hurskaita, vaan syntisiä.« Juuri sinuakin, jolla on raskas sydän ja omatunto, koskevat sanat: «Teille 
on tänä päivänä syntynyt Vapahtajaa Ja virressämme laulamme: «Tällaisille syntisille koitti siinä 
aamunkoi.« «Juuri meille kylmenneille Jeesus avuks tullut, on. Kiitä, kiitä Herraa siitä, usko, vaikk’ 
oot mahdoton!« Jos tänä jouluna Jeesus kirkastuu Sinulle ystäväksi, joka ottaa vastaan juuri syntisiä, 
yhdyt varmaan mielelläsi enkelien kiitoslauluun. Tahdot tunnustaa, että tämä Vapahtaja on myös 
Kristus, sinun Herrasi ja kuninkaasi. Joulun viesti ei ole Sinulle vanha kulunut asia, vaan uusi, käsit
tämätön ja riemullinen lahja.
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Ne ihmiset, joille muistot merkitsevät erästä elämän kannattavinta voimaa, 
huomaavat usein jonkun elämään liittyvän pikkuosan saavan kokonaisen 
sarjan mennyttä elämää eläväksi todellisuudeksi ja nykyelämänkin rikkau
deksi. Näin tuo elämäni muistoissa keskeisenä oleva Sotainvalidien lippu 
elävästi mieleeni sen saajan ohella sen antajan F. E. Niiniskorven. 
Syvästi toisiaan ymmärtäen paljastivat he molemmat todellisinta sisintänsä 
sen luovutushetkellä. Ei tarvittu monia sanoja. Antajan ilo synnytti tunnel
man, jota täydensi vielä tietoisuus, että kuulovammainen saaja oli kieltäyty
nyt invalidikorvauksesta, jotta jonkin invaliditeetistaan enempi kärsivä sen 
saisi. Näin pieninä hetkinä ja pienissä elämänpiireissämmekin tapaamme 
heijastusta jostakin suuruudesta, persoonallisuudesta, jota koko elämäntyö 
ja elämän eri asenteet ilmentävät ja koko kuva näkyy ikäänkuin selvempänä 
vasta silloin kun maallinen vaellus on päättynyt.

F. E. Niiniskorpi oli kaikkien virtolaisten hyvin tuntema henkilö. Hän oli 
lisäksi ikäänkuin »isä» kaikille invalidiperheille, lämminsydäminen isänmaan 
ystävä ja isänmaan palvelija ja meidän kaikkien läheisesti tuntemiensa vai
keuksien myötäeläjä. Häntä kiinnostivat eniten ne ihmiset, joille hän saattoi 
tavalla tai toisella olla avuksi. Näin pitkä, ansiokkaasti suoritettu sotilasura
kin ■— julkaisutoiminta ja liikeyritykset — jäivät meille myöhäisemmän 
elämän ystäville melkein huomiota vaille, hänen pyyteettömän sotainvalidi- 
huoltotyönsä tullessa keskeisimmäksi elämäksi. Tämä toiminta tunnetaan 
Sotainvalidijärjestön piirissä kautta Suomen ja tähän yhtyvät varmasti kaikki 
ne, jotka näissä asioissa tavalla tai toisella joutuivat tekemisiin ja saivat ki
peästi tarvitsemansa asiantuntija-avun. F. E. Niiniskorvella oli paalavaa intoa 
ja antautumista omaksumilleen aatteille ja tähän yhdistyi vielä tehokas käy
tännön toiminta kaiken toteuttamiseksi. Ase veljeydestä puhuttaessa tämä aina 
valpas ja hyväntahtoinen ystävämme syttyi innostuen ja innostaen kanssaih- 
misensäkin tajuamaan, kuinka mittaamattoman suuri on velkamme 
erikoisesti sotainvalidiperheillemme. Ja kuinka paljon olisi vieläkin toteutet
tavaa tällä työsaralla. F. E. Niiniskorven elämään katsahtaminenkin antaa 
kuin piston sydämeemme velvoittaen meitä intomielisesti ajamiensa asioiden, 
hänen ansiokkaan huoltotyönsä jatkajiksi. Uskonkin, että tämä olisi suurin 
ilon aihe ja parhain kiitoksemme hänelle. Se olisi myös parhain tapa kunnioit
taa hänen elämäntyötään.

F. E. Niiniskorpi
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Torsti Saarelma

Yllättävänä menetyksenä koettiin hammaslääkäri Torsti Saarelman 
poismeno 3. 12. 1967 Virroilla. Saarelman tultua Virtain kunnan hammas
lääkäriksi v. 1947 oli hänen ensisijaisena tehtävänänsä aloittaa ja organisoida 
koululaisten hammashoito kunnassa. Siitä alkaen hän työskenteli tässä tehtä
vässä yhtäjaksoisesti kaksikymmentä vuotta, kuolemaansa saakka. Hänen 
työnsä tekee arvostetuksi jo sekin, että heti sotien jälkeen harvat halusivat 
ryhtyä kouluhammaslääkäriksi, olihan puutetta hammaslääkäreistä, joten 
yleispraktiikkaa oli tarjolla miten paljon tahansa. Saarelma antautui lasten 
parasta ajatellen myös kouluhammashoidosta huolehtivaksi, vaikka hän aluksi 
yksistään oli ylivoimaisen tehtävän edessä. Joskin silloin oli Virroilla 29 kou
lupiiriä, joissa koululaisia yli 1500, tarttui hän nuoruuden innolla rohkeasti 
työhön.
Torsti Saarelman, »Totin», luonteenkuvaukseksi sopivat parhaiten sanat vaa
timattomuus ja koruttomuus. Hän oli henkilö, jolle itsensä korostaminen ja 
esiintuominen olivat vieraita. Pääasia hänelle oli, että hän pystyi täyttämään 
hyvin sen tehtävän, jonka oli itselleen aikanaan valinnut. Hänelle riitti, jos 
hän oli voinut omalla tavallaan ja omien mahdollisuuksiensa mukaan jollakin 
tavalla olla lähimmäisilleen avuksi.

Rotarius ei Saarelmalle ollut vain pelkkä sana, vaan todellinen elämänkat
somus. Hän pyrki kaikin tavoin palvelemaan kanssaihmisiään ja tämä tuli 
ehkä selvimmin esille hänen hammaslääkärinammattinsa yhteydessä, jota 
hän piti nimenomaan palvelutyönä. Meistä kukaan ei voi asettaa kyseen
alaiseksi sitä, etteikö hän olisi pyrkinyt suorittamaan työtänsä parhaalla 
mahdollisella tavalla. Eikä kysymys ollut yksinomaan rutiinista, vaan hän 
ajatteli myös potilaidensa parasta. Tästä ovat esimerkkinä hammaslääkärin 
vastaanottopuolella tehdyt uudistukset potilaiden — niin aikuisten kuin las
tenkin— viihtyisyydeksi. Tähän liittyi myös jatkuva, voimakas halu kehittää 
ammattitaitoaan, pyrkimys olla entistä parempi, aikaansaseuraava hammas
lääkäri.

Torsti Saarelma suoritti elämäntyönsä etupäässä täällä Virroilla, jossa hän 
aina tunsi myös viihtyvänsä. Rikkaimmat ja arvokkaimmat hetkensä kodin 
ulkopuolella hän tunsi viettävänsä poikien keskuudessa poikaurheilun tuki
jana, pannen alkuun partiotyön paikkakunnallaan. Siihen työhön hän antau
tui koko innollaan ja tarmollaan, mistä on osoituksena, että hänen kodissaan 
nuoret usein kokoontuivat.

Huolimatta näennäisesti laajasta ystävä- ja tuttavapiiristä hänellä oli kui
tenkin verraten vähän todella läheiseksi tuntemiaan henkilöitä. Parhaimmat 
ystävänsä olivat opiskeluajalta, jolloin alkanut lämmin toveruus oli monta 
kertaa »Totille» korvaamattomaksi avuksi myös hänen jo monia vuosia sitten 
alkaneen sairautensa aikana ja varsinkin viimeisen puolen vuoden aikana, 
jolloin sairaus sai vakavan käänteen.

Hänen sydäntään lähellä oli myös taide. Hän hankki lukuisia maalauksia eri 
taiteilijoilta ja etenkin piirroksia asetti viihdykkeeksi odotushuoneeseen. Hen
kilökohtaisena tuttuna voidaan mainita mm. taiteilijarunoilija Heikki Asunta, 
jonka suuruuden hän katsoi etupäässä runouden ansioksi. Tätä ystävyyttä 
voidaan pitää myös taiteilijan vaimon, Iiris Asunnasta johtuvana, joka oli 
Saarelman virkatoveri, joten tältäkin kannalta katsottuna olivat yhteiset per
heiden seurusteluhetket antoisia.

Koti ja oma perhepiiri olivat läpi elämän hänelle rakkaimmat asiat. Hän 
halusi luoda perheelleen mahdollisimman hyvät olot. Hänen toivomuksensa 
oli, että koti huolimatta mistä vaikeuksista tahansa säilyisi aina muuttumat
tomana ja turvallisena.

Rotarius — partio— pyrkimys henkiseen kasvuun oli Torsti Saarelman elä
mässä keskeisintä, kunnes hän jo vuosia sitten tunsi voimiensa vähenevän. 
Taistelua terveydestään hän kävi urheammin kuin kukaan ulkopuolinen olisi 
voinut aavistaakaan.

Kiitollisina monet asiakkaat ja tuttavat muistavat hänen työnsä Virroilla, 
josta viimeinen kunnioitus Torsti Saarelmalle oli liikuttavan kaunis rotari- 
veljien kukkaseppelkunniakuja.

7



LAURI AHVA

Elä mää seurakunnassa v. 1968
Jumalanpalvelukset pidettiin n. vuoden ajan kes

kuskoulun juhlasalissa. Kunnan viranomaiset luovut
tivat salin korvauksetta seurakunnan käyttöön. Tästä 
hyvästä työstä seurakunta lausuu Virtain kunnalle 
sydämelliset kiitokset.

Kunnan ja seurakunnan välit ovat pysyneet erittäin 
hyvinä. Tietenkin monet seurakuntalaisemme ikävöi
vät päästä jälleen omaan kirkkoon. Tämä harras toi
vomus toteutui ensimäisenä helluntaipäivänä.

Seurakunnan elämässä kirkon korjaaminen oli 
merkkitapaus. Kauan asiaa pohdittiinkin ja monissa 
kokouksissa käsiteltiin ja lopuksi tuli yksimielinen 
päätös: kirkon korjaus suoritetaan perusteellisesti, 
kirkko entisöidään. Kirkkovaltuusto myönsi varat ja 
arkkitehti Seppo Rihlama sai tehtäväkseen laatia 
suunnitelmat. Ja niiden mukaan entisöinti suoritet
tiin.

Arkkitehti paneutui asiaan perusteellisesti ja an
taumuksella. Ja tulos oli erinomainen. Me saimme 
pyhäkön, temppelin, joka synnyttää kiitollista mieltä 
seurakuntalaisissa ja jota sopii näytellä vieraillekin. 
Katselijoita onkin kirkossa käynyt runsaasti. Olihan 
meillä ilo esitellä pyhäkkömme jopa tasavallan presi
dentillekin maatalous juhlien aikana heinäkuussa ja 
kuulla tunnustuksen sanoja hänenkin suustaan. Ylväs 
temppelimme seisoo nyt entistä ehompana paikoillaan. 
Sen kauniit värit ja rauhalliset muodot puhuttelevat, 
hiljentävät ja kohottavat ajatukset taivasta kohti. 
Varsinkin pimeänä iltana, valojen syttyessä, on näky 
sykähdyttävä kirkon juurella.

Toivoa sopii, että seurakunta rakastaisi kirkkoaan 
entistä enemmän ja sen jäsenet kävisivät myös »por
teista sisälle pyhyyksiin». Onhan kirkon paras kau
nistus sittenkin Jumalaa etsivä ja rakastava ihminen.

»Kirkkoon kun kellot kutsuvat, suo sinne tiemme 
johtaa...»

Suuri tapaus seurakunnan elämässä oli myös elo— 
syyskuun vaihteessa piispantarkastus. Tämä juhla 
huipentui uusitun kirkkomme uudelleen vihkimiseen, 
jonka piispamme toimitti arvokkaasti. Hän lausui 
myös ihastuksen sanoja kirkostamme ja toivotti sille 
pitkää ikää.

Piispamme tutustui tarkastuspäivinä seurakunnan 
talouteen, rakennuksiin, kirkkoihin, hautausmaihin, 
pienteollisuusalueeseen, neuvotteli seurakunnan luot- 
tamushenkilöitten kanssa ja perehtyi varsinkin seu
rakunnan hengelliseen elämään. Piispa näytti olevan 
tyytyväinen näkemäänsä ja kokemaansa ja antoi tun
nustuksen sanoja loppulausunnossaan. Seurakunta
laiset iloitsivat piispansa välittömyydestä ja sydämel
lisyydestä.

Diakonissa Tyyra Korpimäki jätti keväällä työnsä 
seurakunnan palveluksessa ja siirtyi hiljaa ja huo

maamatta eläkkeelle ikänsä perusteella. Monet seu
rakuntalaiset muistelevat häntä kiitollisina niistä lu
kemattomista palveluksista, joita sisar teki erikoi
sesti sairaitten ja vähäosaisten hyväksi. Hänen vaati
maton olemuksensa ja sydämellinen käytöksensä he
rätti aina luottamusta.

Seurakunnalla oli onni saada heti uusi seurakunta- 
sisar. Tähän virkaan valitsi kirkkoneuvosto seura
kunnan oman tyttären Maija Asunmaan, joka ke
väällä oli saanut päästökirjan Helsingin Diakonissa
laitoksen diakonissakoulusta. Tämä virka on siis hä
nen ensimmäisensä. Toivotamme hänelle voimia ja 
siunausta vaativassa tehtävässään.

Toinenkin vaihdos on vuoden aikana tapahtunut 
viranhaltijoitten kohdalla. Pastori Risto Ahva, joka 
toimi täällä neljä vuotta virallisena apulaisena, siirtyi 
vuoden alusta vakinaiseen virkaan Töysän kirkko
herraksi. Hänen tilalleen tuli heti pastori Martti 
Salo, joka jo aikaisemmin oli täällä toiminut kesä
työntekijänä nuorten parissa. Toivotamme hänen 
työlleen siunausta.

Seurakunnan aloitteesta toimitettu perunan ja vil
jan keräys lokakuun puolivälissä tuotti yllättävän
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TAMPEREEN SANOMAT Lauwantaina syyskuun 23 p. 1911

WIRTAIN KIRKKO IA USKONNOLLINEN ELÄMÄ

Wirtain ensimäinen kappelikirkko rakennettiin w. 
1651, jolloin (20/1) Wirrat julistettiin kappeliseura
kunnaksi. Kirkko oli silloin aiwan nykyisen kirkon 
lähistöllä. W. 1772 se korjattiin kuningas Kustaa 
III:nen aikana, kuten nykyisen kirkon sakaristoon 
siirretty kilpi ilmoittaa: »WIRDAIS Kapell Kyrkk 
ä 1772 under Stormägtikste kounung Gustaf III:es 
regering ä nya byggd».

Kun Wirrat sitten w 1859 oli julistettu pitäjäksi, 
uusittiin kirkko kokonaan w. 1884, kiwijalkaa korjat
tiin, penkkejä ja tuoleja lisättiin, niin että kirkkoon 
nyt mahtuu 2,000 henkeä. Tällöin poistettiin keuru- 
laisen Tuomas Kempen perkeleitä ja enkeleitä esittä- 
wät kirkkomaalaukset ja seuraawana wuonna, 1885, 
ostettiin Zachariasseilta Uudestakaupungista 11,200 
mk. maksavat 14 äänikertaiset ja kahdella manuaalil
la warustetut urut. Alttaritaulun (Jesuksen ylösnou
semus) on maalannut lääninsairaalan lääkäri Sältinin 
rouwa Aleksandra w. 1897 ja on se maksanut kun
nalle 3,000 mk. Kruunut on ^valmistanut kalajoke- 
lainen Helander, kolehtilippaat owat lahjoittaneet 
Waskiweden emännät ja wanhan lippaan Impilän 
neidit. — Kirkko on puolen kilometrin päässä lai- 
warannasta. Kirkon hirret on kaadettu Hietalan 
metsästä.

Wirrat kuuluu Porwoon hiippakuntaan, Waasan 
lääniin ja Tampereen rowastikuntaan. Aina wuoteen 
1893 oli Wirtain kirkkoherrana Ruoweden rowasti 
Durchman, mutta tämän kuoleman jälkeen walittiin 
Wirtain kirkkoherraksi U. Nyholm jonka kuoltua 
w. 1908 kirkkoherrana on ollut P. U. Garlstedt.

Wirtain papeista on eritoten mainittawa wakinai- 
nen kappalainen K. G. Törngwist (1863—93), joka 
oli mainio saarnamies ja todella rakasti seurakun
taansa. Silloin ei ollut mitään juopaa seurakuntalais
ten ja pappilan wälillä, sillä T. seurusteli mielellään 
kansanmiesten kanssa. Hänen aikanaan oli uskonnol
lisuus Wirroilla wireä, sillä T. piti ahkeraan raama- 
tunselityksiä, ja aina oli kirkko täpötäynnä wäkeä. 
Elämä wieri rauhallisena ja huomattawa oli harras
tus uskonnollisuuteen. Sellaisten woimakkaitten saar
namiesten kuin Hannu Haahden ja J. Peltosen aikana 
pidettiin lukuisasti raamatunselityksiä, harjoitettiin 
{||||||l!lllll!!ll!lllinDllllllinin!!ll!!!!!!l!!!!!!!lllira!«UII!!!IIV!IIU!ll!!llin!!llimil!»lffl

runsaan sadon. Kolme vaunullista lahjatavaraa saa
toimme lähettää Lapin asukkaille, joilta kato oli vie
nyt perunan ja viljan.

Varmaan antajat olivat iloisia ja saajat vielä iloi
sempia. »Iloista antajaa Jumala rakastaa.» Hän lah
joitti meille antajan mielen. Kiitos Jumalalle ja kiitos 
myös ihmisille.

On syntynyt myös ajatus auttaa omaa seurakun
taamme ja kirkkoamme. Korjaushan tuli paljon mak
samaan niinkuin hyvin tiedämme. Seurakunnan kas
sat hupenivat.

ahkerasti hengellistä kuorolaulua, warsinkin Kurjen- 
kylästä, jonka wäestö on tunnetusti aina ollut innos
tunut lauluun ja soittoon, ja toimiteltiin ahkerasti pa- 
kanalähetyksen hywäksi. Lähetysjuhlien kautta owat 
wirtalaiset paljon auttaneet lähetystyötä. Huomat - 
tawa on myös wirsien tekijä Simo Korpelan pappina- 
olo Wirroilla, sillä silloin wielä oli harrastusta hen
gelliseen kuorolauluun ja on se innostus wieläkin 
jonkun werran olemassa.

Nykyaikana on sanottawa tietysti Wirtain uskon
nollisesta elämästä samaa kuin useimmista muista 
maamme pitäjistä: entinen hartaus ja hiljainen elämä 
katoo »uudenaikaisen uskon» tieltä, johon owat wai- 
kuttamassa monet ja sille ominaiset syyt. Kuitenkin 
on wielä lisättävä se, että Wirroilla ei ole lahkolai
suus koskaan päässyt tunkeutumaan uskonnollisen 
elämän aloille, joten riitaisuudesta ja wihasta siinä 
suhteessa ei voi puhua.

Tämän yhteydessä mainitsemme wielä Wirtain pap
piloista. Wanhin niistä lienee n.s. Rantapappila Ka- 
lettoman lahden rannalla kirkkorannassa. Marttisen 
pappilassa asui jo wanhin kappalainen Packalen. 
Toistakymmentä wuotta sitten rakennettiin Siekkis- 
järwen rannalle Rajaniemen pappila kappalaisen 
asunnoksi. Noin 18 wuotta sitten ^valmistui uusi ko
mea pappila Herraskosken kanawan luona.

Siitä, kuinka Wirtain kirkon ympärillä olewa wan- 
ha hautausmaa on syntynyt, kertoo tarina seuraawaa: 
Ilmajoella kuoli muuan Kinkku-Pirri niminen mies, 
jonka ammattina oli lihojen palwaaminen. Hänet kul
jetettiin härällä haudattawaksi ja oli asetettu mää
räksi se, etä sithen mihin härkä uupuu, wainaja hau
dataan. Härkä uupui Sepposten weljesten naurismaan 
luona ja siihen Pirri haudattiin ja siihen muodostui 
Wirtain hautausmaa.

Uusi hautausmaa on laitettu pappilan maalle, noin 
2 km. kirkolta, Pihiäjawedelle wiewän tien warrelle 
w. 1901. Ensimmäisenä siihen haudattiin talonomis
taja Salu Norrwik Liedenpohjasta. W. 1904 raken
nettiin sinne arkkitehti Usko Nyströmin (Wirtain 
ent. kruununwordin poika) piirustusten mukaan kau
nis hautakappeli leikkauskuvineen.

Seurakunnalla on nyt lupa kantaa joulukirkon uh
rilahja seurakunnan omiin tarpeisiin. Lahjoittajai- 
simmekohan jotakin rakkaan kirkkomme hyväksi. 
Kun ajattelemme joulua ja sen lahjoja emmekö voisi 
varata jo etukäteen lahjan myös kirkollemme.

Kirkkoneuvoston toimesta lähetetään koteihin hy
vissä ajoin pieniä pusseja, joihin voi panna antinsa 
jo adventtiaikana useamman kerran. Pussit tuodaan 
sitten jouluaamun kirkkoon ja tämä joululahja kir
kollemme yhdistetään kirkkokolehtiin.

»Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa.»
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Sairaanhoidolla on tärkeä sija kehitysmaissa.

saattavat olla joko hyödyllisiä tai vahingollisia ihmi
selle, riippuen siitä, mikä ryhmä milloinkin on toi
meenpanevana voimana. — Ranskan vallankumous 
omasi tunnuksen: »Vapaus, veljeys ja tasa-arvoisuus.» 
Lieneekö tuo kolmen, ihmiselle tärkeän, asian keskei
syys saanut kansalaiset nousemaan kumoukseen val
tiollisesta ja yhteiskunnallisesta sorrosta. Oliko tuol
loin alemmilla yhteiskuntaluokilla minkäänlaisia in
himillisiä oikeuksia?

Em. historialliset yhteiskuntamuotojen muutokset 
eivät yleisesti ottaen voineet vaikuttaa koko maail
man ihmisten aseman parantumiseen, eivätkä muut
kaan senjälkeiset yhteiskunnalliset uudistukset. Tätä 
todistaa se, että alussa mainittu Ihmisoikeuksien 
yleismaailmallinen julistus on niinkin nuori ja sen 
vaikutus vain näennäinen. — YK:n yleiskokous antoi 
tämän julistuksen kaikkien kansojen ja kaikkien kan
sakuntien tavoittelemaksi ihanteeksi ja päämääräksi, 
jonka toteuttaminen monelle valtiolle on vaikeata ja 
ylivoimaistakin. On olennaista, että ihmisoikeudet 
turvataan oikeusjärjestyksellä, laeilla, ettei ihmisten 
olisi pakko turvautua viimeisenä keinona tyranniu- 
teen ja sortoon. Tiedämme joidenkin valtioiden tieten 
tahtoen rajoittavan näitä oikeuksia omien etujensa 
saavuttamiseksi.

KAUKO JOKISALO

Oikeus kuuluu kaikille
Kullakin henkilöllä on oikeus siihen, että yhteis

kunnallisella alalla vallitsee järjestys. Yhdistyneiden 
Kansakuntien Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen ju
listus on 20-vuotias. Tämä julistus on varsin nuori, 
jos ajattelemme ihmisen yhteiskunnallista elämää.

Lukemamme historia on tuntenut useita erityyp
pisiä yhteiskuntia. Voidaan todeta, että vielä nykyi
nenkin maailma on rakentunut näille yhteiskunnalli
sille perusteille. Yhteiskunnan perustavaa laatua 
oleva ydinosa on perhe. Kun taas perhe on yksilöi
den, ihmisten muodostama. Tämän vuoksi ihminen 
on aina ollut yhteiskunnallisten toimenpiteiden pe- 
ruskohde. Inhimillinen ihminen on täten ollut aina 
yhteiskunnallisten muutosten sekä kohde että tekijä.

Roomalaisten yhteiskunta, valtio, takasi kansalai
silleen tiettyjä perusoikeuksia, jotka kuitenkin suur- 
valtiosta huolimatta kuuluivat vain vähemmistölle. 
Kreikasta, demokratian kehdosta, roomalaiset saivat 
viitteitä yhteiskunnallisista perusideoista. Valtio tur
vasi tuolloin ihmisen yhteiskunnalliset ja henkilökoh
taiset oikeudet. Oli kuitenkin orjia, joilta nämä asiat 
puuttuivat. Heillä ei ollut oikeutta määrätä itsestään. 
Onko nyky-yhteiskunnassa orjia? — Ei ainakaan ni
mellisesti.

Yhteiskuntaa voidaan hallita monin erilaisin kei
noin. Näiden yhtäkkiset muutokset, vallankumoukset,

Jokaisella ihmisellä on oikeus vedota julistettuihin 
oikeuksiin katsomatta mihinkään ihmisiä erottavaan 
rotuun, väriin tms. Missä tällaiset oikeudet ovat mei
dän suomalaisten kohdalla julkaistuna? Eräässä pe- 
rustuslakeihimme kuuluvassa laissa, Hallitusmuodos
sa, on Suomen kansalaisen perusoikeudet lueteltuna. 
Nämä oikeudet luettuna tuntuvat aivan tavallisilta, 
mutta tiedämmekö, että nämä oikeudet ovat lailla 
turvatut. Vasta silloin, kun jokin niistä otetaan pois, 
huomaamme, että meillä on ollut jotakin, — oikeus 
elää vapaasti...

Kaikilla on oikeus olla tasa-arvoinen lain edessä, 
ja kaikki ovat erotuksetta samanlaisia lain suojaan. 
— Kenenkään yksityiselämää, perhettä, kotia tai kir
jeenvaihtoa ei saa mielivaltaisesti loukata. Jokaisella 
on oikeus lain suojaan em. asioihin puututtaessa tai 
niitä loukattaessa. — Nykyaikana jokaisella ihmisellä 
tulisi olla oikeus jättää kotimaansa ja nauttia turva
paikkaoikeutta muissa maissa. Ovatko kaikki Euroo- 
pankaan maat laeissaan noudattaneet tätä YK:n oh
jetta? Samoin lienee em. maissa uskonnon ja sanan
vapauden laita.

Suomessa on tunnetusti paljon erilaisia yhdistyksiä. 
Niitä voi perustaa mihin tarkoitukseen tahansa, kun
han vain niiden pyrkimykset ovat sopusoinnussa la
kien ja yleisten hyvien tapojen kanssa. YK:n Ihmis-
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oikeuksien yleismaailmallinen julistus oikeuttaa 
kaikki ihmiset rauhanomaiseen kokoontumis- ja yh
distymisvapauteen. Täten ketään ei voitaisi pakottaa 
liittymään yhdistyksiin. -—• Mutta Suomessa on jopa 
lailla määrätty tietyissä tapauksissa kuulumaan yhdis
tyksiin. Osanoton lisäämiseksikö?

Jokaisella henkilöllä on oikeus elintasoon, joka 
riittää turvaamaan hänen ja hänen perheensä ter
veyden ja hyvinvoinnin, mitä erityisesti tulee ihmi
sen perustarpeisiin: asuntoon, vaatteisiin, ruokaan ... 
— 1/3-osa maailman väestöstä syö maapallon elin
tarvikkeista 3/4-osaa, muu osa näkee nälkää ja jopa 
20 miljoonaa ihmistä vuosittain kuolee nälkään. Olem
meko me suomalaiset, jotka kuulumme tuon 3/4-osan 
syöjiin, oikeutettuja pitämään nälässä 2/3-osaa maail
man ihmisistä. Samoin lienee muidenkin hyvinvointi
valtioiden laita. Ei voitane myöskään unohtaa oman 
maan puutteessa eläviä.

Viimeaikaiset tapahtumat maailmassa osoittavat, 
että kansojen, ihmisten, itsemääräämisoikeutta on 
loukattu, eikä ole noudatettu kansojen omaa tahtoa. 
Ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 21. 
artiklassa sanotaan mm.: »Kansan tahto on hallitus
vallan peruste; tämän tahdon on ilmettävä oikeilla 
vaaleilla, joiden on tapahduttava määräajoin yleisin 
ja yhtäläisin äänestyksin ja salaisesti tai vastaavaa, 
vaalivapauden turvaavaa menettelyä noudattaen.» 
Nykyisessä maailmassamme, yhteiskuntiemme yhtei
sössä on runsaasti diktatuurimaita, joissa on valinnan 
jopa äänestyksenkin vapaus rajoitettu. Voidaanpa 
pakottaakin äänestämään tiettyä ryhmää.

Jokainen yhteiskunta elää suunnilleen samojen ta
loudellisten lakien mukaan. Hyvin usein valtioiden 
taloudellisesta tilasta riippuu niiden asukkaiden hen
kilökohtaiset oikeudet ja vapaudet. Ideologiat, joille 
perustuvat erilaiset talousjärjestelmät, erottavat ih
misiä ja tekevät heidät erilaisiksi. Ideologia vaatii 
koulutusta, koulua, jotta kehittyvä yhteiskunta voisi

Kurjellakin on 
oikeus suorittaa 
rauhassaan 
häätanssinsa. 
Ilaapsalon veistos

rakentua tiedon portaita pitkin. Voitaneen sanoa, että 
ideologian perustaja on varsinaisesti kaiken erottelun 
aloittaja. — Mitä kehittyneempi yhteiskunta, sitä suu
remmat ovat sen jäsenilleen tarjoamat palvelukset, 
mutta sitä monimutkaisemmat ovat myöskin säännöt, 
joita jäsenten tulee noudattaa. Eräs itä-saksalainen 
koulumies on sanonut: »Ideologia kouluttaa ja kas
vattaa vain itseään varten. Ei ole tarpeenkaan tietää 
muista.» Ovatko tällöin puolueettomat paremmassa 
asemassa kuin äärimmäisyydet, koska yleensä niissä 
opetetaan kaikki, mitä asioista tiedetään. Samalla 
annetaan vapaus valita useammasta vaihtoehdosta.

Ne oikeudet, joita kullakin henkilöllä on oman val
tionsa lakien puitteissa, luovat yksilölle velvollisuuk
sia yhteiskuntaa kohtaan. — Oikeus kuuluu kaikille. 
Mutta kuuluuko oikeus kaikille kaikkialla?

!!ll!!IIIIUIin!!li!!!ll!lll!!ll!i!llll!!lll!lll!ll!IIIIIIIIIIIIII!llll!lil!!!!!!ll!IIIIIIIIIIIIIUI!IU!!l!!l!!!ll!ll!!l!!ll!l!!!IUI!l!l!linni!ll!llllll!!l!!ll!l!!!!!!!!l!!l!!!IIIHI!ll!!!l!IIW

ONNI PIHLAJAJÄRVI

VIRTOLAISTA SANAMPARSINTAA

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

parree.
— Enempi vaan saipuaa isännän silimiin.
— Ennen Alaskassa sitä oli pakkasta neliäkymmen- 

tä astetta ja tuumaiset asteenvälit.
— Ero perheestä ja tasajako tavarasta.
— Etiäp päin elävän mieli, kuoleva taakseen kat

tokoon.
— Että menisinkö jos haastettas, ylöshyppien sit

tenkin!
— Ekkö muistanul lukkee puita kuormaa teheressä, 

kun sen kaarot?

— Eioh häävi reisu tämäkään, akka tuli vastaan 
ensiksi!

— Eno, eno, saankoma olla yöötä, keriää hyttönen.
— Hankki iham mennä lasakamppiin kun opetteli 

olleen syömätä.
— Halapaa seom mitä kaupataan.
— Halakoja hullukin hakkaa.
— Hartiapankissa kaikki mitom pankkoossa.
— Haasia täyteen, ripsip poikki.
— Harava kolomesta puusta — lusikka välttää 

yksipuinen.
— Hakattu hienoksi niettä kukko isommat nokkii.

Jatkuu seur. siv.
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SAULI PERÄLÄ

Virtain Seuran kuul umisia
Virtain Seuran toiminnan keskipisteenä oli edel

leen Kitusen Museon kehittäminen. Esineistöä kartu
tettiin keräyksillä ja monia mielenkiintoisia lahjoi
tuksia saatiin. Mainittakoon vain Inka Oy:n lahjoit
tama Holmin tehtaan ensimmäisiin kuulunut nauha- 
kone. Tärkein Museon kohdalla tapahtunut uudistus 
oli vesi- ja viemärijohtojen sekä WC:n rakentaminen. 
Tämä kauan suunniteltu ja välttämättömänä pidetty 
toimenpide oli siirtynyt sen kalleuden takia, mutta 
voitiin toteuttaa Virtain kunnan kustantaessa toisen 
puolen menoista. Museo täyttää nyt tälläkin kohdalla 
ajan vaatimukset. Virtain matkailulautakunnan opas- 
tuskeskus jatkoi entiseen tapaansa toimintaansa Mu
seon suojissa neiti Rantasen johdolla. Kahvio oli 
vuokrattu Pirkanmaan Matkailuyhdistykselle ja kä
vijämäärä pysyi entisissä lukemissaan n. 8000 vieraili
jan tutustuessa harvinaisen suuren suosion saavutta
neeseen kotiseutumuseoomme.

— Kotiseututyön voimaa Virroilla korostaa opet
taja Voipa Sulkavan museon valmistuminen Lieden
pohjassa kylän yhteisin voimin. Tämä asuinraken
nuksen aitan ja tuulimyllyn käsittävä kylämuseo kät
kee sisäänsä opettaja Sulkavan keräämän erittäin ar
vokkaan esineistön. Ensi kesän Virtain päivänä on 
tarkoitus juhlia tämän suuren saavutuksen merkeissä 
Liedenpohjassa.

— Vuoden 1968 merkkitapauksiin on vielä luettava 
Vanhan-Ruoveden historiateoksen II osan valmistu
minen. Vuonna 1952 aloitettu historiankirjoitus on 
alueen kuntien ja seurakuntien yhteisvoimin saatettu 
päätökseensä. Virtain kohdalta on edessä vielä oman 
jatko-osan aikaansaaminen, mikä alkaa vuodesta 1865 
ja päättyisi professori Jokipiin suosituksen mukaan 
vuoteen 1945 sekä katsaukseen tämän jälkeisistä ta
pahtumista.

Virtain Seuralle lahjoitettu Rajalahden talo.

— Virtain Seuran piirissä on elätetty ajatusta saada 
Lakariin suuri virtolainen asuinrakennus täydentä
mään ulkomuseon kokonaisuutta sekä palvelemaan 
matkailua. Tämä toive on nyt lähellä toteutumistaan 
kun pankinjohtaja Eino Sipilä syyskuussa luovutti 
Kansallis-Osake-Pankin lahjakirjan Rajalahden erä- 
maatalon päärakennuksen luovuttamisesta Virtain 
Seuralle. Mitoiltaan yli 9x18 metrin rakennus sisäl
tää lähes sadan neliön tuvan ja kolme kamaria sekä 
on mittasuhteiltaan ja rakennustavaltaan tyylipuhdas 
viime vuosisadan tuote. Ei voi olla lämpenemättä ku
vitellessaan sitä vaikutusta, minkä tämä rakennus 
hirsiseinäiseksi entisöitynä antaa Lakarinharjun ku
vaan, kun se saadaan sinne siirretyksi. Tämän tehtä
vän parissa tulee edessä oleva aika Virtain Seuralle 
olemaan täysi työpäivä. On toivottavaa, että kotiseu- 
tumieli elää edelleen voimakkaana pitäjässämme, 
kyllä silloin tuloksiakin syntyy.

IIIIIIMIIIIIIII!lllllini!!lllllll!U!ll!l!lllllllllllllil

VIRTOLAISTA S A N A M P A R S 1 N T A A
Jatkoa ed. siv.

— Haastain hyvä mennä.
— Haastot harvenee joseika niitä nourata.
— Haastokkaat ryypylle ja nurkkurit mäjelle!
— Halla hanhen hännän alla, talavi jouttenen 

takana.
— Haukka leuhottaa suusta suuhun — haukotus 

tarttuu.
— Haurankaivaja ei elä jonsei joku aina kuole.
— Haravassa ja karhissa ei pysys suute.

Jatkuu siv. 18
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ILTA TORISEVALLA
JA YLI TORISEVAN TYYNEN, TUMMAN VEEN 
PUTOAA PURPPURA JA ILTAPILVEN PUNA,
JA RANTA VIHREYTEEN VERHOTTU 
ON KASTEEN KIMALLUKSEEN KIEDOTTUNA. 
JA VARJO VUOREN TUMMANA KUIN SURU 
SYVYYDEN SYNKKÄÄN KALVOON KUVASTUU, 
KUIN PEILIIN MUSTAAN
VAIN KALLIOLTA KATSOO ORPO PUU.

SOI ILTATUULEN HARPPU HILJAINEN 
OKSISSA, JOTKA VEDEN YLLE TAIPUU,
JA KUPARI JA KULTA PILVIEN 
JO MENNEEN PÄIVÄN KERA KAUAS HAIPUU. 
TÄÄ TUMMA KUVA KIRKKAIN PUITTEHIN 
SIELUSSA MUISTON MAISEMANA ON,
SE HOHTEEN HEITTÄÄ
YLITSE YÖN JA YLI KOHTALON . ..
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HEIKKI HEIKKILÄ

Kotiseututyö
Keskusteluissa kotiseututyöstä ja sen merkityksestä 

en kynyt ilmi, että monella on väärä ja välinpitämä
tön suhtautuminen kotiseututyötä kohtaan. »Kyllä 
sitä vanhaa kamaa on jo museot täynnä, mitä sitä 
enää niihin kerää!» »Kyllä minä tämän vanhan roinan 
poltan, ennenkuin annan kenenkään nähtäväksi!» 
Tästä huomaamme, että kotiseututyö on monen mie
lestä vanhojen esineiden keräämistä, joka kuitenkin 
on vain csa siitä laajasta ja monipuolisesta työstä, 
minkä kotiseututyö käsittää.

Virroille on tullut paljon väestöä eripuolilta Suo
mea, mutta sittenkin paljasjalkaisten virtolaisten tie
dämme olevan enemmistönä ja tapahtuuhan muualta 
tulleiden sulautumista jatkuvasti ns. tyypillisiksi vir- 
tolaisiksi.

Virrat on osoittanut ilahduttavaa kehitystä talou
dellisessa, teollisessa ja sivistyksellisessä suhteessa 
viime vuosina. Esimerkkeinä voimme mainita pien
teollisuuden tukemisen, asiallisen ja harkitsevan suh
tautumisen kouluolojen kehittämiseen ja kansalais
opiston työsektorin laajenemisen — tavallisuudesta- 
poikkeaville aloille — vaikka kokeilumielessäkin. 
Joka tapauksessa mainitut seikat monien muiden 
ohella takaavat useille henkilöille paremmat edelly
tykset kehittää itseään ja varmistaa näin leipänsä 
omassa pitäjässään. Tämä kaikki on ollut vähentä
mässä maaltapakoa vuosittain Virroilla. Koska kaikki 
nämä seikat vaikuttavat hyvinvointimme, on tämä 
puolestaan lisäämässä kotiseuturakkautta pitäjässäm-

Vaikka tuohen
kiskomista
pidetään luonnon
tuhoamisena, voi
sitä tehdä
tarveaineiden
hankkimiseksi
ainakin
kaadettaviksi
aiotuista
koivuista.

Kotiseutumies Onni Pihlajajärvi käärimässä tuohta 
keräksi, jollainen oli kaikkien ihmeteltävänä ja 
arvattavana maatalousnäyttelyssä.

me. Tästä jokaisen sydämessä elävästä kotiseuturak- 
kaudesta on lähtenyt kotiseutututkimus.

Kotiseutututkimus ei maassamme ole mikään uusi 
ilmiö, vaikka se nykyisessä järjestetyssä muodossaan 
onkin viime aikainen tuote. Kotiseutututkimuksella 
on vanhat perinteet. Jo 1640-luvulla on tätä tutki
musta harjoitettu Turussa. Silloin puheet sisälsivät 
ajan hengen mukaisesti enimmältä osalta vain koti
seudun ylistystä, johon helposti langetaan alaa kos
kevissa kirjoituksissa paikallisissa lehdissä, Virtain 
Joulun muistorikkaissa kuvauksissakin. — Koetettiin 
osoittaa ne niin kauniiksi kuin suinkin ja sen men
neisyys mahdollisimman suuremmoiseksi ja mahta
vaksi. — Jos ajattelemme tätä omasta näkökulmas
tamme — Virtain osalta kyllä tunnustamme esim. 
Ruoveden mahtavuuden emäpitäjänä menneinä ai
koina, mutta nyt itsenäisenä olemme jo ulkopuolis
tenkin taholta saaneet tunnustusta omasta »linjas
tamme», joka vielä on muotoutumassa.

Kotiseutuharrastus on maaseudulla lähtenyt al
kuunsa, kun monet papit kirjoittivat seurakunnis
taan kuvauksia, joita ei ole kaikkia vieläkään jul
kaistu.

Nykyaikaisen kotiseutututkimuksen tarkoituksena 
on saada työhön niin laajoja piirejä kuin suinkin. 
Siksi onkin syntyneet monet paikallisseurat. Virrat 
on saanut oman yhdistyksensä, Virtain Seuran, lä-
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hinnä opettaja Sauli Perälän uurastuksen tuloksena. 
— Seurat järjestävät omat työnsä, miten parhaiten 
näkevät. Virroilla huomattavin seuran saavutus on 
edesmenneen karhunkaatajan muistolle omistettu Ki
tusen Museo ja vasta valmistunut Voipa Sulkavan 
museo Liedenpohjassa. Paikallisseurojen lisäksi on 
kussakin maakunnassa erikoisen keskusseuran jär
jestettävä yhteistyö ja muuten annettava neuvoja ja 
apua, kun yhdistykset sitä kaipaavat. Nykyään tut
kimustyössä pyritään siihen, että työ saadaan niin jär
jestelmällisesti suoritettua kuin suinkin: tehdään työ 
kerrallaan ja se mahdollisimman tarkkaan. Täten 
saadaan tuloksia, joiden merkitys on painavampi kuin 
hajanaisilla muistiinpanoilla. Kotiseutututkimusta 
ovat tämän alan lehtien lisäksi edistäneet suuresti 
varsinaiset päivälehdetkin, jotka usein ovat toimitta
neet erityistä kotiseutuosastoa. Vaikka niiden anta
missa tiedoissa saattaa olla puutteita, on niillä suuri 
merkitys, ne kun leviävät tuhansina lähes kaikkiin 
koteihin ympäri maata.

Paitsi painetun sanan kautta on kotiseutututkimi- 
sesta levinnyt tietoja suusanallisesti. Sellaiseksi tilai
suudeksi on muodostunut Virroilla jo perinteinen 
Virtain päivä, joka monipuolisine tilaisuuksineen on 
herättänyt rakkautta kotiseutuun ja kotiseututyöhön, 
tekisi mieli sanoa, kaikkien virtolaisten sydämissä. 
Ohjelma on vain paisumassa vuosittain laajaksi, ettei 
sitä pian voi toteuttaa yhden päivän puitteissa.

Kotiseutututkimus käsittää 1. kotiseudun tutkimi
sen. Tutkija määrittelee kotiseutunsa aseman, tutkii 
sen maaperää, ilmastoa, eläin- ja kasvikuntaa sekä 
vesistöjä ja tekee havaintoja ja keräyksiä kaikilta 
näiltä aloilta. Sitä paitsi vaalii ja suojelee luonnon 
muistomerkkejä, olivatpa ne mitä lajia tahansa, ja 
koettaa tuleville polville säilyttää koskemattomana 
kappaleen kotiseudun nykyistä luontoa. Hän kulkee 
avoimin silmin luonnon keskuudessa ja ottaa selvän 
sen rakenteesta ja elämästä, ominaisuuksista ja omi
tuisuuksista. Tutkimukseen kuuluu 2. ihmisen ja hä
nen toimintansa tutkiminen. On otettava selville paik
kakunnan historia, kirkollinen ja uskonnollinen elä-

Luonnossa tapaa 
monenlaisia 
oikkuja. Tässä 
alkanut hyväily 
on muuttunut jo 
epämiellyttäväksi 
tunkeiluksi 
Mantilon kylässä 
Pihlajajärven 
metsässä.

Nykypäivinäkin tapaa romantiikkaa sieltä, missä sitä 
arvostetaan. »Rapeata ruista» Syväjärven tuvassa.

mä, yhteiskunnalliset olot, oikeustavat ja -käsitykset, 
terveyden- ja sairaudenhoito, sivistyssuhteet, kerät
tävä tietoja kieli- ja murreominaisuuksista, kansan
kielen sanavarastoa, nimistöä, kansan henkisiä tuot
teita, kuten kansanrunoutta ja -sävelmiä, kuvattava 
elinkeinoja ja tapoja, kansantansseja, leikkejä ym. 
huvituksia, talletettava etevien kansan miesten ja 
naisten elämäkertoja ja valokuvattava kotiseudun 
luontoa, nähtävyydet, ihmiset asumuksineen töissään 
ja toimissaan. Tämäkin luettelo jo osoittaa, kuinka 
tämä on laaja ja rikas työkenttä, josta jokainen voi 
löytää itselleen sopivan tutkimuskohteen, harrasteen.

Mutta ei ole helppoa päästä niin pitkälle, että voi
daan ruveta edes hahmottamaan kotiseudun kuvaa. 
Usein on jo hyvä, kun voidaan tutkia jotakin erikois
alaa ja kootaan niitä tietoja, joita on saatavissa.

Kotiseututyöhön kuuluu vielä näiden tietojen tun
netuksi tekeminen. Hyvänä esimerkkinä voimme mai
nita näin tehdystä työstä virtolaisen vetukkanauhan 
havainnolliset työnäytteet Virtain päivillä.

Kotiseutututkimisessa voimme huomata kaksi eri 
puolta. Se pyrkii tarjoamaan itsenäistä henkistä työ
tä, tutkimustyötä niin laajoille piireille kuin suinkin. 
Sillä on näin ollen suuri kansanvalistusmerkitys. Toi
selta puolelta se palvelee eri tieteitä koettamalla 
aikaansaada tarkkoja ja täydellisiä aineskokoelmia. 
Toiset kotiseutututkimuksen ystävät ovat sitä mieltä, 
että tällaisella tutkimuksella ei ole mitään merki
tystä, ellei työ ole tieteellisesti pätevää ja tarkkaa 
sekä järjestelmällistä, toiset taas pitävät tätä vähem
män tärkeänä ja tähdentävät sen työn merkitystä, 
minkä kukin harrastaja suorittaa — olivatpa tulokset 
sitten minkälaisia tahansa, pääasia on, että saadaan 
suuret joukot tähän työhön. Virtain Seura ja Virtain 
Joulu odottavat kaikkien virtolaisten työn tuloksia 
ja tallentavat niitä omalta osaltaan Virtain tunne
tuksi tekemiseksi.
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Myrskyn ensimmäinen esiintyminen toukokuun 1. sunnuntaina v. 1917.

Huhtikuun 7. p:nä 1968 tuli 
kuluneeksi 51 vuotta, kun pitä
jän vanhimman urheiluseuran, 
Killinkosken Myrskyn, synty
sanat lausuttiin. Ajankohta oli 
silloin koko kansamme historias
sa suurten muutosten aikaa.

Silloin, ja vähän aikaisemmin 
perustettuihin työväenyhdistyk
siin liittyi paljon nuorta väkeä, 
joka halusi vapaa-aikoinaan, 
tosin silloin kovin vähäisinä, 
vaalia ja kehittää myös ruumiin 
kulttuuria. Näin syntyi aivan 
spontaanisesti urheiluseuroja.

Seuran johtokunta v. 1935

Muistikuvia
Killinkosken
Myrskyn
ensimmäisiltä
vuosi
kymmeniltä

Hiihtokilpailuista 30-luvulla

Niinpä Killinkoskellakin, van
hemman järjestöväen keskuu
dessa syntyi ajatus oman voimis
telu- ja urheiluseuran perusta
misesta nuoremmille jäsenilleen. 
Killinkoskella oli tuolloin jo työ
väentalo, jonka seinien sisällä 
päätös tästä tehtiin 7. 4. 1917.

Perustajajäsenistä on keskuu
dessamme vielä Kalle Postinen, 
Viljo Perälä, Urho ja Frans Sai
nio, Usko Salmi ja Väinö Helmi
nen. Rajan tuolle puolelle ovat 
siirtyneet Alvar Bärlund, Oskar 
Leimu, Toivo Nieminen, Heikki 
Helin ja Viljo Nieminen. Kaksi 
viimeksi mainittua seisoi vielä 
2. 4. 67 50-v.juhlassa, kunnia
merkkien saajien rivissä.

Heti perustamisen jälkeen al
koi vilkas toiminta noin 100 :n
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jäsenen voimalla. Voimistelua, 
sauva- ja permantoliikkeitä, ja 
rekilläkin voimisteltiin. Rekki 
lainattiin Virtain kirkonkylästä.

Vihtori Raittila toimi ensim
mäisenä urheiluohjaajana, hän 
sai nuoren väen innostumaan 
asiaan, ja loi näin kestävän poh
jan tulevalle toiminnalle. Silloin 
ei ollut varsinaista urheilukent
tää, ja niinpä toiminta tapahtui 
työväentalon mäellä.

Paikkakunnalla oli tuolloin 
vallitöiden tähden venäläinen 
insinööri Dimitri Obsinkoff. Hän 
toimi innostajana ja esimerkkinä 
niin, että joskus oli osanottajina 
esim. kahden kilometrin juok
sussa melkein 200 miestä! Tuosta 
tulee ajatelleeksi että oli silloi- 
sellakin nuorisolla omat idolinsa.

Yleisurheilun nimiä olivat Al
var Bärlund, Urho Leppälä, Kal
le Pcstinen ja Urho Sainio.

Yleisurheilukilpailuihin osal
listui heti ensimmäisenä vuonna 
naapuripitäjän, Ähtärin, miehiä. 
Ähtäristä tulikin monivuotinen 
kilpakumppani useassa urheilu
lajissa.

Paini tuli myös jo perustamis
vuonna seuran ohjelmaan. Ver
neri Kortesniemeltä ostetulla, 15 
mk maksaneella, räsymatolla 
luotiin perusta painiharrastuk- 
selle, harrastukselle, joka elää 
tänäkin päivänä ,ja jonka tulok
sena seuran jäsenet ovat tuoneet 
monta arvokasta palkintoa.

Luistelu ja hiihto kuuluivat 
myös kuvaan, ja mistäpä rahaa 
kilpailujen palkintoihin, jos ei 
naisväki pitänyt iltamissa puffet- 
tia. Sillä tavoinhan seuratoimin
taa on yleensä rahoitettu.

Näin ripeästi alkuun lähteneen 
toiminnan katkaisi kansalaissota. 
Seuran jäsenistä 16 kaatui, osa 
menehtyi vankileireillä, ja kaik
ki takaisin palanneet eivät naut
tineet kansalaisluottamusta.

Kaikesta huolimatta seuran 
toiminta alkoi osoittaa elpymisen 
merkkejä jo syksyllä —18. Vai
keaa se oli, koska elävinä vanki
leireiltä palanneet eivät saaneet 
osallistua »yhteiskuntaa vaaran
tavaan toimintaan», jollaiseksi 
työläisurheilukin tuolloin katsot
tiin.

Vuoteen —22 saakka seura 
toimi työväenyhdistyksen ala-

Naisvoimistelujoukkue 30-luvulla. Ohjaaja Elsa Salo oikealla.

Miesvoimistelijoita v. 1929

Painijoista ei ollut puutetta 30-luvulla.

17



osastona, mutta yhdistysrekisterilain tultua voimaan, 
oli seura rekisteröitävä itsenäisenä urheiluseurana. 
Nimiehdotuksia oli useita, mutta Killinkosken Myrs
ky katsottiin parhaaksi, ja hyvä nimi se on ollutkin, 
koska ei ole yhtään kertaa tarvinnut vaihtaa matkan 
varrella.

Niinkuin kaikessa seuratoiminnassa, on Myrskyn
kin taipaleella ollut nousu- ja laskukausia. Muutaman 
hiljaiselon vuoden jälkeen, v .—29 alkoi toiminta jäl
leen vilkastua, kokouksia pidettiin ja järjestettiin 
urheilutilaisuuksia kesällä ja talvella.

Vuonna —30 otettiin jo osaa piirinmestaruuskisoi- 
hin. Sieltä tuotiin mestaruus kotiin kiekonheitossa, 
tuojana Sulo Soini. Samana vuonna järjestettiin en
simmäisen kerran viestijuoksu Virtain-Veikkoja vas
taan matkalla Virrat—Killinkoski. Osuudet vaihteli- 
vat 400-—3000 m. ja joukkueisiin kuului 18 miestä. 
Tämä viesti juostiin viitenä vuonna, Myrsky voitti 
kolme kertaa, saaden omakseen kiertopalkinnon. 
Yleisurheilun ja hiihdon seuraotteluita Inhan Taimea 
vastaan käytiin n. 10 vuoden ajan. Vuoden —31 saa
vutuksiin yleisurheilun alalla on merkittävä Hannu 
Helinin saavuttama piirinmestaruus 10-ottelussa.

Yleensä seuran urheilijat sijoittuivat hyvin kilpai
luissa, lajeina aina pyöräilyyn ja nyrkkeilyyn asti, 
mutta lyhyen, pääasiassa seuran yleistä toimintaa 
kuvaavan muistelman puitteissa on mahdottomuus 
kaikkia luetella. Tulkoon tässä kuitenkin mainituksi 
seuran kaikkien aikojen nimekkäin urheilija, Lasse 
Postinen, joka saavutti mm. TUL:n mestaruuden 10- 
ottelussa, ja sijoittui SM-kisoissa toiseksi samassa 
lajissa, kaksi kertaa.

Sota-aika hiljensi jälleen toimintaa, mutta välirau
han aikana —41 pidettiin seuraottelu Virtain Veik
koja vastaan yleisurheilussa.

Naisten osuus moninaisessa toiminnassa ei ole ra
joittunut yksinomaan puffetin puolelle vaikka siellä 
uurastanut nais joukko onkin paljon sitä tietä vahvis
tanut seuran kassaa.

Naisvoimistelulla on aina ollut merkittävä sija toi
minnassa. Ensimmäinen naisten voim.ohjaaja oli Jen
ny Helminen. Hänen virittämänsä innostus on säily
nyt, uusia ohjaajia on riveistä kasvanut, vanhojen 
väistyttyä.

Jokainen seuratoiminnassa mukana ollut, ja oleva 
tietää mikä merkitys on jatkuvalle toiminnalle että 
löytyy ihmisiä, jotka omat mukavuutensa unohtaen 
jaksavat vuodesta toiseen »vetää» joukkoja. Onneksi 
»Myrskylle» heitä on aina ollut.

<!lllll!!l!ll!hlinilll!UIII!llllllinill!llllll

VIKTOLAISTA S A N A M P A K S I N T A A
Jatkoa siv. 12

— Hakatusta hakokuormasta eitus sontaa enempää 
kun kessupiipullinen.

— Hevosta kanavaan niettä aisat ramajaa.
— Hei poiat pernavoita.
— Hei helleri mikä kelleri Heikki Hulinki vastama 

tännet tulinkin.
— Heikun keikun! totesi tohtori vaan ja otti rahap 

pois potilaalta.
— Heität turha pois tupestas, ei akkaa tupento- 

mulla elätetä.
— Heikot ei kestä liipanteita eikä lasiastiat lom

moja.
— Heiluap pittää tuppi työssä.
— Heleppoo kun heinänteko herraim mielestä.
— Heleppoo eiok kellään kun ellät täytyy.

Jatkuu siv. 22

TUL:n 3. Liittojuhlilla v. 1946
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SENJA PUUKKONIEMI

ENSILUMI
KISAILIVAT KELTALEHDET 

MATKALLANSA PÄÄLLE MAAN 

TUULI PUISTI VIIMEISETKIN 

NURMEN NUKKAAN NUKKUMAAN.

SITTEN ALKOI UUDET LEIKIT 

LEIKIT LUMIHIUTALEIN 

VÄSYI, PUTOS MAAHAN NEKIN 

TUMMA PEITTYI VALKOISEEN.

KUKA KULKI YÖSSÄ HILJAA 

TIENOOT SIISTI, SIVELLEN 

MAAT JA KATOT VALKOISIKSI 

TALVI TULOAAN ENTEILLEN.

KATSOI KUKKA LUMIRIPSIN 

SILMÄT SULKI, PAINOI PÄÄN 

TALVI TULEE, LEPÄÄN SIKSI 

KUNNES KOITTAA KEVÄTSÄÄ.
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PAAVO KYLÄKOSKI

Vaskivesi —Tampere —Vaskivesi
ERÄÄN VIRTOLAISEN PUOLEN VUOSISADAN TAKAINEN TAIVAL

■ Viidenkymmenen vuoden takaiset talviset tapahtumat varmistivat maan eduskunnan 6. päivänä 
joulukuuta vahvistaman itsenäisyysjulistuksen. Noista talven ja varhaiskevään vaiheista on käytetty 
erilaisia nimityksiä riippuen siitä, mihin on kulloinkin haluttu asettaa painopiste tapahtumia arvioi
taessa. Vapaussodassa valkoiset joukot karkoittivat venäläiset sotajoukot ja niihin liittyneet 
rajojen taakse ja niin mahdollistivat rauhallisen kehityksen vapaassa maassa. Sotaa on myös sanottu 
kansalaissodaksi, koska Suomen miehet joutuivat taistelemaan toisiaan vastaan. Kysymys oli 
myöskin kapinasta ja sen kukistamisesta, olihan 27. päivänä tammikuuta 1917 syttynyt punainen 
valo Helsingin työväentalon torniin merkkinä aseellisen vastarinnan aloittamisesta maan laillista halli

tusta vastaan.

Kotipitäjämme Virrat joutui noina melskeisinä 
aikoina tahtomattaan näyttelemään jopa ratkaisevaa 
osaa. Miten olisi käynyt, jos venäläisten suunnittele
ma maaliskuun suurhyökkäys Vaskiveden paino- 
pistetaisteluineen olisi johtanut tavoitteisiinsa. Aina
kin se olisi viivästyttänyt tuntuvasti lopullista rat
kaisua ja tuonut lisää kärsimyksiä ja murhetta tuhan
siin koteihin.

Vaski Veteläinen Juho Raittinen muistelee 
puolen vuosisadan takaisia tapahtumia: Sen näki sel
västi, kun seurasi ihmisten elämän menoa, että jota
kin on semmoista, jota kartellaan. Sen näki siitä, että 
vähäväkistä kansanosaa pidettiin vähän semmoisena, 
että vähän niinkuin pidettiin syrjässä. Köyhällä kan
salla tietysti oli omat mielipiteet, ajattelivat omalla 
tavallaan ja koettivat johtaa elämänmenoa mielei
seensä suuntaan. Ainakaan minä en saanut sellaista

Emme ja Eevert Raittisen perhettä. Takana vasem
malla kertojamme Juho Raittinen.

käsitystä, että sitä täällä olisi Tampereelta päin tai 
ylempää johdettu. Se alkoi vaan vähitellen kehittyä 
sellaiseksi, että ihmiset rupesivat kauhistumaan sitä, 
mitä tässä nyt oikein on tekeillä. Ja sitten ne huhut, 
nehän liikkuvat hyvin nopeasti, eivätkä ne aina ole 
totuuden pitäviä. Mitä tulee siihen ns. punakaartiin, 
ei Vaskivedellä ole minun tietääkseni sellaista perus
tettu. Sitten, kun alkoi olla sitä kansalaissota-puuhaa, 
aina niitä pidätettiin ja kuljetettiin sitten tuolla tut
kittavana. Sehän saattoi sitten semmoisen kauhun 
tunteen. Ajatella nyt sitä, kun näkee jonkun henki
lön, jota on aina tottunut pitämään täysin kunnialli
sena ihmisenä, että sitä nyt tuolla viedään väkivaltai
sesti. Kylällä niitä tutkittiin ja toisia sitten laskettiin 
pois, mutta’ toisia vietiin aina eteenpäin.

Se alkoi tuntua semmoiselta, että tässä tulee nyt 
jotakin. Tästä on lähdettävä ja kyllä olikin korkea 
aika. Seuraavana päivänä minuakin jo oli tultu hake
maan. Se oli yksi Armas Toivonen, jonka kanssa me 
silloin illalla sovittiin, että kyllä tästä on lähdettävä 
nyt. Sovittiin, että yöllä lähdetään. Toivonen asuikin 
silloin tuossa mökissä. Isä ja äiti olivat vanhoja. Sisa
ria ja veljiä oli paljon. Isä oli sairaalloinen ja minä 
sitten yritin hankkia leipää. Niin se oli sitten, ettei 
se mikään leikin lähtö ollut. Kyllä minä sen muistan. 
Äiti saattoi tuohon ulko-ovelle ja sanoi, että ehkä 
suuri Jumala johtaa. Jos tehdään semmoinen oman
tunnon kysymys, että on joku naapuri ja sitä viedään 
väkivaltaisesti, niin onko ihan varma sitten, että tun
tee olonsa turvalliseksi. Meillä oli tarkoitus se, että ei 
oteta yhteyttä kehenkään. Umpisydänmaita hiihdet
tiin, teitä ei sopinut kulkea. Semmoinen taival tehtiin 
yhtenä yönä ja Kurussa sitten levättiin yhdessä 
mökissä. Meillä oli sellainen suunnitelma, ettei mihin
kään osallistuta, vaan koetetaan piileskellä jossakin 
sillä tavalla. Sitten jatkettiin kohti Tamperetta. Kos
ka se nyt oli siellä vähän sellaista sotatouhua, niin 
niitähän oli vähän kartettava niitäkin, kun kerran 
aatteli pysyä syrjässä. Tampereella oltiin pari viik-
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Vaskiveden kansakoulu oli tämän näköinen vuosisatamme alussa. Kuvassa näkyy myös opettaja 
Laukkanen vaimoineen.

koa, mutta alkoi tuntua niin kuumalta. Siellä alkoivat 
ottaa selvää, että minkälaista väkeä täällä on ja liik
kuu. Toivosen sisar oli siellä Tampereella ja siellä me 
värj oteltiin. Kun se kävi sellaiseksi, etteivät ne uskal
taneet siellä pitää, lähdin Kuruun päin taas. Toivo
nen jäi sinne. Tämä oli muistaakseni helmikuun 
lopulla. Ajattelin, että kun Kuruun päin tulen, niin 
jossakin löydän turvapaikan. Se ei siellä ruvennut 
onnistumaan sen paremmin. Sitten kun ne valkoiset 
rupesivat ryntäämään sinne, siellä tuli se pakokauhu. 
Niitähän pakeni sitten Tampereelle. Ajattelin edel
leen pyrkiä irti koko pelistä. En kuitenkaan keksinyt 
mitään lymypaikkaa ja niin päädyin pakolais joukon 
matkassa taas Tampereelle. Tampereella oli sitten 
näitä Virtain miehiä paljon. Useita heistä jo otettiin 
kiinni kuulusteltavaksi. Monet tällöin sanoivat, että 
Raittinen kyllä tietää, mitä miehiä he ovat. Nyt koot
tiin kaikki miehet aseisiin, koska tilanne oli tosiaan 
uhkaava. Siinä ei ollut mitään muuta keinoa, koska 
tilanne oli niin ahdas, niin siellä oli sitten perustet
tava se, josta on sanottava, että se on Virtain puna
kaarti. Ja koska näin oli, täytyi olla joku semmoinen 
henkilö, joka piti niitä koossa. Kaikkien housut tutisi 
silloin. Ei ollut miestä ja se oli pakko löytää. Ne 
sanoivat, että sinä oot ainoo mies, joka pystyt. Minä 
ymmärsin niin, että minulla on vastuu näistä mie
histä. Koska se nyt oli siitä kaupungin piirityksestä 
kysymys, meitä onnisti, kun puolustettavaksemme 
tuli Pyynikin harjun sivu siellä Pyhäjärven puolella. 
Onni siksi, että siellä ei juuri taistelutoimintaa ollut. 
Uusiakin piileskelleitä Virtain miehiä saatiin jatku
vasti kiinni. Ne sain kuitenkin kaikki omaan poruk

kaan. Nehän meinasivat viedä näitä Virtain miehiä 
Lempäälään. Minä uskalsin asiasta sanoa: Nehän on 
minun komennossa. Me ei lähde. Meillä on lohko, 
missä me olemme ja siinä me pysymme, siinä me sei
somme ja siinä on piste. —

Siellä oli niin paha tapaus, että yhtenä päivänä 
siellä Tampereella Vapaapalokunnan talolla, kun olin 
hakemassa pidätettyjä virtolaisia, ne meinas mun 
ampua. Meille tuli niitten johtomiesten kanssa peri
aatteellisia erimielisyyksiä. Se oli tosiaan ihan viittä 
vaille, että lipsautetaanko. Minä sanoin, että tämä 
touhu on lopetettava, ja oli kai voimaa niin, että minä 
löysin semmosia sanoja, että niiden piti ruveta usko
maan, että näin asia on.

Ei meidän lohkolla varsinaisesti taisteltu, se oli 
semmoista harha-ammuntaa. Siellä se Toivonenkin 
loukkaantui, samana päivänä loukkaantui veljeni, sai 
kranaatin siruja jalkaansa. Sinne jäivät molemmat.

Tampereella kävi sitten kuin kävi. Me jouduimme 
vangiksi. Virtain miehet koettivat pysyä edelleen yh
dessä, ja kyllä se kaikille edullisempaa oli. Vankilei
rillä sitä sitten oltiin noin, että minä olin vielä oikeu
dessa heinäkuun toisena päivänä. Sitten ne seuraa- 
vana päivänä laskivat pois. Aabraham Tanhua-Tyrk- 
kö lähetti sinne oikeudelle semmoisen paperin, jossa 
sanottiin, että Raittinen on kunnollinen mies. Hän 
toivoo, että se lasketaan sieltä pois. Niin minä pääsin.

Niin sitä palattiin Vaskivedelle. Reissu oli tehty. 
Muistanpa vain, että pian sen jälkeen kun olin pääs
syt kotiin, eräänä päivänä pari rouvaa käveli tiellä 
jäljessäni ja kuulin heidän keskenään ihmettelevän, 
että kuinka tuokin mies kehtaa vielä täällä liikkua.
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Sanonpa vain, että jos yleensä tunnetaan vastuuta 
yhteiskunnasta, uskoin tunteneeni vastuuni silloin 
Tampereella ja pelastin monen Virtain miehen elä
män. Sitä en koskaan häpeä. Minulta on joskus ky
sytty, onko liian arka asia näistä keskustella. Vasta
sin silloin, ettei asia ole ollenkaan arka. Sanoin vielä, 
että sillä puolella tunsin saaneeni jotakin aikaan, toi
sella puolella olisin ollut vain tyhjää.

Ja siitä punakaartista vielä. Se on sillä tavalla, että 
ei siinä liittymistä tarvinnut, mies otettiin mukaan. 
Kun minusta siellä Tampereella tehtiin Virtain puna
kaartin päällikkö, niin katsoin, että minun täytyy 
pitää järjestystä, ja minä siinä aikalailla onnistuin. 
Jos Virtain miehet olisi saatu viedä sinne Lempää
lään kuin ne tarkoitti, sieltä ei olisi montakaan takai
sin tullut.

Ajatellaan, että kun jotakin asiaa lähtee viemään 
eteenpäin ja ajattelee päästä siinä toivottuun tulok
seen, täytyy tietää mihin on pyrkimys ja vielä, mitä 
hyötyä siitä on. Mutta kuka tietää nyt sitten sen, 
että kuinka paljon oli semmosia, jotka joutuivat sii
hen, että tiesi, mistä oikeastaan on kysymys. Minä 
lähtisin semmosesta, että sehän on oikein kirjojen 
kirjassakin sanottu, että kynttiläänsä ei saa sytyttää 
vakan alle. Joka jostakin asiasta tietää, niin sen pitää 
ohjata sellaista, joka on asiasta tietämätön. Ja minä 
vielä vetoan siihen, että pidetään vastuuta. Kaikki 
me olemme tästä yhteiskuntaelämästä vastuussa. 
Kaikkien pitäisi tietää se vastuu. Silloin kuljettaisiin 
oikeaan suuntaan.

Jos tuona kapinatalvena olisi käynyt toisin kuin 
kävi, ei olisi ollut miehiä, jotka olisivat pystyneet 
hoitamaan asioita. Ei varmasti olisi ollut. Tarvitaan 
muutakin kuin kyvykkäät johtajat. Tarvitaan sem- 
mosta kansaa, että sitä voidaan johtaa ja että sitä voi
daan johtaa oikein. On hyviä johtajia, mutta on huo
nojakin johtajia. Ne, jotka ovat niitä huonoja, niiden 
usein puhe kuuluu paremmin kuin sen hyvän. On vai
kea tietää, mikä niillä johtajilla oli pyrkimys. Ei tämä 
kansa olisi ollut millään tavalla niin kypsä, eikä se 
ole vieläkään, siihen semmoseen talousjärjestelmään, 
jos se olisi saatu toteutetuksi siihen tyyliin.

Sellainen on Juho Raittisen koruton kertomus ties
tään puoli vuosisataa sitten. Kertojamme täytti viime 
maaliskuussa 75 vuotta. Hän on toiminut sosiaalilau
takunnassa yli 20 vuotta ja ollut mukana osuuskaup-

Vaskiveden koulu oli rintamalinjalla maalis
kuun taisteluiden aikana. Se kärsi pahoja vau
rioita. Kuvassamme näkyy, miten tykinammus 
on painunut seinästä sisään. Vartiossa Uuno 
Laukkanen.

patoiminnassa neljännesvuosisadan. Tunnustuksena 
ansiokkaasta yhteiskuntaa palvelevasta työstään hä
net on palkittu sosiaalihuollon pronssisella ja hopei
sella ansiomerkillä sekä osuuskauppaliikkeen kulta- 
merkillä. Juho Raittisen kertomukseen ei näitten
sanojen muistiinmerkitsijällä ole mitään lisättävää. 
Aika on kuin tahko, joka hioo kivestä särmikkyyden.
Ei ole oikein kiviä rikkomalla näitä särmiä enää 
uudelleen esiin tuoda. Jos sen teemme, emme tunne 
vastuutamme. Ja kuitenkin, vastuuta sanoissa ja 
teoissa juuri nyt tarvitaan.

J|jl!llll!li!lll!ll!ll!!lllllilllil!llllllll!!lii'!l!l!ll!ll!!'llllll!l!llll!lllllllllffi

VIRTOLAISTA S A N A M P A R S 1 N T A A

Jatkoa siv. 18
— Helepotti puolella (riskailu) Heppanen hehe- 

roksi puolikom puutuinen.
— Heiluuhan vasikanhäntäkin eikä vaan lähäre 

irti.
— Helluntaina hihiretty ja helemikuussa kaivettu 

oijaa.
— Hellät työttömän käret, rupi laiskam puossa.
-— Henkiraham miäkim erestäni maksan vaikken 

okkaan mikkään henkiolento.
— Helepostis saatu menneekin huluppeesti.

— Helevetinsuutari kans joskus kursas pieksua 
nuotiolla.

— Heti lupas! ihastu kiusaaja ylön nyrkkää kiel- 
too.

— Herrat jame talompoikaset leveili mustolainen 
markkinoilla.

■— Hevosem mieltä eio joka miehellä.
— Hevonenkin kompuroittee neljältä jalaalta, mi

täs ihiminen kaharelta.
— Herrat, koirat ja hunttiomat ihimiset jättää 

kulukiessaan oven auki.
— Hevosmiehet söi voin kaikki.

Jatkuu siv. 47
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TEO AHONEN

MENNEILTÄ AJOILTA
»Mennyttä aikaa muistelen niin mielelläni vielä, 
Niin moni armas tähtönen minulle viittaa siellä.»

J. L. Runeberg

Kun tämän julkaisun päätoimittaja pyysi allekir
joittaneelta »runoa tai proosaa Virtain Jouluun 1968», 
niin ja kun elämäni alkaa jo iltaan kallistua (81 v), 
niin mikäpä sopii aiheeksi paremmin kuin luoda kat
se taaksepäin, mutta vain proosana, sillä runoillen 
ei syntyisi mitään, kun minulta puuttuu runosuoni 
tykkänään, sensijaan seminaaritovereillani professori 
Artturi Leinosella ja kirjailija Einari Vuorelalla on 
se sykkinyt sitä vuolaampana. Olen aiemmin v. 1964 
Virtain Joulussa käsitellyt aihetta »Muistikuvia Hau- 
huusta» myös menneitten vuosien varrelta, niin ajat- 
telin tällä kerralla kosketella yksinomaan musiikkia.

Ensimmäinen musiikinopetaja oli isäni, puusep
pä Matti Ahonen Ruoveden Hanhonkylässä. Tämä 
tuntuu ihmeelliseltä, koska hän ei itsekään ollut saa
nut minkäänlaista opetusta miltään alalta. Kuusi 
viikkoa kiertokoulua ja tietysti myös rippikoulun, 
siinä kaikki. Mutta luontainen lahjakkuus, terävä 
huomiokyky ja itseopiskelu veivät hänet asteelle, 
johon eivät kaikki enemmänlukeneetkaan ole yltä
neet. Muiden pienempien töittensä ohella hän teki 
mm. 10 urkuharmoonia, ynnä siihen tarvittavat työ
kalut, useita kymmeniä virsikanteleita, Ruoveden 
papiston tilauksesta, seurakuntalaisille kinkereillä 
jaettavaksi virsilauluharrastuksen herättämiseksi. 
Hinta oli jousineen 3:— mk kappale. (Näistä tämän 
ajan virsikanteleista on kirjoittanut enemmän ja san
gen ansiokkaan tutkielman Ruoveden Jouluun v. 1967 
laajaltitunnettu museomies lääkintöneuvos Einar Pai
men, Ruovesi.)

Isäni viritti myös useita kymmeniä pianojakin Ruo
vedellä, Vilppulassa ja Killinkoskellakin (johtaja 
Edith Rönnquist-Neu), kun hän muutti tänne Hau- 
huuseen luoksemme. Saipa hän kunnian virittää 
säveltäjä Oskar Merikannonkin pianon useana kesänä. 
Itsekin hän oli opetellut nuotista soittamaan urku
harmonilla helpompia virsiä neliäänisesti. Tämän tai-
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don ja virsikanteleensoitonalkeet hän opetti siis mi
nullekin niin varhain jo, etten ylettynyt pöydälläole- 
vaa kannelta vielä soittamaan muuten, kuin jakka
ralla seisoen.

Kotonani oli melkein jokapäiväisenä vieraanamme 
herastuomari Juho Honkonen, isän lapsuudentoveri. 
Hän opetti minulle viulunsoittoa, tosin vain korva
kuulosta ja niin sitä sitten lopuksi yhdessä vedettiin 
senaikuisia polkkia, valsseja ja marsseja, kuten kan
sanpelimannit ainakin. Isäni teki useita viulujakin, 
jakin.

Niin pitkälle pääsin kotona, että jo kansakoulu- 
iässä osasin soittaa urkuharmoonilla neliäänisesti mm. 
»Napoleoninmarssin». Kerran halusin kansakoulussa 
ollessani näyttää tovereilleni soittotaitoani koulun 
harmoonilla eräällä välitunnilla, mutta en kerinnyt 
saamaan marssiani vielä edes päätökseen, kun ovelle 
ilmestyi opettajani Nestori Saarni (myöhemmin kan
sakouluntarkastaja Lahdessa) ankarana ja sanoi: 
»Mitäs sinä poika täällä rimputtelet, pane kansi kiin
ni!» Ja se näytös päättyi siihen. Ei minua siitä sen
tään rangaistu.

Kansakoulusta päästyäni otti maanmittausinsinööri 
K. T. Peltonen minut apulaisekseen ja veipä minut 
sitten mukanaan Ruoveden Mieskuoroonkin, jota sil
loin johti etevä ja innostunut musiikkimies Jussi 
Hankala. Näin sain kosketuksen kuorolauluun. Tätä 
kesti 5% vuotta. Monta kaunista laulua jäi siltä ajalta 
yhä vielä korvissani soimaan. Nämä vuodet, samoin 
kuin kansakouluajankin (4 v.) asuin insinööri Pelto
sen isän mus. tir. A. Peltosen luona. Hänellä oli piano 
ja sillä sain harjoitella sitä alaa. Kerran eräänä kesä
nä tuli heille vieraaksi itse taiteilija Oskar Merikanto 
rouvineen ja arvata saattoi, että siitä käynnistä muo
dostui niin valtavan suuri elämys koko sille huone
kunnalle, ettei sitä unohda koskaan, kun hän soitti 
pianolla nuo omat sävellyksensä, kaksi kuolematonta: 
siron »Kesäillanvalssin» ja jylhän »Merellä».

Vuodet vierivät. Rupesi ajatteluttamaan vakinaisen 
toimen saanti. Senvuoksi hain ja pääsin Jyväskylän 
Seminaariin 1907. Siellä avautui eteeni taasen aivan 
uusi, ihmeellinen ja henkisesti rikas maailma, jossa 
musiikki näytteli taasen suurta osaa. Monet kuorot ja 
soittokunnat harjoittelivat hikihatussa, unohtamatta 
silti omaa henkilökohtaista valmentautumistaan. Kai
ken tämän keskipisteenä oli musiikinlehtori P. J. 
Hannikainen, nero säveltäjäin joukossa. Täytyihän 
siinä silloin kaikkensa yrittää jokaisen, jotta parasta 
tuli tulokseksi. Allekirjoittanut sai häneltä paljon eri
koista hyvyyttä osaksensa mm. ylimääräistä viulun- 
soitonopetusta, uskoipa hän kokelasvuonna seminaa
rin Suuren Sekakuoron johtamisen ja harjoittamisen- 
kin minulle. Siihen kuului sekä miespuolelta että 
naisseminaarin puolelta kaikki laulajat ja niitä oli 
paljon opettajiksi aikovissa. Lopuksi lehtori Hanni-
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KAUNO VUORENPÄÄ

LJ irto la isiä vanhuksia tapaamassa
Vuoden 1966 Virtain Joulussa 

kerroin muutamista virtolaisvan- 
huksista, todellisista työn sanka
reista. Muutamat heistä ovat sen 
jälkeen jo siirtyneet ajan rajan 
ylitse iankaikkisuuteen, heistä 
vanhaemäntä Sandra R a i s k i n- 
m ä k i muutama kuukausi sitten, 
todennäköisesti Virtain kaikkien 
aikojen vanhimpana, lähes sadan 
vuoden ikäisenä. Sen jälkeen kun 
pari vuotta sitten nuo muutamat 
hajatiedot vanhuksista kerroin, 
olen tavannut heitä lisää melko 
paljon, naisia ja miehiä, jotka ovat 
elämänsä ajan uurastaneet, teh
neet työtä perheensä hyväksi, pyr
kineet luomaan lapsilleen ja las- 
tenlapsilleen paremman tulevai
suuden kuin heillä itsellään on 
ollut. Yhteistä kaikille tapaamil
leni vanhuksille on ollut se, että 
heillä on ollut valoisa mieli. Vaik
ka vuosikymmenien elämäntaakka 
on harmaannuttanut hiukset, sai
raus on heitä runnellut, ovat he 
leppoisasti muistelleet elämänsä 
tapahtumia, kertoneet niin hyvistä 
kuin huonoistakin päivistä. Aika 
on tasoittanut pahimmatkin kol- 
haisut. Kaikkien näiden vanhus-

Saima Petäjä

ten kaikkien työn sankareiden 
kunniaksi tulkoon tämänkin jou- 
lulehden palstoilla kerrottua 
lyhyesti muutamista vanhuksista.

☆

Yhdeksänkymmenen vuoden 
ikään ehti tämän vuoden helmi
kuulla Herraskylässä asuva Sai
ma Petäjä, Kukonkylässä Ruo
veden puolella syntynyt vanhus. 
Yhdentoista ikäisenä hän meni 
Jouttenukselle lapsia hoitamaan ja 
siitä se sitten alkoi palvelu vie
raalla, siksi kunnes tuli avioitumi
nen ja oman kodin perustaminen 
ajankohtaiseksi. Oma koti perus
tettiin sitten Ala-Herrasen maasta 
saadulle torpanpaikalle, sinne kor
peen rakennettiin ja raivattiin. 
Lähes seitsemän vuosikymmentä 
on Saima Petäjä asunut Herras
kylässä, tutuksi ovat kotitienoot 
tänä aikana tulleet. Muistoissa on 
lapsuuden ajan kirkkomatkat, jot
ka useimmin suuntautuivat Vir
tain kirkkoon, sinne kun oli ly
hempi matka kuin Ruovedelle. 
Joskus kun Törnqwisti oikein in
nostui saarnaamaan, kesti juma
lanpalvelus neljäkin tuntia. Mutta 
kirkossa käytiin siitä huolimatta 
paljon useammin kuin mitä nyky
aikana.

☆
Pieneksi kilpajuoksuksi pistivät 

vielä jokin aika sitten nyt myös

kainen antoi minulle lisätodistuksen siitä, että olin 
niin uutterasti harrastanut musiikkia seminaarissa- 
oloaikanani.

Tuo aika oli ihana osa elämäni taipaleella, sillä 
siellä vallitsi vielä silloin tuo vakaa ja rauhallinen 
Cygnaeus—Topelius-mainen elämäntapa ja henki.

Saatuani päästötodistuksen p.o. seminaarista, hain 
ja pääsin Virtain Hauhuun 2 vuotta sitten perustet
tuun 1-opettajaiseen kansakouluun, jossa paraimmil- 
laan oli yhdessä huoneessa 52 oppilasta ja 4 luokkaa. 
Alakoulua ja jatkoluokkia ei ollut ollenkaan. Ja 5 
vuotta riittäisi vieläkin kansakoulun osalta. Ammatti
opetusta vain pitäisi tehostaa sitä enemmän.

Heti Hauhuuseen tultuani pyysivät kirkonkyläläi- 
set kuorolaulunharrastajat, että kävisin johtamassa 
heidän sekakuoroansa. Lupasin ja kävin n. 2 vuoden 
ajan säännöllisesti, polkupyörällä kulkien, pitämässä 
harjoituksia ja sopivissa tilaisuuksissa esiinnyttiinkin. 
Joukko oli innokasta. Mutta — useimmilta laulutove
reiltani on mainen matka jo päättynyt ja laulu tauon
nut. On käynyt, kuten ennen yhdessä lauloimme: »On 
lintu liverrellyt, on ruusu kukkinut, on kannel heläh- 
dellyt ja sydän hehkunut. — Nyt — lintu on haudas

sansa, on alla multien. — Nuku, Ystävä, nuku nurmen 
alla, alla kukkakunnahan. Helppo siell’ on lapsen 
maata, helppo rinnan puiltahan.»----------

Muutettuamme Haapamäen aseman kansakouluun, 
ei minulla ollut säännöllistä kuorotoimintaa, mutta 
kun sinne rakennettiin kolmas koulutalo 1932, niin 
sen vihkiäisiin harjoitin vielä tilapäisen kuoron esit
tämään Uno Cygnaeuksen muistolle omistetun Juhla- 
kantaatin, jonka oli sanoittanut runoilija Immi Helien 
ja säveltänyt Otto Kotilainen. Lapsisoolo-osan esitti 
tyttäreni Irma. Kantaatin säesti pianolla erittäin tai
tavasti Haapamäen silloinen asemapäällikkö Oskar 
Gröndahl.

Tähän päättyi julkinen esiintymiseni kuorolaulun 
alalla. Hoidin kuitenkin vielä kanttori-urkurin teh
täviä Haapamäen jumalanpalveluksissa useita vuosia. 
Ne pidettiin Haapamäen yhteiskoulussa, kun ei ollut 
vielä kirkkoa.

Päätän nämä muistelmani runoilija Eino Leinon 
sanoihin:

»Oi, kiitos sa Luojani armollinen, joka hetkestä, 
jonka ma elin! Ja kiitospa vihdoin viimeinen, 
kun laulun lahjan sa annoit!»
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90 vuoden ikäinen Maria Koski
nen muutamaa vuotta vanhem
man veljensä Nurmen Vihtorin 
kanssa, kun veli tuli kylässä käy
mään. Maria Koskinen asuu Siek- 
kiskylässä, hän on syntynyt Uska- 
lissa. Lapsuuskotiaan hän muistaa 
hyvällä, hallainen kotitila ei tosin 
voinut suuria tarjota, mutta ei ol
leet suuret sen ajan vaatimukset
kaan. Työtä hänenkin oli kotonaan 
tehtävä lujasti, tarpeen vaatiessa 
oli tartuttava vaikka kuokan var
teen. Ollessaan palveluksessa 
Pirttiniemen talossa, vietettiin 
silloin Justus Pirttiniemen ja Iita 
Taipaleen häitä ja ne olivatkin 
komeat häät kestäen kolme päi
vää. Muita juhlia ei siihen aikaan 
paljon ollutkaan kuin häitä, eikä 
mieli tehnyt juhliakaan, kun töis
sä oltiin pitkät päivät. Solmit- 
tuaan avioliiton Jussilan Matin 
kanssa, muutettiin Siekkiskylän 
Kannokkoon ja samalla muuttui 
sukunimikin Koskiseksi, pappi 
kun tuumasi että se on sopiva 
nimi, Jussiloita kun oli jo ennes
tään kovin paljon.

Maria Koskinen

☆

Ensimmäisen maailmansodan 
aikuinen muisto on jäänyt Kota
lassa asuvan Manu Kangas- 
ahon mieleen. Hän kun oli vie
mässä tukkilauttaa Virroilta Tam
pereelle, niin Syvinkisalmessa

Manu ja Impi Kangasaho

tuli vastaan venäläisten sotalai
vasto, silloin Näsijärven laivas
toksi muutetut, aseistetut Tarjan
ne, Pohjola, Kuru ja Näsijärvi, 
Tarjanne lippulaivana ensimmäi
senä. Salmen suulle ehtinyt lautta 
oli kiireesti vedettävä taaksepäin, 
että laivasto pääsi esteittä jatka
maan matkaansa Virroille päin. 
Muutamaan päivään ei tukkilaiset 
uskaltaneet mennä eteenpäin, 
mutta sitten kävi Manu Kangas- 
aho kysymässä Syvingissä valli- 
töitä johtavalta venäläiseltä up
seerilta lupaa saada jatkaa mat
kaa. Yli viisi vuosikymmentä oli 
Kangasaho metsä- ja uittotöissä, 
tutuiksi tulivat vesistöt Pihlaja- 
veden ja Tampereen välillä. Seit
semän ikäisenä hän ensi kerran 
meni uitolle, vierittelemään isänsä 
kanssa tukkeja Kiikkaojaan. Yli 
viisikymmentä vuotta on siitä kun 
Manu Kangasaho ja Impi Salmi
nen solmivat avioliiton, yhdessä 
on hauska muistella tapahtumia 
yhteisen taipaleen varrelta.

☆

Vaikka Maria Korpisella 
on ikää jo 85 vuotta, näkee hänet 
usein ostosmatkoilla kirkonkyläs
sä, tai matkalla kirkkoon. Hän on 
syntynyt Itämerenkylässä Riita- 
järvellä, mutta lapsuusvuodet ku
luivat Niinimäen torpassa Särki
järven rannalla. Kolmentoista

ikäisenä hän meni palvelukseen 
Keski-Ikkalaan, palkkana oli ta
lon ruoka. Myöhemmin hän oli 
töissä Iso- ja Vähä-Hirvelässä, se
kä Ohtolassa. Työtä oli jokaisessa 
palveluspaikassa tehtävä lujasti, 
mutta sitä ei Maria moittinut, 
kun oli voimaa ja terveyttä, niin 
kyllä työkin luisti. Maria Korpi
nen on nähnyt Virtain kirkonky
län kasvavan pikkukylästä nykyi
seen mittaansa. Vain muutama

Maria Korpinen
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talo ja mökki oli kirkonkylässä 
hänen lapsuutensa aikana, nyt 
niistä on suurin osa purettu ja 
rakennettu tilalle uusia liike- ja 
asuintaloja. Niin muuttuu maail
ma yhden miespolven aikana.

☆

Teo Ahonen

Kansakoulusta päästyään jäi 
Teo Ahonen insinööri Pelto
selle Ruovedelle apulaiseksi maan-

mittaustöihin. Mutta Ahonen ha
lusi itsenäisempää työtä ja niin 
hän päätti lukea opettajaksi ja 
pääsikin Jyväskylän seminaariin. 
Valmistuttuaan hän haki opet
tajan paikkaa Virtain Hauhuul- 
ta ja toimikin 17 vuoden 
ajan täällä opettajana. Innok
kaasti hän oli mukana myös 
muussa kylän toiminnassa. Avio
liiton hän solmi Siikalan talon 
tyttären kanssa. Oltuaan sitten 
opettajana Haapamäellä, siirtyi 
hän eläkeikään tultuaan jälleen 
Hauhuulle asumaan Ahorannan 
tilaa. Erikoisesti kiinnitettiin nyt 
huomiota lampaiden kasvatukseen 
ja muuhun karjan hoitoon.

Vanhuus on hänenkin kohdal
laan sanellut esteen raskaalle työl
le, mutta erilaisia harrastuksia 
riittää edelleenkin. Opettaja Aho- 
sellakin on ikää jo yli 80 vuotta.

☆

Nestori Kuusijärvi, 90 vuotta 
viime keväänä täyttänyt vanhus 
oli nuoruudessaan kokemassa on
neaan Amerikassa. Oli rakenta
massa siltaa Superion lahden poh
jukan ylitse ja oli rautakaivok- 
silla Yhdysvalloissa. Mutta sitten 
tuli koti-ikävä ja niin palasi Nes
tori Kuusijärvi takaisin synnyin
seudulleen Kalliojärvelle. Hän on 
tullut tunnetuksi hevosmiehenä, 
joka hyvillä ajokeillaan on voitta

nut monet kilpa-ajot niin Virroilla 
kuin monessa muussakin paikassa. 
Satoja hevosiäa hän on myynyt ja 
ostanut, hänellä on ollut taito 
käsitellä hevosta ystävänään. Jär
venpään tilaa hän hoiti hevos- 
kauppojen ohella, keväisin oli 
kutukalassa Kuusjärvellä.

Monta muuta vanhusta ansait
sisi nimensä talletettavaksi his
toriaan Virtain Joulun sivuilla, 
ehkäpä jälleen tulevina vuosina 
siihen on muutamien kohdalla 
mahdollisuus. Olkoon joulu kai
kille vanhuksille todellinen ilon 
juhla, antakoon Korkein heille 
voimaa ja terveyttä, lohdutusta 
silloinkin kun sairaus on heidät 
kohdannut. Hyvää Joulua Teille 
kaikille.

Nestori Kuusjärvi
liillHI

SENJA PUUKKONIEMI

Jouluaamuna
Useita kymmeniä vuosia sitten palvelin sisätyttönä 

pitäjäni pappilassa. Pappiloissa oli silloin karjaa ja 
maataloutta, joten täytyi olla palvelusväkeäkin.

Aivan unohtumattomasti on mieleeni jäänyt muisto 
eräästä jouluaamusta. Pappilasta samoinkuin muista
kin taloista oltiin jo aikaisin liikkeellä, koska juma
lanpalvelus jouluaamuna alkoi jo kello kuusi. Mat
kanteko hevospeleillä vei aikaa, joten pitkämatkai
set olivat liikkeellä jo aamuyöstä. Jäin sillä kertaa 
aivan yksin pappilaan toisten lähtiessä kirkkoon. Piti
hän sentään kotimies olla huoneita lämmittämässä 
ja varaamassa suuhun sopivaa kirkosta palaaville.

Siinä suorittaessani aamuisia askareita sisällä sekä 
ulkona pysähdyin pihamaalle kuuntelemaan joulun 
ääniä ja katsomaan ympärilläni olevaa aamun kau
neutta. Juhlallisesti myötäilivät lumivallit pihamaan 
teitä ja pienimpiä polkuja. Kuu paistoi komeasti ja 
tähtitaivas oli selkeän sininen. Varjot leikkivät hoh
tavilla hangilla. Miltei jatkuvana kuului aisakellon 
helinä pappilan ohi kulkevalta maantieltä. Olin sil
loin kovin nuori, mutta tajusin tämän olevan aitoa 
joulua ilman sanoja. Nautin siitä hetkestä ja 
iloitsin, että joulun sanoma saavuttaa meidät tilan
teissa, joihin emme ole ulkonaisesti valmistuneet.
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ELSA JÄRVINEN

Ahon Annaakaan ei sovi unohtaa
Ahon Anna oli 40—50 vuotta takaperin Virtain kir

konkylässä hyvin keskeinen henkilö. Hän oli mainit
tava selvänäkijä ja kansanparantaja. Korteista hän 
katsoi tyttärille sulhaset, emännille hyvät vävyt ja 
miniät. Korteista hän myös katsoi »mistä se tauti on 
suhun karraannu». Monet vakuuttivat Annalta saa
neensa avun vaivoihinsa.

Anna oli syntyään pesunkestävä virtolainen. Hän 
oli syntynyt Palanteen torpassa Sipilän kylässä. Mo
net virtolaiset tunsivat Annan paljon paremmin kuin 
minä. Kerron vain muilta kuulemaani. Hän oli naimi
sissa Heikki Ahon kanssa. Lapsia heillä on elossa 
ainakin yksi tytär, joka on tietääkseni Yhdysvalloissa. 
Annan mies kuoli v. 1925. Kun tulin Annan tunte
maan, hän asui kirkonkylässä. Hänen mökkinsä on 
vieläkin siellä. Sen omistaa autoilija Mäkinen ja se 
on perinpohjin uusittu ja siistitty ympäristöineen.

Millä tavalla Anna tauteja paransi, sitä en tiedä. 
Sanoivat, että hän koetti saada potilaansa mielen pois 
tasapainosta vihastuttamalla tai peloittelemalla. Jon
kun verran ihmistuntemusta hänellä oli ja tilanteen 
mukaan hän käsitteli potilaitaan. Monet kuulemma 
paranivat, kun muistivat, missä he olivat säikähtä
neet tai loukanneet itsensä. Lääkkeitäkin Anna antoi 
ainakin ulkonaisesti käytettäviä. En joutunut käy
mään Annan luona sairauden takia. Povauttamassa 
kävin kerran erään tyttötoverini kanssa, joka oli siel
lä ennenkin käynyt. Tiesimme, että Annalla oli tapa
na keittää asiakkailleen kahvia ja veimme kermapul- 
lon tuliaisiksi. Hänen luotaan oli juuri lähdössä kaksi 
tyttöä, toinen heistä oli kansakoulunopettaja. Anna 
pistikin kahvipannun hellalle ja kahvia keittäessään 
hän ovelasti ja tutkivasti silmäili minua. Hänellä 
muuten oli kauniit siniset silmät ja nuorena hän var
maan oli ollut kaunis ihminen. Toveriini kääntyen 
hän sanoi: »Sinun minä tunnen ja tiedän, mutta mis
täs tämä toinen nainen on?» Vastasin: »No, minä olen 
vähä joka paikasta enkä paljo mistään.» Anna när
kästyi. »Jaa vai olet sinä tullut mulle viisastelemaan.»

Selitin toverini kanssa, ettei se ollut viisastelua, 
vaan ammattini vuoksi jouduin olemaan päivän pai
kassaan ja muuttamaan toiseen paikkaan. »No, mu
rahti Anna hiukan leppyneenä, mutta vieläkin epä
luuloisena, »mikä vuorokausikerjäläinen sinä sitte 
olet, kun sinä semmonen olet. Mutta ole mikä hyvään, 
en minä sun tietojas tartte. Kyllä mulla tietoni on». 
Läimäytti lonkkaansa, hänellä oli korttipakka tas
kussa. Kun kahvit oli juotu, hän ottikin kortit esiin 
sanoen: »Kattotaan ny saatteko te miestä. Sitä siinä 
kuitenkin on tultu kärkkymään.» Povauksesta en 
muista, mutta lopuksi hän sanoi: »Kyllä te miehen 
saatte kumpanenkin. Liekö sitte hyväksi tai pahaksi. 
Sitteppä hänen näette. Se on semmosta, kun risuaita 
tulee vastaan, ei pääse yli ei ympäri, siihen sitä taker

tuu.» Tämä osa Annan povauksesta on ainakin käy
nyt toteen.

Virroilla oli 1930-luvulla kunnanlääkärinä tri Hei
nänen. Hänen sanottiin silloin tällöin käyneen Annaa 
jututtamassa. Hänellekin oli Anna yhtä suorasukai
nen ja karski kuin muillekin. Jos tohtorin mielestä 
mökissä oli ummehtunut, huono ilma, hän koetti sala
vihkaa jättää ovea rakoselleen. Anna ärähti: »Pa- 
nekkos veltaani se ovi kiinni! Koira oven perässään 
auki jättää.» Joskus hän komensi: »Tee hellaan vala- 
kee ja keitä kahaveeta, kus kerran tulit.» Joiko toh
tori Heinänen Annan kahvia, en tiedä. Jollain tavalla 
hän Annaa kunnioitti, koskapa kävi häntä katsomas
sa. Hän leikillisesti nimitti Annaa piirilääkäriksi, sa
noen itse olevansa vain kunnanlääkäri. Anna kuoli 
v. 1935.

Entisinä aikoina tällaisia parantajia ja selvänäkijöi
tä oli tiheässä. Kaikki kiitos ja kunnia lääkäreille ja 
lääketieteelle. Mutta oli hyvä, että ennen oli tällaisia 
luonnonparantajia, jotka saattoivat auttaa kärsiviä 
lähimmäisiään. Tiet pitäjän perukoille olivat huonot. 
Kulkuneuvoja ei ollut muita kuin hevospeli. Vanhus
ten ja liikuntakyvyttömäin oli mahdottomuus päästä 
lääkärinhoitoon. Ainoa lääkäri monen pitäjän säteellä 
ei ollut aina tavattavissakaan. Sosiaalisia avustuksia 
ei ollut. Monen täytyi varojen puutteessa menehtyä. 
Siksipä meidän Herramme antoi muutamille paranta
misen lahjan. He eivät olleet oppineet anatomiaa kir
joista, tunsivat vain sormin koettelemalla, jos esim. 
nivelet olivat nyrjähtäneet sijoiltaan. He osasivat 
asettaa ne paikoilleen, lastoittaa katkenneet luut niin, 
että ne kasvoivat yhteen sekä taitavalla hieromisella 
lievittää kipuja. Samoin on verenvuodon pidättämi
nen muutamilla synnynnäinen ominaisuus. Monet ovat 
itsekin siitä tietämättömiä ennenkuin huomaavat, että 
heidän läheisyydessään verenvuoto tyrehtyy, tahtoi- 
vatpa he tai eivät.

Entisaikaan muutamat osasivat kerätä luonnosta 
lääkekasveja ja muita aineita ja valmistaa niistä lää- 
keäkettä. Sitäpaitsi kaikki lääkkeet, joita me aptee
kista ostamme, ovat peräisin luonnosta meidän maa
palloltamme. Ei yhtään ainetta ole vieraalta planee
talta tipahtanut. Tietysti on harjoitettu vastuutonta 
puoskarointia ja tietämätöntä taikuuttakin ja aikaan
saatu paljon pahaa. Mutta Ahon Annan ei kukaan 
ole sanonut saattaneen mitään pahaa. Mitä tuohon 
selvänäköisyyteen tulee, se lienee sellainen ylimää
räinen aisti, joka on suotu muutamille. Nykyaikana, 
kun olot ovat kehittyneet niin, että lääkärinapu on 
kaikkien ulottuvilla, ei enää tällaisia vanhanajan tai
toja tarvita. Älkäämme sentään halveksiko näitä van
hoja kansanparantajiakaan. Eräässä vanhassa laulussa 
sanotaan: —■ Uupumatta etsi uutta, kunnioita vanhaa 
myös.»
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Vaskiveden Nuorisoseura on perus
tettu 9. 2. 1919, joten juhlavuosi 
järjestelyineen odottaa toimintaa. 
Kuvassa ko. seuran talo v. 1921.

Herraskosken sillalla ehtivät onki
jat seurata poseeraustakin, kun ei 
ollut kalastuslupamaksun hukkaan- 
menemisen pelkoa.

Herraskoski oli ennen suosittu nuor
ten kohtaamispaikka.

V:n 1918 sotasankari kodissaan 
mietteliäänä.

Vanhat
valo



kuvat
kertovat

Virtain Osuusmeijeri aloitti toimin
tansa tässä talossa.

Soinin kylän kehrääjät mittelivät 
taitavuudestaan yhteisissä kilpai
luissa, jolloin langan paremmuu
desta ei tullut riitaa.

Tähän aikaan ei ollut vielä kiirettä, 
vaan hyvät kaverit ehtivät lepohet- 
kellä keskustella varmasta ja tur
vallisesta ajokistaankin.

Mäkelän talon fiiniä väkeä Siekkis- 
kylästä moottoripyörää ihailemassa.



Näkyinä Virtain maatalousnäyttelyn päiväjuhlasta.

KALEVI HELIMAKI

OLI NÄYTTELY...
Fasaanirouva perheineen ylitti tietä. Tien takaa 

emo kutsui poikasiaan. Autojen jono piteni taka
namme. Poikue ylitti tien turvallisesti.

»Missä niiden isä on?» kysyi Eeva Maria. »Töihhä 
vihhiin», vastasi Katariina, 3-vuotias.

Olimme koko perheenä palaamassa Virtain Näytte
lystä kuudes seitsemättä -68. Näyttely oli avattu.

Moni äiti ja emäntä oli usean viikon, ehkä kuukau
den yksin huoltanut perhettään, hoitanut karjaa, koko 
kotihuushollia. Isäntä oli ollut töissä, näyttelyä val
mistelemassa. Miten paljon työtä, yleissuunnittelua ja 
yksityiskohtaa, sellaisenkin suurkatselmuksen kuin 
Vritain Maatalousnäyttelyn valmisteluun ja pystytyk
seen sisältyykään: Se on tuhansien tuntien työn tulos. 
Kauneimmillaan kiitos tästä työstä kuuluu niille 
äideille, emännille ja muille kotiin jääneille, jotka 
kantoivat koko kuorman kodista silloin, kun perheen 
muu osa oli näyttelyn valmisteluissa, virallisissa 
tilaisuuksissa, osastoilla esittelemässä, lähetteinä, 
järjestysmiehinä, liikennettä ohjaamassa, pääsylip
puja myymässä, ensiapuasemilla, opastustehtävissä, 
kuljetuksia hoitamassa, hankintoja suorittamassa, sih

teereinä ja tiedotusmiehinä, majoituksesta ja ruoan- 
pidosta vastamassa, kenttätöissä, emäntinä ja isäntinä 
näyttelyssä.

Ja mikä oli tulos tästä touhusta?
Yleisömenestys. Presidentin vierailu. Virtain asioita 

lehdissä enemmän kuin koskaan. Päivän puheenaihe 
nejässä maakunnassa.

Oli tervahauta ja konesavotta. Oli koneita ja karja- 
polkuja. Oli tivoli ja helppo-Heikkejä. Oli »sotaa» ja 
ehtookelloja. Käsitöitä ja kauko-ohjattuja traktoreita. 
Oli kuumia nakkeja ja limunaatia. Oli näyttely ja 
kaunis ilma.

»Siinä oli PeeÄrrää (julkisuutta ja hyviä suhteita) 
enemmän kuin rautatien tulosta», sanoi Antti (kun
nanjohtaja), jonka kiitettävänä tavoitteena on muut
taa näyttelykenttä teollisuusalueeksi, kuormittaa 
Koillissähkön johtaja samanlaisin vempelein kuin 
Tampere ja Valkeakoski fasaanejakin jalompien asu
jien houkuttelemiseksi Virroille, tähän saakka maasta 
ja metsästä eläneiden virtolaisten parhaaksi. — Siinä
kin puuhassa auttoi Virtain Näyttely 6.—7. 7. 1968.
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SENJA PUUKKONIEMI

Maalaistalon
sunnuntai
On sunnuntai, maalaistalon tupa

hengittää vain suurta rauhaa

hiljentyä nyt kaikkien on lupa

hengen ravintoa saamaan

'Tehtynä on askar tuvassa ja kartanolla 

takan hiillos hiljaa tummenee 

se lämmön antaa ja kaikkien hyvä olla 

sanan kuuloon nyt kaikki hiljenee

Pöydän päässä vaari kirjan avaa

etsii sanaa juuri tälle päivälle

vakain ilmein sanojansa jakaa

tämä tehtävä on rakas hänelle

Näin hän on tehnyt siitä asti

kun vastuun talosta sai hartioilleen 

näin hengen vainiolla vakavasti 

läheistensä kanssa matkaa tekee

On sunnuntai, tää hetki on kuin juhlaa suurta 

ei lähempänä taivas enää olla voi 

ei huolia ei vastuun painavuutta 

nyt vaarin vanha virsikannel soi

Käsin känsäisin, mutt’ herkin sormin 

koskettaa vaari vanhaa aarrettansa 

se ystävistä uskollisin on ja varmin 

ja sävel sama on heidän lohtunansa

Niin monet sunnuntait ja juhla-ajat 

on kannel kaikunut ja virret soineet 

ei hirsiseinä ei katonrajat 

kaiun kantavuutta estää voineet

Hiljallensa kehto keinahtelee

nukkuu lapsen lapsi siinä päiväuntaan 

näin rakkaintansa mummo saattelee 

katsein hyväilevin unten valtakuntaan

Nuku pieni nuku, kerää voimia ja vartu 

vasta aamurusko kuultaa kulmiasi 

vielä aikaa on, mutta kerran tartut 

työhön, joka alkamaa on esivanhempasi

Aurinkokin kurkkaa tuvan ikkunasta 

leikkii lattialla, kultaa maton raitaa 

vanha seinäkello tapaa tahdikasta 

heiluu, näyttää ajan kulun, uutta mittaa

Näin sunnuntaita ennen vietettiin 

unohtui aherrukset päiväin menneiden 

sydämet kiitokselle viritettiin 

työhön uutta voimaa, uskoakin saaden
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Nuorten

laivamatka

Virtain
kirkkoon

Viisikymmentä vuotta sitten Virrat oli jo suosittu 
luonnon, mutta myös muine nähtävyyksineen. Tar
vitsee vain valottaa menneisyyttä, josta tämä käy 
hyvin ilmi.

Noihin aikoihin nuorella väellä vapaa-ajanvietossa 
oli vähän vaihtelua verrattuna nykyaikaan, mutta 
aina kuitenkin jotain keksittiin. Kirkkomatkatkin 
olivat sellaisia. Muistan Alavudelta tapauksia, kun 
joukko nuorta väkeä päätti lähteä Virtain kirkkoon 
saadakseen matkustaa laivallakin.

Lauantai-iltana oli polkupyörät laitettu kuntoon, 
olihan lähes 25 kilometrin pyörämatka laivarantaan 
Tulijoelle. Oli kaunis sunnuntaiaamu. Viiden maissa 
lähdettiin ajelemaan Tulijokea kohti, joukossa oli tyt
töjä ja poikia yhteensä toistakymmentä. Tie oli koh
talaisessa kunnossa ja kuiva, niin sitä oli mukava 
pyörällä huristaa. Joskus ajettiin hiljakseen, että 
kaikki pysyisivät mukana, eivätkä liiaksi väsyisi. Vä
lillä levättiin, pidettiin juttuja ja katseltiin maisemia, 
olihan tämä melkein kaikille ensimmäinen matka Tu
lijoelle. — Kohta saavuttiinkin laivarantaan. Siellä 
Tarjanne oli jo lähtövalmiina. Monet näkivät tällöin 
laivan ensimmäisen kerran. Sekin oli jotenkin kaunis 
näky, olihan laiva vasta maalattu ja muutenkin kun
nostettu. Katseltiin ensin laivaa rannalta ja ihmetel
tiin. Sitten jonkin ajan kuluttua uskallettiin sinne 
mennä. Aluksi arkaillen kierreltiin ala- ja yläkan
nella. Kun laiva oli katseltu, päätettiin jäädä ylä
kannelle, josta näki kauaksi. Kohta laiva antoi lähtö- 
töräyksen. Kaikki säikähtivät tätä, eihän Alavudella 
oltu kuultu kuin junan vihellys. Lähdettiin näin liik
keelle Virtain kirkkoa kohti. Toisveden kauniit ranta- 
näkymät eivät varmaan jääneet keltään mukanaoli
jalta näkemättä. Kaikki olivat haltioissaan. Puhekaan 
ei käynyt kuten tavallisesti nuorten joukossa. Kuun
neltiin vain laivan koneiden jyskytystä ja potkurin 
kohinaa. Pian alkoi kuulua myös puheensorinaa ja 
rupattelua. Joku poika jo tutustui Virtain tyttöihin, 
olihan laivassa paljon muitakin matkustajia eikä vain 
Alavuden nuoria. Laiva päästi taas törähdyksen. Poi
kettiin Ikkalan laiturissa. Siitä tuli matkustajia. He
kin ehkä olivat kirkkoonmenijöitä. Taas lähdettiin 
liikkeelle. Tultiin sitten Herrasen kanavalle. Tässäkin 
oli ihmettelemistä. Sulkuportit aukenivat. Laiva ajoi 
sulkukammioon. Kun vesi kammiossa oli menosuun
nan korkeudessa, laiva pääsi jatkamaan matkaa. Jon
kin ajan päästä kuultiin taas kova törähdys ja niin 
oltiin kohta Virtain kirkkorannassa.

Kello oli puoli kymmenen paikkeilla, mentiin mai
hin. Rannassa oli väkeä katsomassa millaisia tulijoita 
laiva toi. Lähdettiin nousemaan mäkeä kirkkoa kohti. 
Tultiin kirkonmäelle. Katseltiin kirkkoa ja verrattiin 
sitä Alavuden patakattoiseen kirkkoon, joka oli alavu
telaisten ylpeys. Kaunis oli tämä Virtainkin kirkko. 
Mentiin kirkkoon, asetuttiin istumaan. Tytöt kyseli
vät oliko virsikirjat mukana. Useilla oli, mutta mo
nelta ne olivat lähtötouhussa unohtuneet tai muuten 
eivät niitä ottaneet vaivoikseen. He olivat ottaneet 
reisun paremmin huvimatkan kannalta, niin kuin se 
tavallaan olikin. Urut alkoivat soida. Kanttori aloitti 
virren. Kaikki koettivat laulaa mukana. Alttaripal- 
velus alkoi. Sen loputtua veisattiin saarnavirsi. Ko
mea pappi nousi saarnatuoliin. Saarna oli joittenkin 
mielestä kovin pitkä. Joitain alkoikin raukaista, että 
silmät lumpsahtelivat kiinni. Kirkonmeno päättyi. 
Katseltiin vähän vielä kirkon ympäristöä ja lähdet
tiin. Matkalla joku tuumailikin: »Piru se on Virroilla
kin saarnan aikana vetämässä silmiä kiinni!» — Mut
ta olihan ollut varhainen ylösnousu, joten ei ollut 
ihme jos kirkossa raukaisikin jo, olihan kovin läm- 
minkin.

Laivarannassa Tarjanne höyrysi jo lähtijöitä odo
tellen. Mentiin laivaan. Nyt oli kaikki tutumpaa ja 
puhekin luisti paremmin kuin tullessa. Pian laiva 
lähti kohti Tulijokea. Kaunis ilma suosi matkaa ja 
nuorilla oli hauskaa. Tytöt vähän harmissaan katseli
vat, kun pojat pyrkivät puheisiin Virtain tyttöjen 
kanssa. Kyllä pojat saivat kuulla kotimatkalla tytöiltä 
pistopuheita, mutta leikkiähän se oli, naurettiin vain 
päälle.

Saavuttiin Tulijoelle. Pyörän selkään vain jokai
nen ja niin lähdettiin kohti Alavutta. Noin tunnin 
päästä oltiin kotona. Näillä kirkkomatkoilla sai alkun
sa moni romanssi ja päättyi avioliittoonkin.

Haastattelin kerran erästä vanhaa pariskuntaa, jos
sa emäntä oli kaukaa toisesta pitäjästä. Kysyin emän
nältä: »Miten te niin kaukaa olette tänne emännäksi 
joutuneet? Veitikka silmäkulmassa hän vastasi: 
»Kirkkoreisullahan se alkunsa sai meilläkin, sillä ta
valla sitä ennen monet muutkin nuoret toisensa ta- 
pasivat!»

Kirkkoreisu oli tehty. Laivamatka oli hauska eikä 
pyöräilemistäkään voinut moittia. Jokaiselle jäi haus
ka muisto tästä kirkko- ja laivamatkasta, olihan se 
samalla huviretki ja monille hyödyllinenkin.

K. H.
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LYYLI HEINOLA

” Siitä se tie menevi,
ura uusi urkenevi», voisimme me koronkyläiset sa
noa uudesta pikitiestämme.

Oli monenlaisia arvailuja, mistä Koronkylän kes
kustan läpi kulkeva maantie oikaistaisiin. Syksyllä 
1967 tulivat sitten mittamiehet erilaisine mittakep- 
peineen, ilmestyivät pienet, punaiset parakit, monen
laiset koneet, kuorma-autot ja tietysti miehet lapioi
neen. Touhu muistutti aikaa seitsemän vuosikym
mentä sitten, jolloin saimme nyt kelvottomaksi käy
neen soratiemme. Hevosia vain ei ollut nyt, niinkuin 
silloin. Tienteko alkoi. Kaivettiin, porattiin, ammut
tiin, ajettiin maata, jyrättiin ja tehtiin mutkia suo
riksi. Siinä menivät pensasaidat, pihapuita, lipputan
koa, perunakuoppaa, kaivoa, kellaria, kuistia ja mu
hevaa peltoa. Meni 80-vuotiaalta Siviä-äidiltä ja hä
nen Jaakko-pojaltaan koti, uusi järjestyi heille tosin 
samoilta näkymiltä. Heille ei käynyt sentään, niinkuin 
Kreikan kuninkaalle samoihin aikoihin, että oli jä
tettävä koti ja kotimaa.

Uusi tie vei myös kylän historiallisen rakennuksen, 
Kämpän. Se oli suuri hirsirakennus Santeri Koron 
pihapiirissä. Sen maantienpuoleiseen seinään naulat
tiin ilmoitukset ja siinä oli tilaa kaikenlaisille ilmoi
tuksille. Seinä oli yhtä nastan ja nupin reikää täynnä. 
Joskus 40- tai 40-luvulla saattoi ilmoitusseinä sisältää 
seuraavaa: Tanssit Länsipuolen Työväenyhdistyksen 
talolla — Iltama Patalanmajan Nuorisoseuralla — 
Käpylässä tanssitaan — Helluntaiseurakunnan Hen
gellinen kokous — Huutokauppa — Höyrylaiva Poh
jolan ja Tarjanteen aikataulut. Siinä oli jokaiselle 
jotakin, ja se kertoi maalaiskylän vilkkaasta elä
mästä. Vaalien aikaan Kämpän seinä oli ihan yliveto 
ilmoituksineen. Sulassa sovussa siinä komeilivat de
mokraattien, maalaisliiton ynnä muiden puolueiden 
ilmoitukset.

Kämpän ilmoitusseinän edustaa kutsuttiin »Läsi- 
toriksi». Siinä tapasivat nuoret miehet seisoksella tai 
nojailla pyöriinsä sunnuntaisin ja iltaisin. Kämppä- 
rakennuksen toisessa päässä oli oikein asuttava huo
ne. Viimeksi siinä asui Moision Manu Heta-emänti- 
neen. Oman lukunsa ansaitsisi tämä Manu Koro eli 
Moision Manu työntekijänä ja 16-lapsisen perheen 
päänä. Tässä kämpässä hän kuolikin. Näillä muuta
milla sanoilla tahdon tallettaa hänet kylämme histo
riaan.

Uuden tien alta sai väistyä myös suuri haapa. Niin
kuin kylän vanhin se oli seisonut paikallaan ties 
kuinka kauan ilmoittaen vuosittain kevään ja kesän 
tulon, ei hätäillen puhjeten liian aikaisin lehtiin, vaan 
arvokkaan varmasti oikeaan aikaan. Moottorisahan 
puremana se kaatui, ei tosin ensi yrityksellä, sillä

tuttavansa tuuli pani vastaan. Ei kuitenkaan lopu ky
län »vanhimman» tarina tähän. Monta, monta haavan 
tainta nostaa päätään tien reunassa, ja haavan run
gosta teki Jussilan Mikko istuimet Ylä-Koron piha
piiriin.

Uusi tie poisti myös surman syvennyksen läheltä 
Havangan kylän tienhaaraa, missä Moision ja Val- 
leen talojen kohdalla pääsiäisiltana 1965 nuoret moot
toripyöräilijät ajoivat yhteen. Paavo Niittylahti me
nehtyi vammoihinsa, toiset loukkaantuivat vaikeasti, 
mutta toipuivat kuitenkin. Nyt on tämä tien kohta 
turvallisempi kulkea.

Havangan silta eli Vuohisilta, niinkuin vanhat ker
tovat nimen olevan, muutettiin kauemmaksi järven 
rannasta.

Hermanninpäivänä, heinäk. 12. 1968 laskettiin piki 
uudelle maantielle. Hiljaa mutta varmasti kääntyi 
lehti kylän historiassa. Risteyksestä lähtevä maantie 
Kihniön suuntaan Kuusiston talon kohdalle rakennet
tiin kaksi vuotta sitten.

Kun tien alle joutui pihamaitamme ja peltojamme 
tai istutuksiamme, tai kun totuttuja kulkuteitämme 
muutettiin, me jokainen huomasimme, kuinka me 
rakastimmekaan omaa, kotoista kontuamme, omistim- 
mepa sitä sitten neliömetreittäin tai hehtaareittain. 
Ihminen voi tuntea niin voimakkaasti kiintymyk
sestä katkeruuteen asti. Mutta tuo ihmeellinen aika 
luo unohdusta ja totuttaa nyt olevaan.

Kun me koronkyläiset kuljemme uutta pikitietäm
me, muistamme kunnioittaen vanhaa, silti uudenkin 
hyväksyen.
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SANNI KORTESMAA

LAPSUUSMUISTO
Oli aurinkoinen keskikesän aamu 96 vuotta sitten. 

Liedenpohjan Peltomäen talossa oli koko väki työ- 
puuhissa. Pihamaan vihreällä nurmella leikki 4-vuo- 
tias Heikki-poika, talon esikoinen. Hän valjasti isän 
tekemää puuhevosta pienten rattaiden eteen.

Tuvan ovi avautui ja pihalle astui vanha mummo, 
Heikin äidin äiti. Hän tuli pojan luo ja puheli hä
nelle. Heikki katsoi mummoa iloisin ilmein, jätti 
leikkinsä ja lähti mummon mukaan.

Käsi kädessä he astelivat yli pihamaan ja tulivat 
kotihaan veräjälle. He kulkivat sitten metsäpolkua, jo
ka luikerteli koivujen lomassa, syvemmälle metsään. 
Mummo poikkesi polulta ja polvistui koivun juureen, 
siinä oli hänen rukousalttarinsa. Heikki seisoi siinä 
vierellä ja katseli suurin ihmettelevin silmin polvis
tunutta mummoa, kuten monesti ennenkin. Mummo 
viipyi kauan polvillaan. Heikki pyörähti tien toiselle 
puolelle ja tarkasteli siellä suurta muurahaispesää. 
Kylläpä muurahaisilla olikin nyt kiire. Ne kantoivat 
havuja ja pieniä kivenmurusia. Heikin teki mieli aut
taa muurahaisia, mutta mummo oli sanonut etteivät 
muurahaiset pidä siitä.

Mummo tuli pojan luo. He istuivat läheiselle kivel
le ja kuuntelivat lintujen liverrystä. Luonnon suuri, 
syvä rauha ympäröi heitä. Sydämissä heillä oli Juma-
!llll!!l!lllllllll!llllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllll!!!IIIIIIIIHIIIIIIII!Hi!llllllllllllll!llllllll!llli!llll!!llllll!!!lllllllllllllllllllllllll!ll!lllll!lllll!llllllll!llll!llll!l!

lan rauha. He tunsivat molemmat, vanhus syvästi ja 
lapsikin aavistellen samaa, mitä virsirunoilija lau
teessaan »Isä, Poika ja Henki Sun kunniatas joka 
paikka on täynnä ja kirkkauttas.» Tuo kirkkaus kas
voillaan he lähtivät kulkemaan takaisin kotiin.

Muutamien vuosien kuluttua siirtyi mummo uuteen, 
kirkkaampaan maahan. Heikille jäi hänestä kaunis, 
unohtumaton muisto. Hän oli ollut nöyrä, hiljainen 
kristitty, joka ei koskaan puhunut pahaa lähimmäi
sistään. Jos hän kuuli toisten puhuvan, hän varoitti 
heitä sanoen: »Mitä te toisista vaivaa näette, eläkää 
itse paremmin.»

Nyt on joulu ja monelle meistä tulvahtavat esiin 
lapsuusmuistot. Meilläkin voi olla mielessämme kuva 
rukoilevasta mummosta ja äidistä. Tuo kuva voi nyt 
jouluna puhutella meitä. Jospa se saisi meidät pol
vistumaan seimen äärelle pyytämään: »Tule, rakas 
Vapahtaja, kotimme jouluvieraaksi. Karkoita pois 
turhuus ja itsekkyys. Anna sydämiimme hiven Sinun 
rakkauttasi, että voisimme nähdä kaikki ihmiset ja 
kaikki kansat veljinä ja sisarina, joita meidän tulee 
rakastaa. Armahda kanssamme niin, että jokainen 
meistä ymmärtäisi, miten vähäpätöisiä me ihmiset 
olemme Sinun suuruutesi edessä, ja kuitenkin Sinä 
olet meitä niin rakastanut, että tulit veljeksemme ja 
vapahtajaksemme, ettei yksikään, joka uskoo Sinuun, 
huku, vaan hänellä on iankaikkinen elämä. Ja että 
me nyt joulujuhlana Sinua siitä armosta tahdomme 
ylistää ja kiittää. Auta meitä ottamaan vastaan pe
lastus, jonka meille jokaiselle olet ristinkuolemallasi 
valmistanut. Ja auta meitä pysymään uskossa elä
mämme loppuun asti, että kestäisimme Sinun tule
misesi suurena päivänä.»
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JUKKA RISTANEN

Patalanmajan kylän 
syntyvaiheista

Monikaan ei tule ajatelleeksi, etä Ruoveden puo
lelta, luultavasti Syvingistä, Patalan pojat ovat tul
leet kalastelemaan Kompan salmen rannalle, nykyi
sen Naakan talon läheisyyteen ja rakentaneet sinne 
savupirtin asunnokseen. Myöhemmin he ovat siirty
neet Pieskaan, nykyisen Juvakan talon läheisyyteen. 
Kolmas paikka, jonka päärakennuksen on suunnitel
lut »Jartin herra», on muhkeista honkahirsistä v. 1887 
rakennettu kahdeksan huoneen talo Ala-Patala. Sa- 
manen herra on myös rakennuttanut Toisveden ky
lässä olevan Volanderin talon, joka arvokkaalla ta
valla pitää mestarirakentajien mainetta yllä. Ala-Pa- 
talassa on vanhin säilynyt rakennus, vilja-aitta vuo
delta 1775, joka vieläkin seisoo alkuperäisellä paikal
laan.

Patalan ja Heikki Jaakonpoika Patalanmajan mies
ten uurastusta voidaan hyvin pitää Virtain tulevia

oloja merkittävämpänä, sillä tuskin olisi Patalanma- 
jan suurta ja vaurasta kylää olemassakaan, jos Ruo
veden miehet olisivat meloneet ruuhensa jonnekin 
muualle. Nyt syntyi kolme taloa, Ala-Patala, Keski- 
Patala ja Ylä-Patala.

Turkikset ovat aina olleet kuninkaiden, aatelisten 
ja rikkaiden hienouksia. Tämä piti paikkansa sellai
siin maihin nähden, jotka itse tuottivat näitä kal
leuksia.

Kaarle 9, Ruotsin kuningas sääti v. 1607 ketunnah
ka veron, yhden ketunnahkan jokaiselta kokoverolta. 
V. 1610 oli kuningas antanut metsästäjän valtakirjan 
Lauri Heikinpojalle Virtain Patalanmajan Patalasta. 
Siinä määrättiin metsästäjän oikeudet ja velvollisuu
det. Ala-Patalan, Keski-Patalan ja Ylä-Patalan met
sästysalueet olivat Ylä-Satakunnassa Karkussa, Mou- 
hijärvellä ja Pirkkalan Naistenmatkan kylässä. Kruu- 
nunmetsästäjät saivat kruununsa puolesta ruudit ja 
nallit ilmaiseksi. Tehdyllä erikoissopimuksella mie
het saivat ostaa hyviä metsästyskoiria. Nahat oli hen
kilökohtaisesti luovutettava kuninkaalle Tukholman 
turkisvarastoon. Matkat olivat vapaat. He saivat ta
lonsa vapaiksi vuotuisveroista ja yhden rengin va
paaksi sotaväenotosta voidakseen pitää talonsa vilje
lyksessä, etteivät ne jäisi rappiolle. V. 1634 lopetet
tiin kruununmetsästäjien virat. Näin Heikki Jaakon
poika Patalanmajasta on laaja kylämme saanut ni
mensä.
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ANJA YLÄ-SOINI

Pakanallisista menoista 

vakiintuneeseen jouluun

Vanhoihin joulun perinnetapoihin kuuluivat joulu- 
pahnat ja joulupuu. Olkien levittäminen pirtin lat
tialle oli kuvaannollinen esitys ensimmäisen joulun 
syntymäseimestä lähiympäristöineen. Tavasta on 
vähitellen luovuttu tulenvaaran ja muidenkin seikko
jen vuoksi.

Joulukuusi esiintyy pohjoismaissa ylempien sääty
jen joulunvietossa jo 1700-luvun keskivaiheilla, mutta 
tämä kaunis tapa yleistyi vasta 1800-luvun alkupuo
lella. Mitä olisikaan joulu ilman kuusta kynttilöi- 
neen?

Ensimmäinen joulupuu on tiettävästi ollut taateli
palmu. Egyptiläiset käyttivät tällaista puusymbolia. 
Palmun annettiin kasvattaa esiin yhden verson joka 
kuukausi ja kun palmun juurella oli 12 versoa, mer
kitsi se, että vuosi oli lähestymässä loppuaan.

Englantia puhuvissa maissa on tapana tuoda jou
luksi takkaan komea joulutukki. Sen hiiltyneet jään
nökset säästettiin aina seuraavaan jouluun asti ja 
niiden avulla sytytettiin uusi tukki takassa.

Amerikan intiaanit ja maan varhaisimmat siirtolai
set uskoivat, että rautatammessa piilee erittäin väke
viä voimia. Sen marjoista valmistettiin lääkettä mm. 
erilaisia kuumesairauksia vastaan. Jos taloon oli jou
luna ripustettu okaisia rautatammen oksia tiesi se 
sitä, että isäntä sai olla ainakin vuoden eteenpäin 
»herra talossaan». Jos ripustetut oksat olivat okaatto- 
mia, merkitsi se, että emäntä oli seuraavan vuoden 
talon »pää».

Englantia puhuvan maailman tärkeimpiin joulu- 
herkkuihin kuuluu sekahedelmäpiirakka (Christmas 
pudding). Siihen katsottiin ennenaikaan sisältyvän 
symbolit Itämaan tietäjien Kristukselle tuomista lah
joista: kullasta, mirhamista ja suitsutuksesta. — Villi
sian pää oli alunperin jouluun kuuluva ruokalaji 
länsimaissa. Muuan Englannin kuninkaista ei saanut 
syödä sian lihaa ja hän muutti tilalle linnun lihan 
perinteelliseksi tulleen kalkkuna- tai hanhipaistin.

Kerrotaan, että kun kristikuntaa ja sen viettämää 
joulujuhlaa ei vielä ollut, esi-isämme juhlivat oikein 
sydämensä pohjasta. Heidän juhlansa nimenä oli 
»Yule», jonka sanan he olivat lainanneet germaaneil
ta, joiden kielessä se merkitsi ratasta — auringon- 
kehää, jota myös alkusuomalaiset palvoivat. Kekke- 
reitään he pitivät auringon kunniaksi vuoden pi- 
meimpänä aikana ja ne kestivät kolme päivää ja yötä.

Illalla juhlijat kokoontuivat heimon päämiehen 
taloon kantaen tuomisia ja taluttaen uhrieläimiä. Juh
lat alkoivat uhreilla, joilla lepytettiin jumalia, •— toi
vottiin heiltä antoisaa, ryöstöretkirikasta tulevaa 
vuotta. Pajunvitsasaitauksen ympäröimälle uhripai
kalle lähtivät kaikki miehet, naisilla sinne ei ollut 
asiaa, ja kovat olivatkin uhrimenot. Senjälkeen siir
ryttiin heimopäällikön pirttiin, jossa oli tukeva pöytä 
ja sen päähän istuutui päällikkö, toiset arvonsa 
mukaisessa järjestyksessä. Nuorimmat miehet, jotka 
ensi kertaa olivat mukana, saivat istua seinustoilla ja 
naiset ovensuussa, mistä he kävivät palvelemassa 
miehiä. Tilaisuuteen ennemmin valittu kylän kaunein 
neitsyt sai kunnian täyttää juomasarven isosta olut- 
sammiosta ja ojentaa sen heimon vanhimmalle, joka 
seisaalleen nousten ojensi sarven kohti tulta. Tuli 
symbolisoi juhlassa myös piilossa olevaa aurinkoa. 
Sitten kohotti päällikkö sarven kohti taivasta ja lau
sui rukoukset niille jumalille, joilta halusi siunausta 
ja menestystä heimolleen. Siemaistuaan lähti olut- 
sarvi kiertämään ympäri pöydän. Pirtin seinustoilla 
istuvat nuorukaiset jäivät osattomiksi sentähden, 
etteivät vielä olleet juhlallisen toimituksen arvoisia. 
Naisten velvollisuus oli täyttää pienempiä olutsarvia 
ja huolehtia siitä, ettei pirtissä palava tuli päässyt 
sammumaan kolmen päivän ja yön kuluessa. Aterioin
tiin kuului uhrieläinten keitetty liha oluen kera. Sen 
jälkeen esiintyivät tietäjät. Välillä vähän nukahdet
tiin ja taas juhlittiin. Mutta naisten oli koko ajan 
pidettävä ruoka lämpimänä ja oluet kylmänä. Kol
mannen vrk:n jälkeen heimopäällikkö julisti juhlat 
päättyneiksi. Hurjia olivat juhlat silloin nykyajan 
ihmisen mielestä. Hartaasta tunnelmasta, jonka kristi
kunnan joulu luo, ei esi-isiemme juhlassa näkynyt 
jälkeäkään. Mutta epäilemättä ei joulun nykyinen 
muoto olisi sopinutkaan esi-isillemme, sarvipäähinei- 
sille, karskeille uroille.
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********* NUORET KYNÄILIJÄT *********

Kotta raasen kevät
Niin se vain taas on keväkki tuloss tänne meiränki rau- 

koole rajoolle. Joku jo toimitti nähänehensä kottaraasiaki. 
Kohta käy taas pihapuiren pöntöös kova kuhina. Toi- 
vommukaha ei kumminkaa käy samallailla ku viime kevä- 
hänä.

Ku kattokaas vähä se jäläkihi ku villahousukausi alakoo 
toissasyksynä, rupes siinä meirän pihapiiris liikustelemaha 
orava. Ku sitä vähä pirimmä silimältä, niin havaattimma 
notta Kurre oli ollukki näppäränä ja siirtäny huushollinsa 
siihen tuvanpäätykoivun tyhyjähän kottaraaspönttöhö. 
Siinä se sitte viettiki sellaasta hiliaasta ja rauhallista van- 
hanpoijan elämää koko talave. Useen aamusella se pruukas 
istua pää ja etukäpälät mökistänsä pihalla ja hieroskella 
rääppiä silmäkulmistansa justhin samoohin aikookin ku 
talovväkiki. Ei sitä päiväsaikaan juuri näkynykkään, oli 
kai niillä ruankakureissuullansa.

Aika kuluu hillaksensa ja sitte yks kaks oliki taas kevä 
käsiss. Kottaraasekki palaali ulukomaanmatkooltansa ja 
yhtenä komiana keväpäivänä lensi yks parikunta siihenki 
koivuhu, mihinä se Kurre hallussaoleva pönttöä oli. Pari- 
kunt’oli hyvi nuori ja rakastunu, ku kerta niiren piti aina 
välihin välttämätä istua aiva ritirinnan oksalla ja laulaa.

Tarkastelivat tyhyjänä olevaa pönttöä, koko puuta ja 
siinä sivuss vähä ympäristöäkö Lopuksi sitte tultihi siihe 
tuloksehe, notta kai tää sentää olis melekoose mukava 
kotokoivuksi tulevana suvena.

Eipä siinä sitte muutaku hiat vain heilumaha. Pari- 
kunta pyrähti sisälle pönttöhö, eikä siinä kauaa nokka 
tuhissu ku Kurren petivaattehet alako lentelemähä uluko- 
ilimaha. Armota vain mökki tyhyjäksi, sinne lenti koko 
Kurren maalline mammona.

Ehtoopuolehe ku Kurre palaali reissuultansa oli uuret 
asukit jo teheny perinpohojaasen suursiivon ja parakil
lansa kuliettivat omia uusia kamppehiansa tupaha. Kurre 
rapsutteli pahaa aavistamata hillaksensa mökkiänsä kohti, 
mutta ennekö kerkis eres koto-oksallensa tuli etehe tenk- 
kapo.

Kottaraasneiti oli ajoos havaannu tulijan ja oli jo ovella 
asti vastass. Teki heti kerralla melekoosen seleväksi, notta 
vain sen kuollehen rumihin ylitten oli Kurrelle maharol- 
lista päästä sisällen entisehen kotoonsa. Samass kerkis 
hätihi jo kottaraasherraki ja yhtyy samaha virtehe. Kurre-

parka yritti este vähä raksuttaa vastaha, mutta lähti sitte 
takanasilimin poispäin. Kävi vain nuuhkasemas omaa- 
suutensa jäännöksiä koivujuurella ja itteksensä naksutel
len lähti sitte hilloksensa menemähä airanylitte mettähä.

Parikunta seuras silimä kovana hääretyn hirasta mat
kantekoa, mutta ku ei Kurre enää näyttäny takaasi palaa
van, ne jatkoovat keskejjänehiä sisutushommiansa aiva 
hämärätulohon asti.

Tällä parilla näyttiki olevan harvinaasen korkiat mo
raaliset periaattehet koskei herrakottaraane tohtinu vielä 
viettää yötänsä puolivalamihiss omass koross. Saatei voi
han kottaraasten keskuuress yleensäkki olla sellaaset sän- 
nöt, nottei parikunt’oo laillisesti parikunta ennenkö oma 
koto o valamis. Sitte vasta aliettaas perustamatta perhestä. 
Siinä suhtehess oliski kyllä niillä sitte palioki päreet 
järjestelmä ku meill’ ihmisill’ onkaa.

No, oli kuink’oli soli ainaki täss tapauksess onni nottei 
vielä sitä yötä vietetty yhyress. Muutoon olis voinu tari- 
nall’ olla hyvinki raakilline loppu.

Sillä ku kottaraasylkä aamun koittehess iloosena palaali 
uutehe kotokoivuhunsa, matkanvarrelta löyretty varpu- 
nippu noukasnansa, kohtas sen silimiä synkkä näky: Pön- 
törreik’oli tiiviisti tukittu naavatupolla!

Kottaraasherran kauhujjäykistämähä hahamoho synty 
eloo vasta ku sen korvahan sattuu pöntön sisältä kuuluva 
surkia sirkutos. Este pirettihin hätääntyny neuvottelu sei
nän läpitte ja sitte alakoo ankara uurastos kumtnallaki 
puole reikää.

Loppuje lopuksi onnistuu parikunnan sitte saara taas 
tupansa kulukureitti seleväksi, monien yritÖsten jäläkihi.

Kovaa siinä sitte tuumattihi puolee ja toisee, nott’ 
uskaltaaskoha tähän ny sitte jäärä, mutta vihiroon tultihin 
siihen tuloksehe, notta kyllä riski onny vain otettava. Ja 
jatkettiin pesän tekopuuhia.

Ilimeesesti oli Kurreki saanu Vanhan Aataminsa talttu
malla, koskei sitä sitte sen koommin koko suvena näkyny 
onnellisen kottaraasperheen kotorauhaa häirittemäs.

Tytti Ylä-Lahti

Remontteeraamista
Voi taivas! Taasko nuo miehet tuovat tuon moporomun 

sisälle. Aina sekin on rikki. Ajaisi tuo velipoikakin kun
nolla niin ei aina tarvitsisi mopoa korjata. No niin. Nyt 
ne tulevat jo portaissa, kai niille on mentävä ovia auko
maan. Matto on ainakin saatava kiireesti pois alta. Ja 
jokin levy sorkkien alle, ettei lattia kolhiinnu. Voi mahdo
ton, kun se on kurainen. Eikö sitä millään ole voinut 
siivota ennen sisälle tuomista, eipä tietenkään.

No niin, ensimmäiset mustat viirut tulivat lattiaan noki
sista kumeista ja siinäkös sitten on jynssäämistä ennen
kuin lähtevät pois, mutta sitäkös nuo osaavat ajatella.

Nyt ne alkoivat riitelemään siitä, mikä tuota härveliä 
vaivaa. Puhuvat niin kummallisia sytytyshetkistä, kampi- 
laakereista ja pakoputkista. Ymmärtävätköhän edes itse
kään mistä puhuvat.
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Nyt vedettiin työkalulaatikko esille. Kunhan nyt eivät 
vain päästäisi niitä vaihdeöljyjä, tai mitä tököttiä se nyt 
oli, lattialle, kuten viime kerralla. Se mokoma mönjä tart
tui puupermantoon niin, että sai kynnet verisellä hangata 
pesujauheen kanssa paikkoja puhtaaksi.

Ei ollut sitä Andyakaan, joka kuulemma räjäyttää lian 
irti lattiasta.

Nyt ne kolistelevat suojapellit pois. Kaasuttimen kimp
puun näyttävät käyvän. Sen verran minäkin olen jo oppi
nut, että kaasutin on tuo pieni ja reikäinen möykky. Nyt 
niille on annettava sanomalehti pöydälle alustaksi. Kun 
nyt eivät roiskisi bensiiniä pöydälle. Täällä haiseekin jo 
niin pahalle.

Ei näytä vika löytyvän, koska ottavat ohjekirjasen 
avukseen. Päät yhdessä siinä nyt sitten tutkitaan tekstiä.

Näyttää jokin selvinneen, kun kirja heitetään pois ja 
poika käy uudestaan moottorin kimppuun. Aukaisee tuol
laisen kannen sivusta. Taas ne ottavat tuon tuommoisen 
pyörän pois. Väuhtipyöräksi kuuluvat nimittävän.

Taitaa olla jokin johto irti, kun etsivät juotoskolvia ja 
tinaa.

Voi onneton, nyt ne tietenkin tekevät lisää käryä kun 
alkavat tuota kolvia kuumentaa.

Täytyy avata ovi, vaikka se käsketäänkin pian vetämään 
kiinni, mutta ei ainakaan minun pääni tätä käryä kestä. 
Millaisethan nokat turilailla oikein on kun eivät ole mi
tään haistavinaan.

No nyt ne saivat sen paikan kuntoon. Mutta eivät ne 
vielä lopettaneet. Pakoputkea pitää näemmä vielä rassata.

Kai ne taas levittävät nokea joka paikkaan, niinkuin 
ennenkin. Avaavat rasvaisilla ja nokisilla käsillä ovia ja 
laittavat likaisia avaimia tuoleille, mutta ei niille auta 
mitään sanoa, koska perheen pää on touhussa mukana.

Vihdoinkin se taisi tulla kuntoon, kun kokoilevat työ
kalujaan, ei tainnut tällä kertaa jäädä edes ylimääräisiä 
osia. Tavallisesti niitä jää, vaikka toisen mopon kokoaisi.

Nyt ne ryskävät sitä rakkinetta ulos. Noin, leuhkasti 
vaan rappuset ajamalla alas. Onko se sitten ihme, jos siinä 
paikat särkyy. Kuuluu se onneksi käynnistyvän. Taitaa 
olla kunnossa, kun naamat noin loistavat. Sitten onkin 
minun vuoroni ja aikaa voi mennä ennenkuin lattia lois
taa.

Taas on yksi pyhä pilalla. «A n d y«

Aikamme nuoriso 
ja vanhemmat

Paljon on parjattu ja kaikenlaista suunkopua aiheutta
nut meidän aikamme nuoriso on melko lailla vapaata ja 
estotonta, näin voidaan sanoa. Nuoria eivät enää rajoita 
ja kahlitse ne monet tavat ja tottumukset, jotka olivat 
nuorison kiusana muutama vuosikymmen sitten.

Silloin katsottiin mikä on soveliasta ja mikä ei, nykyään 
tällaisilla seikoilla ei ole paljoakaan merkitystä. Totta 
onkin, että useat näistä vanhentuneista käsityksistä ovat

joutaneetkin roskalaatikkoon, mutta parasta mahdollista 
tulosta ei nuorisossa sittenkään ole vielä saatu aikaan.

Oikeastaan täytyy kyllä sanoa, että vapaus on tuonut 
muassaan nuorisolle monia huonoja tapoja ja paljon kiel
teistä, joten vanhempien asennoitumisen ymmärtääkin. On 
tietysti poikkeuksiakin, totta kai, eiväthän kaikki nuoret 
ole suinkaan «turmeltuneita gangstereita«, jota nimitystä 
kuulee usein käytettävän. Nuorten joukossa on vielä sen
tään enimmiltään hyvää ainesta, mutta valitettavan paljon 
on sakin mukana meneviä, mistään piittaamattomia, 
jotka eivät ajattele nenäänsä pitemmälle.

Tämän päivän nuoriso on tavallaan ns. vapaan kasva
tuksen uhri. Jatkuvasti on toitotettu ja lyöty rumpua 
vanhemmille, että nuoria on kasvatettava vapaasti, ilman 
jyrkkiä kieltoja ja rajoituksia, muuten he alkavat kärsiä 
estoista ja alemmuuskomplekseista. Nuoria ei saa kurittaa, 
heitä täytyy käsitellä hellävaroin. Se on kyllä totta, ettei 
kurituksella päästä pitkälle kenenkään kasvatuksessa. 
Sillä aikaansaadaan vain uhmaa ja vihaa. Mutta mitä kiel
toihin ja rajoituksiin tulee, ei ole oikein jos ne kokonaan 
poistetaan. Mielestäni- pitäisi olla jotain, missä lapset 
kuuntelisivat vanhempiaan.

Mutta nuorethan juuri tuntevat itsensä hirveän vii
saiksi ja jos isä tai äiti yrittää neuvoa jossain asiassa, 
hänelle tiuskaistaan päin silmiä, että mikä sinä olet minua 
neuvomaan. Tässä kohdin täytyisi muistaa, että vanhern- 
pammekin ovat olleet joskus nuoria, he tietävät, ettei se 
ole niin helppoa. Monessa asiassa he pystyvät elämän
kokemuksestaan auttamaan lapsiaan. Me nuoret olemme 
vain niin suvaitsemattomia ja lauman mukana kulkevia, 
että vanhempien ohjeet tuntuvat kertakaikkiaan nauret
tavilta.

Vallalla on käsitys, että nuori tekee itsensä naurun
alaiseksi, jos hän ei uskalla tehdä samalla tavoin kuin 
muut. Jos esim. toiset nuorisojoukon jäsenistä tupakoivat 
ja käyttävät alkoholia, niin onhan toki noloa, jos yksi 
tekee poikkeuksen. Usein aivan kunnollinen tyttö tai 
poika joutuu huonojen toverien vaikutuksesta väärille 
teille. Tupakoidessaan ja käyttäessään alkoholia nuoret 
ihmiset turmelevat terveytensä ja saavat aikaan vain pa
haa. Mutta moniko sitä tulee ajatelleeksi.

Usein kuulee sanottavan nuorisosta puheen ollen: 
«Nykyinen nuoriso on aivan pilalle mennyttä, mitään ei 
oteta vakavasti, koulu on vain välttämätön paha, jossa 
istua juntataan vuodesta toiseen välittämättä niinkään 
opiskelusta kuin kaikenlaisen muun harrastamisesta, ja 
samantekevää on jäädäänkö luokalle vai ei. Illat lorvehdi- 
taan kadunkulmissa ja liikutaan kaiken maailman jen
geissä, joissa pahuutta jauhetaan.«

Paljon tuossa totta onkin, mutta ei sentään kaikista voi 
noin sanoa, jos kohta tuollaista huonoa ainesta onkin. 
Useimmat nuoret vielä tuntevat vastuunsa ja hoitavat 
kunnialla niin koulunkäyntinsä kuin muutkin asiansa.

Näin siis vanhemmat moittivat lapsiaan ja lapset moit
tivat vanhempiaan. Syystä ei loppujen lopuksi voida 
sanoa, kummassako se piilee. Eiköhän moni lasten ja 
vanhempien välinen riita jäisi riitelemättä, jos yrittäisim
me ymmärtää toistemme näkökantaa. Paljolti on meissä 
parantamisen varaa. AA 5 r 1 1<
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Yksinäisyys
Yksin .. . yksin ... yksin ... yksin...........

Se jyskyttää ainoana selvänä, järkevänä ajatuksena 
aivoissani,

tahdikkaana ja kuolettavana.

Yksin ... yksin ... yksin ...

Kuin marssiaskeleet, vasen oikea, vasen oikea, vasen 
oikea . . .

Kangastuksen omaisena eteeni nousee tie, pitkä, 
loppumaton tie.

Aluksi hahmo tulee esiin pölypilven omaisena, sitten 
erottuu jo

harmaa, kulunut asepuku ja suikkalakki.

Toisessa hihassa joku arvomerkki, pyssy toisessa 
kainalossa.

Tarmokkaasti risaiset, kiillottomat varsisaappaat jatkavat 
loputonta poljentoaan vasen oikea, vasen oikea, vasen

oikea . . .

Kaikki on säännöllistä, ilman rytmivirheitä . . .

Se lähenee . . . ojennan käteni. . .

Siihen tartutaan, vavahdan . . .

Kuumat sormet pusertuvat lujemmin omieni ympärille.
— Puristus

alas ylös, alas ylös, alas . . .

Yritän sanoa jotakin, huuleni vapisevat, haukon 
tyhjää.

vasen oikea, vasen oikea, vasen oikea . . . 
ylös alas, ylös alas, ylös alas ...

Suuni on ruti kuiva, kieleni tekee muutaman avuttoman 
liikeyrityksen,

kunnes herpaantuneena jää paikalleen.

Puristus kädestäni heltiää, kuumat, luiset sormet luisuvat 
pois.

Se kääntyy ... lähtee pois ...

Yritän huutaa, mutta kieleni. . .

’ÄLÄ’ se luisuu pois, sekin, en tavoita sotilasta!

Risaiset saappaat pölyttävät tietä entistäkin tiuhempaan, 
rytmikkäämmin, vasen oikea, vasen oikea . . .

Harmaissa, kuluneissa sotilashousuissa on musta paikka, 
takapuolessa.

Se vilahtaa esiin lyhyen takin alta, joka askeleella. 

Suikkalakki, sekin on nuhjaantunut. . .

Pieni tuulen vire pöläyttää loputtoman tien pois.. .

Yksin, yksin, yksin, yksin, yksin, tempoo aivoissani 
ainoana . . . selvänä . . . ajatuksena . . .

Toinen luomeni lopahtaa ...

Väsemmalla silmälläni näen vielä, kauas, kauas, 
hiekka-aavikoiden ylitse, aurinkoon, joka sekin pian 
häviää ripsieni taakse.

Ei edes tuuli tuo sitä lähemmäksi... yksin ... en tajua 
enää mitään, vain yhden, kolkon sanan.

Tuuli tuo vain seitin kevyttä lentohiekkaa, joka 
peittää

kaiken . . .

Eeva-Kaarina Mäkinen
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Kenttäkuulumisia 

seurakunnan 

nuorten maailmasta

Kuopion Ortodoksisesta museosta.

Virtain seurakunnan nuorten toiminta on kuluneen 
vuoden aikana ollut verrattain vilkasta siitä huoli
matta, vaikka työ poteekin jatkuvasti kerhonjohta
jien puutetta. Seurakunnan laajuus, lisääntyvä vapaa- 
aika, nuorten tarpeet sekä tyttö- ja poikatyön erilai
suus ovat seikkoja, jotka puoltavat pikaista toisenkin 
päätoimisen nuorisonohjaajan palkkaamista seura
kuntaamme.

Kuluneen vuoden aikana on eri kylillä toiminut 
yhteensä yli 20 kerhoa. Osa kerhohuoneiston ovista 
on sulkeutunut koulun lopettamisen tähden. Toisista 
kerhoista ovat johtajat lähteneet jatkamaan opinto
jaan, eikä .sopivaa henkilöä ole paikalleen löytynyt 
ja näin kerhoja on täytynyt lopettaa.

Tavanomaisen kerho-, leiri-, lentopallo- ja nuotio- 
iltatoiminnan lisäksi erityisen pidetyiksi niin nuoren 
kuin varttuneemman väen piirissä ovat muodostuneet 
kodeissa monipuolisin ja reippain ohjelmin vietetyt

Lappiin mennessä poikettiin myös Puijon tornissa.

takkaillat, joita kuluneen vuoden aikana on pidetty 
lähes parikymmentä.

Huomattavimpia tapahtumia nuorten maailmassa 
ovat olleet helmikuussa pidetyt kerhonjohtajien vih- 
jekurssit yhdessä Tyttöjen Keskus r.y:n kanssa. Tyttö
jä poikapäivät maaliskuussa, jolloin toistasataa lasta 
ja vanhempaa henkilöä sai kimonopukuiselta lähetys
työntekijä Ragna Remahlilta kuulla tuoreita terveisiä 
Japanista sekä tutustua erilaisiin japanilaisiin käyttö
jä koriste-esineisiin. Kesäkuussa retkeili linja-autol- 
linen tyttöjä ja poikia Vilppulassa ja sieltä tehtiin 
viidenkymmenen kuuden hengen vahvuisen joukon 
kanssa vastavierailu Marttisen rippikoululeirille. 
Seurakuntamme rippikoulukerhokin retkeili jo ke
väällä johtajansa op. Kaino Uusitalon kanssa Karstu
lan kansanopistolla. Maatalousnäyttelyn kirkkojuhlan 
järjestäminen oli uskottu seurakuntamme nuorten 
käsiin. Tilaisuuden onnistumisesta voi vain iloita. 
Vastuun kantaminen ja juhlan onnistuminen kannus
taa näitä nuoria yrittämään uudelleen kirkkoillan 
järjestämisessä tällä kertaa joulujuhlan merkeissä. 
Elokuulla tekivät Vilppulan ja Virtain nuoret ihas
tuttavan Lapin retkensä ja elokuun lopulla oli seura
kunnassamme huomattava tapahtuma — piispa Lehti
sen vierailu. Piispantarkastuksen yhteydessä oli Kil- 
linkosken kirkossa juhla, jossa Toisveden Sädesiskot 
esittivät valkoisiin pukuihin puettuina Ps. 65. — 
Edellä lueteltujen tilaisuuksien lisäksi on nuoriso
työstä vastaava pappi, pastori Martti Salo, järjestänyt 
useita lähetys- ja nuorteniltoja eripuolille pitäjää.

Seurakunnan nuorisotyöstä vastuuta kantavat hen
kilöt ovat erityisen kiitollisia lehdistölle työn tunne
tuksi tekemisestä, opettajille ja johtokunnille koulu
tilojen auliista käyttöömme luovuttamisesta sekä 
vapaaehtoisille työn eteenpäin viejille uhrautumises- 
taan ilta illan jälkeen seurakuntamme nuorison 
hyväksi. Olemme yhtä perhettä, viemme yhdessä 
yhteisen kodin asioita eteenpäin, Perheenpää, Pyhä 
Jumala, ei varmasti jätä tänäkään jouluna lapsiaan 
siunaamatta.
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KASSÖÖRI IITA 
KASVATTAJANA

Kun ne telehvoonipaalut ja sanomalangat ilmestyi
vät isontien varteen, herätti se ihmettelyä aikuisten 
taholta, mutta .vielä enemmän koulupoikain parvessa. 
On se merkillistä miten se puhe tulee kirkolta ja 
Tampereelta asti.

Sanoivat, että pahanilman edellä ne langat hurise
vat ja nytkin ne hurisevat, kun poikajoukko touko
kuisena aamuna oli menossa kouluun. Sinne ei vielä 
ollut kiire. Pojat menivät pylvään luo, erottaisiko 
sieltä sanoja, kun painoi korvansa pylvästä vasten. 
Jos sieltä kuuluisi vaikka Lappasepän alasimen tilaus, 
kun seppä tuhmia sanoja käyttäen oli työkalujansa 
tilannut. Eipä oikein erottanut sanoja — kuului sen
tään — kassöörii — kassööriii...

Se oli tietysti jonkinlaista kuvittelua. Olihan eilen 
iltapäivällä uittomiehet tilintekijää odottaessaan puhu
neet: »Missähän se kassööri viipyy, kas kun se kassöö- 
ri eij jo tu!»

Siinäpä oli sopiva kivi. Kun sillä iski pylvääseen, 
kuului selvästi hurinan seasta: »kassööri — kassöö
rii». Katsottiin ylös, siellä ne hohtivat valkoiset, pos
liiniset »kuupat». Ne näyttivät hyvin mielenkiintoi
silta. Joensuun miehet olivat tuoneet tieosuudelleen 
hiekkaa ja siinä oli sopivia heittokiviä. Tuli kilpailu, 
kuka osaa lankaan ja miten se sitten puhelinlanka 
laulaisi. Eihän siihen lankaan — mutta se eristin 
alkoi houkutella ja osuihan siihen. Sirpaleet sinkoili
vat, säikähdys ja samalla koulun kello soi ensimmäi
sen kerran. Pamppailevin sydämin lähdettiin juokse
mana koulua kohden. Sinne kulki tie Mäkisen leipu
rin nurkitte ja siellä oli sentraali, nyt sanottaisiin 
keskus. Siellä oli myös Mäkisen Iita, sentraalinhoitaja 
— kylän silmä ja korva. Poikaparvi kiiruhti kohti 
koulua, kohtahan kellokin soisi toisen kerran. Silloin 
se läjähti, nurkan takana piilossa oli Iita ja Iitalla 
»pihlajan kasvannainen», puolitoistametrinen, not- 
kahteleva keppi, jolla huiteli poikasakkiin. Kassöörin 
laulattajalla oli huono omatunto ja he tunsivat Iitan 
jo vähän aikaisemmalta ja osasivat hieman varoa. 
He hajaantuivat ja pakenivat, siten selvisivät vähin 
iskuin, mutta Nojoskylän pojat jälkiryhmänä saivat 
melkoiset rapsut, eivätkä aavistaneetkaan mistä 
syystä heitä kepillä mötkittiin.

Lienee joku äiti käynyt Mäkisen Iitalta syytä kysy
mässä, mutta lyhyeen ne neuvottelut päättyivät, 
kiitti kun ei saanut samasta kepistä.

Pojat tiesivät, että opettajalle ei Iita kantele, nehän 
eivät ole oikein hyvissä väleissä ja toivottiin, että 
kuluisi aikaa, ennenkuin vanhemmat saavat kuulla, 
että myötäkasvattajana Iita oli antanut luontoissuori
tuksen.

laa tii lein kansi- 
kilpailu

Kuten lehtemme lukijat hyvin muistanevat, | 
| julistettiin viime vuoden Virtain Joulussa kil- | 
| pailu kymmenen ilmestyneen Virtain Joulun | 
| kauneimmasta kannesta, ns. Kaunein kansi | 
| -kilpailu.

Nyt kun kilpailu on ratkennut, lienee paikal- j 
| laan julkaista saapuneiden vastausten mukai- 1 
| nen paremmuusjärjestys, varsinkin kun kaikille | 
| kauempana oleville ei tule paikkakuntamme | 
| lehtiä, jolloin asiasta kiinnostuneille jäisi tulos | 
1 tiedottamatta.

Kauneimmaksi kanneksi osottautui Virtain | 
! Joulu 1964:n kansi pienellä äänten enemmistöl- | 
1 lä. Toiseksi sijoittui kansi 1961 ja kolmanneksi | 
| kansi 1966.

Voittaneen kannen on suunnitellut virtolai- | 
1 nen taiteilija Aarne Ala-Heikkilä, jonka herkkä 1 
| maalaustyyli on parhaimmillaan luonnon aihei- , 
1 ta kuvatessaan. Siitä on osoituksena tämä kau- | 
| niisti toteutettu Toriseva-aiheinen kansikin.

Arvonnassa kolmelle hyväonniselle lupaa- 1 
| mamme palkinnot, 5 kappaletta Virtain Joulu | 
| 1968 tulemme lähettämään lehtemme ilmestyt- |
| tyä. Samoin heidän nimensä julkaistaan Suo- | 
| menselän Sanomissa tällöin.

Toivotamme hyvää joulua ja onnea voitta- | 
| jille ja kilpailusta kiinnostuneille lukijoil- | 
| lemme!

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiniiiiiiitiiiiiiimiiiiiiitiiiiiliiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiitiii
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RATSULÄHETTI

Kaksi virstaa vanhaa kirkkopolkua
Oottakos te kuullut kerrottavan niistä erään talon 

kummajaisista. Talo sijaitsi vanhan kirkko poluun 
varres. Maalari Kustaa nosti ja noitui naapuripitäjän 
hautausmaan väet sen talon navettaan kauhuja teke
mään. Ne olivat kaameita paholaisia, liekö helvettiin 
joutuneita. Lehmiä ne löivät pyllyhärkää niskoillensa 
parren perään, juoma astiat lyötiin yhtämittaa lantaa 
täyteen, jos ei vain ruokkija aina sankoon vahran- 
nut. Lehmien hännän juuriin tuli oikeen käden tilat, 
niitäkun täyty aina pystyyn nostaa .Talon väki tätä 
kaameutta säläsi, mutta kun tilanne jatkui tulihan 
asia kyläläisten tietoon. Mainitusta talosta virstan 
päässä oleva Toiskan vaari alkoi ajaan niitä väkiä 
pois. Vaarilla olikin vähän heikot sanat, ja mitäs olla
kaan, kun vaari lähti talosta, lähti väet vaarin perää 
mennen vaarin sivu ja lyöden joka-ainut mennessää 
lakin vaarin päästä, mennen edeltä vaarin asuin 
taloon. Näiden lyöntien johdosta vaari jäi elämänsä 
loppuun asti puolikuuroksi. Kerrankin vaari meni 
aamuhämärissä riihen tyköä ruumennoksesta hakeen 
ruumenia karjalle hauteita varten. Sielä pimeässä 
hyökkäsi väet vaarin kimppuun painamalla hänet 
kaksinkerroin rouhekoppaan. Nyt vaari haki mustan 
raamatun etsi sieltä väkevät sanat, sai lähteen väet 
kun kävi vielä näyttämässä naapuripitäjään menevän 
tien. Mettäsen Jussi on aina vakuuttanut että hänen 
on helppo elää kun kissa söi häitä pienenä omantun
non. Hän vakuuttaa ettei usko muuta sen kun laskee 
vettä tuohon päälle ja kuulee sen ropisevan. Samana 
lauvantai-iltana oli Jussi nojannut sen pitäjän kirkon 
kiviaitaan hyvin hämäräs jonka väet maalari-Kustaa 
oli nostanut ja vaari passittanut takaisin. Aavistus ja 
kylmät väreet oli kulkenut hänen lävitseen kun väet 
tulla humahti takaisin. Samalla Jussi huomasi kivi
aidan päällä kaksi kiiluvaa silmää, ja valtavat sarvet 
olennon päässä. Olento tuijotti kaameasti häntä. Sil
loin Jussin uskomattomuus alkoi horjua ja hän luuli 
näkevänsä paholaisen. Kuitenkin Jussi rohkaisi mie
lensä ja alkoi puhua sille. Silloin sarvipää pukki oli 
hypännyt aidanpäältä juosten mäkättäen matkoihinsa. 
Eräs Kurjenkylän poika oli monilla reisuilla Härkö
sen rannasta lähdettäissä kirkkoveneellä nähnyt 
erään tytön. Tyttö oli tulisieluinen kaunotar, sen 
poika huomasi, ja heidän katseensa yhtyivät ja he 
näkivät toisensa. Ja mikäs siitä muu alkoi kuin rak
kauden rötkähdys. Pojalle alkoi tapaamisreisut sen 
laajan asumattoman erämaan yli kantosia ja kivisiä 
mäkiä ja pitkin pitkospuita nevojen kohdalla. Tyttö 
varasi itsensä pyhinä kirkkopoluun varteen paime
neen mistä kurjenkyläset meni kirkkoveneelle. Hän 
laulaa helisti niinkuin olisi hopeakelloja soitettu, 
laulo vaikka rakkaus sydäntä kouristi niin että kipeää 
teki, mutta lauloi Kurjenkylän ylpeän emännän kiu
salla että: Heilallani on vinkkeli rati, ja lasista porta-

hakkin, kaikki mua sitten vihaa sian porsahakkin... 
Emäntä motkotti mistähän tuollakin nuota lauluja 
piisaa, miehensä vastasi, se on yhtä täynnä laulamat- 
tomia lauluja kun on kanat munimattomia munia. 
Emäntä aavisteli heidän pojan ja tuon tytön välillä 
on jotakin ja motkotti miehensä perässä kävellessään. 
Mies tiuskaisi kaikkia akkoja hulluttaa jollakin lailla, 
mutta meidän akkaa joka ainuan lailla. Pari näistä 
nuorista kuitenkin tuli. Vihiltä tultua morsian itkes- 
keli, ehkä vähän pelkoj äänkin. Poika lauloi morsia
melleen hurjan luontonsa mukaisesti: Mikset sä An
nani ennen surrut kun surit silloin vasta, kun hevo
nen on tallissa märkänä parressa kun palattu on pap
pilasta.

Kurjenkyläsillä Härkösen rantaan päättyvällä kirk- 
kopolulla ei ollut kirkkovenettä muuta leppäsenmäki- 
sillä. Rajalan vaari meinasi tehdä kiusoja kurjen- 
mäkisille istuessaan jo veneessä sanoen, ei tänne 
ulukojalakaset pääse. Koivula Kurjenmäeltä hyppäsi 
veneeseen sanoen, kärmehellä sisäjalaat on, ja niin 
sinne pääsi kaikki. Makisterin Heikki oli mennyt 
samana pyhänä Hirvijärvelle ongelle. Vaikka oli ihan 
tyven, alkoi ruuhi yhtäkkiä pyöriä keskellä järveä 
mennen rantaa kohden. Heikki tiesi kyllä nyt vie
dään, ja heitti kontin selkäänsä. Rantaan päästyä 
humaus hairasi Heikin vieden Puntasen myllylle. 
Ahtaista raoista vei muttei konttikaan jäänyt. Lou- 
von muori oli kirkossa ja kyllä tiesi nyt hänen leh
määnsä viedään Puntaseen, muttei mahtanut kirkossa 
asialle mitään vaikka olikin iso noita. Puntasen mylly 
oli noitien kokoontumispaikka. Kotiin päästyään 
muori noitu kaikki kylästä viedyt takaisin. Noituus 
oli niin väkevä että muorin lehmä lenti takaisin ja 
makisterin Heikki sen selässä. Villat ja karvat pil
venä perässä, mitä rallit oli sinne koonneet. Vuorisen 
Eetu oli eräänä kirkkaana kesäpäivänä keskellä päi
vää menossa Palomäen taloon ennenvanhaan. Mat
kalla sinne tuli oudonnäköisiä miehiä paljon, nämä 
miehet talutti valtavan suurta sonnia välissään. Vuo
rinen jäi seisoon siihen tienhaaraan. Mäki oikein 
komisi miesten ja sonnin askeleista, ja kukaan ei 
puhunut Vuoriselle mitään vaikka menivät niin 
läheltä ettei aivan koskeneet. Miehet taluttivat son
nin Palomäen navettaan jääden sinne. Seuraavana 
päivänä Vuorinen meni sinne taloon ja kysyi, mitä 
miehiä oli ne kummalliset miehet, jotka eilen toivat 
teidän navettaan suuren sonnin. Isäntä ihmetteleen 
ei heillä ole ketään käynyt, eikä heille ole kukaan 
sonnia tuonut. Vuorinen vakuutti varmasti nähneen
sä, mentiin katsomaan ei ollut miehiä eikä sonnia 
käynytkään. Tässä oli taasen Vuorisen yliluonnolliset 
aistit antanut nähdä toisten maailmojen kulkijoita. 
Sitä Vuorinen miettii, mitä ne miehet sitä sonnia 
kuljettivat mukanansa.
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VANHAA VIRTOLAISTA - TAATIHYPPY

: ■■ ■ >
*

»Ken tahtoo, että ruumiinsa on joustava, jäntevä 
ja terve, tanssikoon!» on vanha Sokrates sanonut. To
sin hänen ajoistaan on tanssi muuttunut, tuskin voim
me ruumiin kehittymisestä puhua nykyaikaisen tans
simisen yhteydessä, eiköhän se liene paremminkin 
ajanvietettä.

Vanhat tanssit ovat virkistäviä tuulahduksia van
hoilta ajoilta. Vielä vuosisadan alkupuolella tanssi
minen kuului jokaisen sivistyneen ihmisen kasvatuk
seen. Tanssiminen oli silloin siroa ja vaati esittäjäl
tään muutakin kuin kävelytaidon ja rytmitajun! On
neksi vuosisadan vaihteen romanttisen sukupolven 
sievistely ja sirostelu on säilytetty nykyajankin ihmi
sen ulottuville. Yhä useammat osakunnat, järjestöt 
ja toverikunnat ovat ottaneet ohjelmaansa vanhat 
tanssit, tanhut ja laululeikit, jotka oikein osattuina 
tuottavat esittäjilleen iloa ja virkistystä.

Tällaisia siroja, ulkolaista alkuperää olevia tansseja 
on tanssittu Virroillakin. Tunnetuimpia ehkä ovat 
espanjalaista alkuperää PAS D’ESPAGNE ja unkari
lainen VENGERKA. Sen aikaiseen tanssiluetteloon 
voidaan lisätä Kehrääjävalssi, Kymmenen kynttä, 
Raatikkoon, Pidätyspolkka, Hoijakka ja Martin Vap
pu muutamia mainitakseni. Vanhat virtolaiset häät 
pidettiin Liedenpohjassa v. —46, jolloin muistien lo
keroista löytyi häätanssi »Vanhaa virtolaista» eli 
»Taatihyppy». Vaikka vanhoista virtolaisista hääta
voista löytääkin vaikutteita sekä Pohjanmaalta että 
Hämeestä, saamme kuitenkin pitää aivan omanamme 
tämän tanssin. Sävelmäkin on säilynyt nykypäiviin 
saakka.

Osanottajia: 9 paria. Askeleet: polkka-askeleita. 
Alkukuvio: Parittain vastakkain solassa, tytöt oikeal
la ja pojat vasemmalla katsomosta katsottuna. Solan 
yläpäässä morsiuspari. (Kts. kuva 1).

1 vuoro: Solan yläpäässä oleva pari no: 1 alkaa 
tanssittaa morsiusparia. Olkavarsiotteella kiinni pi-
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ERKKI KELLOMÄKI

Pihlajaveden reitti, mielenkiintoinen 
matkailunähtävyys

Kosken kohina ja veden virtaus ovat ajattomia. 
Vesi ei pysähdy ajattelemaan, minne se on matkalla, 
vaan pakenee alavirtaan; ja uutta vettä tulee paen
neen tilalle. Tätä ikiliikkujaa katsellessa herää pakos
takin kysymys, mistä ohivirtaava vesi saa alkunsa.

Kaikki alkaa pienestä, suuri jokikin pahaisesta pu
rosta. Pihlajaveden reitti alkaa Keuruun, Multian ja 
Ähtärin pitäjien rajamailta, korkeilta vedenjakaja- 
soilta. On hämmästyttävää, että kolme suurta vesistöä 
saa alkunsa samalta, vain muutaman sadan hehtaarin 
suuruiselta alueelta. Tämän alueen keskelle satava 
tai maasta pulppuava vesi on aluksi onnettoman tie
tämätön, minne se joutuu. Jos virtaussuunta on sattu
malta Pihlajaveden reitti, niin edessä on 90 km matka, 
ennenkuin vesihiukkanen päätyy suuren Tarjanne- 
veden syliin. Tähän matkaan sisältyy mielenkiintoisia 
maisemia: kohisevia koskia, kiemurtelevia jokitaipa
leita ja suuria, tyyniä selkävesiä. Vesihiukkasen mat
ka kestää kauan, ja tällä retkellä se putoaa koko
naista sata metriä alhaisemmalle tasolle kuin lähtö
pisteensä. Seuraavassa emme tarkastele Pihlajaveden 
reitin koko kulkua, vaan sen osan, mikä sisältyy Vir
tain pitäjään.

Laaja, avaramaisemainen Jyrkeejärvi Pihlajaveden 
ja Virtain rajalla peilaa pintaansa ehkä Suomen pi
sintä puuta, Mäkelän mäntyä. Jyrkeejärveltä alkaa 
huima laskumme. Kaksi kilometriä vesi viillättää 
yhtämittaa alaspäin kapeita, kivisiä Vehmaskoskia. 
En tiedä, kuinka siinä venemiehen kävisi. Vehmas- 
järvessä vauhti hiljenee ja jää aikaa katsella maise

maa. Korkeat kuuset Kitusen talon pihan syrjässä 
muistuttavat Martti Kitusen aikakaudesta.

Kituskosken niskalla alkaa hirvittää. Vesi pusertuu 
ahtaaseen uomaan korkeiden kuusien väliin. Kapean 
maantiesillan varjo vilahtaa nopeasti yli. Ennen Mus- 
takoskea on lyhyt suvanto, sitten alkaa taas pauhina, 
varsinkin tulva-aikoina. Kituskosket ovat eräitä rei
tin hienoimpia nähtävyyksiä. Vesi putoaa puolen kilo
metrin matkalla 13 metriä. Joenpolvessa vesi on aiko
jen kuluessa uurtanut pohjoista rantaa, ja kosken kes
kelle on jäänyt pieni saari. Saaren pohjoispuolella 
osa vedestä lepää hetken, ennenkuin se kohisee taas 
pari metriä alemmas.

Vesivoima on kautta aikojen kiinnostanut ihmistä. 
Pihlajaveden reitin molemmat vesimyllyt eivät ole 
koskaan uhanneet koskien luonnontilaa vakavasti. 
Mutta vuosisadan alussa olivat Kituskosket vaarassa 
kuivua. Frencell ja Poika Oy aikoi kahlita kosket 
ja kaivatti yli 500 metriä pitkän kanavankin, jonka 
piti kuljettaa vedet oikotietä koskien ohi niiden 
eteläpuolitse. Mutta koskien luonnontilan onneksi voi- 
malaitcshanke kaatui siihen, ettei yhtiö saanut omis
tukseensa kaikkia koskiosuuksia. Tätä samaa seikkaa 
saamme kiittää, että kosket ovat yhä vapaina. Voi- 
malaitcsmiesten kiinnostus ei ole vieläkään kadonnut, 
vaikka pienlaitosten aika on auttamatta ohi. Pihlaja- 
veden reitin vesimäärä, keskimäärin 5,4 kuutiomet
riä sekunnissa on pieni, mutta riittävän suuri, jotta 
taimenen maha ei jää pohjaan kiinni kuivallakaan 
ajalla. Taimenet ovat käyneet harvinaisiksi, mutta

täen tanssivat neljä polkka-askelta myötäpäivään al
kaen polkaisten vasemmalla jalalla ja seuraava askel 
oikealla ristin jne. (1—4).

2 vuoro: Parin vaihto siten, että tytöt tanssivat kes
kenään ja pojat samoin neljällä askeleella vastapäi
vään. (1—4).

3 vuoro: Oman parin kanssa 8 polkka-askeleella 
myötäpäivään, morsiuspari omalla paikallaan ja pari 
1 tanssien solan alapäähän ja viimeisellä tahtiosalla 
siirtyen rivien viimeiseksi pariksi, morsiusparin sei
sahtuessa omalle paikalle. (5—8). Tämän jälkeen ku
kin pari vuorollaan tanssittaa morsiusparia edellä 
esitetyllä tavalla. Kun viimeinen pari tanssii solan 
alapäähän se ei menekään riviin, vaan jää vastapäätä 
morsiusparia jolloin muodostetaan yhteinen iso piiri 
olkavarsiotteella.

4 vuoro: Piiri tanssii, alkaen vasemman jalan pol-
kaisulla 8 ristipolkka-askelta myötäpäivään ja vasta- 
päivään alkaen vas. ristiin. Lopuksi pysähdytään ta- 
sahypyllä. Muistiin merkitty Virroilla 1959

Liisa Saikkonen

43



niiden ei toivoisi kokonaan häviävän. Kalojen nou
sulle ei ole enää mitään esteitä, kun pari kilometriä 
alempana, Kotalan- eli Vironkoskessa ollut mylly- 
patokin on jo rapistumassa.

Kotalan jälkeen saavutaan laajalle, saaririkkaalle 
järvelle. Sen eri osilla on omat nimensä, eikä yhte
näistä nimeä voisikaan suuren hajanaisuuden takia 
antaa. Korhosselkä, Laalukka, Kylmälahti, Takalahti 
ja suurin kaikista on Uurasselkä. Tämä järvilaby- 
rintti on hyvin mielenkiintoinen. Saaria on kaikkiaan 
noin 50. Jos pienet, halkaisijaltaan alle 100 metrin 
suuruiset saaret jätetään pois, lukumääräksi jää vielä 
26. Suurin saarista, Ohtimus on oma pienoismaail
mansa. Onhan sen keskellä 300 metriä pitkä lähde- 
vetinen lampikin. Se taitaa olla ainoalaatuinen Vir
roilla.

Uurasselän ja Laalukan väliin jää kokonainen kylä, 
Niemikylä, yli 5 km pitkälle, luode-kaakkoissuuntai- 
selle niemelle. Tämä niemimaa on luonnoltaan rikas. 
Sinivuokko kukkii keväisin metsissä, mutta rikkain 
kasvillisuus on säilynyt Majalahden lehmuslehdossa. 
Aisapuun kokoisia niinipuita on useita kymmeniä.

Tätä rikasta järvimaisemaa ympäröivät mahtavat 
vuoret. Idässä Kotavuori ja Isonmännynvuori, mutta 
kaakossa siintävät Takavuoret ovat korkeimmat. Nii
den huiput kipuavat sata metriä aaltojen yläpuolelle. 
Takalahden rantakalliot ovat Torisevaakin komeam
mat.

Uurasselältä vedet virtaavat verkkaisesti Tuuravir- 
taa pitkin Hauhuuseen. Matala Hauhuunjärvi on tun
nettu suurista kalasaaliistaan. Naurissalmen jälkeen 
tullaankin jo Tarjannevedelle. Siellä laivatkin sei- 
laavat.

Pihlajaveden reitin loppuosa on moottorivenekel- 
poinen Kotalaan saakka, sillä onhan Tuuravirran ka
rikot perattu muutama vuosi sitten. Kuitenkin vain 
harvat veneretkeilijät ovat löytäneet tämän reitin. 
Matka Virtain Kirkkorannasta Visuveden kautta Ko
talaan saattaisi kiinnostaa matkailijoitakin, ja Kota
lan pysäkillä voi nousta junaan.

NOLLA

MUIN AISURHEILU
Ammunta jo mainittu. Muita muotoja: sormikou- 

kun, kissanhännän, väkikalikan, niskanuoran ja köy- 
renveto, väkikiven, tervatynnyrin ja hevosen nosta
minen sekä ristasäkin nostaminen maasta hampain. 
Hyppyjä: airan ja puron ylitte, tynnyrihyppy, pahim
massa tapauksessa toisen nenänkatolle hypyt. Heitot: 
kiven, pallon, seipään heitot, pukarin ulosheitto, pili- 
pun, pallon ja kiekcnlyönti. Paini — sylipainia, nyrk
keilyn harrastaja — tappelu-mies. Hiihto: takaa- 
ajettavana karhu, susi, hirvi tai — nainen. Mäjen- 
lasku: maharolliset ja maharottomat mäet, poikkeuk
sellisesti myöskin talon katolta. Luistelu •— heikolla 
jäällä ihan niinkun nykkin, naisilla etuoikeus. Nai
silta vähemmän suosittu. Soutu — yksin, mutta mie
luummin kaharen. Kirkkovenesoutu erikseen. Uinti 
— Aatamin puvussa ehkä Eevankin. Pohojasaven 
sukeltaminen syvältä poikain erikoislaji. Ratsastus — 
vähemmän käytetty kilipailuna ainakin miesten kes
ken. Miekkailu — yksinoikeus sotaväjellä.

Alun toistasataa vuotta sitten oli Leo Manu perä- 
kunnan huomattavin suksi- ja luistinmies. Suorituksia: 
lasku talon katolta veronperästä kaatumata. Luistelu 
Ruoveen kirkolta kolomessa väärtissä, välillä virta- 
paikkain takia maihinnousu pari kolome kertaa. — 
Painiana myöhemmin esiintyy Antti Raivio Alavuren 
kasarmilla. Kokopäiväsen jaakopinpainin aikana kar- 
siintu vihiroon kaksi kukkoo tunkiolle: Antti ja Läski 
Konsta, väkevän Matin poika. Näiren välillä ratka- 
seva puristelu kumpi ompi parempi. Koko komppania 
vahtas silimä kovana, kuinka isokonsta nosti Antin 
ylös maasta, niettä sillei ollu mittää sanomista. Viim- 
mein täytykin pienemmän pyytääk korreesti: annap- 
pas minunkin varpaitteni vähä koskettaa maata. 
Niimpian kun isopoika laski toisen jalaat maahan, se 
itek kans keliahti seläälleen. Mestaruus riiraton. •— 
Naisurheilun erustajana voiraan mainita Maatian 
emännän kävely kattamattoman kaksikerroksisen 
tuparakennuksen katolla kahavitarjotin käressä kur
kihirsi päästä päähän.
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JUHO RAITTINEN

TUKKA LYHYENÄ LUKUSILLE
Autoja viilettää Kuruun päin, kiire näyttää olevan 

— ties minne, ■—• ei entisajan hevosjonoja, ei luisti
min kiitäjiä. Ovat ajat muuttuneet. Jos uskaltaisin 
verrata entisajan joulua nykyiseen, sanoisin sitä pal
jon hartaammaksi. Joulupukki oli vallan tuntematon, 
en muista siitä mitään puhutun. Joulun pyhinä eri
koisesti luettiin ja laulettiin, soitettiin hartaita säve
liä.

Lukuharjoitukset alotettiin usein ennen joulua, että 
jo jouluna sais luvun luistamaan, sillä joulun jälkeen 
oli lähellä kinkerit eli lukuset. Aapista ei ollut, minkä 
mukaan näin jälkeen päin ajatellen olisi opiskelu 
tullut helpommaksi. Lutherin Vähä Katekismusta 
vaan oli koetettava tavata ja muodostaa sanoiksi. 
Tenavatkin tavailivat, pitihän häjympienkin osata 
ulkoa ainakin kymmenen käskyä ja sisältä oli myös 
välttämättä osattava. Kinkeriluvut oli otettava vaka
vasti. »Mitenkä sinun kanssas sinne menee, jos tietää 
sinun joutuvan pöydän alle pappien syljettäväksi?» 
näin sanottiin. Jos kinkeripäivän aattona osasi läk
synsä, sai uudet saappaat. Minua onnesti silloin v. 
1898, mitä tässä muistelen. Sain saappaat, tosin myös
kin joukon huomautuksia asioista, mitä piti tarkistaa.

Lukusista käytettiin sellaistakin nimitystä kuin 
tukkajuhlat, kas tukkakin oli lyhennettävä kinkeriä 
varten. Isä leikkasi tukkaani kysellen, olisiko syytä 
jättää pitempiäkin hiuksia. Toivoin, ettei jätetä, kun 
kerran olin jo saappaatkin saanut. Isä uskoi, ettei 
mitään hiustupsuja päässäni tarvita, sitä parempi, 
mitä lyhyemmäksi tukka leikattaisiin. Lammasraudat 
eivät olleet tukan leikkaamiseen parhaat työvälineet. 
Kävi niin, että lipsahti korvastani pala. Verta vuoti 
kauheasti. Tuli pojalle itku silmään, miten aamulla 
mennä kinkereihin. Isä vain sanoi: »Ei tässä mitään, 
siellä on paljon samanlaisia poikia». Heikko lohdutus 
eikö totta!

Kinkerit oli silloin Törmä-Tyrköllä. Tunteet ailah- 
telivat milloin pelon, milloin miehekkyyden alueilla. 
Viime mainittua varsinkin saappaat korostivat. Ennen 
meitä tulleita oli paljon. Ajan rakennustyylin mu
kaan oli pihapiirssä runsaasti erillisiä rakennuksia, 
näytti olevan hevosia, missä oli sopivaa paikkaa. Tuo
reen havun ja juuri paistetun ruoan tuoksu tuntui 
ulos asti. Sisällä oli seinän vierellä olevat penkit 
täynnä eli varattuna. Uunilattian puolella oli seisojia, 
sillä siellä oli vähemmän istuimia.

Pojanvesselit seisoskelivat ja tarinoivat, mitä kukin 
oli lukenut ja miten paljon. Olipa yksi ja toinen kuul
lut läksyjen kuulustelijoista: — Jos sen ja sen eteen 
joudut, kyllä hiki on. — Tätä sanottiin ennen kaik
kea opettaja Laukkasesta. Eikä ihme, sillä hän oli 
vastuussa tästä piiristä ja tunsi, miten täällä luku
taito edistyi. Etenkin vanhemman väen keskuudessa 
se oli heikkoa.

Tuvan ovi aukeni ja tuotiin valtavan suuri kirja 
pöydälle. Joku kuiskasi: — »Unilukkari». Juhlan tun

tu oli täydellinen. Hetken kuluttua astui sisään ro
vasti, hänen perässään pastori, kanttori Tuomas Pel
tonen, suntio sekä opettajat Laukkanen ja Keskinen. 
Muut asettuivat pöydän taakse, mutta opettajat pöy
dän päähän. Rovasti ilmoitti virren ja kanttori alotti 
komealla äänellään. Tämän jälkeen rovasti piti alku- 
rukouksen, minkä aikana kansa polvistyi lattialle. 
Seurasi virsi ja ilmoitus: Rippikouluun aikovat mene
vät kamariin pastorin kuulusteltavaksi. Isä oli kerto
nut, että meidät huudetaan alkupuolella. Meille 
sanottiin: Kanttori Peltosen eteen lukemaan! Kant
tori kai näki hämmästyksen^ koska kysyi leppoisasti: 
Joko sinä olet lukenut? Isä luetettiin ensin, ja minulle

jäi aikaa selvitellä hämmästystäni, mihin oli kolme 
syytä: läksyn kuulustelu, uudet saappaat, leikattu 
korva, jos sen sittenkin joku huomaa. Vähitellen 
minunkin kuulusteluni alkoi. Sain lukusetelin, mihin 
tehtiin joitakin merkintöjä. Jännitys oli ohi. Oli mah
dollisuus seurata niitä, jotka parhaillaan olivat taito
jaan näyttämässä. Monille oli silloin vielä lukutaito 
vallan vieras. Muistan, miten jotkut hieroivat sil
miään, kai peittääkseen toivottomuutensa. Ei kinke- 
rille ketään väkisin tuotu, mutta joitakin kyllä vaka
vasti kehoitettiin.

Ankarana päivänä kinkereitä pidettiin. Siitä sanon
ta: Kolme on kovaa vuodessa ohrariihi, siantappo ja 
lukukinkerit.
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EINARI VUORELA

JOULUAATTO
(Salokylässä)

Äiti rattoisasti häärii uunillaan. 
Pikkusiskot leipoo, paistaa kakkujaan. 
Rukit, kerinlaudat mummo loukkoon vie. 
Saunaa vaalimassa ukkivaari lie.

Puhtautta hohtaa pirtin lattia.

Kirkkautta säikkyy joka ikkuna.

Liina pellavainen pöydällä jo on.
Himmeli on tuotu orteen laipion.

Linnuille on viety lyhde seipääseen.

Hepat törmää pihaan heinäkuormineen. 
Ajokit viedään talliin, riisutaan kuolaimet. 
Kauraa tuodaan soimeen runsaat annokset.

Halli haukahtelee, minkä ennättää.

Pojat riihen takaa kuusta lennättää.
Syrjään sysätään nyt turha touhu muu.
Pian jalassansa seisoo joulupuu.

Päättyneet on viimein monet askareet. 
Ruokittu on karja, tuotu puut ja veet. 
Alkaa hämytellä, tummuu metsämaa. 
Saunan ovesta löyly pilvenä kohoaa.

Väet keräytyvät pirttiin vihdoinkin. 

Käydään juhlapöytään mielin rattoisin. 
Kynttilät sytytetään, kuusi säteilee. 

Jouluvirren harras sävel hymisee.
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TAMPEREEN SANOMAT 
Lauwantaina syyskuun 23 p. 1911

Inkerin kallio
Kauneinta, mitä Wirroilla on matkailijalle näyt

tää, ovat sen kulkijan silmältä metsän peittoon kät
ketyt, Tampereelle johtavan maantien varrella olevat 
Torisevat. Lähellä olevaa maantietä kulkeva ei voi 
aavistaa, mikä kaunis hänellä on lähellään vain jon
kun metrin päässä. Mutta virtolainen sen tietää ja 
hän näyttää sitä ylpeillen matkailijalle. Hänellä on 
siellä paljon muistoja, joista tarinat kulkevat mies
polvesta toiseen. Ja sen, joka nuo tarut kuulee illan 
hämärässä, kun seutu näyttäytyy vain ääriviivoissaan, 
ja mielikuvitus saa kulkea vapaana todellisuuden sitä 
kahlimatta, hänet tarinan kulku tempaa mukaansa. 
Näistä Torisevien tarinoista on ehkä kaunein Inke
rin kallion tarina.

Tapahtuma-aika on epätietoinen, toiset väittävät 
sen Suomen sodan aikuiseksi, mutta useimmat merkit 
viittaavat siihen, että se olisi keskiaikainen, varsinkin 
tarinassa esiintyvä Kurkinimi. Keskiaikahan muu
tenkin loi niin paljon salaperäistä ja mystillistä. Myös 
tapahtumapaikasta ollaan eri mieltä, mutta Leponie
messä, jossa oli yksi Virtain ensimmäisiä taloja, ja 
joka paikka jylhyytensä takia soveltuu kertomukseen, 
lienee varmimmin sattunut.

Siellä aatelisneito Inkeri Kurki, joka oli tuli
sesti rakastunut erääseen talonpoikaan, mutta aatelis- 
vereen ei saanut sekoittua mitään alhaista, ja näin 
ollen neidon rakkaus oli aivan toivotonta. Hänen 
rakastettunsa lähti sotaan ja kaatui siellä. Tyttö oli 
häntä joka päivä odottanut palaavaksi kotiin, mutta 
sitten, saatuaan tiedon kuolemasta, muuttui odotus 
katkeraksi, sydäntä raastavaksi suruksi. Joka ilta 
kävi hän kallion huipulla, polvillaan ollen rukoillen

anteeksi tekoansa, ja viimein eräänä kuulakkaana 
syysyönä heittäytyi hän kolmannen Toriseva-järven 
synkkään veteen. Vielä näkyvät kalliosta tytön pol
vien jäljet, ja kuutamoisena yönä voi mielikuvituk
selle vapaa ihminen nähdä neidon haamun rukouk
seen vaipuneena ja kuulla lohdutonta, haikeata vali
tusta Inkerin kalliolta.

Seistessä Toriseva-järvien rannalla ja muistellessa, 
että ennen ikihongat ja kuuset peittivät nuo jylhät 
kalliot, jotka äkkijyrkkinä syöksyvät veteen, ja kun 
muistelee, mitä aiheita runoilijat ja taidemaalarit 
ovat sieltä saaneet, johtuu mieleen Inkerin kallion 
tarina. Sen on Suomen kansa luonut Virtain ihanista 
järvistä.

JOULUTERVEHDYS VIRROILTA

iiMIIIMHHNMIIIMmillllHIIIIIIIIUIIIIinillllllllllllllMIIIIIIIIIIIIUIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIinillllllllM^^
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VIRTOLAISTA
TYÖTÄ

ARKEEN JA 
JUHLAAN

f

VIRTOLAISTA SANAMFARSINTAA

Jatkoa siv. 22

— Hakekaah poiat taas niitä sihivilähakoja lypsä
jälle!

— Hankki meleki hiki tullap paimempoian jänistä 
lammaslaumaan jaakatessa.

— Harvaksi pakkaa jäärä hamppu kaharestikkin 
kylvettynä.

— Harvon tekijää kiitetään, miniää ei koskaan.
— Hai herra rovasti, siittä meirän poikavainaasta 

olis tullut pappi, josse olis eläny, eise lukkeet taita- 
num mutta muuten oli ihan kun rovasti.

— Haukka perii riihimiehen homehtuneessa oho- 
rariihessä.

— Haisussa kasvaa joh vaan ollas saattaa.

— Hampaansap purottaa kirveskin pakkasella.
— Herra tautia lisäkköön!
—■ Herrolle ja hullulle ei saa näyttääk keskitekcsta 

rcskaa.
— Hiliaa penskat henttarissa taikkama pan runtin 

kiinni!
— Hituneen syörystä pernosta tullee kesäksi palio 

perhosia.
— Hirveitäkin jäläkiä rehevää mettän kulukia.
— Himpeetä kastuminen tuhunusateesta.
— Hinskelit jäi housujen purotessa.
— Hyvänsaattonen (kisällikin) tekkee jo siilon 

kun toinen vasta opettelee.
— Hei huriaa kum muori keriää!
— Hohoi ja jaa, kukahan minukkin saa? — saa 

sekin aika pirun joka munkin saa!
— Hamppu ja karahka lujia mailimaa vastaan.
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smukavammin
sähköllä Smukavammin

sähköllä (S mukavammin
sähköllä

mukavammin
sähköllä

mukavammin
sähköllä

On tainnut tulla kerrotuksi jo ennenkin, ettei sähköliesi 
haise eikä räjähdä, sen olo keittiössä turvaa perhesovun — 
kellä niitä kuivia pilkottuja puita liiterissä aina riittäisi. 
Vaikka lapsi sormeilisi sitä vanhempien poissaollessa ei 
vahinkoja tapahdu, pieni ylimääräinen lisä sähkölaskuun 
kenties.

Sähköllä keittämisestä ja paistamisesta ei enää juuri kan- 
nattaisikaan puhua, sillä 9 emäntää kymmenestä käyttää 
jo sähköliettä; se kymmenes taas en niin vanhoillinen, että 
sukupolven vaihtoa täytynee odottaa.

Mutta käsi sydämelle, isännät:
Vieläkö teidän emäntäväkenne juoksee kipeillä jaloillaan 
keittiön ja kellarin väliä, kun jääkaappi (saati jos vielä 
olisi pakastekaappikin) keittiön nurkassa säästäisi ne as
keleet.

Vieläkö emäntänne kylmästä sinisenä hakkaa kesällä jää- 
kasasta maidon jäähdytyksen tarveaineet kun maidonjääh- 
dyttimen ostamisella saisitte tyytyväisen emännän, joka 
aiheesta olisi ylpeä 1. luokan maidosta kesähelteelläkin 
(syyskuun helteistä puhumattakaan, kenellä silloin enää 
kasassa sulamatonta jäätä olisi).

Smukavammin
sähköllä

Inansa aikaansa edellä elävät isännät ovat huomanneet, 
että puun voi myydä. On siirrytty sähkölämmitykseen, 
jonka etuja itsekukin vanhoillaan ähräävä voi kysyä valis
tuneelta naapuriltaan.

6 mukavammin
sähköllä

VÄHÄN ON TOIMIA, JOITA EI VOISI TEHDÄ MUKA
VAMMIN SÄHKÖLLÄ
ja niihin vähiin vanhanaikaisiin emme haluakaan tulla osallisiksi.

Soittakaa, kirjoittakaa, käykää. Ei neuvottelu vielä mitään 
maksa.

KOILLIS-SATAKUNNAN SÄHKÖ OY
934/5225



PALOVAKUUTAMME
paikallisessa vakuutuslaitoksessa seuraavista 
syistä:

1. Vakuutusmaksut ovat halvemmat kuin 
kaupunkilaisissa yhtiöissä

2. yhdistys maksaa voitoistaan verot omaan 
kuntaan

3. avustaa kuntamme palosuojelutyötä mah
dollisuuksiensa mukaan

VIRTAIN PALOVAKUUTUS- 
YHDISTYS

Toimisto Virtain Säästöpankissa tiistaisin ja 
torstaisin klo 9—12, puh. 5334, iltaisin 56510

Joko Te olette järjestänyt ra- 
ha-asioittenne hoidon käte
väksi ja nykyaikaiseksi?

Joko Teillä on uusi käyttötili 
säästöpankissa?

Käyttötilin talletusshekillä 
voitte maksaa kuten käteisel
lä rahalla. Käyttötilin shekki
vihko mukananne olette aina 
maksuvalmis.

— osuva valinta —

SUOMENSELÄN AUTO
Virrat - Puh. 5420

AUTOJA :
• RENAULT • JALTA
• VOLGA • MOSKVITSH
• ZETOR-TRAKTOREITA

ESSO-HUOLTO JA KORJAAMO

Varaosia ja tarvikkeita

VIRTAIN TILITOIMISTO
Virrat - Puh. 5505 

Saarelman talo

Y-VAKUUTUSASIOIMISTO
Jättäkää kirjanpito-, tilinpäätös- ja veroasianne 

hoidettavaksemme
VIRTAIN SÄÄSTÖPANKKI



Viime vuoden lopulla tehdyn sopimuksen mukaisesti siirtyi 
Oy P. G. Holm Ab:n osakekanta Kutomo & Punomo Osake
yhtiölle. Ensimmäisen yhteistoimintavuoden päättyessä lau
summe parhaat kiitoksemme Killinkosken tehtaan työnteki
jöille ja toimihenkilöille vuoden aikana poikkeuksellisen 
vaikeissa olosuhteissa suoritetusta erinomaisesta työstä. 
Uskomme, että suoritetut rakennus- ja uudelleenjärjestely- 
toimenpiteet luovat paremmat olosuhteet tulevaisuuden 
työskentelylle.

Kiitämme Virtain kuntaa, yrittäjiä ja kuntalaisia meille 
»uutena tulokkaana» osoitetusta luottamuksesta ja saamas
tamme tuesta.

Yhtiömme toiminimi tulee vuoden vaihteessa samaistumaan 
tavaramerkkimme kanssa Siksi toivotamme kaikille virto- 
laisille ja erityisesti omalle väelle
HYVÄÄ JOULUA ja MENESTYSRIKASTA VUOTTA 1969 
uudella toiminimellämme



VIRTAIN APTEEKKI
Virrat - Puh. 5306

SEKATAVARAKAUPPA
EERO LEHTOVAARA

Liedenpohja - Puh. Tulijoki 56 115

VIRTAIN PUUNJALOSTUS
VELJ. VIRTANEN

Puh. 5323

HYVÄÄ JOULUA
asiakkailleen ja jälleenmyyjilleen toivottaa

HEIKKI SUNTILA
Tilauksesta alan tuotteita Virrat - Puh. 5294

VIRTAIN PESULA
Puh. 5417 ERKKI KOSKINEN

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta
Virrat - Puh. 5301 ja 5336

VIRTAIN OPTIIKKA
Nurmisen liiketalo
Virrat - Puh. 5492

ERKKI JOUTSENJÄRVI 
SEKATAVARAKAUPPA

NÄKÖTARKISTUKSIA
Kurjenkylä - Puh. 5754

KIVENRAIVAUS JA LOUHINTA
PAULI SYRJÄNEN RAKENNUSLIIKE
Virrat - Puh. 5248 JUNNIKKALA & SIHVONEN

Virrat - Puh. 5304

Kivenraivausta - Maankaivua - Kallionlouhintaa

VALOMAINOSASIOISSA ottakaa yhteys meihin: 
se kannattaa VÄÄNÄNEN & KUMPP. 

PUTKITYÖLIIKE
Virrat - Puh. 5155

• ÖLJYPOLTINHUOLTOLIIKE

Puh. Virrat 934/5250
Suorittaa kaikkia alaan kuuluvia töitä



HARJUN SEMENTTIVALIMO
TAPANI KORO

Virrat - Puh. 56 419

KELLOSEPÄNLIIKE 
T. N. YKS-PETÄJÄ

Virrat - Puh. 5120

AUTOKORJAAMO 
TAUNO MÄKINEN

TUOMISTON KENKÄ
Virrat - Keuruu

Kotala - Puh. 5919 Suosikaa yksityistä yritteliäisyyttä

KYLLIKKI TAPANAINEN 
SEKATAVARAKAUPPA

Kurjenkylä - Puh. 5722

PENTTI KANGASAHO 
SEKATAVARAKAUPPA

Kotala - Puh. 5941

PARTURILIIKE 
VELI-PEKKA VIRTANEN

VASKIVEDEN TALOUSKAUPPA
Vaskivesi - Puh. 56936

Virrat MYYMÄLÄAUTO
Eduksenne K-kaupasta

VIRTAIN OSUUSMEIJERI
Virrat

RAKENNUSTOIMISTO
PENTTI RAISKI & KUMPP.

Puh. 5144 Virrat - Puh. 5251

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta
toivottaa asiakkailleen

RADIO - TV - KOTITALOUSKONE - 
SÄHKÖTARVIKEMYYNTI

/

"liAlyijä&i* tutit.

HUONEKAIU-
JA
VÄRILIIKEK

Virrat, puh. 5260 - Alavus, puh. 20 129 - 
Lapua, puh. 31 885

HUOLTO:
LUXOR - SUOMEN SIEMENS - 
GRUNDIG - HELKAMA - SLEV

KODINPISTELIIKE

VIRTAIN SÄHKÖHUOLTO
S. HARTTUNEN - Puh. 5451



VIRTAIN SEUDUN OSUUSKASSA

virta
VALTUUTETTU VALMET-PIIRIMYYJÄ

UNION-HUOLTO ASEMA

KORJAAMO

MAA- JA METSÄTALOUSKONEET

MAANSIIRTOKONEET

VARAOSAT

VIRTAIN KUMI KORJAAMO
Virrat - Puh. 5207

VIRTAIN KIVIVEISTÄMÖ
KEIJO KIVEKÄS

Virrat - Puh. 5211



KILLINKOSKEN APTEEKKI
Killinkoski - Puh. 35

KILLINKOSKEN AUTO OY
SHELL-HUOLTO

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

TOIVO MÄKINEN 
SEKATAVARAKAUPPA

Killinkoski - Puh. 66

PARTURI-KAMPAAMO
EILA HÖMMÖ

Killinkoski

HALPA-AITTA
Killinkoski

KENKÄ JA SUKKA
KERTTU RAITTINEN
Killinkoski - Puh. 59

SIMO YLÄ-SOINI 
SEKATAVARAKAU PPA
Toisvesi - Puh. Killinkoski 13

ESKO SAARIMÄEN 
AUTOKORJAAMO

Toisvesi - Puh. Killinkoski 108

KANSAN LEHTI - SINUNKIN LEHDEKSESI
Kotiseutummekin — Virtain — tapahtumista kertoo Kansan Lehti
uutisin kuvin, artikkelein

OTA YHTEYS Virrat 5239 TYÖVÄEN JOULULEHTI kotien joululukemistoksi

HANKKIJAN MYYNTI
JA HUOLTOKORJAAMO

Virrat - Puh. 5410 ja 5470

SEKATAVARALIIKE
MARJA KAIDESLAMPI

Jäähdyspohja - Puh. 56 715

VIRTAIN KULTA JA KELLO
P. MIKKOLA

Virrat - Puh. 5370

T:MI HITSAUSPALVELU
MARTTI MÄNTYNEN

Virrat - Puh. 5488

Hitsaus- ja sorvauspalvelua



KOKO PERHEEN VAATEHTf MOSTA
• MIELEISET JOULULAHJAT

• LÄMPÖISET TALVIASUSTEET
• EDULLISEEN HINTAAN

VAATETUSLIIKE E. TAMMINIEMI
VIRRAT - Puh. 5388

PUTKI-VILLE
VILHO VEHMASAHO

Puh. 5423

Suorittaa kaikkia alaan kuuluvia töitä

UUSI VAATETUS %
Virrat - Puh. 5305

VIRTAIN KEHRÄÄMÖ
VIRTAIN KUKKAKAUPPA

Virrat - Puh. 5113
Puh. 5164

Kukkia ja seppeleitä

SULO KORPINEN
Virrat - Puh. 5379

KAMPAAMO
HILKKA KYTÖNI EMI

Autopeltien korjausta ja maalausta Virrat - Puh. 5163

HATTU ASU
MODISTI ESTERI NIEMINEN Puh. 5258 
Virrat As. Oy Virtain Rantatie B, II kerros

Muodikkaiden hattujen valmistusta
Hyvä valikoima lakki- ja kaulusturkiksia

HYVÄÄ JOULUA asiakkailleen toivottaa

LENINKILIIKE AINO RANTANEN
Virrat - Puh. 5459

KAMPAAMO IMPI SATAMO KENKÄKAUPPA JA KORJAAMO
PARTURILIIKE PIRKKO SATAMO

Virrat - Puh. 5356

ESKO TÖYRYVUO
Virrat - Puh. 5210

MONEN ALAN ERIKOISLIIKE

(Ttbh -huolto virrat
I\| D/l PENTTI MOISIO

Kahvioineen - Puh. 5460
Autoalan tarvikkeita

KONETARVIKE
Virrat - Puh.5432

DATSUN - DODGE - MOSKVITS



Toivotamme asiakkaillemme
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta

PUKUPISTE

JUNTUSEN VALOKUVAUSLIIKE

VIRTAIN VALOKUVAUSLIIKE
Virrat - Puh. 5106

VALOKUVAAMO — KUVAVALMISTAMO 
VALOKUVAUSTARVIKEKAUPPA

Liikkeeni nyt täyttäessä

VIRROILLA 40 VUOTTA

kiitän saamastani luottamuksesta. Toivon edel
leenkin saavani palvella hautaus- ja kukka-alan 

tehtävissä.

P. N. JÄRVI

VIRTAIN PAPERILIIKE JA 
KEMIKALIO

TERTTU LETONMÄKI

Virrat - Puh. 5398

KÖYSI OY
Virrat - Puh. 5507

METALLITEHDAS
VÄINjfV

TVYRYVUO
Virrat - Puh. 5286

Toimialaamme kuuluvat jalometalliteollisuuden 
puoli- ja täysivalmisteet sekä metalliteollisuuden 

alihankinnat.

Kylmä- ja kuumapuristusta sekä galvanointia.

Kodin ja huvilan taonnaisia sekä tilaustöitä
Virrat - Puh. 5484 SEINÄJOEN KIRJAPAINO

Seinäjoki - Puh. 23 440

T:MI MAUNO NURMINEN
Virrat - Puh. 5327 ja 5231 Korkealaatuisista painotuotteista tunnettu 

kirjapaino- ja lehtitalo

FIAT-piirimyyjä

YLIVOIMAISESTI SUURIN 
SANOMALEHTI 

POHJANMAALLA
TARKASTETTU LEVIKKI 
57.497 KAPPALETTA



Seinäjoen Kirjapaino 1968


