


TULE JOULU KULTAINEN

JOULUVALOT OVAT SYTTYNEET SOKOKSESSA. 
ON JÄLLEEN TULLUT AIKA LÄHTEÄ 
JOULUOSTOKSILLE. LAAJOISTA 
TAVARAVALIKOIMISTA ON HELPPO 
LÖYTÄÄ KAIKKEA -

LAHJAKSI JA JOULUPÖYTÄÄN

-KAIKKI SAMAN KATON ALTA.

TERVETULOA SOKOKSEEN-
SOKOS-JOULUSSA ON RUNSAUTTA.

VIRTAIN KAUPPAKUNTA - S O K O S

VILENIN LEIPOMO
Virrat - Puh. 5290

HOTELLI TARJANNE
Virrat - Puh. 5454

HYVÄÄ JOULUA JA

Leipomomme valmistaa kaikkia alan tuotteita
ONNELLISTA UUTTA VUOTTA 

toivotamme asiakkaillemme

VILJO KOKKO
Virrat - Puh. 5452

KAUNEUSHOITOLA MUOTI- JA KÄSITYÖLIIKE KIVISTÖ
BRITTA YKSPETÄJÄ Virrat - Puh. 5166

Virrat - Puh. 5493

HYVÄÄ JOULUA JA MENESTYKSELLISTÄ 
UUTTA VUOTTA

Alan erikoisliike

Kasvo-, käsi- ja jalkahoitoa - Hierontaa VIRTAIN KIRJAKAUPPA
Tilauksesta myös iltaisin Virrat - Puh. 5367



Joulua
Paketillinen jouluiloa. Sitä on nyt meillä 
valittavissanne enemmän kuin koskaan aikaisemmin: 
pieniin paketteihin ja isoihin paketteihin, 
vähällä rahalla ja avokätisesti, aivan harkintanne 
mukaan. Myös monet kätevät palvelumuotomme auttavat 
iloisen juhlan valmisteluissanne.

Xf- PIKAMYYMÄLÄ
Xh TEX - OSASTO
Sh JALKINEOSASTO

Xh KEMIKAALIOSASTO
X}- RAUTA- JA TALOUSTAVARAOSASTO
Sh RENGAS - BAARI

Sh HYVÄÄ JOULUA - JOULUHYVÄÄ

TAVARATALO E ° „ VIRTAIN" 
OSUUSKAUPPA MYYMÄLÄT

Toivotamme asiakkaillemme 
JOULURAUHAA JA ONNEA VUODELLE —70

KELLO- JÄ 
KULTASEPÄN- 

LIIKE
TOIVO AHOLA

Virrat - Puh. 5293 
Linjatalo

KEMIKALIO
HELENA

SALME AHOLA

Virrat - Puh. 5550 
KOP ai talo

MATTILAN SÄHKÖ
Virrat - Puh. 5466

A-RYHMÄN URAKOITSIJA

RADIO- JA TV-HUOLTO

KOTITALOUSKOJEKORJAAMO

KESKUSANTENNIURAKOITSIJA

• SÄHKÖ- JA RADIOMYYMÄLÄ

Toivotamme asiakkaillem me 

HYVÄÄ JOULUA JA

ONNELLISTA UUTTA VUOTTA 

Säästöhintam yy mätät

VIRTAIN LIHA JA HERKKU
I Puh. 5453 ja II Puh. 5553

• MYYNTI

• KORJAAMO

• VARAOSAT

VIRTAIN AUTO
Puh. 5427

RUHALAN AUTOKORJAAMO
Puh. 2627



VERNERI LIINAMAA

Virtain kirkon 
alttaritaulua katsellessa

Punapäärmeet aamun pilvien 
maan purppiiroivat, 
ja laulut lintujen herääväin 
taas riemuiten soivat 
kuin viestit hetkien heleäin 
ja onnekaiden,
ketoruusujen tuoksuja tuuli tuo 
yli kukkivain maiden

Mutta Maria itkee, itkee vain 
nyt aamuna tänä, 
kun kaipaus raastaa sieluaan 
niin viiltävänä
kuin miekka sen olisi lävistänyt 
viiltävin terin:
hän on ristin varjossa vavissut 
ja uupunut perin.

Miten maallinen itku, himmentää 
noin silmät voikaan!
Ei koskaan luule katsovansa 
Kuin enkelin siivin Maria käy 
valon aamuun suureen, 
ja ruusut ihanat puhjenneet 
ovat ristin juureen.
On niinkuin Mestarin hymyily 
maan kirkastaisi, 
ja Pääsiäishuomen katseestaan 
ikiloistonsa saisi, 
hän Ihmisen Poikaan.
. . . Soi lempeä ääni; "Maria!”
"Oi Rabbuuni, Sinä!”
Päätä pyhää säteet kiertävät 
nyt kimmeltävinä.

”Älä koske minuun”, kuiske soi,
"oi Maria, juokse
ja kerro mun heräämisestäni,
mene veljeini luokse!”
. . . Kädet syntiset ei tulta taivaista 
eikä maan tomu kestä, 
vain rukous taivaalle kohotkoon 
joka sydämestä!
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Ihmiskunnan iloitessa suurista tie

teellisistä saavutuksista se unohtaa 

varsinkin vähempiosaiset maan eri 

kolkissa, joiden elämää voitaisiin teh

dä edes hivenen siedettävämmäksi 

niillä suurilla summilla, mitä nyt ra

haa uhrataan tekniikan kehitykseen, 

ja kuitenkaan ihminen ei tiedä, mikä 

on lopputulos tästä kaikesta. Onko 

hänen tuhottava itsensä mielettömyy

dessään vai löytääkö hän tällä kai

kella ratkaisun arvoituksellisuuteen, 

joka on jäänyt häneltä saavuttamatta. 

Ihminen älköön kuitenkaan unohtako 

pienuuttaan ja rakkautta lähimmäi

siään kohtaan. Virtain joulu haluaa 

puolestaan jo kahdennentoista kerran 

lähentää virtolaisia, heidän ystäviään 

ja tuttaviaan kotiseutu- ja jouluaihei

silla kertomuksillaan, jotka monelle 

tuovat monet muistot menneisyydestä 

ja valottavat myös nykyisestä elämäs

tä heille, jotka ovat menneet muualle 

olosuhteiden pakosta kenties, mutta 

eivät voi unohtaa ja kieltää virtolai- 

suuden vaikutusta, joka monelle on 

tunnistamaton, mutta toisille läheinen 

ja lämmin.

VIRTAIN JOULU TOIVOTTAA KAIKILLE LUKIJOILLEEN RAUHAISAA JA ILOISTA JOULUMIELTÄ.

Virtain Joulu
1969

KUSTANTAJA: Virtain Opettajayhdistys — Virtain Seura

TOIMITUS: Heikki Heikkilä (vastaava ja kuvittaja), Kauko 
Jokisalo (toimitussihteeri ja taloudenhoitaja), 
Vilho Ala-Nojonen, Ilmari Lähteenmäki, 
Paavo Määttänen, Anja Ylä-Soini

ETUKANSI: Heikki Koro

TAKAKANSI: Virtain kirkon katto-ornamentti
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”HÄN, JOKA EI, VAIKKA HÄNELLÄ OLIKIN JUMALAN 

MUOTO, KATSONUT SAALIIKSENSA OLLA JUMALAN KAL

TAINEN, VAAN TYHJENSI ITSENSÄ JA OTTI ORJAN MUO

DON JA TULI IHMISTEN KALTAISEKSI.”

Fil. 2:6, 7.

RIEMUISAA JOULUAIKAA

SEIMEN LAPSEN SEURASSA KOTEIHIMME!

VIRTAIN SEURAKUNTA

Kuluneen vuoden aikana on kehitys pitäjässämme jatkunut entistäkin vireämpänä, ja tuleva vuosi tulee to

dennäköisesti lopullisesti näyttämään sen, että Virrat on oleva yksi kuntaryhmäkeskus.
Tuohon tavoitteeseen pääsemiseksi on tehty paljon pyyteetöntä työtä niin yksityisten henkilöiden, eri liikelai

tosten ja yhteisöjen kuin kunnan johtavien elintenkin taholla.

Tähäastinen kehitys on kitkattoman yhteistyön tulos.
Kunta on tehnyt päätöksiä, jotka toteutuessaan aiheuttavat kunnalle huomattavia investointeja. Kaikki nämä 

päätökset on kuitenkin tehty perusteellisten tutkimusten ja laskelmien pohjalta, joista yksityisellä kuntalaisella ei 

useinkaan ole todellista asiatietoa.
Asiallinen arvostelu on hyväksyttävissä, mutta jos julkisuudessa lähdetään esittämään asiatonta arvostelua tai 

osatotuuksia, on se tuomittava oman kuntamme kehitystä jarruttavana toimenpiteenä.
Vain rakentavalla yhteistyöllä voimme aikaansaada yhteisön, joka voi antaa jäsenilleen viihtyisän ympäristön 

riittävän toimeentulon.
Virtain kunta toivottaa kaikille, niin entisille kuin nykyisillekin virtolaisille joulurauhaa ja menestyksellistä 

vuotta 1970.

JOULURAUHAA
ja

MENESTYKSELLISTÄ 
VUOTTA 1970

OLLI JOUTSEN JÄ RV I
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LAURI AHVA

"Ja sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, 

ja me katselimme hänen kirkkauttaan, senkaltaista 

kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; 

ja hän oli täynnä armoa ja totuutta.” Joh. 1:14

Raamatussa on sanoja, joita nykyajan ihminen ei ymmärrä. J ouluevankeliumissakin on käsit
tämätöntä: "Sana tuli lihaksi.” Mitä sillä tarkoitetaan? "Sana oli jumala”, selittää johannes. Ja 

tämä sana tuli jouluyönä taivaasta alas maan päälle. Sana oli Kristus.

Kyllä johannes julistaa meille toisten evankeliumien kanssa samaa pyhää joulusanomaa: "Teil

le on syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus Herra”.

Ja tämä sykähdyttävä ilosanoma. Jumala lähetti Poikansa meidän asuinsijoillemme. Jumalan 

valtakunta tuli meidän keskellemme. Nyt loistaa ihmiskunnan pimeydessä suuri valkeus.

Monet saivat hänet nähdä omin silmin ja todistavat yhtäpitävästi: ”Ja me katselimme hänen 

kirkkauttaan."

Ihmeellinen on tämä kirkkaus, järjelle käsittämätön, mutta kuitenkin todellinen. Sen katsele

minen vaikuttaa ihmiseen ja muuttaa hänet. "Me tiedämme siirtyneemme kuolemasta elämään”, sa

noi Johannes kerran oppiessaan tuntemaan Jeesuksen Kristuksen. Ja edelleen: "Minkä olemme 

kuulleet, minkä omin silmin nähneet, mitä katselimme ja käsin kosketimme, siitä me puhumme, 
elämän sanasta.”

Jouluyönä syntyi meille ihmeellinen valkeus ja elämä. Iloitkaamme siitä ja ottakaamme hänet 

uskolla vastaan sydämiimme ja elämäämme. Voin aivan omakohtaisesti ja riemuiten julistaa seura
kunnalleni opetuslasten kanssa: elämä ilmestyi meille, minullekin. Olen saanut iloiten kertoa eri 

puolilla seurakuntaa siitä rakkaudesta, mikä minuakin on kohdannut työssäni ja elämässäni. Jätän 

kiitollisena rakkaaksi käyneen seurakuntani nuorempiin käsiin.

Kristus on ihmeellinen. Hän tahtoo kirkastua meille uudeksi elämäksi ja tieksi. Ne jotka hänet 
uskolla vastaanottavat, saavat oikeuden tulla Jumalan lapsiksi, joita Pyhä Henki kuljettaa. Jeesuk
sen Kristuksen omina saamme yhtyä apostolin huudahdukseen: "Nyt me olemme Jumalan lapsia, 

eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisekseen, kun 

hän ilmestyy.”

Meille kaikille on avattu tie Jumalan lapseuteen Jeesuksen syntymässä, elämässä, kuolemassa 

ja ylösnousemuksessa.

Joulun iloiseen ja valoisaan sanomaan kuuluu myös sana rististä. Pahat ihmiset ristiinnaulit

sivat Jumalan Pojan.

Sana rististä ei meitä miellytä. Se antaa kuitenkin joulujuhlaan syvyyttä ja vakavuutta. Eihän 

joulu ole pelkkää tunnelmaa, joka pian haihtuu, joulun jälkeen tulee arki, sen vaivat, murheet ja 

kiusat. Niiden keskellä me tarvitsemme Kristusta, joka auttaa ja tukee meitä. Hänen tykönänsä on 
anteeksiantamus ja hänen verensä puhdistaa meidät kaikista synneistämme. Kristus on taivaan lah

ja meille syntisille. Sanokoon sydämemme: "Kiitos olkoon Jumalalle hänen sanomattomasta lahjas

taan.”
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Taivaaseen
käy
matkamme...

Niilo Koro 
on poissa.

Helmikuun 13 päivänä, talvisena pakkaspäivänä levisi Virroilla tieto, joka 
kertoi tunnetun kunnallismiehen, osuustoiminta- ja järjestö veteraanin siir
tymisestä ikuisuuden rajan ylitse. Kesken työmatkan katkesi Niilo Koron 
elämäntaival äkillisen sairauskohtauksen johdosta. Surun viesti yllätti omai
set, ystävät ja tuttavat.
Niilo Koro oli syntynyt 1. 8. 1904 Virroilla, Koron kylässä. Hänet tunnettiin 
taitavana kirvesmiehenä, rakennustöissä hän oli työskennellyt nuoruudes
taan saakka. Lastenkodin rakennustyömaalle hän oli matkalla silloin kun 
kuolema hänet kohtasi. Hän oli tuntenut mielihyvää voidessaan todeta 
uuden lastenkodin olevan rakenteilla turvaksi niille lapsille, jotka ovat jää
neet vaille omaa kotia. Tämän hän totesi lastenkodin harjannostajaisissa 
käyttämässään puheenvuorossaan. Kuitenkaan ei hänelle suotu nähdä kodin 
valmistumista.

Koro oli kunnallismies, hän oli myös osuustoiminta- ja järjestömies. Pit
kän aikaa hän kuului Virtain kunnanvaltuustoon jäsenenä ja hoiti myös 
muita kunnallisia luottamustehtäviä. Virtain Osuuskaupan toiminnassa hän 
oli mukana paitsi aktiivisena jäsenenä, myös monissa hallinnollisissa tehtä
vissä, toimien mm. hallintoneuvoston puheenjohtajana. Samoin oli hän 
mukana työväen järjestötoiminnassa nuoruudestaan saakka, ei kiihkomieli
senä, vaan rauhallisena ja asiallisena miehenä.
Jälkeenjääneille jäi Niilo Korosta miellyttävä muisto toverina, ihmisenä. 
Hän oli valmis sovittelemaan mielipide-eroavaisuuksia, auttamaan lähimmäi
siään, suorittamaan työnsä ja hänelle uskotut tehtävät tunnollisesti. Hänen 
muistonsa säilyy kauan omaisten ja ystävien mielissä.
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Onni Aleksanteri
Pihiäjajärvi
s. 24. 9. 1901 k. 11. 4. 1969

Kirkas keväinen aurinko oli sulattanut kovaksikuluneen ladun, joka tasai
sesti nousten johti harmaan Pihlajajärven talon editse. Moni hiihtäjä saattoi 
sattumalta tavata ystävällisen, leppoisasti juttelevan vanhuksen kuistin por
tailta ja sai vaatimattoman pyynnön vaivihkaa: "Sopii sitä poiketa talossa
kin, jaksaa sitten paremmin hiihtää.” — Kuka voi silloin kieltäytyä, kun 
houkutuksena on nähdä monitouhuisen miehen koko poikamieshuusholli. — 
Outoa tulijaa saattaa hämmästyttää näin äkkiä tehty rehellinen vieraanva
raisuuden osoitus, mutta tuttua vielä enemmän nyt, kun kuistille ei enää 
ilmestykään talon isäntä, kaikkien virtolaisten hyvin tuntema Pihlaja- 
j ä rv e n O n ni, jota tavallisesti sanoimme vain Onniksi.
Onnilla ei enää pääse käymään. Hän nukkui pois yhtäkkiä kotonaan kai
kessa hiljaisuudessa kenenkään huomaamatta. Hän oli siirtynyt ikuisuuteen, 
josta meillä jokaisella on vain mielikuvituksellinen näkemys.
Onni Pihlajärvessä yhdistyi monta persoonallisuutta. Jos jätämme syrjään 
hänen maanviljelijänä suorittamansa elämäntyön kotitilallaan, hänet on en
sin mainittava monitaitoisena käsityömiehenä, erilaisten luonnonesineiden 
keräilijänä ja kansanperinteen niin esineiden kuin vanhojen sananparsien 
ja virtolaismurteisten sanojen tallettajana.
Usein poikkesivat "Helsingin herrat” hänen luonaan tutkimusmateriaalia 
saadakseen. Hän ei koskaan sanonut olevansa, vaikka olikin jostain eri 
mieltä heidän kanssaan. Tavallisesti hän sanoi: "Jos asia ei ole näin, ovat 
he väärässä tai sittenkin on parempi sanoa, että minä en ymmärrä mitään 
tästä.”
Paitsi vieraat, poikkesivat kyläläiset usein hänen puheillaan. Kahvipannun 
poristessa saattoi huomata kaikkialla ympärillään taitavasti puusta valmis
tettuja työkaluja ja pieniä esineitä. Niihin oli usein kätketty hänen vaikea
tajuinen huumorinsa, joka selvisi joskus vasta mietiskelyn jälkeen. Itse hän 
ei niitä paljon selitellyt, pikemminkin piti vain konstailuina ja hyväksyi 
toisten arvailut ja nautti hiljaisesti myhäillen muiden hämmästelystä. Mate
riaalina hän käytti lähes kaikkia kotimetsästä saatavia puulajeja, mutta 
ennen kaikkea katajaa ja koivua. Hän valmisti pahkakuppejä pahkoista, 
joita hänen ystävänsä toivat aina Lapista asti. Esineiden valmistukseen oli 
yhdistynyt kansanperinteen talletus. Kun viimeksi kävin hänen luonaan, 
hän otti pienen puusta valmistetun lapion ja sanoi: "Tämä on se alkuperäi
nen viskuri. Tästä se nykyinen viskuri 1. lajittelija on saanut nimensä. Tällä 
heitettiin jyviä seinään, niin tähdet, painavat jyvät erottuivat akanoista ja 
huonoista pilaantuneista jyvistä.” Näin hän valisti meitä nuorempaa suku
polvea. Me emme tule aina ajatelleeksi kunkin asian tai esineen alkuperää, 
kehityksen kulku on niin voimakasta, että lähtökohta unohtuu. Sanoin: On
nin pitäisi tarkoin selostaa esineiden tarkoitus ja käyttö ja kirjoittaa muis
tiin, niin hän myhäili tyytyväisenä. Mutta se jäi vain suunnitelmaksi.
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Huomasin hurstiset housut naulassa oven suussa roikkumassa ja sanoin: 
Ennen tällaisia käytettiin paljon varsinkin kaskea poltettaessa. Onni kiiruhti 
pitkän pöydän luo ja toi valokuvan, jossa hän palasi rannasta kalansaalii- 
neen jalassaan samat housut. "Halusin kuvauttaa itseni näissä, etteivät ne 
jää pelkäksi koristeeksi”, sanoi Onni.
Onnin elämänkatsomusta kuvaa hyvin seuraava. Hän oli löytänyt metsästä 
lähes vanteeksi kasvaneen kuusen. Hän kertoi: "Minä ihan hätkähdin, kun 
Jumala osoitti minulle valmiin vanteen, jota minun ei tarvinnut parannella.” 
Onnilla on nyt omat ympyränsä, mutta meillä monet muistot, joista Virtain 
Joulukin haluaa kiittää uskollista, monivuotista avustajaansa.

Väinö Salomaa 
5.1.1895- 17.7.1969

Ajan lahjomaton kiertokulku katkeaa kerran itse kunkin kohdalla. Kuluneen 
vuoden aikana joutui lähtövuoroon taloustirehtööri Väinö Salomaa. Surunviesti yl
lätti, sillä monien toimien ja tehtävien keskellä elävälle Väinö Salomaalle ei kerty
neet vuodet merkinneet painolastia siinä mielessä, kuin monelle muulle hänen ikäi
selleen.

Poismenon ja tämän kirjoituksen välinen ajanjakso on liian lyhyt luomaan oikea
ta arviointia siitä elämäntyöstä, jonka Väinö Salomaa Virroilla suoritti. Ne monet 
tehtävät, jotka kartoittivat hänen elämäntyönsä rikasta toimikenttää, olivat niin pe
rustavaa laatua olevia, että tulokset niistä kirjataan ehkä vasta vuosien kuluttua. Joka 
tapauksessa hän oli mies, joka eli elämänsä tämän pitäjän hyväksi. Kunnallispolitiik
ka monitahoisena, seurakunta, liike- ja talouselämän eri sektorit, seura-ja yhdistys
toiminta — siinä kenttä, jossa Väinö Salomaa jakoi voimansa ja vuotensa. Ehkä kui
tenkin parhaimmillaan hän oli isä, perheen päämies ja puoliso ja niin paljon kuin 
vastuuta yhteisistä asioista laskettiinkin hänen hartioilleen, niin sittenkin hän lienee 
ollut parhaimmillaan talonpoika, yksi virtolaisista maanviljelijöistä. Tämä hänen us
konsa maahan ja maaseutuun, sen voimaan ja sen tarpeellisuuteen oli aina ratkaise
vasti esillä hänen toiminnassaan ja mielipiteissään. Hän ei koskaan ehtynyt tuomasta 
niiden asiaa esille, jotka asuvat tämän kotipitäjämme kaikkein kaukaisimmilla ja 
karuimmilla kulmilla.

Väinö Salomaa on poissa, mutta hänen työnsä jälki on meidän 
kaikkien näkyvillä ja se velvoittaa.
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SINIKKA NIITTYLÄ

JOULU 1968 JOULUN MAASSA
Kun suomalaisryhmämme lähti Pyhään maahan 

arkiseen työhön, emme osanneet aavistaa, kuinka 
monia juhlia saisimme siellä elää. Vuoden mittaan 
kävi kuitenkin ilmi, että meidän ihmeellinen etuoi
keutemme oli viettää sekä kristittyjen että juutalais
ten juhlat.

Juutalaisethan eivät vietä joulua, koska he eivät 
vielä ole nähneet joulun Lapsessa, Herrassa Jeesuk
sessa omaa Messiastaan. Heidän hanukka-juhlassaan 
on kuitenkin joitakin samoja piirteitä kuin meidän 
joulussamme. Ajankohtakin on osapuilleen sama. Tä
nä vuonna hanukka-juhla tosin on 5—12. 12., mutta 
•;ime vuonna se osui juuri meidän joulumme edelk 

15—23. 12. Tätä juhlaa vietetään juutalaisten vapaus
taistelijoiden, makkabilaisten muistoksi, jotka mui
noin kävivät sissisotaa syyrialaista sortajakuningas- 
ta Antiokus IV Epifanesta vastaan. Syyrialaiset ai
koivat hävittää juutalaisten uskonnon ja kansallisuu
den pakottamalla heidät palvelemaan omia epäjuma- 
liaan. Syyrialaiset joukot ryöstivät ja valloittivat 
Jerusalemin v. 167 e.Kr. ja Antiokus itse uhrasi Je
rusalemin temppelissä sian Zeus-jumalalle. Tämä oli 
kuitenkin juutalaisille liikaa, ja pappi Mattatias poi
kineen nousi johtamaan kapinaa, jonka tuloksena he 
pari vuotta myöhemmin saivat temppelin haltuunsa, 
puhdistivat sen ja sytyttivät pyhän tulen. Öljyä oli 
kuitenkin niin vähän, että he laskivat sen riittävän 
vain seuraavaan päivään. Mutta tapahtui ihme, ja 
tuo pieni öljytilkka riitti kahdeksan päivää, jona 
aikana ehdittiin valmistaa säädösten mukaista pyhää 
öljyä. Tämän ihmeen muistoa juhlitaan kahdeksan 
päivää, hanukka-kynttelikkö on 8-haarainen ja koko 
juhla valon ja kynttilöiden juhla, kuten meidän jou
lumme.

Paimenten kedolla kasvaa öljypuita

Makkabealaisluolia Genesaretin länsirannalla

Galilean-retkillämme olimme nähneet Genesaretin 
järven länsi-rannalla, Arhelan vuoren rinteessä ns. 
makkabilaisluolat, joita sissit olivat käyttäneet piilo
ja puolustautumispaikkoinaan, ja joissa he sitten lo
pulta saivat myös järkyttävän surmansa. Näin oli 
makkabilaisten historia meille tuttu ja hanukka- 
juhlaa vietimme täysin sydämin. Viimeisen hanukka- 
päivän juhlaillallisella paloivat kaikki kahdeksan 
kynttilää ruokasalin jokaisessa pöydässä, ja myös 
kibbutsin viljasiilon huipulla oleva hanukka-kyntte
likkö loisti valaistuna.

Kun sinä iltana tulimme kotiin Suomi-kylään, ei 
ilmoitustaululla ollutkaan tavanomaista työlistaa, oli 
vain tiedoitus: "Lähtö Beetlehemiin aamulla klo 7.” 
Silloin vasta havahduimme huomaamaan, että oli 
aaton aatto. Joulu oli tullut ilman suuria ulkonaisia 
valmistuksia, ilman kaupallisen joulun painetta. 
Olimmehan joitain valmistuksia tehneet. Kibbutsin 
keittiössä oli työn jälkeen paistettu joulupullat. Pi
parkakkuja oli leivottu jo aikaisemmin, vaikkei koko 
maasta löytynyt siirappia. Oli kuitenkin sokeria, 
josta keittämällä syntyi siirappia.

Aattoaamuna sovittuun aikaan nousi ryhmämme 
bussiin, joka kiidätti meidät viidessätoista minuu
tissa Jerusalemiin. Sieltä jatkoimme matkaa arabi- 
bussilla kohti Beetlehemiä. Tie kiemurteli kukku-
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Kirjat Anairmin Kibbutsi

loiden rinteillä ja laaksoissa. Yhtäkkiä soinnahti au
ton takaosassa tuttu sävel, sanat olivat tosin saksaa, 
mutta meidän ryhmämme yhtyi siihen välittömästi 
omalla kielellämme, ja niin kaikui "Jouluyö, juhla- 
yö...” ties kuinka monella kielellä. Ja sitten alkoi 
Daavidin kaupunki näkyä. Autossa hiljeni. Pyhän 
maan pyhillä paikoilla on merkillinen vaikutus. Ne 
mykistävät. Välillä kaupunki jäi vuorenharjänteen 
taa sukeltaakseen seuraavassa mutkassa jälleen esiin 
valkeine taloineen ja solakkoine sypresseineen. Beet
lehem on vanha itämainen kaupunki. Kaupat ja 
työpajat avautuvat suoraan kapeille kaduille, joilla 
kuormattu aasi astelee rauhallisesti kuin konsanaan 
kotoisilla karjapoluilla. Pääosa asukkaista on kris
tittyjä arabeja, joten Beetlehemissä juhlitaan joulua. 
Beetlehemin nimi, heprealaisittain Beit lehem, on 
suomeksi leipähuone, leipätalo. Sinne tuli taivaasta 
alas Elämän Leipä, joka antaa maailmalle elämän.

Kuljimme aamuhiljäisiä katuja halki kaupungin 
ja pari kilometriä sen ulkopuolelle Paimenten ke
dolle. Siellä kasvaa vanhojen raunioiden keskellä 
öljypuita, ja läheisessä pikku kylässä asuu nytkin 
paimenia, jotka haluavat olla jouluyön paimenten 
jälkeläisiä. Ympäristöä tutkiessamme oli aurinko

Tämän päivän paimen. Taustalla Beetlehem.

peittynyt pilveen, sataa tihuutti, ja hyinen tuuli sai 
meidät värisemään vilusta. Tuntui hyvältä laskeutua 
alas luolaan, jossa kenties jouluyön paimenetkin ai
koinaan olivat laumoineen tuulen ja sateen suojassa. 
Tuolla kedolla kajahti lähes kaksi vuosituhatta sit
ten ensimmäinen jouluvirsi: 'Kunnia Jumalalle kor
keuksissa ja maassa rauha ihmisten kesken, joita 
kohtaan Hänellä on hyvä tahto.' Vielä ei ole maassa 
rauha. Beetlehemissäkin pelättiin terroritekoja. Ka
duilla liikkui sotilas- ja poliisiautoja, talojen tasai
silla katoilla näkyi vartiomiehiä konekivääreineen, 
ja armeijan helikopteri hyrräsi taivaalla. Tämä kaik
ki ei kuitenkaan meitä häirinnyt. Me vietimme jou
lua.

"Menkäämme nyt Beetlehemiin ...” Tärkein koh
teemme siellä oli Syntymäkirkko. Se on maailman 
vanhin kristillinen kirkko, joka näyttää ulkoa päin 
aivan linnoitukselta. Sen historia alkaa jo vuodesta 
326 ja on siis hyvin pitkä ja monivaiheinen. Jatkuva 
ihmisvirta kävi sisään kirkon matalasta oviaukosta. 
Mekin liityimme toisiin pyhiinvaeltajiin, kuljimme 
läpi kirkon monien kuorien ja kappelien ja pää
dyimme viimein pääalttarin alla olevaan syntymä- 
luolaan. Siellä oli parhaillaan ehtoollisjumalanpalve
lus. Joku suuteli seimen paikalla olevaa 14-sakarais- 
ta hopeatähteä. Joku toinen polvistui kiittämään Ju
malaa Parhaasta Joululahjasta. Ja Syntymäkirkon 
kellot soittivat rauhaa rauhattomalle maailmalle.

Kun tulimme ulos kirkosta, koko Beetlehem he
lisi ja soi. Kovaääniset kaiuttivat tuttuja joululau
luja kaikkien kuultavaksi. Ja ahtailla kaduilla oli 
tungosta. Varmaan niin oli ensimmäisenä jouluna
kin. Olihan paljon verollepantavia. Niin paljon, ettei 
majatalosta löytynyt sijaa Eräälle.

Puolen päivän jälkeen olimme jälleen kotona Kir
jat Anavimissa. Nyt oli aika tehdä viimeistelyt jou
lua varten. Pojat toivat kerhohuoneeseen kauniin 
sypressin joulupuuksi. Sateiden alettua olivat vuo
rille puhjenneet ensimmäiset kukat. Niitä kävimme 
poimimassa ja koristelimme sekä kerhohuoneen että 
omat asuntomme kynttilöin ja kukkasin. Aattoillan 
hämärtyessä saimme vieraaksemme suomalaisen tu
ristiryhmän. Yhdessä vieraittemme kanssa menimme 
sitten kibbutsilaisten järjestämälle jouluaterialle, jolla 
oli mukana myös sikäläisiä ystäviämme. Kauniisti 
he sanoivat: "Teidän juhlanne on meidänkin juh
lamme.” Yhdessä luimme ja kuulimme joulun sano
maa sekä suomeksi että hepreaksi.

Aterian jälkeen jatkoimme yhdessäoloa Suomi 
-kylän kerhohuoneessa. Ihmeeksemme oli joulupuun 
juurelle ilmestynyt suuri kopallinen joulupaketteja, 
sekä Suomesta tulleita että kibbutsin ja ystäviemme 
lahjoja. Laulaen ja jutellen ilta kului nopeasti. Vie
raamme lähtivät hotelliinsa Jerusalemiin, virkeim- 
mät ryhmäläisistä ruokasalille seuraamaan televiosta 
jouluyön messua Syntymäkirkossa ja uupuneimmat 
unten maille.

Aamulla olimme jälleen lähdössä Jerusalemiin. Oli 
sovittu että suomalainen joulukirkko pidetään Lähe
tysseuran Lastenkodilla. Kun Lähetysseuralla ei ol
lut suomalaista pappia Israelissa, suoritti meidän 
ryhmämme esimies pastori Seppo Seppälä jumalan
palveluksen. Sen päätyttyä kutsui Lastenkodin isän-
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LIISA SAIKKONEN

Virtain Seuran kuulumisia

täväki koko seurakunnan kirkkokahville. Herttaisen 
yhdessäolohetkemme aikana kumpusi moneen kei
taan esiin ilo ja kiitollisuus siitä, että saimme olla 
viettämässä joulua joulun maassa.

Iltapäivä kului jälleen Suomi-kylässä. Juotiin kah
via kerhohuoneessa, soitettiin jouluisia äänilevyjä, 
laulettiin ja leikittiinkin. Joku vetäytyi välillä oman 
huoneensa hiljaisuuteen, joku toinen lähti naapuri
huoneeseen vieraisille. Joulupäivämme päättyi, niin
kuin jokainen päivämme siellä, yhteiseen iltahartau
teen. Siinä yksi ryhmäläisistä totesi, että olimme 
saaneet viettää elämämme siunatuimman joulun. Sii
tä oli puuttunut paljon sitä, minkä olimme oppineet 
aina jouluun liittämään. Olimme erotettuna totun
naisesta joulusta, mutta ehkä juuri siksi joulun ydin, 
ilosanoma Vapahtajasta, sai sydämissämme sijaa ja 
tuli todellisemmaksi kuin milloinkaan ennen.

V. 1552 julkaistussa erämaaluettelossa mainitaan 
Virtain Liedenpohjan kuuluneen Lempäälän Niilo 
Tuiskun erämaa-alueisiin. Perimätietojen mukaan 
etelästä, Kurun Puntaselta, ensimmäiset asukkaat 
kylään tulivatkin. Löydettyään erämiesten vanhan 
lieden pohjan pystyttivät siihen majansa ja niin sai 
kylä nimensä Liedenpohja.

Tämä pitäjämme kauneimpiin kuuluva kylä on su
kupolvien myötä kokenut monta muutosta. Vuosisa
dan vaihteessa perustettu, aikanaan vireästi toiminut 
nuorisoseura on hävinnyt. Kyläläisten yhteishenki 
on jälleen vironnut lähinnä maamiesseuran ansiosta. 
Näkyvimpiä todisteita on kauniille harjulle kohon
nut kyläkirkko ja nuorisoseuran tontille Liedenpoh
jan kylämuseo. Nämä etupäässä talkoovoimin pysty
tetyt rakennukset ovat vaatineet liedenpohjalaisilta 
monta vapaahetkeä. Maamiesseuran vireä naisosasto 
on hankkinut varoja järjestämällä päivällisiä, joi
den tulot on käytetty yksinomaan kyläkirkon ja 
-museon hyväksi.

Menneenä kesänä vietettiin Virtain Päivää Lieden
pohjassa tavallista juhlavimmlissa puitteissa, sillä sa
malla vihittiin kylämuseo tarkoitukseensa. Sateinen 
sää esti silloin monen virtolaisen mukanaolon, mutta 
museon vieraskirja todistaa, että moni on jälkeen
päin käynyt paikan päällä. Yhden miehen kokoamil
la esineillä kalustettu Liedenpohjan kylämuseo on 
sinänsä erikoisuus, jonka Virrat kuuluisana matkai- 
lupitäjänä voi liittää nähtävyyksiinsä.

Op. V. N. Sulkava, jonka kokoelmasta koostuu Lie
denpohjan kylämuseon esineistö.
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HERASTUOMARI

Viime vuosisadan puolivälin tienoilla uskottiin täl
läkin paikkakunnalla lujasti tietomiesten tietoihin ja 
taitoihin. Selvännäkijät olivat arvossaan. Heidän 
puoleensa käännyttiin silloin kun omat tiedot ja tai
dot loppuivat. Muistiin on jäänyt kertomus, jonka 
isoisäni kertoi ollessani pikkupoika.

Tämän kertomuksen tapahtuma-ajasta on kulunut 
noin yhdeksänkymmentä vuotta ja kertojani vakuut
ti sen olevan totta. Tämä tapahtui kesän aikana, jol
loin karja kulki metsälaitumella, niinkuin siihen 
aikaan oli tapana.

Taloon tuli vanha ruotusotamies Iisak Grön ja 
pyysi saada ostaa maitoa. Sitä ei hänelle kuitenkaan 
annettu, vaan emäntä sanoi, että maito on laitettu 
happanemaan pohjapiimän kanssa, joten se on jo 
hapanta näin iltapäivällä.

Kaikkia vanhoja ruotusotamiehiä pidettiin taiku
reina, eikä heidän uskottu muuten taisteluissa hen
gissä säilyneenkään. Poppamies oli tämäkin Iisakki 
ja niin kävi, että kun talon karja illalla tuli kotiin 
niin lehmät lypsivät verta. Oli selvää, että Iisakki 
oli noitunut karjan kostoksi siitä kun ei ollut saanut 
maitoa. Nyt olivat hyvät neuvot tarpeen. Oli toki 
kylässä mies, jonka tiedettiin varmasti pystyvän 
moisesta pahasta päästämään ja uskottiin hänen sen 
kyllä tekevänkin. Talon nuori vävy lähetettiin pyy
tämään isäänsä tulemaan- avuksi tässä vaikeassa ti
lanteessa. Tämä mies olikin juuri se selvännäkijä ja

tietomies jota apuna tarvittiin. Hän lupasikin tulla 
mutta sanoi tulevansa metsiä myöten. Tullessaan hän 
keräsi tarvittavat lääkkeet ja muut asiaan kuuluvat 
tarveaineet. Niiden joukkoon kuului muunmuassa 
käärme, jonka todellinen tietomies sai milloin ta
hansa vastaansa tulemaan ja myöskin paikallaan 
pysymään milloin asiat niin vaativat. Tietäjä taittoi 
vaan lepästä kepin, piirsi sillä maahan ympyrän ja 
laittoi tämän ympyrän keskelle lepästä ristin, tie
tysti tarpeellisin manauksin. Tälle ristille täytyi 
käärmeen tulla ja siinä pysyä, jos ei annettu poistu - 
mislupaa.

Kun tietomies tuli taloon, niin komensi hän talon 
naisväen pois karjakartanolta, keitteli kaikessa rau
hassa keitoksensa karjakeittiön padassa ja laittoi 
lääkkeet lehmiä varten.

Kun tämä työ oli tehty, kutsui hän isännän navet
taan, jossa silloin ei ollut lehmiä ja sanoi. Katso nyt 
siinä se syyllinen nyt on, mitä sille tehdään. Isäntä 
totesi, että navetan ovipielessä sonnin parressa seisoi 
mies kumaraisessa asennossa, nöyrän ja kärsivän 
näköisenä. Hän tunsi miehen juuri täksi vanhaksi 
ruotumieheksi ja sanoi tietäjälle. Ei sille miehelle 
enää mitään tehdä, kyllä hän olisi sitä maitoa tar
vinnut ja kyllä ne naiset olisivat sitä voineet hä
nelle antaakin, jos vain olisivat halunneet antaa 
Tärkeintä on, että lehmät paranevat. Kolmantena 
päivänä karja oli täysin tervettä.

Einari Vuorela

JO U LU ON TULLUT

Järvet on jäässä, lunta on puissa, 
kinokset kasvavat kujien suissa. 
Mutta riemuun ratkeaa mielet 
ylistysvirteen yhtyvät kielet.

Joulu on tullut.

Paimenet ajavat tarhaan lampaat, 
löytävät seimen, aarteen parhaan, 
pahnoilla lepäävän Jeesus-lapsen, 
Maarian pojan, kuttahapsen.

Joulu on tullut.

•i

ie

Kahtia lensi pimeän muuri, 
leimahti yössä kirkkaus suuri. 
Tallin ylle syttyi tähti.
Jumala taivaskodistaan lähti.

Joulu on tullut.

Kamelit kantaa raskasta iestä, 
kolme vaeltaa viisasta miestä, 
linnassa pyhä jumalkaipuu. 
Viimein kamelit maahan vaipuu.

Joulu on tullut.

Lapsonen nukkuu kasvoin puhtain. 
Tallista kuuluu huokaus juhtain. 
Maaria-äiti kuuntelee hiljaa, 
katsellen lastaan, Saaronin liljaa.

Joulu on tullut.
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SIMO TALLILA — ASKO TANHUA-TYRKKÖ

Vaskiveden nuorisoseuran 50-vuotishistoriikki
Suuria myllerryksiä ja sekasortoisia aikoja kanso

jen elämässä seuraa voimakas ja ripeä kehityksen 
kausi. Syksyistä rajuilmaa seuraa kukoistava, nuorta 
eloa ja elintarmoa uhkuva päivä. Sortovuosia ja 
Suurlakkoa v. 1905 seurasi kansamme keskuudessa 
suuri henkinen nälkä. Tällöin aatteellinen yhdistys- 
elämä eli ripeää nousukauttaan. Vuoden 1918 tapah
tumat painoivat kansamme alas, silloin koti- ja yh
teiskuntaelämän perusteet horjuivat. Tällöin kan
saamme kohdanneen rajumyrskyn mainingit vyöryi- 
vät myös Vaskiveden yllä. Itsenäistymistä seurasi 
voimakas tiedon, taidon ja valistuksen tarve, jolla 
oli huomattava vaikutus Vaskiveden Nuorisoseuran 
perustamiseksi.

Tässä mielessä kokoonnuttiin Törmä-Tyrkön ta
loon 9. 2. 1919 keskustelemaan nuorisoseuran perus
tamisesta Vaskivedelle. Kokouksessa, jonka puheen
johtajana toimi Edvard Nojonen, päätettiin yksimie
lisesti perustaa nuorisoseura, Vaskiveden Nuoriso
seura. Perustamistilaisuudessa seuraan liittyi 38 jä
sentä, nykyisin jäseniä on 317. Ensimmäiseen johto
kuntaan valittiin Väinö Kangas-Peska, Aarne Mäki
nen, Hanna Leväluoma, Kalle Myllylä, Kalle Haapa
järvi, Onni Tallila, Alma Ranta-Tyrkkö ja Sanni 
Katajisto. Seuran ensimmäiseksi esimieheksi, pu
heenjohtajaksi, valittiin perustamistilaisuudessa Aar
ne Mäkinen.

Puheenjohtajan tehtävissä ovat toimineet: Onni 
Tallila, Svantte Poukka, Alma Ranta-Tyrkkö, Aarne 
Kulta, Einari Poukka, Heikki Maijala, Tauno Nojo
nen, Yrjö Jokela, Arvi Vahala, Vilho Tanhua-Tyrk- 
kö, Kauko Haapamäki, Aarne Liminka, Mauno Ylä- 
Nojonen, Runar Korkee, Mauno Poukka, Simo Tal
lila, Esko Haapamäki, Veikko Koski, Pentti Laurell, 
Aaro Koivulampi, Osmo Tallila, Toivo Majanen, 
Antti Sipilä ja nykyinen puheenjohtaja Esa Ala- 
Nojonen.

Kirjurina eli sihteerinä näiden 50 vuoden aikana 
ovat toimineet: Aino Kangas-Peska, Sanni Katajisto, 
Kalle Haapajärvi, Anni Havanka, Aino Moisio-Tyrk- 
kö, Impi Ruusila, Elli Vehmas, Impi Tanhua-Tyrkkö, 
Impi Ylä-Nojonen, Aarne Liminka, Saara Tallila, 
Rauha Syvälä, Ulla Havanka, Ulla Poukka, Kauko 
Lehtinen ja Mirja Leppämäki, joka on nykyinen 
sihteeri.

Nykyiseen johtokuntaan kuuluvat puheenjohtajana 
Esa Ala-Nojonen, sihteerinä Mirja Leppämäki, jäse
ninä Hilkka Jokela, Esko Haapam(äki, Markku Mai
jala, Reijo Tanhua-Tyrkkö, Paavo Hautamäki, Kauko 
Lehtinen, Toivo Majanen, Mikko Karjula ja Asko 
Tanhua-Tyrkkö.

Vaskiveden Nuorisoseura on alkuajoistaan lähtien 
ollut tekemisissä monien taloudellisten kysymysten 
kanssa. Jo perustavassa kokouksessa keskusteltiin

Osallistuminen nuorisoseuraliikkeen valtakunnallisiin tilaisuuksiin 
on kuulunut seuran ohjelmaan
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Tanhuun lähtö. Järjestäytyminen.

alustavasti oman talon rakentamisesta. Kuukauden 
kuluttua tehtiin Väinö Kangas-Peskan kanssa Tien
haaran tilaa koskeva kauppa. Tilan rakennuksista 
saatiin tilat seuran käyttöön ja pellolla, yli 2 ha, pi
dettiin kylvö-, leikkuu- ja puintitalkoita. Tilakaupan 
yhteydessä seuran hallintaan tulivat mm. laivalai
turi, varastomakasiineja, navetta, talli yms. Kauppa
summan suorittamiseksi seuran oli ryhdyttävä te
hokkaaseen varojen hankintaan. Vuokratuloja saatiin 
laivalaiturista, makasiineista ja entistä puotihuonetta 
pidettiin myös vuokralla. Tällaisen liiketoiminnan ja 
erilaisten maakauppojen seurauksena kertyi seuralle 
varoja velan korkojen ja lyhentämisen suorittami
seksi. Seuran varojenhankinta oli ollut tehokasta ja 
1928 tehtyjen kauppojen johdosta voitiin velat mak
saa ja osa rahoista tallettaa rakennustoimintaa var
ten.

Vanha epäkäytännöllinen rakennus rappeutui no
peasti, niinpä uuden talon rakentaminen tulikin pian 
ajankohtaiseksi. 1933 johtokunta päätti tilata raken- 
nusluomukset herra Juho Peltomäeltä Kihniöltä. 
Näiden luomusten pohjalta uusi seurantalo päätet
tiin tehdä. Rakennusurakan huutokaupan jälkeen sai 
tehdäkseen Jussi Sääksmäki 60 000 mk:n hinnasta. 
Talo valmistui ja se otetiin käyttöön 29. 9. 1933. 
Hirret taloon hinattiin talkoovoimin Aureen hoito
alueelta eli ns. Marja-ahon sydänmaasta. Uudistuksia 
ja korjauksia taloon alettiin enemmän tehdä 1950- 
luvulla.1950 saatiin sähkövalo, samana vuonna tulen
kestävä katto, joka 1967 uusittiin peltikatoksi, 1954 
sali sisustettiin uudestaan. Eräässä vaiheessa Virtain 
kuntakin pyrki ostamaan tai vuokraamaan seuran
taloa, mutta ehdoista ei päästy yksimielisyyteen. 
Seuran taloudellinen toiminta oli monestikin suoras
sa yhteydessä kylän taloudelliseen kehitykseen. Mm. 
Tyrkön Osuusmeijerin ja nuorisoseuran välillä oli 
vuokrasopimus seuran huoneiston käytöstä.

Ennen nuorisoseuran perustamista yritettiin jo saa
da alkuun opintokerhotoimintaa Kotikasvatusyhdis- 
tyksen toimesta, samoinkuin seuran perustamisen 
jälkeenkin yritykset kerhotoiminnan aloittamiseksi

lopahtivat sopivan johtajan puutteeseen. Vasta hel
mikuulla 1927 kävi Etelä-Pohjanmaan Nuorisoseuran 
lähetti pitämässä paikkakunnalla kursseja. Tästä 
kerhotoiminta saikin vauhtia n. kolmen vuoden 
ajaksi sammuen jälleen. Vasta 1945 kerhotoiminta 
saatiin eläväksi ja vilkkaaksi, jolloin myös kerhoissa 
oli ennätysmäärä jäseniä. Syksyllä 1953 tämä kerho
toiminta muuttui sikäli, että alettiin kokoontua ta
loissa opintokerho-ompeluiltojen nimellä, mitä jat
kuikin kahtena toimintavuotena. Uutena kerhomuo- 
tona aloitti toimintansa syksyllä 1956 Kalevan Nuor
ten kerho, mikä toiminta nykyäänkin on jatkunut 
vilkkaana.

Näytelmäharrastus on ollut 50 vuoden aikana yh
tenä päätyömuotona. Esitettyjä näytelmiä on kertynyt 
huomattava määrä. Seuran ensimmäiseksi esittämä 
näytelmä oli ”Kun meidän kaivosta vesi loppuu”, 
joka esitettiin seuran ensimmäisessä iltamassa Savi- 
lahden talossa.

Kotiseututyö on kuulunut seuran ohjelmaaan alus
ta alkaen. Arkistoon on kerätty valokuvia, puumerk
kejä yms. Tyrkön kirkkovenekoppeli on myös Vas
kiveden Nuorisoseuran hallinnassa ja hoidossa. Me
nestysvuosi kotiseututyössä oli vuosi 1945, jolloin 
paikkakunnalla vaikuttaneen kaupanhoitaja Väinö 
Tuomaalan aloitteesta ja johdolla merkkikerholaiset 
keräsivät perimätietoa käsittäen paikkakunnan ta
rinoita, sananparsia, sananlaskuja, lauluja ym. Kan
santietoutta kertyi kahden kirjan verran, jotka Tuo
maalan toimesta sidottiin. Keräilyä on myöhemmin 
jatkettu, joskin vähäisemmässä määrin. Kotiseutu
työn vaalimisen merkeissä otettiin juhannusta vas
taan 1955 kaksipäiväisillä Vaski vesi-juhlilla, jolloin 
esitettiin mm. pirkkalaisten saapuminen paikkakun
nalle, vaskivetisten kirkkoonlähtö kirkkoveneellä ja 
kulkueena paikkakunnan asutus- ja elinkeinohisto- 
riaa.

Seuran urheilu- ja kilpailutoiminta oli vilkasta. Mm. hiih
tokilpailuja järjestettiin jäsentenvälisinä ja yleisinä, josta 
kuva. Jussi Leveelahti on saanut kiertopalkinnon omak
seen. Kuvassa vasemmalta Mauno Heinämäki, Markku 

Kulmala, Jussi Leveelahti ja Erkki Ristanen.
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Näytelmäharrastus lienee ollut seuran keskeisimpiä har
rastusmuotoja. Kuvat Espanjan kärpäsestä ja Miehen kyl

kiluusta.

Seuralehti Kaiku ilmestyi alkuvuosina melko 
usein, mutta eniten sitä ilmestyi 1945—46, jolloin se 
osallistui Etelä-Pohjanmaan Nuorisoseuran järjestä
mään seuralehtikilpailuun saaden V palkinnon.

Urheilutoimintaa seurassa on pidetty vireillä joka 
vuosi yleisurheilun, hiihdon, suunnistuksen ja eri
laisten pallopelien merkeissä.

Seuran suhtautuminen kyläkunnan muihin harras
tuksiin on ollut rakentavaa ja sovinnollista. Tukea 
on annettu ohjelmanumeroin ja taloa on vuokrattu, 
milloin sitä kylämme yhdistykset, osuuskunnat tms. 
ovat tarvinneet.

Seuran arkisto sijaitsee Virtain seudun Osuuskas
san Vaskiveden konttorissa.

Voimme toivoa, että tulevat vuosikymmenet lisäisi
vät Vaskiveden Nuorisoseuran kohdalla väestön rak
kautta ja kiintymystä kotiseutuun, edistäisi maakun
nan entisyyden ja nykyisyyden tuntemisessa ja kai
kin tavoin kehittäisi paikkakunnan henkistä ja ta
loudellista vaurastumista.

Lyhennelmän historiikista laatinut 
Kauko Jokisalo.

Espanjan kärpänen

Miehen kylkiluu

Verneri Liinamaa

JO U L US / K E R MÄ
Jo hämyyn päättyy pellot, tiet ja tuvat, 
vain tähdet hohdettansa yöhön jakaa, 
on metsän virsi viihdyttävä, vakaa, 
ja joka ruudun takaa
taas joulun valot iltaan heijastuvat.

On ihmeellinen rauha yllä tienoon, 
kun urkuäänin hongat huminoivat, 
sanomaa pyhää maa ja taivaat soivat, 
vain jouluyönä voivat
sydämet havahtua tähän virteen vienoon.

Valkoliina pirtin pöydän peittää, 
isä ääressä sen lukee raamatusta 
mitenkä seimen lapsen syntyessä 
valoisaksi muuttui maailma musta.

Nyt hartain mielin lähestytään lasta, 
kun virsi kaunis luokseen mielet johtaa. 
Enkeisiivet suhisevat yössä, 
kirkkain tähti ruudun takaa hohtaa.

Juokse tietä ruuna,
hohtaa joulupuuna
korven joka kimaltava kuusi. 
Kirkonkellot soivat, 
ilmat huminoivat 
sanomaa, mi aina ompi uusi.

Kirkon holvistoissa
laulu kaikuu noissa,
poissa murheet on ja suuret surut. 
Parantuvat haavat, 
mielet rauhan saavat, 
vanhaa jouluvirttä soittaa urut.
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KAUKO JOKISALO

Turistimatkalta Virtain arkuntekijäksi
Virtain vanhimpana yksityisyrittäjänä voidaan 

tällä hetkellä pitää Paavo Järveä. Hän on syntynyt 
Urjalassa 18. 4. 1905 puusepän poikana. Kun hän 
saapui Virroille aloittamaan uutta ammattia paikka
kunnalla, mm. kunnan taholta toivotti hänet terve
tulleeksi Kaapo Vaskuu näin: ”Me kunnan miehet 
on oltu toresta, että on tällainen yrittäjä Virroille 
saatu:1— Näin Järvi muistelee:

"Olin seitsemän ikäinen, kun meillä kotona alet
tiin valmistaa ruumisarkkuja. Urjalassa oli siihen 
asti pitänyt kirstuliikettä entinen Turkin sodan ai
kuinen vääpeli Kumiin. Muistan vielä tuon pitkän 
komiearyhtisen vanhuksen, kun hän kävi meillä mie
hille opettamassa arkkujen valmistusta. — Minä 
muistan sen, kun tein arkkuun ensimmäisen työni. 
Minä maalailin arkun jalkoja, ne hopeoitiin. Kun 
pääsin kansakoulusta niin minä aloin itse tehdä las- 
tenarkkuja sellaisista laudanpätkistä, mitä jäi isom
pien arkkujen teosta. Minä tein urakalla kappale- 
kaupalla arkkuja kotona. Siihen aikaan ne olivat 
toisenlaisia. Ne maalattiin pariin kolmeen kertaan. 
Ne olivat semmosia kiiltäviä puupintasia, että niitä 
ei verhoiltu siihen aikaan vielä kankaalla niinkuin 
nykyään. Siinä täytykin tehdä puhdas työ, paklata 
kaikki naulankannat ja oksien risat ja sellaset. Kiil
tävä lakkamaali päälle, ne olivat mustia ja valkoisia.

Akseli Ahvenus ohjailemassa Paavo Järveä Torisevan 
Pilvilinnalla Virtain arkuntekijäksi

Sitten asevelvollisuuden jälkeen minä menin puu- 
sepänammättitaitooni täydentään Urjalan Kotiteolli
suuskouluun 1926. Se kesti kaksi talvea. Sittenhän 
sitä jo vähän rupesi toi tommonen itseluottamus 
kasvaa, kun oli saanut jo jotain oppiakin. Siellä Ur
jalan veistokoulussa oli oppilaita vähän laajemmalta
kin. Mm. täältä Ruovedeltä oli yks Ahvenus-nimi- 
nen poika. Hänen kanssaan sovittiin sitten kerran, 
että minä tulen käymään hänen luonaan, kotonaan, 
niinkuin kesäiselle turistimatkalle. Minua kiinnosti 
matka senkin takia, että minä en ollut sisävesilai- 
vassa kulkenut. Selviikin laivasillalla hän oli minua 
vastassa. Joitain päiviä siellä sitten olin ennenkuin 
lähdin pyörällä tänne Virroille päin. Poikkesimme 
tuossa Torisevilla. Siihen aikaan siellä oli taiteilija 
Sandbergin rakentama Pilvilinna-niminen matkailu- 
maja. Mulla oli Suomen matkailukartta mukana ja 
siittä näin, että tästä ei ole Virtain kirkolle kuin 
viisi kilometriä. Oli vielä sellainen kaunis elokuinen 
iltapäivä, että minä ajattelin, että eiköhän me käydä 
kääntymässä Virtain Kirkonkylässä.

Täällä minä kättelin tätä kylää sitten, ja kaupois
ta ostelimme maisemakortteja matkamuistoksi. Ky
selin samalla, että onko tässä pitäjässä arkkuliikettä. 
Kaikki pulistelivat päätään. Ajattelin, että onpas 
uskon osuuttakin. Silloin alkuun oli vanhanaikaisesti 
täällä jääty vähän niinkuin takapajulle, kun näin 
suuressa pitäjässä ei ole huomioitu tällaista ammat
tia. Minä rupesin aatteleen, että mitähän jos minä 
tulenkin tänne."

Hautaustoimistonhoitaja Paavo Järvi oli tuolloin 
vielä poikamies, eikä hänellä ollut mitään työkalu
jakaan, mutta ajatuksissa liikkui oman liikkeen pe
rustaminen Virroille. Niinpä hän päättikin, että hän 
tulisi tänne seuraavana keväänä perustaakseen oman 
liikeyrityksen. Kirkonkylää kierrellessään hän ha
vaitsi nykyisen Yhdyspankin vieressä olevaa taloa 
rakennettavan. Hän meni keskustelemaan rakennut
tajan kanssa, että voisiko hän keväällä 1929 vuok
rata rakenteilla olevasta talosta itselleen tarvittavat 
tilat. Tehtiin suullinen sopimus siitä, että hän tulisi
kin uuteen asuntoonsa jo kuluvan vuoden syksyllä. 
Ja näin Järvi oli tehnyt päätöksensä oman liikkeen 
perustamisesta Virroille, ja hän tulisi vielä laivake- 
lin aikaan, jolloin tavarat olisi parempi kuljettaa. 
Palattuaan takaisin Urjalaan hän alkoi kiireesti val
mistella muuttoaan Virroille. — Välillä hän kävi 
kuitenkin katsomassa täällä, miltä tuleva asunto 
yms. näyttävät. Rakennus, johon hänen piti päästä 
asumaan, oli jäänyt kesken. Hänet neuvottiin räätäli 
Vihriälän taloon silloisen Ähtärin tien risteyksessä 
Umpipohjassa. Vihriältä Järvi sai kohtuulliset tilat 
käyttöönsä melko korkeasta vuokrasta n. 300 mk/kk. 
Hän piti tärkeänä sen, että nyt oli sitten kirjallinen 
vuokrasopimus, ja niin arkkujen valmistus syksyn
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Järvi osti kesällä 1929 Virtain Osuuskaupalta tontin 
omaa taloaan varten laajentaen myöhemmillä ostoil
laan tonttia. Talousrakennus rakennettiin valmiiksi 
1932. Talo on vieläkin entisellä paikallaan, uudiskor-

jattuna.

1928 aikana pääsee Virroillakin alkuun. Näin hän oli 
saanut varmuuden, mihin tulla muuttaessaan Urja
lasta.

"Virroille tulo tuli päätettyä heti silloin ensim
mäisellä kerralla Virroilla käydessäni. Se oli sitten 
niin, minkä minä päätin, niin se oli jämpti niin. 
27. päivänä marraskuuta 1928 minä lastasin tavarani 
Tampereella Tarjanne-laivaan ja tulin tänne Virroille. 
Ensimrtjäisen yön olin tuossa Oinosen majatalossa, 
joka toimi nykyisessä V-P Virtasen parturiliikkeen 
talossa. — Tässä lähellä oli useita sahoja: Härkö
sellä, Koronkylässä ja Liedenpohjassa. Näiltä sahoil
ta hankin ensimmäiset lautani täällä Virroilla. Lie
denpohjasta Peltomäen sahalta toi autokuormallisen 
lautoja minulle Frans Talvitie-niminen kuorma- 
autoilija. Siitä sitten pääsinkin työn alkuun. Minä 
siinä sitten joulukuun aikana sain arkkuja valmiiksi 
toistakymmentä kappaletta lasten arkkujen kanssa. 
Tammikuun toinen päivä 1929 minä myin ensimmäi
sen arkun täällä. Se oli tuolta Patalanmajan kylästä 
Arvi Ristasen vaimo kun kuoli. Hän oli näitä Ketve- 
nin tyttäriä.

Seppeleet olivat siihen aikaan semmoisia vahakuk- 
kaseppeleitä. Ei siihen aikaan tuoreista kukista sep
peleitä käytetty kaupungeissakaan. Minä tilasin ne 
aina Turusta. Siellä oli kaksi saksalaista vahakukka- 
tehdasta: Werner Witten omistama ja toinen oli Tu
run Vahakukkatehdas jonkun herra Tritzlerin omis
tama. Siellä oli vielä suomalainen Savarsin seppele- 
sitomo, josta minä tilasin vahakukkaseppeleet. Niitä 
tuli sitten junan kautta Ähtärin asemalta. — Me 
teimme tuoreita seppeleitä tilauksesta jo 1930-luvun 
puolivälistä lähtien. Silloin tänne tuli pari kukka
kauppaa 1936 syksyllä. Eivät ne kauaa toimineet, ei 
se näyttänyt maaseudulla kukkien menekki alka
neen. 1940-luvun puolivälistä alkaen kukkien käyttö

alkoi yleistyä. Äitienpäiväkukkia sitä nyt ostettiin 
aikaisemminkin. Vahakukkaseppeleet jäivät sotien 
jälkeen pois käytöstä.

Arkkuja höylättiin käsipelissä. Ne valmistettiin 
havupuusta siksi, että se oli helpompaa työstää ver
rattuna esim. koivuun. Sekin vaikutti, että havupuu- 
laudat olivat kantattuja, koivulaudat eivät. Arkku
jen kannet koottiin puunauloilla, koska kannet kei
lattiin. Rautanauloja ei alkuaikoina käytetty, taika
uskon osuuttakin. Silloin alkuun oli vanhanaikaiset 
mitatkin niissä arkuissa. Nykyään puhutaan senteis
sä. Ennen mittana oli kortteli, se oli kahdentoista, 
kolmentoista ja neljäntoista korttelin arkut aikui
sille, vastaavat nykyisin 180, 190 ja 200 cm:n ark
kuja. Ensimmäinen myyty arkku maksoi siinä 200 
mk:n päälle. Kun silloin oli miehen tuntipalkka noin 
niinkuin 6 mlk, ne hinnat olivat siinä 180—250 mk, 
nimittäin aikuisten arkut. Arkut olivat kiiltäviksi 
maalattuja ja niissä käytettiin helotuksia aina 1930- 
luvulle saakka. Niissä oli kahvoja ja kaikkia levyjä 
päässä ja kansissakin käytettiin saksalaisia koristei
ta. Alkuaikoina musta kangastettu arku tehtiin si
ten, että se stofftattiin. Se oli semmpnen menetelmä, 
että kun arkkuun tuli musta liimamaali alle ja sitten 
pantiin lakka siihen päälle. Sitten seulan kanssa lai
tettiin semmonen villanöyhtä pintaan, se oli kuin 
verka siinä arkun päällä. Sillä tavoin tehtiin hienot 
arkut ennen. Kaupunkipaikoissa stofftaus oli hyvin 
yleistä, mutta maaseudulla harvinaisempaa. Sitten 
keksittiin tuollainen selluloosapäällyste ja se oli so
dan aikana ainoa mahdollisuus verhoilla arkkuja. 
Selluloosa oli puristettu kuviolliseksi. Nyt kangas
tettu arkku on jo yleinen.

Pitäjän muissa kylissä Vaskivedellä, Kurjenkyläs- 
sä, Uuraisissa ja Ikkalan kylässä oli sellaisia puu
seppiä, jotka tekivät arkkuja paikkakunnalla. Vaski- 
vedellä tekivät Lehtisen veljekset, Kurjenkylässä 
puuseppä Ruohonen, Uuraisissa maalari Mäkinen 
Ikkalan kylässä Santeri Ikkala ja Kirkonkylässä te
kivät puuseppä Kallinen ja Kaapo Järvinen. Se oli 
yleensä vastenmielistä, se arkun teko puusepillä 
noin tilapäistyönä.

Arkkuja Ihmiset hakivat aluksi hevospelillä. Se 
oli hankala juttu tulla tuolta 30 km:n päästä, se oli 
päivän reisu. No toisena päivänä tuotiin vainaja 
kappelille. Tätä kesti aina sotavuosiin saakka ja vä
hän senjälkeenkin. Kyllä se oli hankalaa aikaa, kun 
ei ollut autoja, joissain kaupungeissa saattoi olla ar- 
kunkuljetusautoja. Kuorma-autoja kun tuli niin, 
niitä sitten täytyi soitella, että olisivat vieneet ark
kuja. Se oli niille vastenmielistä hommaa. Rautatien 
valmistuttua arkkuja saatiin lähettää sitenkin.

Arkkujen puutyövalmistuksen lopetin 1950-luvun 
alussa. Akseli Ahvenus, joka minut johdatti tänne 
Virroille, vuorostaan sai minulta oppia arkunteossa, 
ja niinpä hän perustakin arkkutehtaan Parkanoon, 
josta minä puuvalmiita arkkuja aloin ostella.

Paavo Järvi on toiminut Virroilla arkuntekijänä 
ja hautaustoimistonhoitajana yli 40 vuotta. Työnsä 
hän on pyrkinyt aina tekemään hyvin ja asiallisesti. 
Turistimatkallaan Virroille joutunut yrittäjä on teh
nyt työtä erikoislaatuisessa ammatissaan asiakkaiden 
täydessä louttamuksessa.
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MATTI JALAVA

Entisaikojen käsityöammattilaisia
Miten paljon elämä maaseudullakin on muuttunut 

vuosisadan alusta lähtien, siitä ei nuorella ikäpol
vella voi olla paljoa aavistustakaan. Teollistuminen 
on vallannut niin monia aloja, että esim. käsityö- 
ammatit ovat joutuneet melkein kokonaan syrjään. 
Jotta nykyajan ihminen saisi jonkinlaisen käsityk
sen siitä, miten tärkeitä tekijöitä yhteiskunnassa 
käsityöläiset olivat vielä vuosisadan alkupuolella, 
koetetaan seuraavassa antaa joitakin kuvauksia.

Jos sinulta hajoaa kengät, on asia nykyään hel
posti ja nopeasti hoidettavissa. Kirkonkylässä on 
ainakin kolme varsinaista kenkäkauppaa, ja sen li
säksi on ainakin puolitusinaa sellaisia liikkeitä, joissa 
on myöskin jalkineita, puhumattakaan niistä ympäri 
pitäjää olevista liikkeistä, joissa ainakin useimmis
sa on myös kenkiä saatavana. Malleja, kokoja ja 
laatuja on vaikka minkä verran, että eipä tarvitse 
paljain jaloin talsia. Entäpä ennen? Maataloissa oli 
jo etukäteen varauduttava jalkinetarpeen tyydyttä
miseen. Eläimet teurastettiin yleensä kotona ja aina
kin osa vuotia varattiin omiksi kenkätarpeiksi. Vuo
dat vietiin kirkolle Vaalin nahkurille, jonka parkki- 
tiinut ja verstaat olivat nykyisen Esson bensiiniase
man paikalla. Sitten kun pohjanahaksi ja erilaisiksi 
päällisnahoiksi valmistetut vuodat oli saatu, mentiin 
tilaamaan suutari kotiin. Jos onni oli myötä ja saa
tiin suutari Ahlqvist, sittemmin Airokari, lupautu
maan tulemaan, oli ilo yleinen, sillä sellaisia piek
suja, kuin Ahlqvistin käsistä läksi, ei moni poika 
saanutkaan aikaan. Jännittyneinä odotettiin sitten 
mestarin saapumista, ja kilpa oli kova, kennestä 
mitta ensiksi otettaisiin, sillä koko talon väki joutui 
vuorollaan mitan antamaan. — Palkollisten vuosi
palkkaan kuului nimittäin jotakuinkin säännöllisesti 
ns. parseelikengät, pieksut ja nauhakengät tai saap
paat. — Tuohon mitanottoon sisältyi eräs mysteeri, 
jota en vieläkään ole saanut selvitetyksi, niin paljon 
kuin sitä aikanaan mietinkin. Mittaa ei nimittäin 
otettu millään senttimetrimittanauhalla merkiten 
mittaustulokset numeroin paperille, vaan sanoma
lehden reunasta leikattiin n. 3—4 cm:n levyinen ja 
puolen metrin mittainen suikale. Se käännettiin pi
tuussuunnassa kaksinkerroin ja sillä tapahtui mittaus 
sitten, että suikaleen toinen pää asetettiin kanta
pään taakse sen puoliväliin. Mitta vedettiin jalkate
rän sisäsyrjää myöten ison varpaan kärkeen, ja sii
hen kohtaan mittasuikaleeseen mestari leikkasi pie
nen loven. Niin jatkettiin, otettiin esim. jalkaterän 
ympäri mitta päkiäisen kohdalta samoin kantapään 
ja jalkarinnan kohdalta jne., että lopuksi paperisui- 
kaleen reunassa saattoi olla toistakymmentäkin lo
vea, joita ei mitenkään merkitty. Millä ihmeen kei
nolla mestari saattoi tietää, mitä jalan mittaa mikin

lovi tarkoitti. Mutta sehän oli mestarin salaisuus, 
eikä hän sitä ruvennut selvittelemään, kovin vähä
puheinen kun oli muutenkin.

Jollei Ahlqvistia onnistuttu saamaan, olihan niitä 
muitakin mestareita. Parhaiten muistan pikkusuuta- 
rin (Stalkman), joka myöhemmin hylkäsi suutarin 
ammatin ja rupesi liikemieheksi, ja hänen itsetun
tonsa kohosi tästä siihen määrään, että hän saattoi 
kehaista: ”Kun minä olin parhaimmillani ja painoin 
45 kg, ei minun käsissäni mies paljoa painanut.” 
Muistan toisenkin luopion suutarin ammatista. Ko
ponen hylkäsi lestipussinsa ja naskalinsa, rupesi teu
rastajaksi ja lihakauppiaaksi, ei sen puolesta etteikö 
nylkeminen suutarinveitselläkin luonnikkaasti olisi 
käynyt.

Kirkonkylän värikkäimpiä hahmoja vuosisadan 
alkupuolella oli varmaankin Keppisuutari. Hän oli 
värikäs aivan kirjaimellisestikin, sillä hänen ham
paansa olivat kiiltävän mustat. Tämä johtui siitä, 
että jos väritön lakka sattui loppumaan, hänen oli 
ryypättävä mustaa suutarinlakkaa, sillä muuten hän 
ei pärjännyt niitten pikku-ukkojen kanssa, joita hä
nen kainalokepeillään oli häädettävä loitommalle.

Ennenkuin jätän nämä suutaritarinat, on minun 
vielä ikuistettava eräs saapasparini, jonka valmista
jina olivat suutari Aittanen ja hänen oppipoikansa. 
Heillä oli sellainen työnjako, että mestari itse teki
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toisen saappaan, oppipoika toisen täysin itsenäisesti, 
ja niin siinä sitten kävi, että niistä tuli aivan erilai
set. Mestarin tekemässä saappaassa oli varsi niin 
vankasta nahkasta, että se pysyi suorana pystyssä, 
kärki oli aivan tylppä. Oppipojan valmistaman saap
paan varsi meni lyttyyn ja kärki oli terävä. Siitä 
huolimatta Tampereen Lyseon toivorikas oppilas 
marssi niillä Hämeenkatua pitkin yhden talven muina 
miehinä. —

Saihan kenkiä muutoinkin kuin hankkimalla suu
tarin taloon töihin. Enimmät kengät he varmaan 
valmistivat omissa kotiverstaissaan, eikä sinne tar
vinnut omia nahkojaankaan viedä, suutarilla oli nah- 
kavarastonsa ja kaupasta niitä sai myös ostaa.

Entä muut ruumiin verhot? Ennen tehtiin ainakin 
alusvaatteet jotakuinkin poikkeuksetta kotona. Tämä 
homma alotettiin pellavan viljelyllä. Varsin moni
vaiheisen valmistusprosessin jälkeen pellavaa pääs
tiin lopuksi kehräämään langaksi, josta sitten kudot
tiin kotikangaspuissa palttinaa ja siitä päästiin lo
pulta paitojen ja alushousujen valmistukseen. Jos
kus kyllä ostettiin kaupasta tehdasvalmisteista pum- 
pulikangasta, mutta yleensä kaikki alusvaatteet val
mistettiin omin voimin kotona. Erikoisia ammattilai
sia ei siinä hommassa tarvittu. Mutta päällysvaattei
den valmistusmenetelmässä tarvittiin usein jo am- 
mattikäsityöläisiäkin. — Tosin lampaat kerittiin, vil
lat kehrättiin ja kankaat kudottiin kotiväen voimin, 
mutta sen jälkeen oli usein turvauduttava jo ammat- 
tiväkeen. Kun sarka erinäisten juhlallisten koliais- 
seremoniain jälkeen oli saatu pois kangaspuista, oli 
se kuljetettava Mannilan rouvalle tampattavaksi, En 
tiedä, minkä tähden häntä aina karahteerattiin rou
vaksi, sillä eihän käsityöläisiä sillä tittelillä yleensä 
nimitetty, niin arvossapidettyjä kuin he muuten oli
vatkin. Oltiin kuitenkin tietävinään, että Mannilan 
rouva osasi ruotsia ja siitä tuo rouva-titteli varmaan
kin oli johunut. Hänen asuntonsa ja verstaansa oli 
nykyisen Haapasen Sementtivalimon tienoilla. Vers
taaseen en koskaan onnistunut pääsemään ja näke
mään, mitä siellä tapahtui, mutta sen kuulin, että 
höyry siellä sihisi.

Kun kangas oli saatu tähän vaiheeseen, oli se saa
tettava ammjattiräätälin (virtainkielellä raatarin) 
käsiin. Pikkupoikien vaatteet kursi kylläkin kokoon 
äiti. Se oli jo suuri juhla, kun ensi kertaa saatiin 
oikein raatarin tekemä puku. Tavallisimmin se ta
pahtui siten, että kangas vietiin raatarin kotiin, ja 
siellä sitten käytiin viikko viikon jälkeen tiedustele
massa, joko puku on ennättänyt koetusvaiheeseen tai 
jo vallan valmiiksi. Raatarien ammattiominaisuuk- 
siin nimittäin kuului, että työ ei juuri koskaan ollut 
valmis silloin kun oli sovittu. Samaa voitiin useissa 
tapauksissa sanoa suutareistakin. Mutta jos samaan 
aikaan piti tehdä pukuja useammille perheen mies- 
jäsenille, oli varminta hakea raatari taloon töihin. 
Siitä oli useitakin etuja. Säästyttiin monilta turhilta 
raatarissa käynneiltä, työn valmistuminen oli aina 
varmempaa, varsinkin kun puvun onnellinen saaja 
oli alinomaan mestaria hoputtamassa, eikä mestari 
voinut syyttää sitäkään, että asianomainen ei aika
naan tullut koetuksiin, kun hän oli jatkuvasti ja 
aivan kiusaksi asti saapuvilla.

Koko valmistusprosessin seuraaminen oli pikku
pojista tietenkin ylen jännittävää, mutta jännitys ja 
mestarin taidon ihailu nousi aina huippuunsa silloin 
kun jotakin vaatekappaletta rässättiin. Rässiraudan 
valtava koko ja paino ei suinkaan ollut suurin ih
mettelyn aihe, vaan se mestarin taito, millä hän kos
tutti rässättävän vaatekappaleen. Otettuaan suunsa 
täyteen vettä hän puhalsi sen valtavana sumusuih- 
kuna rässättävälle kappaleelle. Niin mahtavaa ja 
hienojakoista suihkua pojat eivät uutterasta harjoit
telusta huolimatta koskaan kyenneet saamaan.

Vuosisadan alkupuolen raatareista muistan parhai
ten Polvianderin, joka asui kirkolla "Rapakujan” 
varrella, ent. Kukkosen kaupasta nyk. meijerille me
nevä tie. Toinen tunnettu ja tunnustettu ammatti
mies oli Vihriälä poikineen. Heidän entinen talonsa 
seisoo vieläkin Terveystalon naapurissa. Periviidan 
Jussi ja "Huippumestari” Palanteen Kaapo on vielä 
mainittava. Kirkonkylän ulkopuolisista ammattimie- 
histä on jäänyt mieleeni Laukon raatari.

Miesten muoti ei siihen aikaan paljon vaihdellut. 
Valinnan varaa oli vain joko yksi- tai kaksirivinen 
takki ja takin pituus saattoi hiukan vaihdella. Tosin 
Polvianderilla, joka oli meidän hoviraatarimme, oli 
muutamia melko suurikokoisia kuvia miesten pu
vuista, päällekirjoituksin "London Fashion”. Näitä 
vuodesta vuoteen samoja kuvia tarkastettiin kovasti 
jokaisen mitanoton yhteydessä ja tavallisesti aina 
päädyttiin samaan malliin, joka jo vuosien mittaan 
oli hyväksi havaittu.

Tässä yhteydessä lienee syytä mainita, että suo
malaiset suutarit ja räätälit olivat tunnettuja maam
me rajojen ulkopuolellakin. Pietarissa upseerien hie
noimmat saappaat olivat useissa tapauksissa suoma
laisista suutarinverstaista lähteneet, New Yorkin 
parhaat juhlapukujen valmistajat olivat suomalaisia. 
Siellä vaikutti aikoinaan Huippuraatarikin. Toron
tossa, Kanadassa, oli kaupungin tunnetuimpia räätä- 
linliikkeitä keuruulaisen... omistama. Hän oli sa
malla myös Suomen konsulina Torontossa. Honolu- 
lussa, Hawaijilla, omisti suomalainen kaupungin 
erään hienoimmista räätälinliikkeistä.

Suutarien ja raatarien ammattikunnan lisäksi oli 
useita käsityöläisammattilaisia, joita tarvittiin, jos
kin vain harvemmin. Sellaisia olivat sepät, puuse
pät, maalarit, teurastajat, satulasepät, länkimestarit, 
maton- ja verhonkutojat, rakennusmiehet, muurarit 
jne.

Melkein jokaisessa talossa oli oma paja, ja joku 
talon miehistä kykeni tavallisesti yksinkertaisia se- 
päntöitä suorittamaan. Mutta jos oli rekiä, kärryjä 
ja kärrynpyöriä raudoitettava tai muita konstik- 
kaampia töitä tehtävänä, haettiin seppä taloon. Ahon 
Eeti oli tunnettu taidostaan. "Toiset tekevät, mätä 
osaavat, minä teen mitä tykkään”, oli hänen tun
nuslauseensa. Herraskosken kanavaa rakennettaessa 
Eeti terotti ja karkaisi ne lukemattomat kiviporat, 
mitä kallioleikkauksen porauksessa tarvittiin. Hän 
ennätti jo autojen korjauksessakin kunnostautua, 
vaikkei ollut aikaisemmin autoa nähnytkään eikä 
minkäänlaisia automekaanikon kursseja käynyt. Sai 
hän vain Letta-apteekkarin auton kuntoon ja suo-
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ritti sen jälkeen nokisena ja rasvaisena koeajon 
mahtavaeleisesti hieno Letta-neiti vieressä istuen 
kylän läpi asianmukaiset silmäntarkistus ja rohkai- 
surojut apteekin perähuoneessa nautittuaan.

Eetin poika Janne oli myös melkoinen seppä, mut
ta hän piti niin tarkoin kiinni vanhoista taksoista, 
että kirveen terästäminen maksoi edelleenkin vain 
kaksi markkaa vielä kauan senkin jälkeen, kun 
inflaatio oli syönyt markan arvon murto-osaan enti
sestään. Siitä huolimatta Janne kuoli eräitä vuosia 
sitten olosuhteisiin nähden valtava setelinippu alus- 
housujensa taskuun ommeltuna.

Oli niitä sentään muitakin mainittavia seppiä. Oli 
Lappa-seppä ja Onni Liinamaa seniori, joka kuolikin 
alasimensa viereen. Siinä tapauksessa mahti ei kui
tenkaan mennyt maan rakohon, vaan taito periytyi 
Onni juniorille, ja toivottavasti perimys jatkuu.

Tehdasvalmisteisia huonekaluja ei vuosisadan alus
sa ainakaan maaseudulla ollut saatavissa. Kun suo
malaiset miehet jo poika vuosista lähtien olivat tot
tuneet puutöihin, saatiin yksinkertaiset huonekalut 
talon omin voiminkin syntymään. Mutta jos mieli 
saada hienompia mööpeleitä, oli käännyttävä nik
karin puoleen. Virroilla saattoi luottavaisesti turvau
tua Epraimi Kalliseen, ja sai olla varma, että hänen 
käsikäyttöisessä verstaassaan syntyi kunnon tavaraa. 
Hänen ammattitaitoaan ja -varmuuttaan kuvannee 
hyvin seuraava kertomus. Saarlan maisteri vei Kal
liselle vähän konstikkaat herrainhuoneen kaluston 
piirustukset. Epra tutki niitä aikansa vanhimman 
poikansa Mikon kanssa, joka jo silloin oli täysin- 
oppinut puuseppä, Tampereella puusepänverstaissa 
opin käynyt. Mikko rohkeni esittää epäilyksiä siitä, 
että mahdettaisiinko nyt aivan tuollaisia vehkeitä 
saada syntymään, mutta Epraimii julisti loppupää- 
töksenään: ”Jos ne puusta tehdään, kyllä ne meillä 
syntyy”. Ja syntyivät kanssa.

Jos olivat puusepät taitonsa tuntevia, niin olivat 
sitä maalaritkin. Ja oli ainakin Ittemäen Männillä 
täysi syy ollakin taidostaan ylpeä. Kun tarkasteli 
hänen maalaamiaan kirkkokiesejä ja niiden aisoihin 
ja koriin käsivaraisesti vedettyjä parin millimetrin 
levyisiä vaaleita raitoja, tuli vakuuttuneeksi, ettei 
niitä oltu vedetty mandolininsoittajan käsillä. Sa
moin täytyi ihmetellä, miten hän tavallisen männys
tä tehdyn oven loihti tammioveksi. — Prof. Väinö 
Voionmaa souteli kerran Härkösselän yli Mannin

asunnolle neuvottelemaan hankkimansa uuden ve
reen maalaamisesta. Professori selosti tarkalleen 
minkälaiseksi ja minkä väriseksi vene olisi maa
lattava. Manni kuunteli aikansa selityksiä ja lopetti 
ne yksikantaan: "Punaiseksi ja valkoiseksi on veneet 
ennenkin maalattu ja sellaiseksi ne maalataan nyt
kin, jos maalataan ollenkaan.” On sanomattakin sel
vää, että veneestä tuli punainen ja valkoinen, mikä 
väriyhdistelmä sopikin kunnon professorille erin
omaisesti.

Olisihan niitä vielä useitakin ammatteja, kuten jo 
edellä on esitetty, olisi ihan nimeltä mainittaviakin. 
Se vain vielä on mainittava, että kaikki nämä am- 
mattitekijät nauttivat suurta arvonantoa yhteiskun
nassa ja kun heitä taloihin tuotiin töihin, kestittiin 
heitä kuin piispaa pappilassa.

Anja Ylä-Soini

Vanhat pidot arvoon 
Virroillakin

Vanhoja talonpoikaispitoja voi joskus välähtää 
esim. elokuvissa tai televisionäytelmissä.

Perinteellisen pitokulttuurin erikoispiirteet vaihte- 
levat kansallisruokien alueellisena omaksumisena. 
Monet uudet virtaukset ovat muuttaneet talonpoi
kais väestönkin elämänmuotoja, mutta kansallisruoat 
ovat pysyneet ainakin ajoittaisessa käytössä. Savo
laisten kalakukko ja talkkuna, karjalaisten piirakat 
ja paistit, pohjalaisten makea- ja leipäjuustot, hä
mäläisten ja lounaissuomalaisten makkarat ja mäm
mit jne. Lisäksi happamattomat pitoleivät, rieskat, 
rievät, kai tiaiset ja räätileivät sekä happamista va- 
rilimput. Arkiruokina ovat säilyneet kotona valmis
tetuista makkarat, juustot ja talkkuna (piepo). En
tisaikojen vahvan oluen perillisenä taas on väkevä 
ja makea sahti, ainakin Hämeessä paikoin kansalli
sena pitojuomana.

Jotta ruokaperinteet säilyisivät, olisi syytä esim. 
talonpoikaispidoissa julkisesti selittää tarjoiltavat 
ruokalajit vanhoine nimityksineen ja pääpiirteisine 
valmistusohjeineen. Tämänkaltaiset juhlat edellyttä
vät kylläkin kansanomaista pitokalustoa ja pöytien 
kattamista.

Sellainen "istuva pöytä”, jollaisen näemme esim. 
Nummisuutareissa Karrin hääkohtauksessa, oli ta
lonpoikaisissa oloissa yksinomaan käytännössä suun
nilleen tämän vuosisadan alku vuosiin. Tuolla jär
jestyksellä oli takanaan ehkä tuhatvuotinen perin
ne. Huoneen perälle asetetun pitkän pöydän ääreen 
istutettiin vieraat arvonsa mukaan, kunnia-arvoisem
mat taakse keskelle. Varsin yleinen näyttää olleen 
tapa, että isännät ja muut arvokkaat miehet istuivat 
kunniapaikasta oikealle ja emännät vasemmalle, ku
ten kirkossakin oli tapana. Muu naisväki ja nuoret

20



miehet hakivat paikkansa pöydän alapäästä tai si- 
vupöydistä. Nuori väki sai jäädä odottamaan seu- 
raavaa "arinaa” eli pöytien toista kattamista.

Ainakin Pohjanmaalla on ollut miehinen pitome- 
nojen johdattaja. Hän hoiti istumajärjestyksen ja 
piti huolta, että tarjoilijat suoriutuivat nokkelasti.

Istuva pöytä vaati kyllä ruoankantajia, tyttöjä ja 
kenkkäripoikia. Kyllä ruokailu pitkien pöytienkin 
ääressä sujuu, kun päästään alkuun ja esim. ohjei
naan suorituksen takia ajoittain joudutaan katkaise
maan ja ylikenkkäri huolehtii sujuvuudesta. Van
hanmallisen pitokaluston hankkiminen taitaa tuottaa 
suurimmat vaikeudet.

Noin sata vuotta sitten talonpoikaisoloissa käytet
tiin puulautasia, joita näkee vielä joissain museoissa. 
Jotkut kotiseutuyhdistykset ovat niitä teettäneet 
vanhan mallin mukaan. Puulusikat olivat luonnolli
sesti käytössä ja kyläseppäin tekemät kakspiikkiset 
haarukat. Ennenaikaan oli tapana, että juhlaan osal
listuvilla oli tuppiroska mukana. Puukkoa käytettiin 
veitsen asemesta. Muuna kalustona oli pahkakuppe- 
ja, muitakin puuastioita, lappakannuja, katajahaari- 
koita. Yhteisestä haarikasta juominen ja puuron pis- 
teleminen yhteisestä kupista omilla puulusikoilla oli 
niinikään tapana. Joissain suuremmissa pidoissa ar- 
vohenkilöt saivat juoda hopeapokaaleista.

Vanhanajan pitopöytä sai valkean liinan, messin
kiset tai tinaiset kynttilänjalat. Pöytä katettiin 
aidoilla pitokalusteilla, miehet tulivat pitoihin sor- 
tuukeissaan ja naiset silkeissään, pimeän tullen sy
tytettiin kynttilät, tunnelman aitoutta korostivat hir
siseinät ja laki orsineen savun ja ajan patinoimina. 
Ne ovat siirtyneet historiaan. Olisi suotavaa, ettei 
se elämäntyyli kokonaan unohtuisi. On mielenkiin
toista seurata sen ajan elämää.

Nimimerkki NOLLA

VIRTOLAISTA SANAMPARSINTAA
— Harvaan ja hartaasti vanhat lempii.
— Hohoi ja huomenna taas, kokonainen pitkä viikko!

— Herran pieksut rouvan jallaassa.
— Herraset silimät ihanat nähärä.
— Hiulaan kankaaseen reppee heleposti reikä.
— Hittaita ne on herrain kiireet.
— Hienokim pittää vaikka vahavakin kätkee! myönti ket

tu koko päivän pässiä seurattuaan toivossa saara sen 
putoovat kelekuttimet.

— Hoppeenuotalla kalastaessa saa itte valita saaliin.
— Honkiin ei horaa joka opikseen ottaa.
— Hietaan se ottaa rekianturakin sulassa maassa tierän mä.
— Hoppuilemalla ei saam muuta kun vikaisia mukuloita.
— Hoitopalakan maksaa vakainen vauva ite.
— Hori viis jäliestipäin, se om maksettu miton tariottu.
— Honkakello syrämmaan vellikello.
— Hoikasta poikki joseiot tosi.
— Horkosia niiton silosenkin maan pinnassa.
— Housut ei lainalla parane, josei pahom piretä niin - tu- 

hurataan.
— Hollilla eikä millään huutohollilla.
— Hopoppasin yhyren ryypyn liikaa.
— Hossaa niinkun ei nukkuskaan.
— Hokkee tota niinkun visaketun löytäjä.

Jatkoa siv. 42
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Kauno Vuorenpää

Tarinaa Virtolaisvanhuksista
”Jo kuusi kynttilöitä on käynyt kukkimaan” ja 

"Vanhakin nyt nuortuu, kuin lapsi leikkimään”, ker
rotaan tutussa joululaulussa. Monet kymmenet, sa
dat kerrat on tämä joululaulu varmaankin kaikunut 
niiden monien virtolaisvanhusten korvissa, jotka jäl
leen muiden mukana ovat valmistautuneet vastaan
ottamaan joulua, joulua vuonna 1969. Joulu on yhtä 
hyvin lasten, aikuisten ja vanhusten juhla, jouluna 
meidän tulee osoittaa lämpimät ajatuksemme van
huksille, jotka ovat ahertaneet tulevien sukupolvien 
hyväksi, eikä yksinomaan jouluna, vaan jokaisena 
päivänä, sen he ovat ansainneet.

Tämän vuoden Virtain Joulu jatkaa perinnettä, 
kertomalla jälleen muutamista vanhuksista kunnioit- 
taakseen heidän elämäntyötänsä. Oikein ja kohtuul
lista olisi, että jokainen vanhus tulisi näin joulu- 
lehden, kotiseutulukemiston kautta esiteltyä, mutta 
käytännössä siihen ei ole mahdollisuutta. Joka ta
pauksessa olkoon tämä tarina kiitollisuuden osoitus 
jokaiselle vanhukselle, jokaiselle raatajalle, pitkän 
päivätyön tehneille naisille ja miehille.

☆ ☆ ☆

Edvard Rantanen

Viime talvena ehti 90 vuoden merkkipaalulle 
Edvard Rantanen, Äijännevalla asuva van- 
haisäntä. Hän on syntynyt Liedenpohjassa Hanhi- 
lammella ja kymmenen vuoden ikäisenä meni pik- 
kurengiksi Hanhilammen taloon. Ansaitsi työllään 
ruokansa ja niin oli vanhemmilla yksi suu vähem
män pyytämässä ruokaa. Myöhemmin hän oli töissä 
Ylä-Tulijoella ja Suutalassa, sekä "voutina”, työn
johtajana, Uskalin talossa. Vuokraviljelijänä olles
saan hän sai usein kokea kuinka halla ehti ennen 
viljan tuleentumista tuhota sadon, mutta periksi ei

silti annettu. Hyvinä vilja vuosina tuli satoa kato
vuosienkin varalle. Korkeasta iästään huolimatta 
Edvard Rantanen on viime aikoihin saakka ollut 
miukana töissä asuessaan tyttärensä perheessä. Jalat 
vain alkavat käydä raskaiksi, mikä lie syynä, tuumi 
vanhus syntymäpäivänään istahtaessaan tuliterään 
keinutuoliin.

☆ ☆ ☆

Senja ja Urho Viitanen

Seitsemän ikäinen oli Senja Viitanen sil
loin, kun hän meni "lapsenlikaksi” Killinkoskelle 
värjäri Kataiselle. Eipä ollut lastenhoitaja hoidetta
viaan vanhempi, yhdessä telmittiin, mutta vastuu oli 
Senjalla jos sattui jotain ikävyyksiä. Siitä alkoi työ 
vieraalla, useissa taloissa hän ehti olla palveluksessa 
ennenkuin solmi avioliiton Mantilosta kotoisin olleen 
Urho Viitasen kanssa. Mieleen ovat pysyvästi jää
neet monet tapaukset elämän varrelta. Joskus oli 
lapsena vaikeaakin palvelupaikassa, itku tuli sil
mään, kun sai tuntea itse kovaa kohtelua tai nähdä, 
kuinka kohdeltiin kohtalotovereita. Kotiinkaan ei 
uskaltanut lähteä, ennenkuin äiti tuli hakemaan 
kuultuaan, miten tytön oli vaikea olla palveluspai
kassaan. Majalahden talossa ollessaan sai hän jo vä
hän palkkaakin ja siellä oli mukavaa kun sai talon 
väeltä tunnustusta ahkeruudestaan, ehkäpä puna 
nousi poskille, kun kuuli todettavan, että kyllä 
Senjasta joku saa hyvän akan. Se "akottuminen” 
tapahtui sitten siihen aikaan, kun hän oli Vermaan 
talossa sisäkkönä. Senja ja Urho Viitanen viettivät 
osan elämästään Ylistarossa ja siellä Senja tunnet
tiin taitavana pitokokkina. Hän on esiintynyt me
nestyksellisesti myös näyttämön palkeilla. Soininky-
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Iässä olevassa talossaan ovat Viitaset viettäneet van- 
huudenpäiviään. Lokakuulla tänä vuonna joutui Sen
ja Viitanen saattamaan puolisonsa viimeiseen lepoon.

VW

Amanda Syqänen

Amanda Syrjänen asuu tyttärensä per
heessä Yli-Havangan talossa Vaskuulla. Hänkin on 
jo ehtinyt ylittää 90-vuotisvirstanpylvään. Kihniöllä 
hän on syntynyt, siellä myös suurimman osan elä
mäntyöstään tehnyt, mutta yli 30 vuoden ajan ollut 
jo Virroilla. Työtä ja taas työtä on sisältynyt hä
nenkin elämäänsä ja työtä hän haluaa tehdä vielä 
vanhuudenpäivillään. Ja kukapa uskoisi Amanda 
Syrjästä 90-vuotiaaksi, niin pirteältä hän vielä näyt
tää puuhaillessaan taloustöissä. Mutta mieli palaa 
usein lapsuuden ja nuoruuden aikoihin, sinne syn
nyinseudulle, josta on jäänyt monta mieluisaa muis
toa, vaikka joskus jouduttiin pettuunkin turvautu
maan.

☆ ☆ ☆

Ei ole pettu tuntematon käsite myöskään Impi 
ja Oskari Kivelälle. Tosin ei heidänkään 
kohdallaan kovin usein sattunut niin tiukkaa aikaa, 
etteikö viljaa olisi ollut, mutta joskus ensimmäisen 
maailmansodan aikaan oli pakko tehdä pettuleipää, 
kun jauhot olivat kortilla ja niitä sai vain sen ver
ran, että juuri puuroon riitti. Soininkylän tienoot 
ovat vuosikymmenien aikana tulleet tutuiksi Impi 
Kivelälle, kerran hän oli lomaleirillä, mutta koti- 
ikävä pakotti silloinkin kesken kaiken kotiin. Os
kari Kivelä on tunnettu taitavana tukkilaisena ja 
metsätyömiehenä, kaikki kosket Inhasta Murolee- 
seen hän on laskenut. Kerran Killinkoskenkin, tuk- 
kirännin, jota tuskin kukaan muu on laskenut, laski 
niin että vesi räiskyi. Kivelän perheessä on ollut 11 
lasta, siinä on saanut ahertaa niin äiti kuin isäkin 
turvatakseen pöytään purtavaa perheelle. Pettu-

Impi ja Oskari Kivelä

ajoista kertoo heidän tupansakin, se on rakennettu 
hirsistä, joista on "kolottu” pettua. Impi Kivelä oli 
aikoinaan töissä Killinkosken massatehtaalla, teki 
pitkää ja raskasta työpäivää, palkkaa tuli markka 
ja kahdeksankymmentäpenniä päivältä. Kerran sit
ten tapasi Oskari Kivelä, Ähtärin poika hänet pyy
kinpesulta jokirannalta, tuli ja kihlasi tytön. Veden 
elementti ja tukkilaisperinteet ovat siirtyneet pe
rintönä seuraavaankin sukupolveen, nuorin pojista 
on saavuttanut valtakunnan mestaruuksiakin tukki- 
laiskisoissa.

☆ ☆ ☆

Emilia Räntilä

Noin 30 vuotta sitten syntyi Ruoveden Pihlaja- 
lahdella Emilia Räntilä, Raivion talon tyt- 
tärenä. Suurimman osan elämästään hän on kuiten
kin viettänyt Vaskivedellä, jonne tuli palvelukseen 
rippikoulun käytyään. Ruovedellä hän oli ollut ke-
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säaikaisin mm. tunnetun Markus-sedän huvilalla 
töissä. Haapajärven talossa hän oli palveluksessa 
Vaskivedelle tultuaan, ja hyvä oli siellä olla. Avioi
duttuaan hän muutti miehensä kotiin Räntilään, ja 
kun saatiin ostaa maata omaa mökkiä varten, ra
kennettiin oma tupanen. Vaikeita aikoja on Emilia 
Räntilänkin muistossa. Joskus oli hänen lähdettävä 
.uitto- ja lastaustöihinkin, että perhe sai ruokaa, se 
oli surullista kansalaissodan aikaa. Mutta muistot 
ovat muistoja. Emilia Räntilä hääräilee pirteänä, 
lähtee polkupyörällään asioilleen kun on kiirettä, ja 
vielä hän uskoisi pysyvänsä luistimillakin, niinkuin 
joskus ennen nuoruudessaan Pihlajalahdella.

☆ ☆ ☆

Siiri ja Kalle Pihlaja

Vain harvoille aviopuolisoille suodaan ikää niin 
paljon, että he voivat viettää timanttihäitään. Siiri 
ja Kalle Pihlaja Killinkoskelta tulivat vii
me kesäkuulla olleeksi 60 vuotta naimisissa. Pastori 
Simo Korpela heidät aikoinaan yhdisti mieheksi ja 
vaimoksi, sen jälkeen on koettu yhteiset ilot ja su
rut. Ikää heillä on yhteensä yli 164 vuotta. Siellä 
vihkireissulla Rajaniemen pappilassa muuttui suku
nimi molemmilta, pastori kun piti miehen entistä 
sukunimeä Pihlajakorpea turhan pitkänä, hänen 
mielestään riitti pelkkä Pihlaja ja kyllähän se onkin 
riittänyt, niin Kallelle kuin Siirillekin. Kalle Pih
laja kävi nuorena miehenä kokemassa onneaan Ame
rikassakin, muisti sieltä käsin tyttöystäväänsä kir
jeillä ja kun hän palasi kotimaahan, kihlasi silloin 
Tuuralan talossa Hauhuulla olleen Siiri Halla-ahon. 
Kalle Pihlaja oli myöhemmin töissä massatehtaalla, 
vaimo nauhatehtaalla. Siinä muun ohella hoidettiin 
omaa pientilaa, tarkoin he vieläkin seuraavat oman 
tilan töiden edistymistä.

☆ ☆ ☆

Maria ja Aati Vihriälä

Maailmaa kotimaan rajojen ulkopuoleltakin ovat 
nähneet Herraskylässä kauniin Koivusalmen, eli Ta- 
lassaaren rantamilla asuvat Maria ja Aati 
Vihriälä. Aati Vihriälän elämä on ollut kuin 
seikkailuromaani, kun hän muistelee elämänsä vai
heita. Vilahtelee siellä lukuisien paikkakuntien ni
miä, joissa hän on ollut töissä, niin kotimaassa kuin 
Amerikassa ja Neuvostoliitossa. Hän on ollut raken
tamassa Muurmannin rataa, tehnyt metsätöitä Itä- 
Karjalassa Petroskoin—Lososinan alueella, ollut 
metsä- ja rakennustöissä Kanadassa, voimalaitostyö
maalla Niagaran putouksen lähettyvillä. Mstsäkäm- 
pille Itä-Karjalaan meni myös vaimo miestään kat
somaan ja yhdessä lähdettiin kesälomalle Suomeen 
ja sillä matkalla ollaan edelleen. Aati Vihriälä on 
ollut myös innokas urheilumies, kilpaillut itsensä 
Paavo Nurmen kanssa. Hän on ollut myös musikant- 
ti, puhallellut työväenyhdistyksen torvisoittokunnas
sa. Se olikin aikaa, kun kaksi hyvää soittokuntaa, 
työväenyhdistyksen ja nuorisoseuran, puhalteli jos
kus kilpaa kesäisin kirkonkylässä. Vanhemman ikä
kauden harrastuksiin on kuulunut kalastus, komeita 
vonkaleita on Aatin pyydyksiin Herrasen alasella 
uinut.

☆ ☆ ☆

Tarinaa vanhuksista voisi jatkaa miten pitkälle 
tahansa, mutta tuleehan joulu jälleen vuoden ku
luttua uudelleen. Ehkäpä silloin voimme jälleen Vir
tain Joulun sivuilla tutustua muutamiin muihin vir
talaisiin vanhuksiin, työn sankareihin. Antakoon 
Korkein teille, paljon nähneille ja kokeneille van
huksille leppoisan elämän illan. Kun tavataan, niin 
hymyillään ja muistellaan aikoja menneitä. Hyvää 
Joulua.
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Armi Sievänen

Anders Gustaf Adolf Floor
13.10.1834 — 31. 3.1903.

Oletko joskus tavannut tuon nimen muistokivestä 
Virtain Uudella hautausmaalla? Kuka hän oli? Mutta 
— ajattelet — mitäpä hänestä nyt enää. Hänhän on 
kuollut jo 1903! Ja hänen haudallaanhan on jo pari 
kesää ollut lipuke, että hauta otetaan seurakunnan 
haltuun 2. 10. 1969, ellei sitä hoideta. Hän oli kui
tenkin se, joka 1870-luvulla, kun Virroilla ei vielä 
ollut kansakoulua, omalla kustannuksellaan lähetti 
täältä näppäriä poikia saamaan opetusta Jyväskylän 
seminaarin mallikoulussa. Heitä sanottiin siellä 
"Floorin pojiksi”, ja heillä oli yhtenäinen puku kuin 
jonkinlainen uniformu. Oliko ehkä sinun isoisäsi 
yksi heistä?

Ammatiltaan Adolf Floor oli metsänhoitaja, alue- 
metsänhoitaja, muuttanut vanhimman ja nuorimman 
sisarensa kanssa Rovaniemeltä Virroille 28. 7. 1873. 
Syntynyt hän oli Kuhmoisissa. Isä oli henkikirjoit
taja Adolf Did. Floor, äiti Henrika Gust. Masalin 
Asikkalasta. Kun äiti kuoli ja samana vuonna yksi 
sisaristakin — isä oli kuollut jo aikaisemmin — 
rupesi koti hajoamaan. Adolf Floor siirtyi Sodanky
lään v. 1860. Jonkun vuoden kuluttua muutti sinne 
kokonaista kolme hänen sisartaan. Yksi sisarista oli 
tällä välillä siirtynyt Jyväskylään. Nyt sinne muutti 
toinenkin. He rupesivat siellä pitämään jonkinlaista 
pikkulasten koulua, koska professori Kyösti Järvi
nen kertoo muistelmissaan "varsinaisen lukemisen, 
kirjoittamisen, laskemisen ja piirustuksen alkeet” 
oppineensa Floorin tätien koulussa.

Mutta Adolf Floor ja sisaret Henrika Adolfina 
synt. 6. 9. 1823 ja Constance Cecilia synt. 21. 6. 1836, 
tulivat siis Virroille ja asettuivat asumaan Ylä-Här- 
kösen taloon. Siellä oli tilaa sisarten kangaspuille. 
Siellä oli tilaa ottaa myös vieraita vastaan. Kaksi 
kertaa vuodessa sinne kerääntyikin pitäjäläisiä lä
heltä ja kaukaa. Niinpä kun eräänä loppiaisena Ali- 
nin kauppakartano kirkonkylässä syttyi palamaan 
sammutustyö kohtasi vaikeuksia, kun kaikki kirkon
kylästä olivat Floorilla Ylä-Härkösellä. (Silloin ei 
ollut autoja tuskin puhelintakaan). Paitsi loppiai
sena oli vieraspidot myös isännän nimipäivänä ju
hannusaattona (Adolf). Ne päättyivät tavallisesti 
auringonlaskun ihailuun ja kokon polttamiseen 
lauantaikalliolla.

Juhlia oli kuitenkin vain kaksi kertaa vuodessa, 
joskin vieraanvaraisuus eli aina. Pitäjään oli saatu 
metsäasiantuntija. Luonnollisesti hänen apuaan käy
tettiin hyväksi. Niinpä v. 1875 pitäjänkokous päätti, 
ettei tukkipuita saa kaataa pappilan metsästä, en
nenkuin "Forsmästari A. Floor ne on syynännyt”. 
Uudesta kirkkolaista, virsi- ja evankeliumikirjasta, 
katkismuksesta, käsikirjasta, raamatun käännökses
tä tarvittiin lausunto. Sitä antamaan valittiin m.m.

metsäherra A. Floor. 25. 4. 1880 hänet valittiin kir- 
kollislaskujen tarkastajaksi, samoin 28. 4. -84. Kun 
Marttisen virkatalosta myytiin tukkipuita, valittiin 
A. Floor jälleen v. 1888 myyntiä palvomaan. Kirkon 
alttaritaulun hankkimisvaliokuntaan hän tuli v. 1895.

Mutta sitä ennen oli tapahtunut jo muutakin, jos
sa Adolf Floor oli osallisena. V. 1869 tehty päätös 
"ylhäisemmän kansakoulun” perustamisesta oli tosin 
peruutettu. Mutta asia kyti hiljaisuudessa. Niinpä 
koulua varten v. 1877 valittiin ensimmäinen johto
kunta, ja siihen luonnollisesti tuli myös Adolf Floor. 
Kun kansakoulu sitten 24 p:nä tammikuuta 1881 
pääsi alkuun, pitivät sekä pastori Törngvist rou
vansa kanssa että metsänhoitaja Floor sisarineen 
sitä siinä määrin "omana lapsenaan”, että he kai 
niin kauan kuin elivät ja jaksoivat, halusivat olla 
mukana esim. koulun kevättutkinnossa juhlistaen 
sitä läsnäolollaan.

Kun Virtain Säästöpankin syntysanat lausuttiin 
Ylä-Härkösellä Heikin päivänä 1886, metsänhoitaja 
Floor oli läsnä ja hän, "joka tunsi hyvin paikalli
set olot ja eritoten raha-asiat, oli myötämielinen 
säästöpankkiasialle”. Pankin perustavassa kokouk
sessa hänet valittiin pankin 9-miehiseen johtokun
taan eli hallitukseen, minkä nimen se myöhemmin 
sai säästöpankkilain mukaan, ja sen jäsenenä Floor 
oli kuolemaansa asti. Hän ehti olla myös pankin 
kamreerina nimismies K. Celanderin jälkeen, ja 
kamreerin toimesta luovuttuaan hän loppuajan oli 
pankin hallituksen puheenjohtajana. Kun pankissa
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Yhteinen
ympäristömme

Suomalaisten etuoikeuksiin kuuluu suhteellisen 
helppo pääsy ulkoilemaan rakentamattomaan luon
toon. Varmasti juuri tästä syystä ympäristön viih
tyisyyden merkitystä ei riittävästi arvosteta. Maise
ma saa kokonaisvaltaisen suunnittelun ja viihtyisyy
den arvostuksen puuttuessa jatkuvasti rappeutua. 
Asutus on saanut päästä karkuun taajamista teitten 
varsille, jonne on ilmestynyt myös maisemaa rikko
via jättimainoksia. Kaikki eivät viitsi viedä jättei
tään kaatopaikalle saakka, vaan hämärässä kumoa
vat lastinsa teitten varsille. Järjetön roskastaminen, 
jota turha siirtyminen kertakäyttöpakkauksiin enti
sestään lisää, on yleiskansallinen pahe, johon ei tule 
parannusta ilman sakon uhkaa. Muualta Suomesta 
hankkimieni kokemusten valossa uskallan väittää, 
ettei virtalaisten keskuudessa syntyisi minkäänlaista 
polemiikkia, jos Torisevan järvien rantametsät ha
kattaisiin paljaiksi tai rannat rakennettaisiin täyteen 
huviloita, jos se vain olisi teknillisesti mahdollista. 
Hyvä esimerkki kunnallisen päätöksen teon tasosta 
oli uuden kauppakoulun rakentamispaikan valinta,

jossa ei otettu lainkaan huomioon vapaan näkymän 
merkitystä kirkkomäen miljöön tärkeänä osana. Au
kealle pelolle rakennettuna tuo tyylitön rakennus 
estää kirkonkylän ehkä parhaan vapaan maiseman 
näkymästä. Kunnallisella tasolla pysyäkseni voin 
esittää vielä mehevämmän esimerkin miljöön tur
melemisesta. Iisalmen maalaiskunnassa muodostivat 
vanha puukirkko ja Brofeltin pappila, joka liittyi 
kirkkoon pitkän kauniin koivukujan avulla, Yla- 
Savon hienoimman kulttuurihistoriallisen kokonai
suuden. Muutamia vuosia sitten tarvittiin paikka 
vanhainkodille, jolloin maineikas Juhani Ahon muis
toon liittyvä pappila purettiin ja siirrettiin Seura- 
saaren männikköön, ja vanhainkoti rakennettiin ti
lalle. Tilanpuutteesta ei voinut olla kysymys, sillä 
ensi vuoden alusta Iisalmi ja sen maalaiskunta muo
dostavat liittyessään Suomen suurimman kaupungin! 
Virtain kirkkomäen miljöön turmeleminen on aivan 
vastaava tapaus.

Tulevana vuonna 1970 vietetään koko Euroopassa 
yhteistä luonnonsuojeluvuotta Euroopan neuvoston 
aloitteesta. Ulkomaisten esimerkkien mukaan toimii 
pääministeri kansallisen neuvottelukunnan puheen
johtajana Suomessakin. Vuoden johtavana ajatukse
na on viihtyisän ympäristön säilyttäminen. Kuten 
alussa jo selvitin, työkenttää tulee riittämään. Tou
kokuussa järjestetään eri kansalaisjärjestöjen yhteis-

sattuneiden kirjoihinviennin "unohtamisien” ja siitä 
johtuneiden epäselvyyksien vuoksi asioiden korjaa
miseksi asetettiin erikoinen sovintolautakunta, pan
kin isännistön puolesta siihen valittiin rauhanmies, 
sotakamreeri A. Floor 15. 6. 1901.

Uusi arvonimi: sotakamreeri oli luultavasti saatu 
eläkkeelle siirtymisen yhteydessä. Näihin aikoihin 
Floorin "perhe” siirtyi kirkonkylään Antti Koivusen 
isän rakentamaan taloon; Koivulaan, missä nykyään 
asuu piirimies Leino. Siinä nykyisen yhteiskoulu- 
laisten koulutien varrella oli heidän vanhuudenko- 
tinsa navettoineen, lehmineen, ympärillä hyvin hoi
dettu puutarha pensaineen ja monivuotisine kukki
neen, joista varsinkin valkeana ja vaaleanpunaisena 
mattona kukkivat bellikset itäisellä seinustalla ovat 
jääneet mieleen. Sedän huoneessa, joka luullakseni 
oli rakennukseen lisätty heidän sinne muuttaessaan 
oli mm. kunnioitusta herättävä kirjoja täynnä oleva 
kirjakaappi, (joka nyt muuten on Einari Vuorelalla). 
Kirjaston tädit lahjoittivat sittemmin Virtain sai
raalaan, ja oli siinä varmaan mukana arvokkaita 
harvinaisuuksia muitakin kuin Kalevalan ensimmäi
nen painos. Sivupöydällä siellä oli ihmeellinen ka
leidoskooppi, jonka katseleminen oli varsinkin lap
sille mieluista. Kaikki sisarukset olivat kovin lapsi
rakkaita. He eivät tienneet, miten olisivat lapsivie- 
raitaan kestinneet. Jos lapsi oli vieraana talossa ensi 
kertaa hän tavallisesti sai myötänsä jonkun muisto
esineen. Niinpä minullakin on tallella pieni kullan
värinen arkku ja voinpa melkein vieläkin elää juh
lallisen hetken, kun sen Adolf setä itse antoi, niiasin 
syvään ja pääsin syliin.

Floorit testamentteerasivat omaisuutensa Kansan
valistusseuralle. Sinne tullut summa oli kai kuiten
kin kovin pieni. Inflaatiot olivat syöneet rahanarvoa. 
Eläkettä nauttiva aluemetsänhoitaja kuoli sisaruk
sista ensin. Sisaret elivät vielä aika kauan hänen 
jälkeensä: Adolfina 10, Constance 16 vuotta. Hei
dänkin piti elää eikä silloin ollut vanhuusavustuk- 
sia. Kävin viime kesänä Helsingissä Kansanvalistus- 
seuran toimistossa saadakseni jotain tietoja sotakam
reeri Floorista. Toiminnanjohtaja oli kesälomalla. 
Kalentereista ei löytynyt mitään muistokirjoitusta. 
Ainoa mitä löysin useamman vuoden kokouspöytä
kirjoja selailtuani oli maininta Kansanvalistusseuran 
pöytäkirjassa tammik. 12. pnä 1922, sen 5 §:ssä: 
'Floorien haudan kunnostamiseen päätettiin käyttää 
korkeintaan 500:— markkaa’. Pystyttikö Kansanva
listusseura niillä varoilla hautapatsaan, josta nimet 
nyt ovat pahasti kulumassa pois, en tiedä.

Kuten edellisestä toivottavasti on käynyt selville, 
on sotakamreeri, metsänhoitaja Adolf Floorin panos 
Virtain pitäjän kulttuurihistoriassa siksi ilmeinen, 
että hänen hautansa säilyttäminen rauhassa, on 
enemmän kuin velvollisuutemme. Tänä vuonna se 
on pelastettu. Miten sitten edelleen? Kuka järjestää 
sen hoidon? Ja teille yhteiskoululaiset, jotka kuljette 
Koivulan ikkunoitten alitse: uhratkaapa joskus aja
tus talon entisille asukkaille. Jos he eläisivät, sieltä 
pelargonien lomasta varmaan nyökyttelisi teille kol
men vanhuksen iloiset ja sydämelliset kasvot, jotka 
vallan riemuitsisivat siitä, että Virtain nuorille on 
kotipitäjässä opintie avautunut aivan yliopistoon asti.
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tempauksena valtakunnallinen ympäristön siistimis- 
kampanja. Lyhytaikaisista tempauksista ei ole pysy
vää hyötyä, ellei samalla suoriteta asenteiden muok
kausta. TV, radio, ja lehdistö on kytketty tähän va
listustyöhön. Ympäristövuoden juhlistamiseksi pyri
tään tekemään ympäristön suojeluun tähtääviä esi
tyksiä ja päätöksiä, erityisesti poliittisella tasolla. 
Kansallispuistoverkostomme vaatii täydentämistä ja

uusi luonnonsuojelulaki tullee eduskuntaan antaen 
toivottavasti lisää mahdollisuuksia valvoa ympäris
tön saastumista. Kunnallisella tasolla tehtäviksi pää
töksiksi soveltuvat puutteellisten vedenpuhdistamoi- 
den uusiminen ja taajamien virkistysalueiden varaa
minen. Parhaiten tämä tapahtuisi kunnan yleiskaa
van laatimisen yhteydessä.

Aune Järvi niemi

kirkkolahti

kesällä lahti oli kuohuvaa elämää täynnä 
valkoinen laiva saapui tuoden viestin jostakin kaukaa 
vesi kohisi ja keinui villinä vaahdoten
lahti välillä tumman uhkaava
myrskyn kourissa veneitä lastuina heitellen
elämä pyörteinä syöksyen monin vaihein ohi

syksyllä lahti hiljeni hetkeksi uneen
kylminä öinä riite veden himmeässä pinnassa
pois oli mennyt kesä ja valkoinen laiva
syksyn tuuli kuljetti kuolleita lehtiä
sade piiskasi tummia raito jaan ikkunaan
lahti hiljaisessa odotuksessaan huomisesta uneksien

talvella heräsi lahdella uusi elämä
kuulakkaalla jäällä jälleen elämän monet kuviot 
riensivät kiitäen sinne tänne 
elämä jatkui — sykki ja iloitsi vapaudesta 
kunnes kevät tullessaan hiljensi hetkeksi riennon

kevät voimassaan odottaen uutta kesää 
laivaa joka saapuu kaukaa kuin pääskynen 
ja silloin tiedetään jälleen
kaikki on alkava taas alusta niinkuin ennenkin
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SAMPOLAN TE
VIRTAIN PESULA on toiminut paik
kakunnalla n. 4 vuotta. Työtä yritys 
tarjoaa n. 9 henkilölle. Pesulassa pes
tään kaikki kirjo- ja valkopyykki ja 
edelleen pestäviksi toimitetaan kemial
lisen ja nahkapesun tavarat. Pesty ja 
kuivattu pyykki voidaan vielä silittää 
asiaankuuluvilla koneilla. Toiminta-alu
eeseen kuuluvat lähikunnat.

HANKKIJAN HUOLTOKORJAAMO 
on toiminut paikkakunnalla 1962 al
kaen ja näissä uusissa tiloissa huhti
kuusta lähtien. Huolto- ja korjaamotöi- 
den lisäksi harjoitetaan myös traktori- 
ja maatalouskonemyyntiä. Huoltoa ja 
markkinointia harjoitetaan Virtain, 
Kihniön, Ruoveden, Vilppulan ja mui
den lähikuntien alueella. Työntekijöitä 
on 12 - 15, lisäksi yksi maakuntamies 
huoltoautoineen. Täystyöllisyys antaa 
leimansa yritykselle.

VIRTAIN OLUT OY on Pyynikin si
saryhtiö, joka toimii Virroilla. Yritys 
markkinoi virvoitus- ja mallasjuomia 
sekä Coca-Colaa. Markkinointialueena 
Virrat ja Mänttä ympäristöpitäjineen. 
Työntekijöitä on 8 - 14. Virtain Olut 
on ripeästi kasvava markkinointiyritys, 
josta osoituksena enenevä myynti. Tä
män kertoi myyntipäällikkö Tapani 
Syrjänen Virtain Olut Oy:stä.

VIRTAIN KONETARVIKE on laajen
tanut autokorjaamotoimintaansa siirty
mällä Hankkijan entisiin tiloihin Vir
tain Pesulan viereen. Korjaamo tarjoaa 
tehostettua palvelua ammattitaitoisin 
voimin ja nykyaikaisin välinein. Siellä 
suoritetaan sähkölaitteiden ja mootto
rien sekä testauksia että korjauksia 
SUN 720-testauskojeella, pyörien ja 
ohjauskulmien tarkistuksia ja säätöjä 
HUNTER/906 AT-optisella tarkistus- 
laitteella, pyörien tasapainoituksia, va
lojen säätöjä, alustarasvauksia, öljyn
vaihtoja ym. korjaus-ja huoltotöitä.

KONEVIRTA on n. 3-vuotias yritys 
paikkakunnalla työllistäen n. 12 henki
löä. Konevirta toimii Valmet-traktorien 
piirimyyjänä Virtain, Ruoveden, Poh- 
jaslahden, Keuruun, Kuoreveden, Män
tän ja Vilppulan alueella. Myyntiartik- 
keleihin kuuluvat myös erilaiset maa- 
ja metsätalouden koneet ja laitteet. 
Valmet-traktorilla on hallussaan 44 % 
piirin markkinoista. Kaksi kiertävää 
huoltoautoa pitää alueen Valmetit kun
nossa. Konevirran yhteydessä toimii 
myös Union-huoltoasema.



OLLISUUSALUE
VILJANMAAN KONEPAJAn raken
nus valmistui v. 1960, ja toimii tällä 
hetkellä ainoana määrättyjä artikkelei
ta tuottavana konepajana. Suurimman 
osan tuotannosta muodostavat nahka- 
tehtaille valmistettavat nahan tyhjökui- 
vaimet sekä Finsa-kiukaat, joiden myyn
nin osuus on voimakkaasti kasvanut, 
yli kaksinkertaiseksi. Nahankuivausko- 
neita on kotimaan markkinoiden lisäksi 
viety ulkomaille mm. USA:hän ja Ka
nadaan. Työntekijöitä konepajalla on 
keskimäärin 30. Tehtyjen laskelmien 
perusteella näyttää todennäköiseltä, et
tä Finsa-kiukaan menestyksen johdosta 
konepajalle saadaan lisää pysyviä työ
paikkoja.

KÖYSI OY on toiminut Virroilla noin 
puolitoista vuotta. Yritys valmistaa pää
asiassa palmikoituja tekokuituköysiä ja 
niistä edelleen jalostettuna erilaisia ras
kaita verkkoja. Työtä tehdään jatkuva
na nelivuorotyönä 16 - 22 työntekijän 
voimalla. Markkina-alueeseen kotimaan 
lisäksi kuuluvat Pohjoismaat ja sellaiset 
kaukaisemmatkin maat kuin Espanja ja 
Jugoslavia.

Mukava PIKATUKKU

OY BOCK AB ai MYYNTI VARASTO 
on toiminut Virroilla 11 vuotta, pien
teollisuustaloissa siitä 3 vuotta. Työtä 
myyntivarasto tarjoaa 2 - 4 henkilölle. 
Markkinointialueena Virrat, Ähtäri, 
Töysä, Alavus ja Kihniö. Bock:n myyn
tivarasto toimittaa panimon mallas- ja 
virvoitusjuomien lisäksi Hartwallin 
tuotteita.

OY VEHO AB toimii Virroilla Sampo- 
lan teollisuusalueella edustaen Austin, 
Audi ja Mercedes-Benz-henkilö-, kuor
ma- ja linja-autoja sekä erikoisajoneu- 
voja. Liikkeen muihin palveluksiin kuu
luvat mm. varaosa-, tarvike- ja rengas- 
myynti, erilaisten nosturien, perävau
nujen yms. myynti, kunnostettujen 
vaihtoautojen myynti, huoltokorjaa
mo, jossa huollot ja korjaukset suori
tetaan asiantuntijavoimin. Vehon pal
veluksessa Virroilla on tällä hetkellä 
7 henkilöä.



RUOKALA SAMPO, omistaja Irja 
Grip, aloitti toimintansa 15.2.1968 
Pentti Raiskin teollisuustalossa Sam
po I. Uudet siistit taijoilutilat 44 hen
gelle. Keittiö on varustettu nykyaikai
silla kylmäkalusteilla ja kylmiöllä. Hen
kilökuntaa kolme. Ruokala Sampo on 
viihtyisä ruokailu- ja kahvitunnin pito
paikka, joka pyrkii tehokkaasti täyden
tämään palveluksillaan teollisuus
aluetta.

HITSAUSPALVELU on toiminut Vir
roilla n. 2 vuotta. Työntekijöitä on 2. 
Hitsauspalvelu pystyy suorittamaan 
kaikenlaisia hitsausalan töitä myös 
maastossakin. Näiden lisäksi palveluk
siin kuuluvat sorvaukset, Nupe-nosturi- 
huolto, autonlavojen valmistus, erilai
set korjaustyöt yms.

SUOMENSELÄN NEON valmistaa 
pääasiassa valomainoksia, jotka toimi
tetaan paikalleen asennettuna. Yritys 
tarjoaa työtä 4 - 5 henkilölle, joiden 
tulee olla erityisammattimiehiä. Mark
kinointialueeseen kuuluvat mm. Tam
pereen talousalue, Etelä-Pohjanmaa 
ja Keski-Suomi. Viime aikojen suuret 
tilaukset ovat taanneet täysiä työpäiviä 
työntekijöille.

VILENIN LEIPOMO on aloittanut toi
mintansa 4.10.1952 ja siirtynyt Virroil
le 16.4.1968.Työntekijöitä leipomossa 
on 30 - 35. Markkina-alueeseen kuuluu 
Virtain lisäksi 1*1 muuta kuntaa ja jäl
leenmyyjiä on yli 80. Jakeluautoja on 
kaksi. Leipomon yhteydessä on oma 
myymälä, myös Ruovedellä on myy
mälä. Leipomo valmistaa kaikkia alan 
tuotteita erikoistilauksestakin jousta
vasti. Suosiessanne omalla paikkakun
nalla toimivaa yrittäjää edistätte oman 
pitäjän hyvinvointia.

PORIN OLUTTEHDAS OY n myynti- 
varasto on toiminut Virroilla 1961 al
kaen ja uusissa tiloissa 1967 alkaen. 
Työntekijöitä on n. 5. Myyntivarasto 
markkinoi panimon mallas- ja virvoitus
juomia markkinointialueena Virrat, 
Ruovesi, Orivesi, Mänttä ja Ähtäri. Juo
mien menekki lisääntyy kunhan ihmi
set oppivat niitä käyttämään. Erityises
ti keskioluen myynti on lisännyt vaih
toa.



VIRTAIN KUMIKORJAAMO on toi
minut paikkakunnalla 13 vuotta, josta 
n. kaksi vuotta nykyisissä tiloissa. Huol
to- ja koijaustöiden lisäksi myydään 
uusia renkaita yli 1000 renkaan varas
tosta. Työtä korjaamo antaa 4 henkilöl
le, normaalin korjaustyön lisäksi nas- 
toituksessa ja tasapainoituksessa. Kor
jaamon työmäärä on lisääntynyt samas
sa suhteessa kuin autotkin ja renkaiden 
kulutus. Asiakkaita käy useiden kymme
nien kilometrien päästä.

SUOMENSELÄN KIRJAPAINO jat
kaa omistajan vaihduttua samannimi
sen osakeyhtiön v.1967 aloittamaa toi
mintaa. Offset- ja kohopainomenetel- 
millä toimivat painokoneet suorittavat 
sangen monipuolisia siviilikirjapainon 
työalaan kuuluvia töitä. Ladonnassa 
käytetään ensisijassa IBM-Composer la
tomakonetta ja Letraset-menetelmää. 
Henkilökunnan vahvuus on 3 - 4 hen
kilöä.

TAIDETAKOMO MIKKO HAAPSALO 
KY on toiminut Virroilla yli 2 vuotta. 
Työntekijöitä 4-8, joiden tulee olla 
erityisammattimiehiä. Taide takomossa 
tehdään käyttö- ja koriste-esineitä ko
tiin, huviloihin ja julkisiin tiloihin. Teh
tävällä työllä pyritään vaalimaan käsi
työn perinteitä, työtapoja ja muotoja. 
Markkinointialueena Suomen lisäksi 
Pohjoismaat ja Englanti.

VIRTAIN AUTO, Volkswagen-talo si
jaitsee Sampolan teollisuusalueella ja 
siellä työskentelee noin 20 henkilöä. 
Liike toimii Volkswagen-autojen piiri- 
myyjänä sekä käytettyjen, kunnostet- 
tojen autojen ostopaikkana. Huolto- 
korjaamo suorittaa erimerkkisten auto
jen huolto- ja koijaustöitä asiantunte
muksella. Varaosamyynti hoitaa vara
osat ja tarvikkeet. Peltikorjaamo ja 
maalaamo suorittavat asianmukaiset 
peltikorjaukset ja polttomaalaukset. 
Hinausautolla suoritetaan hinaukset. 
Liike vuokraa VW-Rent Oy:n omista
mia vuokra-autoja.
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AUNE JÄRVINIEMI

Joulumuistelua
Joulunaika on etenkin meille naiseläjille hyvin 

monivaiheinen ajanjakso. Silmät kiiluen ravaamme 
liikkeestä toiseen muistuttaen lopuksi paketteinem- 
me satakyttyräistä pakettikamelia. Tätä ennen olem
me tarmokkaasti, innokkaasti ja antaumuksellisesti 
pudistelleet viimeisetkin pölyt alemman kerroksen 
asukkaan silmille, mutta se taas onkin vallan eri 
juttu se. Nythän minun pitäisi kertoa, miten surulli- 
sesti saattaa ihmiselle käydä, niin ...

Oli pahin mylläkkäpäivä liikkeissä joulu viikolla. 
Mukana tietysti mylläsi allekirjoittanutkin, kuinkas 
muuten. Siinä katuja ylös alas laukatessani satuin 
poikkeamaan muiden ostoksieni ohella tekstiililiik
keeseen Hämpin varrella. Löysin kaupasta paljon 
pehmeätä pukin konttiin, muun muassa vanhapoika 
Jaska-sedälleni uudentyylisen reumakerraston, mie
heni Elina-tädille uudenmallisen pitsiunelma-alusha- 
meen, lapsille kerrastot ym. mukavaa. Ostokset kää
rittiin kauniisiin joulupapereihin ja niin pääsin mat
kaani jatkamaan.

Kotiin tullessani tuumin, että on aivan turhaa availla 
paketteja uudelleen, kyllähän minä ne hienosti auki 
saan, mutta kauniisti uudelleen paketointi taitaa käydä 
yli horisontin. Niinpä tyydyin liittämään kauniit kortit 
pakettien päälle. Kyllähän minä toki muistin, mitä 
missäkin paketissa oh.

Perheen päämies, joka vuosittain toimii myös lä- 
hettijoulupukkina, toimi tänäkin vuonna. Hän vei 
kukkia ja paketteja perille sukulaisiin ja tuttaviin. 
Oli ihanaa odotella jouluiltaa, kaikki oli tänä jouluna 
saatu ihmeen aikaisin kuntoon.

Kesken jouluillallisemme soi puhelin. Nousin pöy
dästä vastaamaan. Soittaja oli Elina-täti: "Hyvää il
taa. Tahtoisin kiittää lahjasta, mutta en oikein tiedä, 
kuinka minun on tämä käsitettävä”, kuului langan- 
päästä. Ääni oli sitruunanhapan. "Enhän minä ole 
vielä kai sentään niin vanha.” — Mielessäni ristei- 
livät monet ajatukset. Onkohan Elina-täti lopulli
sesti seonnut vanhuuteensa. Vai että ihana alushame 
on sopimaton. Jopa on neiti tyyriiksi tullut! "Niin, 
ja mielestäni tämä on miesten mallikin, kaiken 
muun lisäksi”, kuului puhelimesta.

Herra Jumala! Nyt vasta minulla sytytti. "Et kai 
sinä vain ole saanut reumakerrastoa?” kiljaisin. "No, 
kyllä vaan olen, ja suuren sainkin.” Elina-täti vas
tasi närkästyneellä äänellä.

Nyt huomasin, että olin kahdelle taholle pienen 
selityksen velkaa. Noloahan se oli... Olen nyt aja
tellut monta kertaa Jaska-sedän tunteita hänen 
nostaessaan laatikostaan turkoosinväristä pitsiunel- 
maa. Onneksi hän ei soittanut.

Uutena vuotena tein vain yhden uudenvuoden lu
pauksen: en ikinä enää anna kenellekään lahjaa 
avaamatta pakettia ensin kaupan jäljiltä itse. Ja 
tämä on lupaus, joka varmasti pätee.

Uolevi Nojonen:

UTUISET KUVAT

Käyn joskus Lakarissa kuin ainakin muualta tullut.
Tapaan ihmisiä, jotka sanovat olevansa täällä ensimmäistä

kertaa.
Kerron, että synnyin Virroilla ja hetken juttelemme siitä, 
mitä synnyinseutu merkitsee muuttuvaisuuden keskellä.

Pistäydyn Tarjanteessa ja toivon, ettei minua kukaan tunne 
ja niin on, että olen outojen kasvojen ympäröimä.
Vain joskus, ohimennen:
»Tuohan on se poika. Mikä hänen nimensä nyt olikaan? 
Joka tapauksessa isänsä näköinen.»

Käyn hautausmaalla.
Voi olla että on kevät, voi olla, että on kesä.
Monesti silloin hitaasti kirkastuva jouluaamu.
Niin paljon kynttilöitä,
niin paljon omaisia. Ja ihmisiä ennen meitä.

Laiva tuli rantaan ja Pauli huusi köydestä.
Puinen laveri laitettiin laituria vasten.
Niin äkkiä oli kesä ja minä etsimässä hiekkapolkujen 

päitä.
Täällä syntyneen pääskysen pesää räystään alta.

Tulin suolle, lähelle ruskeata vettä,
tulin kaislojen lähelle ja saraheinän paikalle.
Tulin rinteeseen, missä maa hehkui auringon lämpöä, 
paikalle missä ennen oli ahomansikoita.
Heinä n korressa kahdeksantoista punaista mansikkaa.

Tuulasta massa. Täällä on vielä puhtaat vedet.
Kaloja, jotka ovat käyneet harvinaisiksi:
Hauki, tahna ja kuha.
Risunuotio Näntön salmessa, Jäähdystä vastapäätä. 
Jossakin on siitä valokuva.

Jossakin näiden rantojen asukkaiden keskellä.
Monet ovat lähteneet, monet tulleet takaisin.
Hajanaisia muistoja:
Rantasauna: »Niin, mehän otimme sukua.
Et muista, mutta voin kertoa, millaista sota oli.»
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Mutta minä muistan Porista palaavat pommikoneet, 
pimennysverhot ja karbiidiiampun uunin edessä. 
Muistan kouristavan pelon,
loppuun asti sykertyneen, sairaan lapsen.
Poissaolevat miehet.

Tempaudun irti.
Olen koulutiellä. Muistan tämän kaiken:
Pesäpallo-ottelu Pirtin kentällä ensimmäisen ja 
toisen luokan välillä. Syöttää Eelis Utunen.
Rikottu ikkunaruutu. Niinkuin se merkitsisi kaikkea.

Mutta ei.
Senkun pudottelemme alahuulesta,
muistelemme menneitä,
koemme kotoisaksi tämän kaiken.
Hyvä. Kaiken kaikkiaan hyvä näin.

Aamu selkenee. Valon kuvastaa vastapäinen metsänreuna. 
Tyyntä. Tätä vesien määrää.
Jonkun luona tai yksin.
Kehitys auringon myötä,
päivästä päivään yhä enemmän annettavaa.
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Vanhat

valo -

Vaskiveden Ty:n soittokunta n. v. 1910. Voimakkaan 
harrastuksen johtajana toimi kauppias Aleksanteri La- 
honen (toinen oikealta), myöhemmin johtajana toimi

vat mm. Manu Harjunen ja Emil Moisio.

kuvat

Ylä-Soinin kauppa v. 1921

kertovat

Entisaikaan pellot eivät joutaneet pakettiin. 
Leikkuutalkoo väkeä Soininkylässä.



Liikennehäiriö Kahilan kylässä v. 1926.

Vanha Melon silta Soininkylässä.

Tuomisaaren MyUy ja Saha ja Meijeri ja Kehruutehdas 
v. 1921 Soininkylässä.

Soininkosken Voimalaitos



* * * * * * * ★ * NUORET KYNÄILIJÄT *********

HEIKKI LAAKSONEN

Rouva romantikko ja 
herra realisti

Nainen: Nouse ylös viettämään lomaa täällä lapsuu
denkodissasi. Olen valvonut jo kauan ja nähnyt sieluni 
silmillä sen onnenkehdon, jonka tällainen koti antaa 
lapselle. Tiedätkö, pystyn luomaan varmasti aidon ku
van tämän mökin elämästä sinun lapsuudessasi katsel
lessani noita hirsiseiniä sammaleineen?

Mies: Aivan aitoa kuvaa et saa. Noista seinistä nääs 
'puuttuu luteet.

— Hyi, kuka nyt sellaista kaipaa?
— Aitous.
— Ja sitten tuo nokinen, musta takka. Kuinka usein 

mahdoitte koko perhe istua tulen loisteessa sen ympä
rillä kaukana kaupungin kiireestä ja hälinästä eläen?

— Se on sillä niin nokinen, kun se ei tahtonut oi
kein vetää. Aamulla aina heräsi siihen, kun savu kirveli 
silmiä. Ne äidin hakkaamat puutkin olivat usein niin 
märkiä, että ne ensin pakkas savuta kovasti.

— Äitisikö leiliä puut hakkasi?
— Niin. Isä kävi pyhäpäivinä kaatamassa ne ja katko 

vähän, saatiin sitten helpommin ne vesikelkalla kotiin.
— Missä isäsi arkena oli?
— Mottimettään se meni pokasahan ja kirveen kans

sa. Se oli lähtenyt paljon ennen kun me herättiinkään.
— Koska te vietitte yhdessäolon hetkiä?
— Isä tuli hämärissä. Sitten syötiin ja penskat ko- 

mennettin maata, niin saatiin tilaa tuohon keskilattialle 
öljypuun alle, ja isä rupes viilaamaan sahaansa. Siitä 
lähti sellainen vihlova ääni. joka koski ilkeesti rikki
näisiin hampaisiin.

— Osaatpa sinä olla masentava. Kuinka toisin aat
telin, kun tuijotin maatessani tuota kaunista, mustaa 
kattoa.

— Älä, älä! Jos makaat selälläsi, älä pidä suutasi 
tai silmäsi auki. Jos joku kolauttaa ovea, niin tosta 
katosta tahtoo varista noen karstaa.

— Älä nyt ole tuollainen. Tule katsomaan, kuinka 
kaunis kesä ulkona on. Katso, kuinka kaunis vintti
kaivo. Osaan kyllä kuvitella naisen vettä' nostamassa. 
Mikä kaunis näky, joka, ikävä kyllä, on häviämässä 
Suomen maisemasta. Äitisi on siitä veden kantanut. 
Miksi ei kukaan enää? Sule sinäkin silmäsi, ja muistele 
äitiäsi kaivolla. Mitäs sanot? Tosi suomalaista.

— No, yritetään. Ahaa, nyt näkyy. Hyvin näkyy, 
vaikka onkin noin paha myteri. Lumi lentää niin, ettei 
akkapahan menojälkiä enää erota. Kovasti onkin tuo 
petkeleen varsi jäässä, kun noin luiskahtelee käsissä 
avantoa hakatessa, vaikka kourat onkin kuivanu noin 
koppuraan, että ote pitäis olla hyvä. Jopas avanto tuli. 
Onpas monta kertaa nostettava, kun on tuo kaivokin- 
lukin jäätynyt noin täyteen. Pahus, kun pakkaa loiskua. 
Hame on kohta jäässä kuin vasikannahka, mutta muija 
tarpoo polviaan myöten lumessa. Todella kaunis näky.

— Osaat sinä olle oikea ilon pilaaja. Vaikka olen

sivistyneen perheen lapsi kaupungista, osaan antaa ar
voa ja kunnioitusta sitä halpaa ja korutonta työtä, jota 
vanhempasi ovat tehneet.

— Varsinkin halpaa.
— Taivas! Kuinka olenkaan voinut mennä naimisiin 

kanssasi?
— Eihän siinä ole mitään ihmettelemistä. Sinähän 

haluat vaalia kaikkea halpaa ja korutonta Suomen mai
semassa.

PIRKKO SAVINEN

Sämpyrä
Ette varmaankaan tiedä, mikä mokoma Sämpyrä on. 

No, minä kerron. Eräänä päivänä kulkiessani metsässä, 
silloin oli kesä, näin vastaani matelevan käärmeen. Säi
kähdin, katsoin tarkemmin. Ei, ei se ollut käärme. Se 
oli häntä! Ihan oikea häntä, vasikan lehmän tai minkä 
lie, mutta häntä se oli. Seisoin ihan hämmästyneenä. 
"Hyvää päivää!" sanoi häntä, "minä olen Sämpyrä, 
olen erään härän häntä. En halunnut joutua keittoon, 
joten karkasin. No, mitä sinä töllötät? Oletko mykkä?” 
Tiuskaisi Sämpyrä, kun katselin sitä niin, että silmät 
oli päästä tipahtaa. Lähdin hiipimään takaperin. Säm
pyrä kiepsahti nilkkani ympäri. "So, so eipäs nyt läh
detä karkuun, en minä sentään purematta niele.” ”Hy- 
hyvää päivää vaan”, vastasin, "minulla on kiire. Sitten 
lähdin juoksemaan. "Voi, voi! Aina teillä ihmisillä on 
kiire. On se sitten kummallista, kuulin Sämpyrän sa
novan perääni.

Kun pääsin kotiin, äiti huomasi heti, että jotain oli 
tapahtunut. Kerroin äidille, mutta hän luuli, että höp- 
söttelen. Asia jäi silleen, vaikka äiti nauroi aika lailla. 
Seuraavana aamuna heräsin äidin huutoon. Hän seisoi 
pöydällä kirkuen kamalasti. Sitten huomasin Sämpyrän, 
joka oli lattialla. ”No, joko uskot, mitä eilen sanoin?” 
kysyin äidiltä. Hän ei vastannut, huusi vain. Silloin 
Sämpyrä sanoi: "Kyllä te ihmiset olette sitten pöhköjä. 
Jos ei teillä ole kiire, te huudatte.” Minä en enää pe
lännyt Sämpyrää. "Äiti lakkaa huutamasta. Sämpyrä on 
ystäväni.” Äiti lakkasi ja sanoi: "Ei kai se vain tee 
pahaa?" "En minä tee pahaa, ettekö nyt jo voisi kä
sittää sitä.” Äiti rauhoittui ja laskeutui alas pöydältä. 
Saatuaan asiat selväksi, hän ihmetellen palasi töihinsä. 
Minä menin Sämpyrän kanssa ulos.

"Mitä sinä aiot ruveta tekemään?" kysyin. "En aina
kaan näyttäydy muille ihmisille. He nostavat semmoisen 
melun, ettei sitä häntäkään kestä”, vastasi Sämpyrä. 
"Taitaa olla sittenkin parasta, että palaan emännän ko
meroon adottamaan, koska joudun keittoon. Eihän mi
nulla muutakaan virkaa ole”. Silloin sain hyvän aja
tuksen: "Rupea takkiini koristeeksi. Siinä kaikki ihaile
vat sinua.” Vain parhaille ystävilleni paljastin Sämpyrän 
salaisuuden.

Sellainen oli tarina Sämpyrästä, josta tuli hyvä ystä
väni. Sillä oli ihmisen sydän, koska se ymmärsi minua, 
ja otti osaa murheisiini ja iloihini.
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********* NUORET KYNÄILIJÄT *********

ILKKA KIISKI

Seurakunnallinen
kalmistomme

"Tähän päättyi ajankohtaisen studion lähetys. Seuraa 
säätiedotuksia merenkulkijoille . . .”, sanoo kuuluttaja. 
Kello on siis noin 20 minuuttia yli kymmenen. Suljen 
radion, jonka patterit ovat jo liian heikot, ja ryhdyn 
teroittamaan kynää, jota en enää kuitenkaan tänä iltana 
tarvitse. Nyt olisivat läksyt luetut paitsi kirkkohistoria 
ja munata algebrallista plobleemaa, joka puolituntisesta 
mietinnästä huolimatta oli jäänyt probleemaksi. Tiedän 
kuitenkin, että nyt on parasta lopettaa tai ainakin kes
keyttää tiedon ammentaminen. Koska talo on omaa 
huonettani lukuunottamatta hiljainen ja ulkona pimeää, 
lähden kävelemään.

Ei ulkona oikeastaan pimeää ole. Kauppakoulun ja 
kirkon voimakkaat lamput jättävät kuun, "yön valaisi
jan", varjoon pahemman kerran ja sitä hävettää. Muu
tenkin silmien tottuessa pimeyteen se muuttuu hämä
räksi. Jos haluaa nähdä jotakin yössä, on vain omat 
lamput ensin sammutettava. Askeleet suuntautuvat il
man tietoista päätöstä kohti isien kirkkoa. Joku tulee 
vastaan. Kiusallinen kohtaaminen tapahtuu tietenkin ka- 
tulampun kohdalla.

Jotkut ihmiset pitävät illasta, toiset aamusta, harvat 
molemmista. Useimmat, joilta olen asiaa kysynyt, ovat 
olleet sitä mieltä, ettei mikään vedä vertoja varhaiselle, 
heräävälle kesäaamulle. Edessä on uusi päivä ja uudet 
mahdollisuudet. Minä pidän enemmän illasta. Silloin 
on päivä mennyt ja hyvää aikaa pysähtyä ja punnita 
mitä jäi tulo- ja mitä menopuolelle, muistaa tekemiset 
ja tekemättä jättämiset, unohtaa ne ja suunnitella uutta. 
Joskus voi sielu kohota atmosjääreihin, jotka aamulla 
taas tuntuvat mielettömyydeltä. Joka ilta ihminen on 
hiukan enemmän kuin aamulla.

Käännyn sisään kivisestä portista ja alan kiertää kirk
koa. Joudun kulkemaan hautausmaan ohi. Pelkäänkö? 
Saadakseni sen selville pysähdyn ja yritän kuunnella 
tarkkaan. Luiden kalinaa ei kuulu, mutta kauaa ei tar
vitse odottaa, ennenkuin tuulen humina alkaa erehdyt
tävästi muistuttaa jotakin senkaltaista. Hetken kuluttua 
on omituisia tunteita hiipinyt mieleen, tekisi mieli jat
kaa matkaa taakseen katsomatta; täytyy myöntää: minä 
pelkään. Tiedän kuitenkin, että pelkoni on turhaa. Ei 
siksi, ettei yliluonnollista tapahtuisi, vaan koska Hän, 
joka on luvannut olla kanssani joka päivä maailman 
loppuun asti, on myös läsnä ja voimakkaampi. Kuulen 
jälleen vain tuulen kohinaa. Joka tapauksessa kirkko 
näyttää aika mukavalta paikalta, kun sitä katsoo hau
tausmaalta käsin.

Jotkut kirkot on rakennettu keskelle hautausmaata 
siten, että päästäkseen niihin on kuljettava hautakivien 
keskitse. Kirkkomme ei kuulu niihin, vaan sisään voi 
mennä saamatta tällaista välttämätöntä muistutusta kuo
levaisuudesta. Silti monet käydessään kirkossa tai muu
ten vain siellä päin "luiskahtavat” hautausmaalle. Tä

män voisi tietysti selittää kuolleisiin omaisiin tunnetun 
kiintymyksen perusteella, mutta kun aivan vieraillakin 
paikkakunnilla poiketaan kirkkotarhaan tavailemaan ni
miä hautakiviltä, kävelemään muuten vain hiekkakäytä- 
villä, herkuttelemaan syvällisillä ajatuksilla tai hiljenty
mään, on varmaan muitakin syitä. Mukana on varmaan 
uteliaisuutta, samanlaista kuin tuntee mies poiketessaan 
katsomaan tulevaa työpaikkaansa tai koululainen saa
dessaan koepaperin käteensä. Se onkin luonnollista, ja 
luonnollinen asia on kuolemakin. Se ei ole elämän 
vastakohta, vaan sen päätös- ja taitekohta. Elämämme 
on punktio, kuolema sen suuri tuntematon, ratkaisu 
kaikkeen.

Voimme puhua kuolemasta liikaa. Eräällä henkilöllä 
oli tapana huvittaa kaikkia tapaamiaan esim. kuvauk
sella siitä, kuinka ihmisen kuollessa hänen ruumiinsa 
alkaa hajota, kuinka mätänemisen ensi oireet ilmenevät 
vihertävänä värinä kyljissä ja vatsassa, kuinka sitä ja 
kuinka tätä. Omien sanojensa mukaan hän täten saattoi 
"seurata eri henkilöiden reaktioita”. Tällainen alituinen 
kuoleman paisuttaminen ja kasvattaminen uhkaavaksi 
hahmoksi on epätervettä, tarpeetonta ja sitäpaitsi her
kille luonteille vahingollista. Mutta oikein ei myöskään 
ole tuudittautua ajatukseen, että koska mitään ei ole 
tehtävissä, ei pidä ollenkaan ajatellakaan tulevia asioita. 
Ihminen valmistautuu tulevaa ammattia varten — tie
tysti —, tulevaa elämäntehtäväänsä varten — tietysti! 
Hän säästää pesämunan lasten koulutusta, odottamatto
mia tapahtumia varten, hän valmistautuu viettämään 
vanhuuttaan keräämällä pankkitiliä -—- totta kai. Val
mistautuminen ja ennalta varautuminen ovat ihmisen 
käyttäytymisen luonnollisia ja hallitsevia piirteitä kautta 
linjan. Miksi poikkeus sellaisen elämän osan kuin kuo
leman kohdalla? Emme ole täysiä ihmisiä, ellemme 
tiedä olemassaolomme rajoituksia ja ellei sekin osaltaan 
vaikuta käyttäytymiseemme. Ei niin, että kuoleman aja
tus hallitsisi ajatusta, sanaa ja tekoa, vaan avartaisi ja 
rikastuttaisi niitä ja johtaisi myös vaihtoehtojen kyp
sään harkintaan ja oikeisiin valintoihin. "Auta minua 
laskemaan päiväni oikein, että minä viisaaksi tulisin”, 
rukoili Salomo.

Punainen kirkko on todella edukseen sähkövalossa. 
Alkaa väsyttää ja palella. Luultavasti lähden pian kä
velemään kotiin päin. Ovi on kai jo lukossa, mutta ei 
se mitään, minulla on siihen avain.

Leila Kivelä

Menetin lähimäisen
Syyskesän kirkas aamu. Istun rantakivellä. Maailma 

on kadonnut luotani. Kaikkialla ilmassa on vain. tyhjiä 
tavoitteita. Ihmiset kiirehtivät ympärilläni. Kiire töihin, 
kiire kotiin. Minulta on kiire väistynyt. Jäljellä on vain 
odotusta. Korvani ovat herkistyneet kuulemaan, koska 
kyläkirkkomme kellot soittaisivat viimeiset soitot — ys
tävälleni.
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Järvi on vielä peilityyni. Näen sen kirkkaana aurin
gonsäteiden merenä. Välillä taas kaikki sumenee. Ta
juan vain minua odottavan menetyksen.

Kiire oli sinäkin perjantai-iltana ihmisen elämässä. 
Jollakin oli kiire eteenpäin, tietyön alla olevaa tietä, yli
nopeutta. Toisella oli kiire kohti määränpäätä. Rauhan 
olotilaan, jossa ei enää ole rikkaita tai köyhiä, ei vii
saita tai tyhmiä. On vain yksi Rakkaus, johon ystäväni 
on nyt päässyt osalliseksi, suuremmalla oikeudella kuin 
minä täällä. Yritän ymmärtää sen. Yritän sanoa itsel
leni, mitä ystäväni saa osakseen, kun hänen sydämensä 
ei enää jaksa ja kun hänen sielunsa pääsee pois.

Mutta ajatukseni kääntyvät yhdessä vietettyyn lapsuu
teen, sen leikkeihin. Yhdessä kuljettuun koulutiehen. 
Ja ymmärrys katoaa. Sen tilalle tulee kaipauksen tunne. 
Olenko minä koskaan osannut antaa hänelle sitä ystä
vyyden lahjaa, jonka häneltä sain. Miksi huomaa oman 
elämänsä älyttömän tyylin ystävien keskellä sitten, kun 
heistä jonkun menettää? Menettää — korvissani soi 
tuon sanan kumea kaiku. Koska ihminen alkaa tajuta 
toisen ihmisen menetyksen? Kuinka moni päivittäin 
menettää ystäviä tähän maailmaan? Mutta se menetys 
ei aina merkitse yksin jäämistä. Löytää toisen. On taas 
ihminen lähellä.

Aallot lyövät jo rantakiviin. Menen laiturin päähän 
ja pesen kylmällä vedellä kasvoni. Ruumiini tuntuu vii- 
leältä, mutta ajatukseni harhailevat jossakin. Silmistäni 
ei enää vuoda kyyneleitä. En enää jaksa itkeä. Kävelen 
jonnekin, kauas pois aaltojen luota, etten toteuttaisi 
■mielitekoani ■— hyppäisi aaltoihin ja aniaisin niiden 
kuljettaa minut kohti rauhaa, kohti rakkautta. Mutta ei, 
oman klden kantta tehtynä kuolema on suurin synti. 
Jumalan johdatus ei vie meitä itsemurhaan, vaikkakin 
suureen tuskaan.

Kirkon kellot alkavat soida — Teijon matka on 
päättynyt. Nuori sydän sammunut. Ihmeellinen onni 
valtaa minut. Minäkin olen täällä ja vaellan eteenpäin, 
mutta Teijo sai hyvyydelleen palkkion jo nuorena.

Tuija Mannila

TUULIVIIRI JA HARAKKA

Oli kova pohjoinen tuuli, joka riepotti papereita pitkin 
ojan pientareita. Ihmisten oli vaikea liikkua. Ja niin oli 
myös tuuliviirin.

Tuuliviiri-raukka ei tiennyt, mihin suuntaan kääntyisi. 
Sitten tuli oikealta tuulenpuuska. Tuuti riepotti tuulivii
riä oikeatta vasemmalle. Sitten huomasi tuuliviiri, että 
kaukaa taivaalta tuli harakka. Harakka pysähtyi tuulivii
rin luo ja sanoi: »Päivää, aika tuulinen ilma tänään, ei ko
vin hyvä lentoilma. Mutta miksi olet surullinen? Eihän 
sinulla mitään hätää pitäisi olla.»

»Niinhän kaikki luulevat, mutta minun kaikkein vaikein 
on olla», sanoi tuuliviiri suruiiisesti. »Mutta miksi? Eihän 
sinun tarvitse, kun vähän lekutella toista siipeäsi», sanoi 
hämmästynyt harakka. »Voi, voi, etkö sinä ymmärrä?», 
sanoi tuuliviiri. »Annahan kun minä kerron. Tule istu
maan tuohon siivelleni.»

Ja niin tuuliviiri kertoi, miten tuuli riepotti häntä. Kun 
tuuliviiri lopetti tarinansa, sanoi ällistynyt harakka: »Mi
nä en ole ikinä ajatellut, miten vaikeaa sinulla on». »Kuu
lehan, sinähän voisitkin auttaa minua», sanoi innostunut 
tuuliviiri. »Minä, sinua ja miten?» kysyi harakka. »Kun 
seuraava tuulenpuuska tulee, niin sinä istut minun siivel
leni, niin sittenhän minä en pyöri kuin väkkärä», sanoi 
iloinen tuuliviiri. »Niin me teemmekin», innostui harakka.

Ja niin he tekivät. Harakalla oli hauskaa, kun sai pyöriä 
tuuliviirin mukana. Ja niin he tekevät varmaankin vielä 
tänäkin päivänä.

Päivi Kiiski

ENSIMMÄISTÄ KERTAA RATISSA.

Se alkoi siitä, kun tuli innostuttua vähän liikaa. Aloin 
kiinnostua kovasti autosta. Autokoululle en suonut aja
tustakaan. Mitä minä semmoisesta! Kyllähän se riittäisi, 
kun tietäisi mistä ohjata ja polkea kaasua!

Koulun pihalla oli auto., loikkasi n sen penkille istumaan, 
Kaasutin niin, että koko piha kärysi ja sitten lähdin. Op
pilaat olivat vielä välitunnilla ja aivan tiellä. Painoin »tööt- 
tiä» ja kyllä ne oppilaat hävisivät kuin tuhka tuuleen. Kun 
piti kääntyä koulun tielle, en huomannutkaan tehdä sitä 
ajoissa ja menin suoraan kirkontielle. Ajoin vain kahta- 
kymppiä. Mutta yhtäkkiä mittari näyttikin sataa ja kuut- 
takymppiä. Ja ihmiset tuijottivat minua silmät tapillaan 
ja tukka sojotti jok'ikisellä pystysuorassa! Mutta niin 
taisi olla minunkin laitani!

Kyllä minä säikähdin ja painoin jarrua: Kriiiiikk! Sitten 
taas kaasu pohjaan! Aivan huomaamatta olinkin jo jos
sain risteyksessä. Tein komean kurvin ja kaasuttelin La- 
karinharjun tielle. Tuli niin suuri ylämäki, että auto lak
kasi vetämästä. Käynnistin sen uudestaan ja koko mäki 
kärysi! Pääsin minä sitten siitä ja seuraava alamäki meni
kin vapaalla. Kyllä oli tiiviisti kädet ratissa. Katsoin juuri, 
tuliko takaa ketään ja siellä olikin suuri kurvi. Tssuiirr! 
Olin ojassa. Pakitin ja huomasin yhtäkkiä olevani hau
tausmaalla.

Säikähdin siitä niin, että huristelin suorinta tietä auto
kouluun.

38



★★★★★★★★★ NUORET KYNÄILIJÄT ★★★★★★★★★

------------------------------------------------------------------------------— Jarmo Vehmas

H g Ig
KISSA T JA KOIRA T

ERÄS KOULUTUNTI

Olen koulussa. Istun epämukavassa asennossa kovalla 
tuolilla. Kevätaurinko heittelee häikäiseviä säteitään sel
kääni. Se vie ajatukseni pois. En haluaisi istua tässä suora
selkäisenä ajatellen jotakin kuivaa asiaa.

Ajatukset lähtevät liikkeelle. Ensin ne hyppivät sinne tän
ne asiasta toiseen. Sitten ne määrätietoisesti lähtevät liu
kumaan pois. Pois kodista, koulusta, työstä. Ne kulkevat 
auringon sulattamia, keväisiä teitä, pohjoiseen, aitoon 
Lappiin saakka.

Sukset lentävät alas hohtavan tunturin kuvetta, lentävät 
yli laaksojen, kipuavat taas ylös seuraavalle tunturille. 
Nautin vapaudesta, vauhdista, kaikesta, koko elämästä.

Tulee kesä. Pystytän telttani pienen erämaajärven rannal
le, koskemattomaan luontoon, kauas muista ihmisistä. 
Kaivan punakohoisen onkeni esille. Pujotan niljakkaan 
madon sen kirkkaaseen koukkuun ja heitän sen raikkaan 
kosken pyörteisiin.

Ajatukseni ovat kokonaan Lapin pyörteessä. Opettajan 
ääni on muuttunut lappalaisen joiuksi. Tuolini muuttuu 
kiveksi, jonka päällä istun kuunnellen tätä ihmeellistä, 
outoa musiikkia.

Vähitellen herään lumouksesta siihen karuun todellisuu
teen, että istunkin vain tässä tutussa kuluneessa pulpetis
sani.

Poissa ovat Lapin maisemat. Suot, järvet, kuivuneet kelo- 
puut, jotka törröttävät alastomina, kuohuvat kosket ja 
hohtavat tunturit. Niiden tilalla on luokan vihreä taulu 
ja omat tutuksi käyneet koulukirjani, jotka asetan seka
vin tuntein laukkuuni. Olenko oppinut? Olenko saanut 
jotakin tältä kuluneelta tunnilta? Ehkä olen saanut jota
kin. Mielessäni on kypsynyt päätös, jonka aion toteuttaa, 
matkustan Lappiin.

Kello soi. Eräs keväinen tunti koulussa on päättynyt. 
Nousen ylös, astelen eteenpäin uudet suunnitelmat mie
lessäni.

Koirat ovat vihaisena 
nähdessänsä kissan viikset. 
Kissat myöskin äkäisenä 
huomatessaan koiran korvat. 
Koiraa kissa kiusailee.
Koira silloin murisee.
Kissa pakoon luikkii, 
koira perään puikkii.
Kissa puuta etsi, 
eikä sitä keksi.
Alkaa kova jahti.
Muutoin hyvä tahti.

Kyllikki Mäkinen

SOI KIITOSTA

Taas loistavi yössä Jouluntähti 
Soi kiitosta riemuiten Joulunvirsi 
Tuvassa himmeli katossa kiikkuu 
takassa hiillos lämpöä suo

On äidillä askelta monta ollut 
kun pöydän hän kattavi perheelleen 
On liinasen valkean päällä herkut 
ja kynttilät pöydällä valoa luo.

On saunassa käyty on löylyt lyöty 
on vastoilla huiskittu läiskitty niin 
On ruumiista pesty pois arjen lika 
nyt mieli saa nauttia juhlien juhtaa

Kuusen tuoksu ja kynttiläin loiste 
ne viestiä kaukaista toistavat 
On joulumme lahja lahjoista suurin 
kun vapauden toi kansoille maan
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Siru:

AAMULLA
M,

Jarmo Hämäläinen:

HUH HUH HUHTIKUU

Huh huu huhtikuu.
Nyt jo kasvaa koivupuu. 
Päivä paistaa, mikäs muu. 
Pöllö huutaa huh huu!

Hämärä haihtuu alkavaan aamuun. 
Nouseva usva suolla, 
nukkuva nurmi.

Po imu lehti herää, kohottaa päänsä, 
ottaa vastaan kastepisaran.

Herään aamun tunne kasvoillani. 
Juoksen aamujatoin nurmen poikki. 
Kasvot kastepisarassa,
uni kasvot poimulehden pisarassa. 
Poimin poimulehden, 
pisara putoaa, 
kasvot putoavat, 
särkyvät nurmelle.
Yöpuvun helma kostuu, palelen.

Aurinko lämmittää,
kaste kuivuu,
unen tuntu on poissa.

Alkaa päivä.

Huh huu huhtikuu. 
Lirkuttaa jo linnun suu. 
Pajun kukka kukistuu. 
Pulkkamäki luhistuu.
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Eeva Kaarina Mäkinen:

PUNAINEN KAULAPANTA

O Un sotilas
vihan kasvattaja
jota talutin punaisessa
kaulapannassa
usutin ihmisjoukkoihin
jotka eivät minua miellyttäneet
Mutta
se petti minut
kuljetti punaisessa kaulapannassa 
aseita ihmisjoukoille 
Huomasin sen 
iltakävelyllä kimeä-äänisten 
luotien upotessa ruumiiseeni 
Heräsin tuskanhuutooni 
veri massat purskahtivat esiin 
Ja kaaduin haudaten alleni 
kaiken.
Luulin voittaneeni kunnes 
tunsin sen punaisessa kaulapannassaan 
nuolevan reikäisiä poskiani 
mutta olin jo kuollut
onnettomat ihmisjoukot olivat 
haudanneet minut ja 
ympärilleni ne jotka eivät 
olleet minua miellyttäneet.

Tuomas Martansaari:

Tommi Mäkynen VANHA KAAPPI KELLO

LENKILLE Kaappi kello mittaa aikaa 
tasaisesti, verkalleen.

Aamulla kello kuus, aurinko mulle huus: Silloin tällöin lyönti kaikaa
»Päivä on jo uus! Ylös!» tunnit tietää tarkalleen.

Lintuset laulavat kaunista laulua: Paljon on jo kello nähnyt
»Ulos!» seinustalla seistessään.

Vanhaa vaalii, nuorta tarkkaa
Kengät huutavat suoraa huutoa: »Lenkille!
Vaatteet odottaa, penkille hyppää vaan!»

yhä aikaa mittaa vaan.

Teetä, pullaa. Ulos kun pääsen, Jospa kello kertoa voisi,
taas auringon vastaan saan. paljon sillä tarinaa 

oisi su Ile kerrottavaa
Kylläpä lämmittää, hauskaa on olo tää. entisajan asiaa.
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Jazztyttö

KESÄN KULTTUURITAPAHTUMA

Pilvisenä perjantai-iltapäivänä — 18.7.1969 — alkoi sa- 
teenharmaan Porin neljänsille kansainvälisille jazzfestivaa
leille vyöryä värikkäitä ihmisiä.

Toiset liftasivat ja tallustivat telttapusseineen, kapsäkkei
neen ja känsäisine lättäjalkoineen. Useimmat liftarit ylen 
syvästi vieroksuivat yleisiä kulkuvälineitä. Vieroksunta ei 
välttämättä johtunut yhteiskuntavastaisesta asennoitumi
sesta vaan kroonisesta rahapulasta.

Toiset tulivat mustalla valiantilla, Valtion Rautateiden ju
nalla, sitruunanvärisellä vespalla. Kauppahuone Lipsasen 
kuorma-auton hämärässä ja kolisevassa tavarakopperossa, 
psyykedeelisin värein maalatulla minillä tai aivan tavalli
sella volsulla, datsunilla. He tulivat Suomesta ja ulko
mailta.

He täyttivät nyytteineen Kokemäenjoen kaupungin ka
dut, baarit ja matkustajakodit, campinget, kapakat, puis
tot ja puistonkenkit ja tietysti Kirjurinluodon. Hippieksi 
heittäytynyt joukko oli pukeutunut samettifarmareihin 
ja lurppalierihuopahattuihin. Moni isoäidinaikainen hap- 
supöytäliina sai kokea uuden elon päällepuettuna. He 
vaelsivat rimpsuhelmoineen, hapsuineen, harsoineen, kili- 
kilikelloineen, helistimineen ja paperikukkineen jazzin 
huumassa.

Yhteislyseolla he kuuntelivat Otto Donner Treatmentin 
ideakasta soitantaa ja laulantaa Pentti Saarikosken koko
elmaan En soisi sen päättyvän. He kuuntelivat Junnu 
Aaltosta, herkkäsieluista huilistia ja mahtipontista sakso
fonistia, joka puhaltaa elämän mitäänsanomattomaankin 
sävellykseen. Ilkka Willmannin basson kuminan he tunsi
vat jalkapohjissaan. He kuuntelivat myös Hasse Wallia, 
itseään Otto Donneria, Eero Ojasta, Esko Rosnellia, Pe- 
peä, Tarleenaa, Jimiä ja Arjoa. Ja he osoittivat varaukse
tonta suosiotaan Otto Donnerin taas uudelle kokoonpa
nolle.
Yhteislyseon konsertin jälkeen jazzin lapset ja lapsenlap
set levittäytyivät yleisille nurmikoille joogaamaan, juo
maan punaviiniä, kessuttelemaan, keskustelemaan, syö
mään viittä äidinleipomaa vehnäpullaa, rakastelemaan, 
rutistelemaan, sanalla sanoen: elämään.

Jazzin lapset elivät vierekkäin ja vastakkain, rinnakkain, 
sylikkäin, käsikkäin, hellästi. Ja heidän suloiset lapsensa 
juoksentelivat vihreällä nurmella paljain pikku varpain 
niin täydellisen vapaina.
Kirjurinluodolla jazzkansa eli kuitenkin kaikkein voimak
kaimmin jazzin rytmeissä. Kun jazz tulee, se ottaa kaiken 
ellei sitä vastustele. Pomppoillessaan korvista sisään se 
valtaa tajunnan. Se on käsissä, polvissa ja kantapäissä. Se 
on jokaisessa elävässä solussa. Se täyttää sielun, koko ole
muksen ja kaikki aistit, kunnes itseys unohtuu ja on vain 
jazz. On rääkkäävä, helisevä, takova, hyväilevä, kiihkeä, 
villi jazz. Jazzin soidessa suistomaalla Kirjurinluoto eli.

Se eli voimakkaasti ja hellästi antamatta yhdenkään ai
nutkertaisen hetken lipua ohi. Samettisessa auringonlas
kussa minihametyttö tanssi nurmikolla hitaasti, niin ta
vattoman hitaasti otsanauhan keinuessa ja varpaiden aisti
essa ruohojen kastepisarat.

Yleisön joukossa liikuskeli myös suuria kuuluisuuksia ku
ten ex-soulsetit Harri S, Uja S, Edward W ja parooni P 
perheineen ja joukko pienempiä kuuluisuuksia. Mustat ja 
valkoiset keskustelivat samassa piirissä ja joivat kirpeää 
punaviiniä samasta pullosta.

Tuskin kukaan jazzin lapsista huomasi milloin perjantai 
vaihtui lauantaiksi ja lauantai sunnuntaiksi. On vain yksi 
elämys — kolme päivää ja kolme yötä, joihin mahtuu 
Eero Koivistoisen voittoisa kvartetti, jazzkriitikko Nord- 
dahl, Retuperän WBK 4- Jussi Raittinen, DDT Jazz 
Band eli Downtown Dixie Tiger, Monica Zetterlund + 
Steve Kuhn, Joe Viera, Clarke-Boland Big Band, peruukki- 
päinen lääkäri Tousku, paljon, hyvin paljon hiuksia, viiniä 
vapautta, hellyyttä, paperikukkia ja hippimieltä. Vaikka 
hippiliike on jo kuollut ja kukitettu, niin rakkaus ja ku
kat elivät ainakin nuo kolme heinäkuista päivää ja yötä.
Aikaisin maanantaiaamuna jazzkansa aloitti hiljaisen vael
luksensa kohti asuinsijoja. Toiset liftasivat ja tallustivat 
telttapusseineen, kapsäkkeineen ja lättäjalkoineen ylen 
syvästi vieroksuen yleisiä kulkuvälineitä. Toiset istuivat 
torkkuvina ja takkuisina kolisevassa junavaunussa poltel
len pummattuja kessujaan ja mielissään kaikui: »En soisi 
sen päättyvän. Nämä ovat runoja, eivät rakkaudesta vaan 
yhdessäolosta ...»

Kesä ja Pori Jazz 69 on mennyt. Syksy saapui suurine 
sateineen, jotka raiskasivat kadulta ja tieltä likaisten jal
kojen hellät jäljet. Kylmä tuuli puhalsi tukat takkuisiksi 
ja antoi raa’an sateen ruhjoa kasvoja, mutta silti säilyy 
usko uuteen kesään ja uuteen jazztapahtumaan.

VIRTOLAISTA SANAMPARSINTAA

Jatkoa siv. 21
- Homehtuu käyttämätön tavara.
- Huhhuh! huhoili Pukkilainen maalisutiaan ettiessään.
- Huuto pois voimmaa olla pittää, voima ei palavelek ku

via.
- Hullu pökköö hakkaa, pökkö hullun .appaa.
- Hunttion emäntä suittaa vierä esiliinassaan enempi ta

losta pois, mitäkun isäntä hevosella talloon tuo.
- Huhtoo kun huhtamies huoaatessaankin.
- Huono puumies ei saap puista eres valakeeta, paitti
- Joka täysynkourin kylyvää, se täysinkourin leikkaa.
- Joka kaaretum puun jättää kantoon kiinnis saa ontuvan 

akan.
- Joka on mua pisempi, on roikka ja joka lyhkösempi 

om pätkä.
- Joka viimmesenä pussiin pannaan, se otetaan ensip pois.
- Jokasella työvoimina on, turha urheilu seon johka 

suuria voimia tarvitaan.
Jatkuu siv. 44
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Senja Puukkoniemi

Kesällä kerran
Metsän halki kulki kaunis tie 
se kiersi ja kaarsi puita 
sievästi sivusi se kallion nokkaa 
ja muodostelmia muita.

Se tie vei aivan metsän syliin 
siellä tuuli humisten huokas 
ei sieltä kuulunut naapurikyliin 
vain metsä kaikuna vastas.

Se kaunis tie päättyi aukean laitaan 
siinä talo sekä viljelysmaata 
Punainen tupa valkoisin pielin 
kuva kauniimpi olla ei saata.

Pihalla kasvoi pensasta puuta 
ja mjonenkin laatuista kukkaa 
hyvä oli varjossa pihlajan alla 
ja astella nurmen nukkaa.

Lämpimästi läikähti sydämessä 
kun kävimme sisälle tupaan 
ikkunoilla kasvavat pelakuut 
ne pursusi punaista kukkaa.

Siellä hellien hengitti kotiliesi 
teimme matkaa muistojen myötä 
yksi muisti muuta toinen toista tiesi 
meni osa sitä kesäistä yötä.

Sydämessä syttyi kiitosmieli 
kun jätimme talon sekä tienoot 
sanoiksi loihti sen laulava kieli 
jäi mieleemme kauniit muistot.

Kyllikki Mäkinen

Kylä suurten
metsien keskellä

Killi kirkkoja tekee, Nalli nauloja takoo rahalli
sessa Raision maassa. Näin luettiin vielä 1920-luvul- 
la kansakoulussa Sakari Topeliuksen Maamme-kir- 
jasta.

Killinkallio ja Killinniemi Liedenpohjassa, Killin- 
kangas Ähtärin pitäjän puolella, Killinneva ja Kil- 
linkoski Virtain ja Ähtärin pitäjien rajoilla .Siinä 
paikannimiä, jotka viittaavat Killi-jättiin, joka teki 
kirkon rakennustöitä rahallisessa Raision maassa. 
Oliko jätillä vakituinen asuinpaikkansa täällä Poh
janmaan porstuassa, josta hän kulki työmatkoillaan 
seitsemän peninkulman saappaillaan. Useinhan pai
kannimet ovat helposti johdettavissa johonkin mää
rättyyn sanontaan tai tapahtumaan. Mutta tämä

Killi-jätti on vain taruolento, joka elää kirjan leh
dillä. Vai onko niin, että täällä on asunut vuosisa
toja sitten joku Killi-niminen suuri ja voimakas 
mies, ja hänen nimestään on johdettu nämä Killi- 
alkuiset paikkojen nimet. Kuka tietää, vaikka hän 
silloin olisi omistanut tämän seudun erämaat ja ka
lavedet. Näin taru ja todellisuus ovat saaneet kan- 
santarustoomme nimeltä tunnetun jättiläisen. Siinä
pä aihetta jollekin korkeasti oppineelle tehdä vaikka 
väitöskirja.

Vanhat asutustarinat ja kaikki perinnetietous, joka 
on säilynyt suusanallisena sukupolvesta sukupolveen, 
on syytä merkitä muistiin ja säilyttää tuleville su
kupolville. Kiitollisuuden osoituksena siitä uupumat
toman työn ja aherruksen ajasta, jolloin esi-isämme 
ovat tätä maata asuttaneet. Esimerkiksi harrasteli
jalle on kylähistoria mielenkiintoista tutkittavaa. 
Sen piiriin kuuluvat vanhat paikannimet, mystilliset 
tarinat, uskomukset, murresanat, ruokatalous jne. 
Valikoima on laaja, kunhan vain tarmoa ja innos
tusta riittää.

Olen tähän merkinnyt muistiin muutaman haja
tiedon Killinkosken menneisyydestä. Kertojana on 
ollut eräs jo yli kahdeksankymmentä vuotta täyttä
nyt henkilö. Hänellä on vielä muisti ja muistitietous 
hallussaan, hän jaksaa ottaa vielä kontaktia nyky- 
aikaankin. Näin hän kertoi:

"Silloin nuorena minä kuulin vanhojen puhuvan, 
että sillä seudulla, missä nyt on Säästöpankin talo 
ja Mäkisen kauppa, ovat olleet aikoinaan Killin-
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kosken ensimmäiset talot. Eikä silloin ole tunnettu 
Killinkoski-nimeä enempää kuin Pylkkään kylää, jo
ta nimeä käytetään vielä kinkereitä pidettäessä, 
vaan kylä on tunnettu silloin Aution kylän nimellä. 
Niinhän sitä kerrottiin, että siinä Aution kylässä on 
ollut Vuolteen ja Pylkkään talot, jotka sitten myö
hemmin on siirretty nykyisille paikoilleen. Vielä 
kerrottiin, että Vuolteella olleet häät olivat saaneet 
surullisen lopun, isäntä oli lyönyt kirveellä kuo
liaaksi erään häävieraan. Pylkäs on siirretty muisti
tiedon mukaan nykyiselle paikalleen 1700-luvulla. 
Tarinan mukaan oli eräänä aamuna kuultu sieltä, 
missä nyt on talo, kukon kieuntaa ja sitä on pi
detty sen merkkinä, että siellä on hyvä talonpaikka.

Eiköhän todellisuudessa ole ollut niin, että kun 
uutta talonpaikkaa katsottiin, on paikka ollut pal
jon parempi talon sijainnin puolesta kuin entinen 
paikka Autionkorven kylässä. Pylkäs mainitaan ve
rokirjoissa jo 1569, isäntä Paavo Pylkkänen eli Pyl
käs Lempäälästä.

Viime vuosisadan loppupuolella on ollut kaksi 
Pylkkään taloa Aho-Pylkäs ja Peri-Pylkäs, joka on 
nykyinen Pylkkään talo. Kansakoulun lähellä ollut 
Aho-Pylkäs on purettu ja hirret siirretty Alavuden 
tien varteen erään puutavarayhtiön toimesta. Yhtiö 
rakennutti Aho-Pylkkään hirsistä työväelleen asuin
rakennuksen. Mistä syystä rakennusmiehet olivat 
antaneet rakennukselle nimen Pohvi, ei ole tiedos
sani.

1800-luvun loppupuolella on kyllä Helsingissä ollut 
eräs Antti Pohvi -niminen mies, joka rakennutti 
taloja, joista vuokrasi asuntoja tehtaantyöläisille ja 
pienituloisille. Luullakseni tämä Antti Pohvi on ollut 
laumaihmisistä poikkeava yksilö, koska kuulin lap
sena synnyinseudullani käytettävän sellaista määri
telmää jostakin epämääräisestä ajasta: Se oli silloin 
Antti Pohvin aikaan.

Kuinka moni killinkoskilainen mahtaa tietää, mis
sä on Autionkorven mäki? Se on mäki, joka nykyi
sin tunnetaan työväentalon mäkenä. Mäen nimestä 
voimme päätellä, että seutu oli kauan autiota kor
pea. Vaikka joku talo oli rinteellä virralle päin, 
niin sittenkin kylä oli Autionkorven kylä ja mäki 
Autionkorven mäki.”

Ei ole enää hiljaisuutta ja autiutta mäellä, vaan 
liikenteen jyry ja muu häly täyttävät tienoon, ja 
nimi Autio on painunut unhoon. Killinkoski, ympy
riäinen Pylkkään kylä, kuten soininkyläläiset ovat 
joskus sitä kutsuneet. Kylä suurten metsien keskellä 
antaisi varmaan aineistoa laajemmallekin perinne- 
muistelmalle.

SANAMPARSINTAA
Jatkoa siv. 42

— Huono urakkahan se on jostei puolta voita.
— Huilatak kans, aiko poika lukiessaan.
— Huurappas vaan niin saat selekääs. (piiskatessa)
— Huonosti kippee kuneika kuole eikä parane.
— Huonostit tuotu kotielläin ja ihminenkin ikävöi 

entistä kotiaan.
— Hullu kehhuu hevostaan mielipuoli akkaansa.

Aune Järviniemi

paluu

ilta tulee
kuten se on aina ennenkin tullut 
kävelen valkeassa hiljaisuudessa 
edessäni kylän harvat valot 
laukku on raskas ja tie kapea 
punaiset talot valkean vaipan alla

kävelen hitaasti
muistellen lapsuuden aikoja 
sota oli mennyt vaatien raskaat uhrit — 
elämän täydet kuviot aherrusta täynnä 
vain me lapset emme osanneet surra 
meillä oli vapaus, kesät ja leikit

sitten hajaannuimme
nuorisoparvena pyrkien pois 
etelään missä oli työtä ja leipää 
toiset kestivät sen paineen 
toiset palasivat pois 
jatkaen entiseen tapaan 
kova ja karu
on maamiehen elämänpolku

nyt havahdun —
tie on kaventunut poluksi
kuljen viimeiset hiljaiset askelet 
valkeaan lumeen jää yhdet jäljet lisää 
lämmin valo näkyy ikkunasta 
olen ovella — kotona
nyt vasta tajuan
on todella joulu

— Istu ettei Uima pilaannu.
— Istumen löytää helepommin ottamalla käsin varpaista 

kiinni.
— Itä lupat tekeväm mulle pikkuvelien — tehkää puuhe

vonen.
— Jos aina satas kun teitä ramasee, satas aina! vähäksy 

Korte äiä poikainsa sääennustusta.
— Jokomä pian kuolen? kysyy vieras aterioivalta talon

väeltä — vasta aliettun.
— Jota savu nuotiolla kiertää, seom paimenta lempiny.
— Jolle eiok kaikkee annettu, sUtä eivoip palioo vaatia.
— Joka laulun tekkee, laulakoon ittensä sammaan höyk 

kään.
— Joka on täkkelä nuorena, seon nasu vanhanakin, 

irtanainen ikänsä.
— Joka on häjy hevoselle — aivan maharoton akalle.
— Joka toisellek kuoppaa kaivaa, säkeintyy pian itek 

kyntövakkoon.
— Joka keitetyn paistaa se makosen maistaa.
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SUOMENSELÄN KIRJAPAINO

toivottaa
kaikille virtolaisille

OIKEIN HYVÄÄ JOULUA ja 
ONNELLISTA UUTTA VUOTTA!

VALOKOPIO

T. KAJANDER 
Virrat — Puh. 5537

Rakennuspiirustukset, 
kartat, asiakiijat ja 
todistukset

karhun
kierros

Voimakas Karhu, 
voimakas Porilainen. 
Moninkertainen 
kultamitaliolut.
pojat*
porilaista

Porin Oluttehdas Oy



HÄMEEN KULJETUS T A X I
OY

Virrat puh.5200

Tuomisen asuste
Linja - autoasema

Virrat puh 5421 Virrat - Puh. 5474

karaistu Kippari, 
entistä rajumpi, 

kokeneempi.
viisaampi, 

lempeäkin *). 
puhutaan erihenkisestä oluesta, 

Kipparin mahdista, 
joka panee raukat vapisemaan 

ja kunnioittamaan, 
miehet ihailemaan ja 
naiset rakastamaan, 

maljanne Kipparille ja ...
*) Pyynikin lempein peh

meä vesi tulee 114 m 
syvästä kalliokaivosta.

Maailman suurin virvoitus
juoma nyt Suomen nyky
aikaisimmassa sS pullossa

Pyynikki i |UI

3/4 litran 
KERTAPULLO



MITÄ SE ON?
Maatalousverotuksen tulos?
Sähkötekniikkaahan se, opettaja koulussa todisti kissannahalla ja lakka- 
tangolla plussan ja miinuksen olemassaolon.

KUINKA SÄHKÖ VOI TEHDÄ NIIN IHMEELLISIÄ ASIOITA?
Eihän se vanha kissannahka voikaan, mutta johtoja pitkin me tuomme ko- 
teihinne niin paljon sähköä kuin kuluttaa jaksatte.

Mikäs kuluttaessa, hinta ei vuosiin ole noussut, kutakuinkin kaikki asiat 
voidaan hoitaa sähköllä siististi, hajuttomasti, räjähtämättömästi. Hilpeä 
emäntä ja punaposkiset lapset siellä kotona isännän silmien ilona pyörivät, 
ei ole tarvinnut märkiä hellapuita kinosten takaa hakea eikä koulutulosten 
kehnoudesta huonoja lukuvaloja syytellä. Jouluiloa kautta vuoden.

Mitäs isännälle vielä?
Meidänkin kuluttajista kolmisensataa lämmittää sähköllä, joku halvalla, jo
ku kalliilla, meitähän on moneksi. Yleensä kuitenkin kaikki ovat tyytyväi
siä vaivattomuuteen, siisteyteen, säädön helppouteen. Elämän mukavuuk
sista kannattaa maksaakin, sanovat.

Poiketkaahan isännät neuvottelemassa täyssähköistyksestä teillekin. Tupa
kinkin tarjoamme tarinoidessamme ja samalla todistamme, että nautintonsa 
puoleen pudottamalla ahne tupakkamies - viinamiehistä puhumattakaan - 
lämmittäisi sähköllä talonsa ja sivutuotteena säästäisi terveyttään.

Smukavammin
sähköllä

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

AUSTIN

AUDI

MERCEDES
BENZ

EDUSTUS

-VARAOSAT
-KORJAAMO

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 —

VIRTAIN SÄÄSTÖPANKKI



ONKO
TÄMÄ

TEIDÄN
MAAILMANNE

Aamulehden 
kotimaantoimitus on 

mukana kaikkialla. 
Koko Suomessa

Kotimaan tapahtumien maailma on 
lähellä Teitä. Se on kotikuntanne, 
oman maakuntanne ja koko maamme 
uutisten maailma. Politiikan, sosiaalis
ten uudistusten ja monien muiden. 
Tarvitaan hyvää uutisnenää haistamaan 
päivän tuoreimmat tapahtumat. Aamu- 
lehdellä on. Ja toimittajia lähes kaik
kialla maassa. He selvittävät kotimaan 
tapahtumat aamusta iltaan. Myöhäi
seen yöhön. Nopeasti. Seikkaperäisesti. 
Joka päivä.

Tilatkaa Aamulehti. Siten saatte sen 
joka aamu tutkittavaksenne. Aamulehti 
on tavallista runsassivuisempi. Siihen 
mahtuu paljon painavaa asiaa. Verrat
kaa myös tilaushintoja. Saatte rahal
lanne paljon enemmän, kun luette 
säännöllisesti Aamulehteä. Entiseen 
edulliseen hintaan: vuosikerta 53,00, 
6 kk 30,50, 3 kk 16,50, 1 kk 6,00. — 
Tilatkaa ajoissa!

maailma kotiin joka päivä AAMULEHTI



VIRTAIN MAANRAKENNUS

Virrat puh. 5248 

Suoritamme kaikkia 
maarakennusalan töitä

VIRTAIN TILITOIMISTO
Virrat - Puh. 5505 

Saarelman talo

VALOKOPIOPALVELU

Y-VAKUUTUSASIOIMISTO
Jättäkää kirjanpito-, tilinpäätös- ja veroasianne 

hoidettavaksemme

YliilYspsiiikin shekkitili 
-joustavaa varojen käyttää
Kun Teillä on shekkitili Yhdyspankissa, voitte 
suorittaa kaikki maksunne shekeillä tai pankki
siirrolla tiliänne veloittaen. Voitte myös ohjata 
kaikki tulot tilillenne, jolloin sekä tulonne että 
menonne näkyvät samassa tiliotteessa. Se hel
pottaa kirjanpitoanne. Valittavissanne ovat luo
totan ja luotollinen shekkitili.

YHDYSPANKKI
meidän M, pankki

SUOMENSELÄN

VIRRAT

$
PALA-KULMA LA STENPUKIMO

KUNNILA

Virrat - Puh. 5487

M Z N Z - M U 0 T /
R. MÄENPÄÄ

Virrat — Puh. 5442

Toivotamme asiakkaillemme
HYVÄÄ JOULUA ja
ONNELLISTA UUTTA VUOTTA 
VIRTAIN VÄRI JA MUOVI

KOP:n talo
Virrat - Puh. 5443

HYVÄÄ JOULUA ja

ONNELLISTA UUTTA VUOTTA
VI RTAIN KEMI KALI KAUPPA

Puh. 5108

KANSALLIS - OSAKE - PANKKI
Virrat

VIRTAIN AUTOKOULU

PUH. 5359
puh. 5340, joht. 5443



^xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx^xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Killinkoski kehittyy. Joulu 1969 otetaan tehdasyhdyskun- 

nassamme vastaan uusin, kirkkain katuvaloin. Pääkatu on 

saanut siloisen pinnan ja tie Virroille paranee. Saimme 

myös kauan kaivatun asemakaavan, asunnonrakennustoi- 

minta elpyy, tehdas ympäristöineen pesee kasvojaan, työtä 

riittää.

Ymmärrämme, että ennakkoluuloton yrityksemme on näin 

tullut palkituksi, että Te virtolaiset olette hyväksyneet 

Inka Oy:n Virtain kunnan elinkelpoiseksi jäseneksi.

Ensi vuonna yritämme vielä kovemmin. Nyt meillä on ilo 

lausua parhaat kiitoksemme tänä vuonna saamastamme 

tuesta ja toivottaa virtolaisille ja ennenkaikkea omalle 

väellemme rauhallista Joulua.

INKA OY

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:

<xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



VIRTAIN APTEEKKI
Virrat - Puh. 5306

SEKATAVARAKAU PPA
EERO LEHTOVAARA

Liedenpohja - Puh. Tulijoki 56 115

VIRTAIN PUUNJALOSTUS
VELJ. VIRTANEN

Puh. 5323

Tilauksesta alan tuotteita

HYVÄÄ JOULUA
asiakkailleen ja jälleenmyyjilleen toivottaa

HEIKKI SUNTILA
Virrat - Puh. 5294

VIRTAIN PESULA
Puh. 5417

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta

ERKKI KOSKINEN
Virrat - Puh. 5301 ja 5336

VIRTAIN OPTIIKKA
Nurmisen liiketalo
Virrat - Puh. 5492

NÄKÖT ARKISTOKSI A

ERKKI JOUTSENJÄRVI 
SEKATAVARAKAUPPA

Kurjenkylä - Puh. 59754

VIRTAIN LINJA-AUTOASEMA
RAVINTOLA puh. 5542 
MATKAHUOLTO 5541 

RUOKALA SAMPO 5374 RAKENNUSLIIKE 
JUNNIKKALA & SIHVONEN

Virrat - Puh. 5304VIRTAIN LINJA-AUTOASEMAN 
PARTURI - KAMPAAMO

RIITTA KORO
HELENA KALLIO

Virrat - Puh. 5552

HYVÄÄ JOULUA JA
ONNELLISTA UUTTA VUOTTA 

toivotamme asiakkaillemme

VIRTAIN TAPETTI JA VÄRI
puh. 934-5547

VÄÄNÄNEN & KUMPP. 
PUTKITYÖLIIKE

Virrat - Puh. 5155

• ÖLJYPOLTINHUOLTOLIIKE
• TARVIKEMYYNTI

Suorittaa kaikkia alaan kuuluvia töitä

KENKÄ-NIEMI

Viinikan liiketalo
Virrat p. 5559

Kenkien edullinen ostopaikka



HARJUN SEMENTTIVALIMO
TAPANI KORO

Virrat - Puh. 56 419

KELLOSEPÄNLIIKE
T. N. YKS-PETÄJÄ

Virrat - Puh. 5120

AUTOKORJAAMO
TAUNO MÄKINEN

Kotala - Puh. 59919

KAUPPI LAN KENKÄ

KOP:n talo
Virrat - Puh. 5135

KYLLIKKI TAPANAINEN 
SEKATAVARAKAUPPA

Kurjenkylä - Puh. 59722

PENTTI KANGASAHO 
SEKATAVARAKAU PPA

Kotala - Puh. 59941

PARTURILIIKE 
VELI-PEKKA VIRTANEN

Virrat

VASKIVEDEN TALOUSKAUPPA
Vaskivesi - Puh. 56936

MYYMÄLÄAUTO 
Eduksenne K-kaupasta

VIRTAIN OSUUSMEIJERI
Virrat

Puh. 5144

RAKENNUSTOIMISTO 
PENTTI RAISKI & KUMPP.

Virrat - Puh. 5251

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta
toivottaa asiakkailleen

RADIO - TV - KOTITALOUSKONE - 
SÄHKÖTARVIKEMYYNTI

qZ-.'-

HUONEKALU
JA
VÄRILIIKE

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



Kiittäen hyvästä yhteistyöstä 
toivotamme

Hyvää Joulua ja 
Onnellista 

Uutta Vuotta

VIRTAIN SEUDUN
OSUUSKASSA

FINSA*
Knnefjjulvirta

SUOMENSELÄN AUTO
Virrat - Puh. 5420

HAAPASEN HUONEKALULIIKE
VIRTAIN SEMENTTIVALIMO

Virrat Puh 5104

VIRTAIN KUMIKORJAAMO
Virrat - Puh. 5207

HYVÄÄ JOULUA

SEKA TA VA RA KA UPPA 
USKO A LA N KO LA

Virrat-56230



SAHA

Liedenpohja — Puh. 56139

KILLINKOSKEN APTEEKKI
Killinkoski - Puh. 35

TOIVO MÄKINEN 
SEKATAVARAKAUPPA

Killinkoski - Puh. 66

HALPA-AITTA
Killinkoski — Puh. 105

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

PÄÄLLÄ JOKA SÄÄLLÄ

KILLIN VAATETUSLIIKE
H. SIPILÄ

Puh. Killinkoski 32

KILLINKOSKEN AUTO OY
SHELL-HUOLTO

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

PARTURI-KAMPAAMO
EILA HÖMMÖ 

Killinkoski

KENKÄJA SUKKA
KERTTU RAITTINEN 
Killinkoski - Puh. 59

ESKO SAARIMÄEN 
AUTOKORJAAMO

Toisvesi - Puh. Killinkoski 108

PU USEPÄN LIIKE

HUGO SALMI

Rantakunta — Puh. 56244' '«

SEKATAVARALIIKE
MARJA KAIDESLAMPI

Jäähdyspohja - Puh. 56 715

Toivotamme asiakkaillemme
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta T:MI HITSAUSPALVELU

MARTTI MÄNTYNEN
PUKUPISTE Virrat - Puh. 5488

JUNTUSEN VALOKUVAUSLIIKE Hitsaus- ja sorvauspalvelua



KOKO PERHEEN VAATEHTl M OSTA
• MIELEISET JOULULAHJAT

• LÄMPÖISET TALVIASUSTEET
• EDULLISEEN HINTAAN

VAATETUSLIIKE E. TAMMINIEMI
VIRRAT - Puh. 5388

VIRTAIN VALOKUVAUSLIIKE
Virrat - Puh. 5106 UUSI VAATETUS

VALOKUVAAMO — KUVAVALMISTAMO 
VALOKUVAUSTARVIKEKAUPPA

Virrat - Puh. 5305

VIRTAIN KEHRÄÄMÖ
Puh. 5164

VIRTAIN KUKKAKAUPPA
Virrat - Puh. 5113

Kukkia ja seppeleitä

SULO KORPINEN
Virrat - Puh. 5379

KAMPAAMO
HILKKA KYTÖNIEMI

Autopeltien korjausta ja maalausta Virrat - Puh. 5163

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

HYVÄÄ JOULUA asiakkailleen toivottaa

LENINKILIIKE JA OMPELIMO
Muodikkaiden hattujen valmistusta

Hyvä valikoima lakki- ja kaulusturkiksia
AINO RANTANEN

Virrat - Puh. 5459

PARTURI — KAMPAAMO KENKÄKAUPPA JA KORJAAMO
SATAMO

Virrat - Puh. 5356

ESKO TÖYRYVUO
Virrat - Puh. 5210

/n\-HUOLTO VIRRAT
il IKI, PENTTI MOISIO
\ // Viihtyisille kahvioineen

Autoalan tarvikkeita
KONETARVIKE

Virrat - Puh.5432
Puh. 5460



HYVÄÄ JOULUA JA

MENESTYKSELLISTÄ UUTTA VUOTTA

VIRTAIN AINOA TUKKUKAUPPA

YRITTÄJIEN OSTOPAIKKA

Y/IHURl - /H TY MA OY AARNIO

PIKATUKKU

HfAAPSALO
Kodin ja huvilan taonnaisia sekä tilaustöitä

Virrat - Puh. 5484

KÖYSI OY
Virrat — puh. 5507

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

RUOKA - SIIRTOMAA

BAARI, MATKUSTAJAKOTI

F I A T - piirimyyjä

HAUTAUSTOIMISTO JA 
KUKKAKAUPPA

P.N. JÄRVI 
Virrat - puh. 5390

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta

VIRTAIN PAPERILIIKE JA 
KEMIKALIO

TERTTU LETONMÄKI

Virrat - Puh. 5398

YLIVOIMAISESTI SUURIN 
SANOMALEHTI

POHJANMAALLA
TARKASTETTU LEVIKKI 
55741 KAPPALETTA



Suomenselän Kirjapaino Offset, Virrat


