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Einari Vuorela

BEETLEHEM

Yksi on toivo maailman yössä, 
yksi on lohtu ihmisen työssä 
Tähti on syntynyt taivaalle kerran, 
löydetty syntymäpaikka Herran.

Beetlehem.

Kuljemme halki elämän harhan, 
löydämme yhden kukkivan tarhan. 
Sitä ei turmele helle ei halla, 
kylä ikuinen auringon alla.

Beetlehem.

Monta on syntynyt ihmistä suurta, 
yksi on ainoa Jumalan juurta.
Seimen oljille härkien talliin 
saimme joululahjamme kalliin.

Beetlehem.

Vaikka meidät puettais vangin pukuun, 
vaikka meidät luettais ryövärisukuun, 
emme voi murtua murheen tiellä, 
mieliimme sädehtii alati siellä

Beetlehem.

Kerran on päättyvä vaino ja sota, 
kerran on taittuva kuoleman ota, 
kerran vihan rakkaus voittaa,
Jumalan lasten vapaus koittaa.
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Takaisin luontoon - teeman merkeissä 
tuntuu oikeutetulta Virtain Joulun 
ottaa kantaa ja tuoda omalta osal
taan luonnonsuojeluvuoden ja maail
man erimielisyyksien vallitessa pieni 
vaatimaton panoksensa jo kolman
nentoista kerran. Sanottavasti emme 
pysty vaikuttamaan ympäristöongel
miin, mutta haluamme valottaa 
oman paikkakuntamme nykyistä ti
lannetta ja tuoda esille seikkoja, 
jotka kohdallamme ovat vielä pelas
tettavissa tai jotka meidän tulisi 
säilyttää tulotienkin sukupolvien 
iloksi ja hyödyksi.
Me virtolaiset olemme tulleet mairi- 
telhdksi ulkopuolisten ansiosta, onko 
se heiltä sitten ollut hienotunteista 
kohteliaisuutta vai tyytyväisyyttä 
täältä saadusta virkistyksestä.
Meidän on muistettava, että meillä 
on vielä paljon tehtävää antaaksem
me entistä myönteisemmän kuvan 
kotiseudustamme, sen luonnosta ja 
elämänmenostamme, että takaamme 
jatkuvan mielenkiinnon pitäjäämme 
kohtaan, jota on osoittanut turis
min jatkuva vilkastuminen. Minkä 
olemme yhteisin ponnistuksin saaneet, 
emmekö sitä olisi valmiit esittele
mään, että voisimme tarjota heille 
sitä, jota heillä ei enää ole, mutta 
jonka he meiltä ovat löytäneet vielä 
ja jonka yhä useammat haluavat 
löytää.
Virtain Joulu esittää näin jouluvalon 
myötä tallentamaansa aineistoa ja 
julki tuo tämänhetkisen tilanteen ja 
kehityksen, joka saisi heräämään 
muistot monilta, joilla ei ole tilai
suutta lähteä katsomaan entistä koti- 
ja synnyinseutuaan ja me, jotka 
saamme täällä elää, eläisimme rau
hassa ja keskinäisessä sovussa ja sai
simme joulutunnelman sisimpäämme.

VIRTAIN JOULU TOIVOTTAA KAIKILLE LUKIJOILLEEN JOULURAUHAA JA -ILOA

Virtain Joulu
1970

KUSTANTAJA: Virtain Opettajayhdistys — Virtain Seura

TOIMITUS: Heikki Heikkilä (vastaava) , Kauko Joki-
salo (toimitussihteeri ja taloudenhoitaja), 
Vilho Ala - Nojonen, Kirsti Perähuhta, 
Lauri Yliaho, Anja Ylä - Soini

KANNET: Arto Karvonen
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Ef. 4: 9- 10

MUTTA ETTÄ HÄN ASTUI YLÖS, MITÄ SE ON MUUTA, KUIN 
ETTÄ HÄN OLI ASTUNUT ALASKIN, MAAN ALIMPIIN PAIK 
KOIHIN? HÄN, JOKA ON ASTUNUT ALAS, ON SE, JOKA 
MYÖS ASTUI YLÖS, KAIKKIA TAIVAITA YLEMMÄKSI, TÄYT
TÄÄKSEEN KAIKKI.

JOULURAUHAA KOTEIHIN

VIRTAIN SEURAKUNTA

Tämän vuosikymmenen ensimmäinen vuosi alkaa olla lopullaan 
ja meille kaikille se onneksi on ollut työntäyteistä. Kirkonkylän 
kasvot muuttuvat erittäin virkeän rakennustoiminnan johdosta ja 
kuntalaisten saamat palvelut monipuolistuvat.

Kunnanvaltuusto on tehnyt kuluneen vuoden aikana erittäin 
tärkeitä kuntalaisten hyvinvointiin tähtääviä periaatteellisia ratkai
suja, joista vain mainittakoon koulutoimen kunnallistaminen, van
husten ja työntekijäin asuntoloiden rakentaminen, uuden virasto
talon aikaansaaminen, matkailu- ja elinkeinoasioiden kehittäminen, 
vapaa-ajan viettomahdollisuuksien monipuolistaminen jne. On ym
märrettävää, että päätökset ovat myös taloudellisesti suuria sekä 
varoja vaativia ja varsinkin koulutoimen menot nousevat huomatta
vasti joskin vastaavasti yksityisen kuntalaisen menot vähenevät yh
teiskunnan vastatessa entistä enemmän aiheutuvista menoista. Jär
jestelyt saattavat kuitenkin kuntalaiset tasapuolisempaan asemaan, 
mikä on eräs kunnallishallinnon periaatteita.

Käsitykseni mukaan kunnanvaltuuston tekemät päätökset koituvat kuntalaisten onneksi ja kun lisäksi 
otetaan huomioon se voimakas yksityisyritteliäisyys, joka vielä Virroilla on, ei ole epäilystäkään etteikö 
kunta järkevän yhteistoiminnan ja -hengen avulla mene eteenpäin ja kuntayhteisömme luo meille kaikille 
entistä viihtyisämmät olosuhteet ja paikkakuntamme yhä paremmat kehittämismahdollisuudet.

Toivotan kaikille kuntalaisille rauhallista joulua ja menestyksellistä vuotta 1971.

Olli Riikonen
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A. V. Kytövuori

"Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastuk
seksi kaikille ihmisille, ja kasvattaa meitä, että 
me, hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset 
himot, eläisimme siveästi ja vanhurskaasti ja 
jumalisesti nykyisessä maailmanajassa, odottaes
samme autuaallisen toivon täyttymistä ja suuren 
Jumalan ja Vapahtajamme Jeesuksen kirkkauden 
ilmestymistä, hänen, joka antoi itsensä meidän 
edestämme lunastaakseen meidät kaikesta laitto
muudesta ja puhdistaakseen itselleen omaisuu
deksi kansan, joka hyviä tekoja ahkeroitsee.

Tiit. 2 :11-14.

Jumalan armo on ilmestyvä ja kasvattaa. Näin evästää meitä Tiituskirjeen katkelma, 
joka on valittu erääksi jouluepistolaksemme. Voiko Jumalan armo millään tavalla kasvattaa mei
tä, jotka emme suinkaan tahdo olla kasvatettavina, sillä se olisi jollain tavalla alaikäisyyden 
merkki, ja me emme missään tapauksessa tahdo olla alaikäisiä. Jäykistymme arvokkaiksi, olem
mehan valistuneita ihmisiä. Kristinoppimme sanoo kuitenkin laukaisevasti: Jeesus etsi yhteyteen
sä erityisesti sellaisia, joita pidettiin arvottomina ja syntisinä. Tämä lohdutti heitä, mutta Touk
kasi muita. Näin Jeesus osoitti Jumalan käsittämättömän rakkauden, joka etsii syntisiä ja tah
too pelastaa heidät. Tätä rakkautta, joka tulee osaksemme ilman omaa ansiotamme, sanotaan 
armoksi.

Jumalan armo on ilmestynyt kaikille pelastukseksi. Se on joulun sanoma jokaiselle huoli
matta siitä, loukkaako se, vai lohduttaako. Se on samalla kasvattava armo, joka tahtoo irroit- 
taa sydämemme kaikesta siitä, mikä on paha, ja ohjata meitä jumaliseen elämään ja hyvien te
kojen harrastamiseen. Siltä varalta, että joutuisimme syviin ristiriitoihin joulun sanoman edessä 
elämän ankeuden keskellä, kirjoittaa apostoli Pietari (1. Piet.4:12 -13)Rakkaani, älkää oudoksu
ko sitä hellettä, jossa olette ja joka on teille koetukseksi, ikäänkuin teille tapahtuisi jotakin 
outoa, vaan iloitkaa, sitä myöten kuin olette osallisia Kristuksen kärsimyksistä, että te myös 
hänen kirkkautensa ilmestymisessä saisitte iloita ja riemuita.
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MIETTEITÄ
OPETTAJA

SULKAVASTA

Kesän viesti toi sanoman: Opettaja Voipa Sulkava on siirtynyt rajan taa. 
Joskaan sanoma ei tullut täysin yllättävänä, sillä onhan näin korkeaan ikään 
ehtineen ihmisen kohdalla aina herkemmin odotettavissa, milloin hauras maja 
murtuu, niin opettaja Sulkavaan nähden se tuntui kuitenkin odottamattomalta, 
kun muistaa hänen vankan terveytensä ja ryhdikkään olemuksensa aina viimeisiin 
ikävuosiin saakka.

Me virtolaiset tunnemme Voipa Sulkavan erityisen läheisesti kotiseutumiehenä. 
Kaikille on tuttu hänen museoharrastuksensa, joka huipentui sitkeydellä perille 
vietyyn Liedenpohjan kylämuseon perustamiseen. Alkuna tälle on ollut jo vuosi
kymmeniä kestänyt museoesineiden keräily ja niiden säilyttäminen oman asuin
rakennuksen suojissa, joissa halukkailla oli mahdollisuus niitä tarkastella. Auliisti 
hän niitä näytteli ja kertoili niitten historiasta. Opettaja Sulkava on ollut koti
seutuharrastuksen kentällä eturivin miehiä, joskin vähemmän näkyvällä ja vaati
mattomalla tavallaan, joka oli niin ominaista Voipa Sulkavalle kaikissa hänen 
toiminnoissaan.

Hänen uupumaton pyrkimyksensä kotiseutu- ja kansanperinteen säilyttämi
seen sai myös toisen huipentumansa, kun Liedenpohjan kyläkirkko kohosi kau
niille honkaharjulle entisestä, opettaja Sulkavallekin tutusta koulurakennuksesta 
koottuna. Olihan hän itse ollut samaisessa koulussa opettajana vuosisatamme al
kupuolella, ja nyt hän suunnitteli siitä kirkon. Menneitten polvien vankka kristil
lisyys ja usko ikiaikojen Jumalaan olivat varmaan myös tämän tehtävän pää
asiallisimmat kannustajat, jotka yhtyivät kauniilla tavalla opettaja Sulkavassa 
kruunaten hänen toimintarikkaita ja monilukuisia eläkevuosiaan.

Luovan taiteellisen työn alueella on opettaja Sulkava laajemmaltikin tunnettu. 
Tältä puolen tuntevat virtolaiset vähemmän merkkimiestään, jonka parhaat tai
teen luomisvUodet ovat olleet opettajavuodet Tampereella. Siellä poikien veiston- 
opettajana hänellä oli jo työnkin puolesta parhaat mahdollisuudet paneutua puu- 
materiaalin salaisuuksiin. Niin syntyivätkin ne monilukuiset työt, jotka koristavat 
monien työtovereitten ja muidenkin Voipa Sulkavan taideteoksista kiinnostuneit- 
ten koteja, suurista monumentaalisista töistä aina pieniin tauluveistoksiin. Syn
nynnäinen taiteellinen lahjakkuus ja opiskelut, mm. Pariisissa, muodostivat van
kan pohjan hänen laajahkolle taidetuotannolleen.

Erään virtolaisen päivä on laskenut. Se päivä on ollut pitkä ja monivaiheinen. 
Se on sisältänyt rikkaan elämän, jota on sävyttänyt tyyni elämänkatsomus, rau
hallinen myötämielinen suhtautuminen lähimmäisiin sekä uupumaton sitkeys 
päämäärien saavuttamiseksi.
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Kauko Jokisalo

VIRTAIN
SOTAVETERAANIT

Perustavassa kokouksessa ilmoittautui jäseneksi 67 ve
teraania, vuoden 1965 lopulla oli jäsenmäärä 483. Tähän 
mennessä on yhdistykseen liittynyt 1026 sotaveteraania. 
Heistä on kuoleman kautta tai paikkakunnalta siirtymisen 
takia poistunut 76, joten jäsenmäärä on nyt 950.

Taloudellisissa vaikeuksissa olevien sotaveteraanien ja 
heidän perheittensä auttamiseksi on järjestetty useita tal
koita. Raha-avustuksia, kuten sairaus-, rakennus-, viljelys- 
ym avustuksia on kuluneina vuosina voitu jakaa. Joulu- 
paketti on tuonut moniin sotaveteraaniperheisiin joulu- 
iloa. Taloudellisen tuen arvo rahaksi laskettuna näinä vii
tenä vuotena nousee lähes kahteen vanhaan miljoonaan 
markkaan. Paikkakunnan liikelaitokset ovat kiitettävällä 
tavalla tukeneet yhdistyksen toimintaa. Vuosi sitten Vir
tain yhteiskoulun teinikunta järjesti taksvärkin, jonka 
tuotto puoliksi tuli yhdistykselle. Veteraanien oma vihta- 
talkoo viime kesänä tuotti 5000 vihtaa, joista riitti aina 
Itävallan suomalaissaunaan saakka. Virtain sotaveteraa
nien naisjaoston toiminta edesauttaa mahdollisuuksia vel- 
jesapuun.

Virtain Sotaveteraanien Huoltoyhdistys perustettiin 
luuta. evp. F.F. Niiniskorven aloitteesta. Hän kutsui syk
syllä 1965 virtalaisia talvi- ja jatkosodan veteraaneja neu
vonpitoon yhdistyksen perustamiseksi Virroille. Tämä 
toimikunta, joka kokoontui kaksi kertaa Viljo Soima- 
järven puheenjohdolla, kutsui perustavan kokouksen 
koolle 10.10.1965. Näin Virtain Sotaveteraanien Huolto- 
yhdistys perustettiin päivälleen 26 vuotta senjälkeen, kun 
Virtain miehet oli 10.10.1939 kutsuttu ylimääräisiin 
kertausharjoituksiin (YH), joiden suoranainen jatko oli 
talvisota.

Sotaveteraanien yhdistystoimintaa kannattaa kolme 
tukipilaria:
1) Yhdistys tukee Sotaveteraaniliiton toimenpiteitä, joi
den tarkoituksena on saada valtiovalta lainsäädäntöteitse 
tukemaan avun tarpeessa olevia sotaveteraaneja.
2) Yhdistys pyrkii mahdollisuuksiensa mukaan auttamaan 
vaikeuksissa olevia sotaveteraaneja.
3) Yhdistys ei osallistu poliittiseen eikä sotilaalliseen toi
mintaan.

Virtain sotaveteraanien oma lippu sai juhlallisen vihki
myksen Virtain kirkossa heinäkuun viimeisenä sunnuntai
na. Vihityn lipun ensimmäisenä tehtävänä oli siniristi
lipun rinnalla kunniakäynti sankariristin äärellä.
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Jukka Pakkanen

PERUSSANASTO
nykyihmisen jokapäiväiseen käyttöön

LUONTO on eliöiden ja niiden kaikkinaisten ympäristö
jen välisten vuorovaikutussuhteiden muuttuva summa. 
Luonto on itseään säätelevä prosessi, joka tulee omillaan 
toimeen, jossa ihminen, Homo sapiens, on turha laji.

IHMINEN on yksi tämän planeetan noin 1 200 OOO:sta 
eläinlajista. Ihminen alkoi noin satatuhatta vuotta sitten. 
Elämä alkoi noin kolmemiljardia vuotta sitten. Ihmisen 
teollinen vallankumous alkoi noin sata vuotta sitten. Nyt 
näyttää vahvasti siltä, että sadassa vuodessa yksi eläinlaji 
lopettaa kolmemiljardia vuotta kestäneen kehityksen.

KEHITYS on nimitys sille ajattelutavalle, jonka mukaan 
mihinkään jo saavutettuun ei voida olla tyytyväisiä. Kehi
tys tulee johtamaan globaaliseen saastumis- ja nälkäkatas
trofiin kymmenen vuoden kuluessa. Huomenna syntyvät 
ihmiset ovat silloin kymmenvuotiaita.

TULEVAISUUS on nyt nykyisyyttä ja nyt menneisyyt
tä. Emmekä ehdi tehdä mitään. Vaikka pitäisi.

YKSILÖ on yksi kappale ihmislajia. Mutta yksikään yk
silö ei elä yksin.

Luonnon taidetta Pihlajajärven maalla.

YHTEISÖ on yksilöiden muodostama kokonaisuus, 
jossa yksilön tarpeet mukautetaan ja sopeutetaan yhtei
sön tarpeisiin, jotta yksilöt menettäisivät yksilöllisyy
tensä.

TARPEET ovat olemassa tyydyttyäkseen. Ihmisen pe
rustarpeita ovat tarve syödä ravintoa, tarve juoda vettä, 
tarve hengittää ilmaa, tarve löytää suojaa, tarve pitää yh
teyttä, tarve jatkaa lajia. Samat tarpeet ovat olemassa 
muillakin eläimillä. Muilla eläimillä ne pääsevät oikealla 
tavalla tyydyttämään. Ihmisellä eivät, koska ihminen ei 
teollistamiskiihkossaan ymmärrä tai ehdi tunnustaa itse
ään eläimeksi.

TEOLLISUUS on pommin jälkeen nopein ja tehokkain 
ja väkivaltaisin keino tehdä loppu elämästä.

HYVINVOINTI on tila, jossa ihmisten pitäisi voida hy
vin. Aineellisesti voivat ne ihmiset, jotka luonnonvaroja 
ja muita ihmisiä hyväksikäyttämällä repivät kaiken it
selleen. Hyvinvoinnin harhat ovat harhoista vaarallisim
pia.

ELINTASO on sana, jota tolkuttamalla saadaan kansa 
uskomaan, että luonto on otettava ihmisen totaaliseen 
hallintaan. Elintasohysteriaa siis levitetään kaikkeen maa
ilmaan, jotta kaiken maailman kansa tuottaisi ja kulut
taisi tavaroita harvojen hyväksi.

TUOTANTO on keino tyydyttää lajin biologiset perus
tarpeet. Kun olisikin.

KULUTUS on ainut mahdollisuus käyttää tuotannon 
tuottamat tuotteet. Tuotteet voivat olla miten mielettö
miä tahansa. Mutta ne on kulutettava, jotta voitaisiin 
tuottaa, jotta voitaisiin kuluttaa. Jotta voitaisiin kuluttaa 
luonnon raaka-ainevarat loppuun ja päästää tuotannon 
jäteaineet luontoon tuottamaan yhä uusia biologisia 
katastrofeja, jotta voitaisiin tuottaa puhdistuslaitteita.
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Teollista kuusta ei vielä tarvita.

HYGIENIA on ilmiö, jota sairaalloisella tavalla toteuttaa 
vain Homo sapiens. Menestyäkseen ihmisyksilön on olta
va mahdollisimman hygieeninen. Mitä hygieenisempi ih - 
misyksilö on, sitä epähygieenisempi on hänen elinympä
ristönsä.

KILPAILU on melko yleisesti hyväksytty menetelmä 
käyttää heikompia hyväksi. Kilpailun säännöt ovat säätä
neet ne henkilöt ja piirit, jotka ovat päässeet hyviin kil
pailuasemiin. Kansainvälisen kilpailun periaate perustuu 
luuloon, että kansakuntien on voitettava toisiaan vuoron
perään myös pennintulossa eikä vain seiväshypyssä. Yhä 
kiristyvän kansainvälisen kilpailun nimissä voidaan luon
nolle ja elämälle tehdä melkein mitä tahansa.

SUUNNITTELU on luonnon ja ihmisten käyttöä joi
denkin ennalta määrättyjen tai sovittujen tavoitteiden 
hyväksi. Nykyaikaisen suunnittelun yleisperiaate on se, 
että kaikesta otetaan irti kaikki, nopeasti ja tehokkaasti, 
ettei mikään jäisi ennalleen.

PÄÄTÖKSENTEKO on lähinnä poliitikkojen käsissä. 
Poliitikko kuuntelee mieluummin äänestäjiä, jotka luule
vat, että kiihtyvä taloudellinen kasvuja kohoava aineelli
nen elintaso on ainut tie onneen, kuin havahtuu tosi
asioista, jotka kertovat, mitä tapahtuu ja miltä tulevai
suus näyttää. Yksikään päätöksentekijä ei uskalla hypätä 
helvetinkelkasta, koska hän ei halua pudota pallilta. Pää
töksentekijä tekee päätökset luulojensa pohjalta.

JÄRJESTELMÄ on laeilla ja säännöillä vahvistettu väline 
hallita ihmisiä. Kapitalistinen talousjärjestelmä on ihmisen 
ja kaiken elämän tulevaisuuden kannalta mahdoton. So
sialistinen talousjärjestelmä voisi olla mahdollinen, mutta 
sekään ei tunnu sitä olevan. Järjestelmän muuttaminen 
on välttämätöntä, jos järjestelmän säilyminen uhkaa elä
män olemassaoloa.

TIETO on ihmisen luomaa perinnettä. Tietoa pitäisi 
käyttää ihmisen ja luonnon elämän hyväksi. Nykyään 
tietoa käytetään lähinnä itsekkäiden taloudellisten pää
määrien hyväksi.

VÄKIVALTA on ilmaus siitä, että ihmiset eivät elä tasa
painossa toistensa eivätkä ympäristönsä kanssa. Luonnol
linen väkivallan seuraus on, että luonto iskee takaisin.

VALINTA on ratkaisu, jota ennen eri vaihtoehtojen pai
not on punnittu. Valinnan vapauden välttämättömyydes
tä puhuvat erityisen mielellään ne henkilöt ja piirit, jotka 
pitävät yllä vallitsevia asenteita ja arvostuksia. Kuitenkin 
juuri heidän tekonsa panevat aavistamaan tulevaisuutta, 
jossa kukaan ei voi valita enää yhtään mitään.

JÄLKELÄISET ovat meidän lapsiamme. Tänään synty
vät jälkeläisemme voivat suunnitella asiansa ja päättää 
asioistaan vielä tämän vuosituhannen aikana. Voivatko he?

Kasvavan on voitettava monia vaikeuksia 
pyrkiessään eteenpäin, ylöspäin.
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Jukka Ristanen

Virtain vanhoja 
pääsiäistapoja

Kevättalven suurimpia juhlia vanhalla kansalla oli 
pääsiäinen, seitsenviikkoisen paastoajan iloinen lop- 
pujuhla, jolloin pitkän paaston jälkeen taas saatiin 
maidolla ja voilla, lihalla ja rasvaisilla syötävillä 
ruokapöytä päällystää. Ilmassa oli kirkas keväinen 
tuntu, hanget hohtivat häikäisevän valkoisina ja 
suurin joukoin kaukaisiltakin sydänmailta riennet
tiin kirkkoon, ja pääsiäisiltoina nuoret panivat toi
meen iloisia pääsiäistansseja sekä kisoja ja pimeinä 
öinä paikoin poltettiin suorista oljista loimu via pää- 
siäisvalkeita.

Mutta pääsiäisen edellä oli ankara piinaviikko, 
jonka päivillä oli omat erikoisnimensä; malkomaa- 
nantai, tiukutiistai, kellokeskiviikko, kiristorstai, 
pitkäperjantai ja lankalauantai. Ei saanut näinä päi
vinä tehdä mitä töitä tahansa. Niinpä kehrääminen 
oli kokonaan kielletty. Varsinkin oli kiristorstaita 
varottava, jos silloin kehräsi, punoi lankaa taikka 
köyttä kiersi, olivat hengenlähdön hetket raskaat, 
"sitkaat kuoleman siteet”. Kiristorstaina oli myös 
vanhoilla eukoilla tapana ajaa kiiraa. Keräsivät 
muorit kelkkaansa kaikenlaisia rautaisia kaluja; la
pioita, kuokkia, kirveitä, rautakankia sekä tulisen 
terva-astian, ja niin kelkkaa vetäen kiersivät nave
tan ja koko kartanon, ettei paha pääsisi taloon pi- 
lojaan tekemään.

Sillä pääsiäisöinä olivat kaikenlaiset pahat voimat 
liikkeellä. Silloin pääsiäisämmät ja -noidat liikkui
vat naapuriensa navetoissa omalle karjallensa onnea 
ottamassa ja toisen karjaa pilaamassa.

He leikkelivät lehmien ja lampaiden korvia ja 
häntiä, ja niin veivät karjanonnen itselleen. Silloin 
myös, vanhaan aikaan, suurimmat noidat trulleina 
lentää vihkaisivat halki ilmojen pitäjästä toiseen 
korennolla taikka uuniluudalla ratsastaen. "Hiien- 
voiteella” vain sivelivät ratsastusvehkeensä, hyppä
sivät selkään ja kiljaisivat: "Huis, lakkeisen kautta 
Hiitolaan!” Ja silloin se lähti. Humisten ja von
kuen kiidettiin, minne mieli teki, jopa käytiin itse 
paholaisen pakinoillakin. Mutta kun aamu sarasti,

oli oltava taas omilla asemillaan, muuten kävi hul
lusti.

Mutta taloon tai kartanoon, jossa oli kiiraa ajeltu, 
taikka navettaan, joka oli tulella ja raudalla kier
retty, ei noidilla eikä pääsiäisämmillä ollut voimaa 
mennä.

Pääsiäisaamuna varhain muiden vielä nukkuessa, 
kävi talon emäntä asettamassa kellon lehmän kau
laan. Oli illalla jo tuonut lehmänkellon pirttiin ta
kan reunalle lämpeämään, pisti siihen ampiaispesää 
ja käärmeenkettua ja suoloja, kiersi sitten navetan 
kolme kertaa, ja meni ja sitoi kellon lehmän kau
laan ja sanoi: "Muista kesällä tulla kotiin!” Haus
kasti kalahteli kello taas navetassa ja kesäntuloa 
muistutti. Mutta talon väki kun heräsi, muisti heti 
haukata leipäpalasta, ennenkuin ulos astui. Sillä sen, 
joka suuruksettomin suin kuuli pääsiäisaamuna kel
lon äänen navetasta, sen lehmänkello "pilasi” niin, 
ettei ollut menestystä kesällä.

Pääsiäisaamuna käytiin katsomassa, "kun aurinko 
tanssi”. Noustessaan päivä nimittäin suuren ylösnou- 
semusaamun kunniaksi ilosta keikkui ja hypähteli, 
niinkuin on niin moni itse omin silmin nähnyt. Nuo
ret kävivät myös ennen variksen vaakkumista nou
tamassa kaivosta, "variksen vettä”, pesivät sillä kas
vonsa, etteivät ne kesällä päivettyisi.

Tekivät nuoret myös pääsiäisöinä kaikenlaisia 
lemmentaikoja; katsoivat "onnenpeiliin”, takasivat 
lattioita, söivät suolaisia silakoita, ryyppäsivät vettä 
onnenpikarista, menivät saunasta tultuaan tyhjään 
pirttiin tulevaa mielitiettyään tapaamaan.

Mutta kaikkein jännittävintä ja uskaliainta oli 
pääsiäisöinä ennusten ja trullien kuunteleminen. 
Mentiin kolmen tien risteykseen, rakennus, joka oli 
kolme kertaa siirretty eri paikkaan, katolle kuule
maan öisiä ääniä, astuttiin avannolle taikka kaivolle 
ja vielä parempi oli, jos istuttiin hiirenhiljaa. Ja niin 
korva herkkänä kuunneltiin tulevien tapahtumien il- 
mottelua. Ja saatiinkin kuulla, milloin hääkulkueen 
kellot helkähtelivät, taikka kirkonkellot kumahteli- 
vat, taikka taottiin ruumiskirstuun nauloja, taikka 
kuului itkua, valitusta, voivottelua taikka taas ilois
ta ääntä ja naurua. Ja niistä sitten voitiin ennustaa 
ja aavistaa, mitä tuleva aika oli tuova mukanaan.

Unohtuneet ovat jo monet entiset pääsiäisen viet
totavat, vain syrjäisillä seuduilla niitä vielä vanhat 
muistelevat. — Nämä tiedot muistiin merkitty kan
san suusta kuultuilla tarinoilla,

Nimimerkki NOLLA

VIRTOtAlSTA SANAMPARSINTAA
Ja hatut — aina sataa kun teitä ramasee, satas aina! vähäksy 
Korte äiä poikainea sääennustusta.

Jokoma pian kuolen? kysyy vieras aterioivalta talonväeltä — 
vasta aliettiin!

Jota savu nuotiolla kiertää, se om paimenta lempiny.
Johmä sanon sen ison asian!

10

Jolle eiok kaikkee annettu, siltä eivoip palioo vaatia.

Joka laulun tekkee, laulakoon ittensä samaan höykkään.

Joka on täkkelö nuorena, se on nasu vanhanakin, 
irtonainen ikänsä.

Joka on häjy hevoselle — aivam maharoton akalle.
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Juho Raittinen 
Kauno Vuorenpää

Vaskiveden
työväenyhdistyksen vaiheita

Tammikuun 7 päivänä 1971 tulee kuluneeksi 65 vuot
ta Vaskiveden työväenyhdistyksen perustamisesta. Vaski- 
veden työväenyhdistys, samoinkuin monet muut työ
väenyhdistykset ja nuorisoseurat Virroilla, on vaikutta
nut merkittävällä tavalla kylänsä ja koko pitäjän kulttuu
ritoimintaan, se on myöskin jäsenistönsä kautta ottanut 
osaa kunnalliseen ja muuhun yhteiskunnalliseen toimin
taan. Suurin osa työväenyhdistyksen perustamisajan 
uranuurtajista on jo poissa, mutta paljon on vielä vuosi
kymmeniä toiminnassa mukana olleita veteraaneja vertai
lemassa menneiden aikojen ja nykypäivän yhdistystoimin
taa. Vaskiveden työväenyhdistyksen jäsenistö käsittää 
myös nuorta sukupolvea, joten sillä on tulevaisuus.

Vuoden 1905 suurlakko on todennäköisesti ollut eräs 
tekijä, joka on vaikuttanut työväenyhdistyksen syntyyn 
Vaskivedellä. Vanhat vuosikertomukset ja pöytäkirjat 
kertovat, että Vaskiveden työväestöön kuuluvia oli Vir
tain kirkonkylässä kuulemassa Tampereen lakkotoimi- 
kunnan edustajia, jotka puhuivat paremmasta tulevaisuu
desta, jolloin »tästä nurinkurisesta yhteiskunnasta tulisi 
sopusointuinen ja tasa-arvoinen yhteiskunta». Yksi tilai
suudessa olleista oli Aksel Salminen ja hän kutsui 
kokoon työväenyhdistyksen perustavan kokouksen Myl
lylän taloon tammikuun 7 päivänä 1906. Salmisen johta

ma kokous päättikin yksimielisesti perustaa »Virtain Vas
kiveden työväenyhdistyksen». Paria viikkoa myöhemmin 
Törmä-Tyrkössä pidetyssä kokouksessa valittiin uuden 
yhdistyksen esimieheksi Kalle Myllylä ja kirjuriksi Kalle 
Lehtinen.

28.1.1906 oli jälleen Törmä-Tyrköllä kokous ja siellä 
valittiin ensimmäinen johtokunta, johon tulivat kuulu
maan puheenjohtajana Kalle Myllylä, varapuheenjohtaja
na Manu Lahtinen, ja jäseninä Manu Hautala, Ivari Toivo
nen, Janne Nurminen, Aleksi Niemi, Santeri Järvinen, se
kä Aleksanteri Mäkinen, varajäseninä Santeri Kallioranta, 
Santeri Hietaranta ja Antti Koivulampi, siis täysin mies
valtainen johtokunta.

Näin oli päästy toiminnan alkuun, heti otettiin kantaa 
yhteiskunnallisiin asioihin. Päätettiin perustaa punakaarti 
valvomaan järjestystä suurlakon varalta, eduskuntavaalei
hin päätettiin myös osallistua ja erityisesti korostettiin 
järjestön toiminnassa raittiusaatetta. Lukutupa perustet
tiin vuoden 1906 syksyllä ja sinne tilattiin Työmies, Kan
san Tahto, Ilkka, Helsingin Sanomat, Sosialisti, Kurikka 
ja Työmiehen illanvietto-nimiset lehdet. Lukutuvan yllä
pitoon päätettiin anoa kunnalta viinaverorahoja.

Oman toimitalon saaminen oli toivelistalla ja toimin
nan rahoittamiseksi järjestettiin arpajaisia. Harjoitusvaa-

Talkoot työväentalolla Vaskivedellä.
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Vaskiveden ty:n voimisteluseuran aktiivisiajäseniä.

lit pidettiin Myllärissä joulukuulla 1906 ja samaan aikaan 
merkittiin osakkeita Jyväskylässä ilmestyneestä Sorretun- 
Voima-lehdestä. Ensimmäiset arpajaiset järjestettiin Moi- 
sio-Tyrkön talossa, korvaukseksi leikattiin talkoilla talon 
ruis, jota olikin melkoinen ala, mutta sadan talkoomiehen 
ja -naisen voimin leikkuu kävi nopeasti. Arpajaisten pää
palkinnoksi ostettiin sohva ja siiat, kuka lienee se onnel
linen joka ne voitti omakseen, siitä eivät pöytäkirjat 
kerro.

Yhdistyksen alaisuuteen perustettiin voimisteluseurä 
miehille ja siinä oli mukana muitakin kuin yhdistyksen 
jäseniä. Voimisteluseuran toiminta oli vireää ja se esiintyi 
paitsi yhdistyksen omissa tilaisuuksissa, myös muualla. 
Heti alkuaikoina perustettiin myöskin puhujaseura ja om
peluseura, lisäksi toimitettiin »Kolkuttaja-lehteä». Kun 
toiminnasta olivat enemmän kiinnostuneet miehet kuin 
naiset, niin naisten innostuksen lisäämiseksi perustettiin 
v. 1915 myös naisvoimisteluseura. Vuodelta 1908 on 
pöytäkirjoissa merkintä voimistelu- ja urheiluseuran pe
rustamisesta. Todennäköisesti tämän seuran itsenäiseen 
toimintaan ei oltu täysin tyytyväisiä, koska v. 1913 on 
päätetty ottaa voimistelu-ja urheiluseura Yritys työväen
yhdistyksen haltuun.

Yhdistyksen talon rakennushankkeen toteuttamiseksi 
suunniteltiin Taipaleen riihen tai Puntasen asuinrakennuk
sen ostamista, piirustuksina päätettiin käyttää kirkonky
län työväentalon piirustuksia. Talonpaikaksi oli useita 
ehdotuksia mm. »Kivisillan tykö, Myllyniemi, Rakennuk
sen tykö Moision maalle». Lopulta päädyttiin paikkaan 
Jokelan maalla ja Kurun Puntasesta ostettiin »pytinki» 
joka hevospelein siirrettiin Vaskivedelle. Ensimmäinen 
kokous pidettiin omassa talossa heinäkuun 4 päivänä 
1909, vihkiäisjuhla joulukuun 5 päivänä samana vuonna.

Myöhemmin talo on siirretty nykyiselle paikalleen kes
kelle kylää.

Vuonna 1910 on tullut esille kysymys yhdistyksen 
toiminnan lakkauttamisesta määräajaksi, mutta kokous 
oli erimieltä ja päättikin elvyttää yhdistyksen toimintaa. 
Yhdistykselle perustettiin 1915 torvisoittokunta jota joh
ti kauppias Aleks Lahonen. Torvet päätettiin tilata 
Myrskylän työväenyhdistykseltä. Yhdistyksen alaisena 
toimivalla voimistelu- ja urheiluseuralla oli oma paini- 
matto ja sitä päätettiin vuokrata myös Virtain Urheili
joille. Virtain Urheilijain kiijastolle annettiin myös tilaa 
työväentalolla.

Pöytäkirjojen mukaan yhdistys on harjoittanut taval
laan pankkitoimintaakin, sillä varoja on lainattu lehdille 
ja yksityisille ihmisille, toisinaan on taas otettu muilta 
lainaa. Tampereen Kenkätehtaan työläisiä ei ole voitu 
lakon aikana rahallisesti auttaa, mutta tehtaan tuotteita 

Jatkuu siv. 19

Vaskiveden työväentalo vuonna 1970. Kuvassa myös yh
distyksen nykyinen puheenjohtaja Väinö Moisio, sekä ve- 
teraanijäsen Juho Raittinen.
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Kauko Jokisalo

MLUO, iSLLIen, aivaLLe ja, tulli mekib

oivan vacteen . . .

Oskari Kivelä on tunnettu taitavana tukkilaisena Virroil
la ja sen ympäristöpitäjissä. Tukkilaiskisatkin ovat saa
neet omaa väriään hänen taitavista suorituksistaan. Ja 
mikä onkaan osuvampaa, oma poika Aaro Kivelä voitti 
viime keväänä Herraskosken tukkilaiskisoissa koskenlas
kun, menestyen hyvin yleiskilpailussa. — Tukkilaisuus on 
häviävää kulttuuria, jota pitäisi saada tallennettua ennen
kuin taitavat ja rehdit tukkilaiset ovat poissa. Virrat, jon
ka lävitse vesireitit ovat tiensä löytäneet, tuntee tukkilai
set. Lienee paikallaan harkita tietojen keräämistä, miksei 
näin paikallisella tasolla ja paikallislehden artikkelina. 
— Oskari Kivelä poimi kesän alkaessa seuraavanlaisia ta
pauksia muististaan:
Minä olin kolmentoista vuoden vanhasta uittotouhuissa. 
Pikkupoikana olin täällä Kyrönjoella, olin siellä kolmena 
kesänä, tuntikirjurina. Se oli minulle raskasta touhua. Oli 
numeron jälkeen miehet. Täyty kahesti päivään ottaa 
miesten numerot ylös. Toista puolta mennä jojen ja tois
ta puolta palata.Toistakymmentä kilometriä edestakaisin 
kulki.

Kuusikymmentä vuotta takaperin työpäivä oli yksi
toista tuntia. Kuudelta mentiin aamulla töihin ja kuuteen 
oltiin ja ruokatunti oli kahestatoista yhteen. Oli kauheen 
kova kiire sitten keväällä purouittojen kanssa, kun tota 
veet laski, niin oli tehtävä töitä niin kauan kuin näki. 
Sitten yösydännä huilattiin. Monta yhtiöö sitten kilpaili 
keskenään. — Palkka oli siinä 2 markkaa 75 penniä päi
vältä. Naiset keitteli kahvia, juotiin kahvia sitte iltapäiväl
lä. Työnjohtaja oli joskus sitä mieltä, ettei sitä kahvilla, 
mutta piirityönjohtaja sanoi, että kyllä kahvitauko täy
tyy olla ihan joka ruokaväli. Pitkät oli kortteerimatkat, 
oli siinä 5 - 6 kilometriä ja kun siinä päivä rähmittiin, 
niin oltiin märkiä korkealle. Ja siihen aikaan jalkineet 
oli heikot ja lyhyet varret. Minulla oli kyllä sellaiset pit
kät riukuvarret.

Latvavesiltä kun tuotiin uitot tänne isojen järvien pe
rimiänne Ähtärinjärvenkin perään. Sitten tehtiin pontos. 
Siihen aikaan kuusen näreellä sidottiin ponttoo ja sitten 
otettiin hevonen ponttoolle. Miehiä otettiin ponttoolle 
kymmenestä kahteentoista ja hevonen. 120 metriä oli

Tukkilaisten mukana oli myös pieniä poikia. Yksinäänkö, vai isän mukana.
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Ennen vedettiin veneet miesvoimin pahojen koskipaikkojen 
ohitse maitse. Kuva Kiliinköskelta.

varppikangas ja toiseen päähän ankkuri ja toinen pää oli 
vorokilla, hevonen pyöritteli sitä sitte. Tuli pitkä matka 
täältä Ähtärinjärvenkin peristä tänne Inhan kosken nis
kalle, sitte taas alko jokiuitto. Se oli vaikeeta, kun oli 
pahat kosket, mutta kun tottuneita kun oli miehet 55-60 
vuotta takaperin.

Täällä sitten kun nämä uitot meni läpitte Enonkosken 
ja Toisveteen. Sitte muutti taas hevospeliin ja vietiin sit
ten Tampereelle saakka. Tampereelle saakka oli kuus 
miestä ponttoolla ja hevonen siellä. Se oli vähän semmos- 
ta raskasta, kun lähettiin Enonkosken jälkeen Tamperet
ta kohen. Valavoo täyty hyvin hirveesti paljo. Siihen ai
kaan ei ollut laivoja tukkilauttoja kuljettamassa niinkuin 
nykyään.

Kokemäenjoen uittoyhdistyksellä minä olin työnjoh
tajana kolmetoista vuotta. Sitten olin Rauma-Repolan 
miehenä seitsemän vuotta. Sitten väliin pienempiä aikoja 
oon ollu Enqvistillä ja Rosenlewilla.

Kyllä niitä on kaikenlaisia tapahtunut. Se oli silloin 
kuin siinä väitettiin kovasti, kun tuli Kiliinkö sken tukki- 
ränni valmiiksi. En minä uitossa silloin, olin sitä ränniä 
tekemässä. Väitettiin, että ihmisen pää ei kestä siinä tu
killa laskua. — Oltiin kahvilla. Mä en puhunu kellekään 
mitään, että mä lasken sen. Minä en tiedä, mistä se tieto 
meni sinne massatehtaalle. Kun ne kaikki oli ne massa- 
tehtaalaiset siinä rännin laidalla. — Minä sanoin sitte ka
vereille, että ottakaa köysi ja toppaatte tukin tossa tussil
la, niin minä istun sen päälle. Ne päästi sen ensimmäisen 
tukin karkuun. Toinen oli vähän semmonen sivuväärä 
eikä se olisi ollu oikein hyvä laskeekaan. Minä siinä pit- 
kästin sitä lähtöä siinä. Istun kumminkin sen päälle. Aho

lan Toivo sano, että kun niin kylmäverisesti istu tukin 
päälle. Kuurilan Väinö sano, että hän lähti lussilta heti 
siitä juokseen siihen maantielle. Eikä siinä muutakuin 
toinen käsi vaan vähän vilahti siellä mutkan takana. Ja 
pikkupojat oli tällänneet vielä lankun rännin laijan ylitte. 
Minä aattelin, että nyt meni pää poikki. Kun minä pai
noin nenäni ihan tukkiin, niin persiä otti vähän siihen 
lankkuun. — Se oli niin kauhee vesikevät, että silloin oli 
kauhee tulva siinä rännin jalaassa. Samalla vesiryöppäs 
otti vastaan ja samalla työnsi takaa. — Se virta vei sitte 
ihan rantaan. Yks Aho siellä, ja siellä oli niitä jokuja 
rännimiehiä, tekomiehiä. Kertovat, että välillä näkyi vaan 
vähän toista kättä sieltä ryöpyn seasta. Eihän siinä muuta 
kuin vähän kastu. — Herrat oli, oli sitten kauheen pahoil
laan kunneivät olleet näkemässä sitä. Ne sitten kokos 
minulle kolehdin, viissataa markkaa minä sitte sain. Ne 
meinas minua toisena päivänä laskeen. — Sen laski sitte 
samalla viikolla se Enqvistin veli. Niitä oli kolme veljestä, 
niitä Enqvistin patruunavainaan veljiä. Sano, että puoli
toista minuuttia se kesti. Se on kuussataa kuuskymmentä 
kuus metriä pitkä oli se ränni ja siinä on putousta kaks- 
kymmentäkaks metriä. Ja kyllä siinä pölkky meni lujaa. 
Siinä oli niin helppo istua kun oli käressä koippura, millä 
minä tyyräsin. Kyllä se hyvin onnistu. — Sitten tuli ter
veisiä. Reposaaren uittomiehet lähetti Vääräkoskelta ter
veisiä, että kyllä rekortti menee, kun he sinne pääsee. Nii
tä kävi sitte kolme miestä siinä katsomassa. Toiset kysy 
sitte, että tuleeko siitä laskusta mitään. Pojat tuumas, et
tä kyllä siinä ruppee oksettaan. Mä sanon, että laskin
han minäkin, vaikken uittomiehiä ollut. Sanon, että kyl
lä sen uittomiehet laskee. - Ei sitä kukaan laskenu.
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Tukkilaisia Killinkoskella. Kuvasta voidaan löytää mm. 
Oskari Kivelä, Väinö Kivinen, Viljo Järvinen Heikki ja

Kalle Kuivikko.

Töitään salmen jäljessä tuli sitten tukkilaisvalan teosta 
väitös. Minä sanon, että minäpäs kokeilen. Uitiin siinä 
sitten ensin. Alushousut vedin jalkaan ja minä tein sen 
kaks kertaa yhtä mittaa. Ja minä sanon, että lyyääs kymp
pi vettoo, jos saatte puttoomaan minun tukilta, kun minä 
seison ja te saatte pyörittää sitä tukkia niinkuin tahdotte. 
Eihän ne saanu minua puttoon. Minä hyppäsin aina kun 
ne pyöräytti sitä...

Siellä kerran Murole-kosken niskalla Korkeakoskelta 
yks Tuomisen Einari ja Lahtinen Längelmäeltä sano, että 
laskepas nyt Oskari tuo koski. Lyyään kolme pulloa 
olutta vetoa, kun laiva tulee tuohon sillalle niin, Lahtinen 
sano, että rahatkin on täällä. Minä hyppäsin pölkylle ja

nousin sitten seisomaan, kun se koski rupes vetämään ja 
hyppelin siinä. Aloin sitte laskea. Kyllähän siellä kävi 
semmonen elämä sillalla. Se oli helppo Murole-koski las
kea, mutta kyllä siinä ryöppäkin löi. Siinä oli sitten sem
monen otva, niin minä hyppäsin siihen otvalle ja tukki 
meni otvan varteen, ja juoksin maalle. Ihmettelivät, että 
kuinka sitä vielä tanssimaankin voi käydä tukin päällä.

Pyysivät sinne tukkilaiskisoihin Herraskoskelle laskeen 
tukilla, mutta en mennyt, kun on toi toinen polvi niin 
häjynä, reumatisminen. Sitä ihmettelee kaikki, että kuin
ka noi mun jalkani on kestäny, mutta syksyn keväsin se 
toinen jalka on toisinaan häjy.

Oskari hevosineen ponttoolla Visuveden tienoilla.
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Hannes Lahti-Nuuttila

ANTTI LIEROISEN JÄLJILLÄ
Jäähdyskylän Ns. esitti viime kesänä Pilvilinnan kesä

teatterissa kotiseutunäytelmän, jonka yhtenä roolihenki
lönä oli kuuluisana Ruoveden noitana tunnettu Antti 
Liera 1. Lieroinen. (Virrat kuului silloin vielä Ruoveden 
pitäjään). Antti omasi selvänäkijän lahjan ja käytti sitä 
lähimmäistensä auttamiseksi. Keski-Euroopasta levinnyt 
noitavaino oli kohtalokas Antin kohdalla ja hänen päi
vänsä päättyivät polttoroviolla Ruoveden, emäpitäjän 
kirkolla. Saari, jossa tämä tapahtui on nimeltään Liera. 
Asiakirjat tästä hävisivät, mutta todennäköisesti arvellaan 
sen tapahtuneen v. 1645.

Historiassa kerrotaan Lieroisen muuttaneen näille seu
duille Pieksämäen Loppionjärveltä. Ensin hän asui Keu
ruun Pihlaistenkylässä kaksi vuotta ja senjälkeen toden
näköisesti Jäähdyskylässä noin kahdeksan vuotta. Suku
nimen kahdesta eri muodosta päätellen tuntuisi siltä, että 
Liera on alkujaan Karjalasta kotoisin, tai hänen isänsä oli 
sieltä, ja Savossa ollessa on nimeen tullut Lieroinen muo
to.

Tapaamme kerran Lieroinen-nimen karttalehdellä, jo
ka paikka on Haapamäeltä noin seitsemän kilometriä 
Pihlajaveden suuntaan. Päätämme käydä katsomassa niitä 
maisemia, jossa Antti olisi asunut. Paikan nimi Lieroinen 
on erään korkean mäen nimenä, vieressä on pienoinen 
Valkeislammi. Kiipeämme kukkulan laelle tarkastelemaan

onko Lieroisen tuvan perustuksista vielä jäljellä jotakin 
näkyvää. Jos löytäisimme jonkin kivikasan niin uskoisim
me, että Lieroinen on asunut täällä jylhän korkeassa yksi
näisyydessä. Emme kuitenkaan löydä sellaista merkkiä ja 
myöhemmin kuulimme jonkin asiantuntijan paikkakun
talaisen tietona, että tupa olisi ollut lammen läheisyydes
sä. Näkymät puitten välistä Pihlajaveden kk:n suuntaan 
ovat laajat. Tulee mieleen Juhani Ahon Panu-romaanissa 
kuvattu maisema. Jotain yhtäläisyyttä tuntuisi olevan ; 
Lieroisen sanotaan olevan yhden Panun päähenkilön esi
kuvana. Koska on oletettava, että Lieroinen on muinaisen 
karjalaisen tietäjäsuvun edustajia, on hän täällä ollessaan 
toimittanut erilaisia uhrimenoja. Siinä tarvittiin korkea 
paikka. Uhrisavut ovat kohonneet siis tältä korkealta 
mäeltä joskus ylimaallisiin korkeuksiin. Kristinusko oli jo 
tosin monta vuosisataa sitten kaatanut tällaiset toimituk
set, mutta Itä-Suomessa sanotaan säilyneen vanhan mui
naisuskon vielä myöhempään.

Jäähdyskylään mainitaan Lieroisen muuttaneen v. 
1635. Samanlaisia paikkoja uhrimenoja varten kuin Pih
lajavedelläkin löytyy kylästä paljon, mutta ainakin kaksi 
nimeä on sellaista, joiden uskoisi olevan peräisin tältä 
ajalta. Velhonmäki ja Ukonmäki. Nämä nimet liittyvät 
maastossa sellaiseen kohtaan, josta on ollut laajat näkö
alat ja uhrisavut ovat voineet erämaan rauhassa tavoittaa 
taivahia.
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Tampereen sanomat
Lauvvantaina syyskuun 23 p. 1911

ÄIJÄN IM E WA
Äijännewa on noin 15 km. päässä Virtain kirkonkyläs

tä ja 6 km. päässä Kallialan rannasta, Uskalin perällä. Sen 
pinta-ala on 300 ä 400 haja kuuluu newa Wirtain hoito
alueeseen.

Maalaadultaan on newa suurimmaksi osaksi niittyvilla- 
ja rahkasammalturvetta; pohjana on sawi, joka tosin kes- 
kisuolla on parinkolmen, jopa neljänkin metrin sywyy- 
dessä, ja jonka keskisuolla turpeesta ja mudasta wielä 
eroittaa muutaman kymmenen sm. paksuinen sorakerros. 
Newan laiteilla sawi sitäwastoin on werraten paljon lä
hempänä maanpintaa.

Wuosikymmeniä sitten ruwettiin ajattelemaan Äijän- 
newan ^viljelemistä. Silloin pantiin Wirtain hoitoalueen 
metsänhoitajan Langin alotteesta ojitustyöt newalla alul
le. Warojen puutteessa tulokset tästä hankkeesta jäixvät 
werraten wähäisiksi ja suurempia tuloksia tuottamatta 
oliwat pari seuraawaakin yritystä. Wasta w. 1897 ryhdyt
tiin uudelleen raiwaamaan newaa, sillä töitä warten oli 
myönnetty 50,000 mkaa. Länsi-Hämeen wesipiirin insi
nööri Karst6n’in johdolla kaiwettiin suohon suuri walta- 
oja ja siihen laskewia suuria laskuojia. Koko suolle perat
tiin lasku aina Viinamäestä asti.

Tämän jälkeen on Äijännewa saanut lewätä rauhassa 
ja koskematta. Turhaan eiwät kuitenkaan ole monet 
kymmenet tuhannet markat kulutetut, sillä ojat owat 
tehneet tehtäwänsä, maa on tekeytynyt ja lahonnut.

Wirtolaiset owat paljon puhuneet Äijännewasta, siihen 
on suunniteltu suuria suowiljelyksiä, mutta toistaiseksi ei 
newalle ole wielä kuokkaa eikä auraa wiety. Se maatalous - 
muoto, jolla Äijännewalla on suurimmat edellytykset, 
lienee se, että joko paikkakuntalaisista tai kauempaakin 
muodostettaisiin suuri yhtiö, joka anoisi Metsähallituksel
ta wuokraoikeutta suohon. Suur-suowiljelys raitioteineen 
sawenkuljetusta warten suon laiteilta y.m. suuria kustan
nuksia waatiwine yrityksineen olisi ainoa, joka täällä 
woisi menestyä. Yksistään pienvviljelijöitten suolle lähet
täminen, lienee toiwotonta, sillä wähäwaraiset pienwilje- 
lijät eiwät woisi newalla yksinänsä toimeentulla, vvaikka- 
kin waltion kustannuksella on jo walmistawa ojitus suori
tettu — ellei heillä olisi lähettyxvillä sellaista paikkaa, 
missä ainakin ensiwuosina saisiwat jokapäiwäisen leipän
sä ansaituksi.

Jos newalle asettuisi joku suurisäntä, joka suorittaisi 
täydellisen ojituksen ja näin weisi sinne mukanaan suuren 
työmiesjoukon, niin nämät työmiehet kykenisivvät wähi- 
tellen wuosien kuluessa raiwaamaan oman wuokrakon- 
tunsa asutusta newan laiteille samalla kun he olisiwat ti
laisuudessa ansaita leipälisänsä suurwuokraajan kuokos- 
mailla.

Näkymä Niemen tilalta Äijännevalla.

Nykyaikaista maidonjäähdytystä.
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»Helena»

PAPPI KIRJALLISUUDEN KUVAAMANA
Jukolan kovapäiset veljekset pelkäsivät kunnianarvoi

saa rovastiansa kuin Luojaa tuomiopäivänä. Kivi ei ole 
tosin kiinnittänyt kovinkaan suurta huomiota romaanin 
pappiskuvaukseen, mutta välillisesti hän — veljesten käsi
tyksien kautta — antaa melko selkeän kuvan 1800-luvun 
alun papista. Seurakunnan sielunpaimen oli todella kun
nioitettu ja pelätty herra, ja se voimaton suuttumus, jota 
uppiniskaiset lukkarinkoululaiset tunsivat rovastiaan koh
taan, sai heidät toivottelemaan pappilan pöytään kala
kukkoa, jossa on karvainen kissa moskana sisällä.

Monet kirjailijat ovat luoneet hyvin vaikuttavia ja 
eläviä kuvauksia tämän syväänjuurtuneen ajatustavan 
muuttumisesta. Tuskin yksikään viime vuosisadan he- 
rätysajasta kertova on välttynyt mainitsemasta, miten 
kovasti joku sielunhätään joutunut pelkäsi pyrkiessään 
pappinsa puheille lohtua etsimään. Oli vuosikymmenten, 
jopa -satojen kuluessa totuttu siihen, että papille oli asiaa 
vain »vaaluja» maksettaessa.

Muutosta selittää suuresti pappissäädyssä itsessään ta
pahtunut murros. Aukusti Oravala kertoo Paavo Ruotsa
laisen elämäkerrassa Erämaan profeetta, miten Niilo 
Kustaa Malmberg tuon murroksen koki. Hän oli kuvitel
lut itse omistavansa ehdottomasti oikean opin ja uskon
käsityksen, mutta Ukko-Paavon puhellessa hänen itse
luottamuksensa alkoi horjahdella. Paavon vilpitön käytös 
aiheutti sen, että Malmberg, hienosti sivistynyt mies, 
rupesi kallistumaan korven profeetan oppiin. Siitä alkoi
kin papin uusi oppiaika, koulutus elämän akatemiassa, 
jossa saavutettu pätevyys oli monin verroin varmempi 
kuin Helsingin Yliopiston maisterinani.

Malmbergin uusi työnäkemys oli, että hänen on lähes
tyttävä rahvasta alhaalta käsin, ei viisaana tyhmiä moit
tien, vaan tyhmänä tyhmien kanssa kilvoitellen. Tästä 
työstä tuli niin hedelmällinen, että se on houkutellut 
monta kirjailijaa elämäkerran luomiseen. Teoksista laajin 
on piispa Kareksen Palava kynttilä, joka kuvaa Lapuan 
pappia antaumuksella ja syvällisesti.

Oravalan ja Kareksen teoksia sävyttää varmasti huo
mattavassa määrin se, että kirjoittajat itse ovat pappeja. 
Samoin kuin kaikkien muiden elämänalojen edustajat 
myöskin papit usein haluavat kuvata omaa työtään.

Ainoalaatuisen poikkeuksen muodostaa tässä suh
teessa Juhani Aho idyllisine pappilakuvauksineen. Hän 
oli tosin papin, Iisalmen kuuluisan Brofeldtin poika, 
mutta ei itse tuntenut mielenkiintoa teologian opiske
luun. Lapsuudenmuistot puhkeavat hänen romaaneissaan 
herkiksi kuvauksiksi. Ne ovat usein myös historiallisesti 
hyvin arvokkaita. Kertoohan Aho omasta kokemukses

taan, millaista säätyläiselämä 1800-luvun lopulla oli 
Sisä-Suomessa, vaikeiden kulkuyhteyksien takana, tieto
liikenteen saavuttamattomissa.

Näistä kuvauksista ehkä perusteellisin on suurromaa- 
nissa Kevät ja takatalvi. Tosin se on ajallisesti sijoitettu 
Ahon syntymää edeltäneisiin vuosikymmeniin, mutta 
todenmukaisuutta ei voitane epäillä, sillä tätä teosta 
Aho valmisteli tavattoman pitkään ja huolella.

Romaanin Martinit edustavat tavallista rovastinpappi- 
lan perhettä. Heillä on pitäjässä suuri vaikutusvalta, ja 
he myös tahtovat pitää kiinni omasta asemastaan Per
heen nuoret ovat erikoisesti seurakunnan heränneiden 
silmätikkuna. Samoin on ukko Martin, mutta hänen 
rovastintittelinsä on niin pelottava, ettei häntä rohjeta 
liiaksi ojentaa. Poikkeuksena on luonnollisesti »kahden 
hiippakunnan piispa,(joka ei arvonimiä kainostele, vaan 
paukauttaa empimättä: »Sinä, Kontolan rovasti, olet 
suora suruton.>>Sielunelämän kuvauksen mestarina Aho 
on luonut Ruotsalaisesta ehkä elävimmän henkilökuvan, 
jonka kirjallisuutemme tuntee.

Pappiskuvauksen kannalta lienevät kuitenkin teoksen 
nuoret papit, Antero Hagman, Lauri Martin sekä Helan
der kaikkein merkityksellisimmät. Heidän sielullinen kyp 
syntisensä papin virkaan kuvataan yksityiskohtaisesti. 
Tuntuu siltä, että Aho on elänyt mukana jokaisen risti
riidan, murheen ja voiton, jonka hän asettaa pappien 
tielle. Kuvaus on jotenkin niin sydämellistä.

Kutakuinkin kaikissa Ahon kirjoissa esiintyy pappi, 
mutta tuskin muualla päähenkilön asemassa. Kertomus 
on keskitetty muualle, vaikka pappi perheineen saakin 
aina runsaasti huomiota.

Aho toi teoksillaan papin hieman lähemmäs nyky
aikaa. Nuoret kirjailijat, sotien välisenä aikana esim. 
Annikki Turunen, ovat jatkaneet samaan suuntaan. Tu
rusen romaanissa Nuori pappi näyttää olevan päätarkoi
tuksena todistaa, että pappi on täydellisesti pudotettu 
menneiden polvien rakentamalta korokkeelta tavallisten 
ihmisten joukkoon. Hän ei ole sen etevämpi eikä py
hempi kuin muutkaan. Papin elämässä on samat arkiset 
vaikeudet, samat henkilökohtaiset kysymykset kuin ke
nellä tahansa muulla. Lähimmäiset näyttävät kuitenkin 
ajattelevan, ettei papilla olisi oikeutta hankaluuksissa 
tuskastua senkään vertaa kuin maallisten virkojen hoita
jilla. Tällainen kuvitelma vain pahentaa papin vaikeuksia, 
ja kaikkien silmätikkuna oleminen käy ankarasti her
moille. Niinpä Turusen Niilo-pastori on hänkin henkisen 
sortumisen partaalla, mutta hänet pelastaa yksinkertainen 
havainto: koska olen vain tavallinen ihminen, miksi 
pyrkiä näyttelemään parempaa!
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VASKIVEDEN .. .

Jatkoa siv. 12

on päätetty poikotoida. Ehkäpä silloin on kuljettu oman 
kylän suutarin tekemissä kengissä.

V. 1917 ostettiin Santeri Kalliorannalta Peltomäen 
palsta uudeksi työväentalon paikaksi. Uusitun talon yh
teyteen varattiin tilat myös Virtain Osuuskaupan myy
mälää varten. Tosin aluksi oli neuvoteltu Kurun osuus
kaupan ja myös Voiman kanssa myymälästä, mutta 
lopulta päädyttiin oman pitäjän kauppaan. Samana 
vuonna perustettiin sekatyöväenammattiosasto ja torp- 
pariosasto, mutta näiden, samoinkuin koko yhdistyksen 
toiminta keskeytyi kansalaissodan johdosta. Sota iski 
ikävät haavat vaskivesiläisten elämään, mutta tammi
kuun 5 päivänä 1919 kokoonnuttiin jälleen »Lehtisen 
torpassa».

V. 1922 on tehty päätös, joka kieltää miehiä ole
maan yhdistyksen tilaisuuksissa lakki päässä ja samalla 
kiellettiin »poikaparissa» tanssiminen. Taloa vuokrattiin 
häitä varten, mutta sahdin antaminen talolla kiellettiin.

V. 1927 ostettiin yhdistykselle radio, joka silloin oli 
vielä harvinaisuus. Radio oli työväentalolla ja sitä kuun
neltiin kolmena iltana viikossa. Keskiviikkoisin oli kuun
telu jäseniltä vapaa, mutta lauantai- ja sunnuntai-iltoina 
oli maksettava 2 markkaa illasta. Myös sunnuntaisin 
jumalanpalvelusohjelman kuunteleminen oli maksullinen. 
Mutta monen miehen hoitamana radio ei tahtonut kes
tää ja kun sitä »hetken oli rapalattu, niin ei radiosta 
kuulunut kuin vinkunaa». Jonkin ajan kuluttua päätet

yinkin radio vaihtaa gramofoniin tai »muuhun käypään 
tavaraan». Jo ennen radion hankintaa oli yhdistykselle 
hankittu haitari, joten iltamissa oli soittopeli omasta 
takaa.

Erikoisen mainintansa ansaitsee yhdistyksen opinto
kerho ja näyttämötoiminta. Opintokerhon ensimmäinen 
kokous oli syyskuussa 1932 Jussi Raittisen toimiessa 
puheenjohtajana ja Helvi Tiensuun hoidellessa pöytä
kirjaa. Näyttämötoiminta on kestänyt viime vuosiin 
saakka. Mainittakoon, että esimerkiksi v. 1929 yhdis
tyksen näyttelijät esittivät kolmetoista eri näytelmää, 
joista seitsemän oli 3-osaisia. Näytelmistä mainittakoon 
mm. »Miehen kylkiluu», »Murtovaaralaiset», »Kihlaus>, 
»Eulalia täti», »Saimaan rannalla» ja »Elsa». Näyttämö- 
toiminnassa on ollut mukana suuri joukko yhdistyksen 
jäseniä, ehkäpä aktiivisemmin Ida Lehtinen, Juho Multa- 
mäki, Svantte Aho, Eero Räntilä, Hannes Valkeejärvi 
ja Juho Raittinen.

Merkittävä on ollut Vaskiveden ty:n panos kunnalli
sessa elämässä. Monet edellämainituista henkilöistä ovat 
olleet vaikuttamassa myös kunnallishallinnon eri aloilla. 
Vanhemman polven kunnallis-ja järjestömiehistä mainit
takoon vielä Toivo Saari, Kalle Veija, Urho Lehtinen ja 
Manu Saari. Jokainen järjestön toiminnassa myötävaikut
tanut ansaitsisi erikoismaininnan, siihen kuitenkaan ei 
ole tilaisuutta tässä yhteydessä., Voidaan vain todeta, 
että jokainen on ollut tärkeä Omalla paikallaan järjestö- 
koneistossa ja tehnyt arvokasta työtä koko yhteiskunnan 
hyväksi.

Pappina oleminen on vuosikymmenien kuluessa näh
tävästi käynyt yhä vaikeammaksi. Onhan se ymmärret
tävääkin. Sata vuotta sitten pappi odotti, että seura
kuntalaiset tulisivat hänen luokseen. Nykyisin pappi 
tuntee velvollisuudekseen mennä oma-aloitteisesti ihmis
ten luo, auttaa heitä kantamaan taakkojaan. Samalla 
papin oma taakka moninkertaistuu. Tänä päivänä ilmes
tyvissä pappisromaaneissa tämä kehityskulku on selvästi 
näkyvissä.

Muutama vuosi sitten suomennettiin ruotsalaisen Suno 
Ohlanderin kirja Postimerkki vain. Nimi on yllättävä; 
kukaties silläkin halutaan korostaa pienten asiain — esim. 
yhden 40 äyrin postimerkin — tärkeyttä. Kirja ei ole 
paksu, mutta se on täynnä taistelua ja ristiriitoja. Vasta
valmistuneen papin toiminta oudossa seurakunnassa tuot
taa vaikeita tilanteita. Kaikkein suurimmaksi myrskyksi 
muodostuu tapaus, kun pappi yrittää lähettää haku
papereita Uppsalan tuomiokapituliin ja touhuissaan huk
kaa postimerkin — sen 40 äyrin merkin, jonka löytymi
nen merkitsee käännettä hänen koko elämäänsä.

Onpa viime aikoina kuuluisuuteen kohonnut uusteo- 
logiakin jo ennättänyt saada kuvaajan. Muuan saksalainen 
kirkonmies on kirjoittanut järkyttävän romaanin nuores
ta, vastavalmistuneesta teologista, jota uusteologian pyör

teisiin joutuneet opiskelijatoverit yrittävät saada käänny
tetyksi mukaansa. Kirjan päähenkilölle merkitsisi kuiten
kin perusajatuksista tinkiminen koko elämänkatsomuk
sen romahdusta, ja suurten taistelujen jälkeen hän huu-, 
dahtaa: »Se on totinen tosi — minun Herrani elää.» Vanha 
teologia kestää vielä, ja sen totuutta puolustaa myös 
kirjan nimi: Se on totinen tosi!

VJRTOLAISTA SANAMPARS1NTAA

Jatkoa siv. 10

Joka toiselle kuoppaa kaivaa, säkeintyy pian itek 
kyntövakkoon.

Joka keitetym paistaa, se makosem maistaa.
Joka täysinkourin kylyvää, se täysinkourin leikkaa.
Joka kaaretum puun jättää kantoon kiinnis,
saa ontuvan akan.
Joka on mua pisempi, on roikka ja joka on lyhkösempi 
om pätkä.
Joka viimmesenä pussiin pannaan, se otetaan ensin pois. 

Joka pieremätä kusee, se naimatak kuolee.
Jatkuu siv. 22 19



KAUNO VUORENPÄÄ

VUOS EN VIERIESSÄ
Vuosi on jälleen vierähtänyt siitä kun Virtain 

Joulussa pakistiin vanhuksista. Nyt vietetään joulua 
1970, joulua jolloin taas "vanhakin nuortuu kuin lapsi 
leikkimään”, mikäli tutun joululaulun sanoihin on 
uskomista. Vuosi lisää ikää on kertynyt meille kaikil
le, niin vanhoille kuin nuoremmillekin. Monille kulunut 
vuosi on tuonut tullessaan ehkä surua ja murhetta, 
sairautta, mutta varmaan se on tuonut tullessaan 
myös ilonhetkiä, niinkuin monen monet vuodet aikai
semminkin.

Vanhukset, Te työnsankarit, Teille kaikille toivoisi 
leppoisia elonpäiviä. Olette tehneet pitkän työpäivän, 
uurastaneet, uskoneet, tulevaisuuteen, luoneet parempaa 
maailmaa nykypäivän nuorille. Harvoin olette saaneet 
kiitosta, ette ole sitä odottaneetkaan. Annettakoon 
Teille yhteinen kiitos näin jouluna, jolloin varmaan 
jälleen kerran hiljennytty jouluevankeliumin ohella 
muistelemaan myös elettyä elämää. Tämän joulu- 
lehden palstoilla on jälleen muutama rivi eräistä pit
kän työpäivän suorittaneista naisista ja miehistä. 
Paljon enemmän on niitä, joista ei vielä ole mainittu 
lehden palstoilla, mutta toivottavasti jälleen ensi 
vuonna on tilaisuus jatkaa vanhusten muistojen 
sarjaa.

■

Lempi Raivio

90 vuotta tuli täyteen syksyllä Lempi Raiviolla, 
lähellä Virtain kirkonkylää asuvalla vanhuksella. Syn
tymäkodistaan Kummulta hän tuli Korvelle vanhem
piensa mukana viiden vuoden ikäisenä. Ei ollut Kor
velle tietä, se mitä kotiin tuotiin oli kannettava mut
kaista polkua pitkin. Vanhemmat raivasivat peltoa ja 
rakensivat mökin johon muutettiin jo ennenkuin ra
kennuksessa oli lattiaakaan. Maitoa saatiin lehmästä 
ja vuohesta.

Rippikoulun käytyään oli Lempi Raivio vuoden ajan 
Tampereella palveluksessa saksalaisessa perheessä. 
Mutta kotiseudulleen palattuaan hän avioitui naapurin 
pojan kanssa ja myöhemmin he ryhtyivät asumaan 
Korven tilaa. Yli 30 vuotta on Lempi Raivio ollut les- 
kenä, puoliso sai aikoinaan vaikean vamman ollessaan 
metsätöissä Kauhajoella ja vamma aiheutti pitkän 
sairauden. Kolme seitsemästä lapsestaan on Lempi 
Raivio joutunut saattamaan hautaan, kaksi pojista so
dan uhreina.

Paljon on Virtain kirkonkylä muuttunut vuosikym
menien aikana. Nyt se muistuttaa jo kauppalaa tai 
kaupunkia, toteaa vanhus. Kauppoja on toisensa vie
ressä, ennen oli vain Mäkisen kauppa, sitten tuli Le- 
mentjeft ja Härkönen. Pullapuoteja oli Lageströmillä 
ja Lepsillä. Taloja oli vain Kankaanpää ja Kaleton, 
lisäksi muutama mökki.

Kotalassa asuva vanhus Milja Kangas on synty
nyt Pihlajaveden puolella, mutta suurimman osan elä
mästään asunut Virroilla. Ne monet tapahtumat jotka 
hän on kokenut, nähnyt tai kuullut, ovat säilyneet hy
vin muistissa, ne tulevat esiin niinkuin kirjaa lukisi. 
Maatian talossa, jonka hänen vanhempansa ostivat, 
vietti hän osan lapsuudestaan ja nuoruudestaan. Siellä

Mirja Kangas
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oli kestikievari ja se antoi vaihtelua elämänmenoon. 
Usein oli Milja Kangas ajamassa kievarihevosia joko 
Pihlajaveden asemalle tai Virtain kirkonkylän suun
taan. Erikoisesti on jäänyt hänen mieleensä nimismies 
Gyllenbögel, arvonsa tunteva herra, joka vaati nopeaa 
kyytiä. Puolessatoista tunnissa oli taituttava matkan 
Kotalasta Pihlajaveden asemalle silloin kun valles
manni oli matkassa. Kerran poikkesi Maatiassa maa
herrakin, ajoneuvon edessä kaksi hevosta.

Maatiassa oli suuri tupa, niin suuri, että siellä ken
gitettiin talviaikana hevosetkin. Lapset olivat päre- 
tikulla näyttämässä valkeaa.

Justus Pirttiniemellä Milja Kangas oli aikoinaan 
palveluksessa ja siellä hän joutui suorittaan kun
nankirjurin töitäkin, kun isäntä oli kunnan esimies, 
eikä silloin ollut vakinaista kirjuria. Kaikki kirjoitet
tiin viralliset asiapaperit musteella, varsinkin veron- 
kantopäivinä oli kiirettä. Taitavasti sujui kirjurinteh- 
tävätkin ja mikäs oli sujuessa, olihan Milja aikoinaan 
ollut parhaita oppilaita koulussa jossa Andelini toimi 
opettajana. Uudentestamentin hän sai tunnustukseksi 
koulua j alta.

Monissa kylänsä toiminnoissa on Milja Kangas ollut 
mukana, monet muistot palautuvat mieliin vanhuuden 
päivinä.

Ainalassa viettää vanhuudenpäiviään Onni Kuu
sela, hänkin jo 90 vuotta sivuuttanut vanhus. Hänelle 
on tullut suutarin ammatti ikäänkuin veren perintönä, 
mutta pystyvä mies on hän ollut monessa muussa 
puuhassa. Kuuselan äiti oli kirkonkylästä Wigrenin

Onni Kuusela

tyttäriä, isä Pihlajaveden Pyörtilästä. Hieman yli 
kymmenvuotiaana Onni Kuusela jo kulki isänsä mu
kana taloissa suutarin töissä. Tehtiin pieksuja, saap
paita ja nauhakenkiä. Isän mukana hän oli myös ra
kennustöissä Kotalassa. Kirjoittaan ja lukeen hän 
opiskeli itse, ei ollut vanhemmilla varaa panna kaik
kia lapsiaan kansakouluun. Tampereella hän oli saa
massa lisäoppia suutarinammatissa, ja työtä riitti. 
Kun oli taitava kynänkäyttäjä, niin puuhaa riitti myös 
sillä alalla, monet ovat ne osuuskaupan ja muut ko
koukset joissa hän toimi sihteerinä.

On muuttunut maailma yhdeksässäkymmenessä 
vuodessa, sen on voinut Kuuselakin todeta. Muistoi
hin on jäänyt sekin tapaus kun hän näki ensimmäi
sen polkupyörän, se oli vuonna 1895 Virtain kirkolla 
Kankaanpäässä. Kontoperällä Kuuseloilla on ollut oma 
pikkutila, mutta Ainalaan hän muutti vaimonsa kans
sa saatuaan sieltä asunnon. On niinkuin turvallisem
paa, apu lähellä kun sitä tarvitaan.

Arvid Heinänen

Vanhankansan pelimanneihin kuuluu Arvid Hei
nänen Vaskivedeltä. Haitari, viulu, torvi, klarinetti 
ja kannel, niistä löytyy sävel taitavan soittajan tul
kitsemana. Todennäköisesti sävel löytyisi muistakin 
soittimista, mutta nämä ovat ne instrumentit joihin 
Heinänen on lähemmin tutustunut. Nuorena poikase
na hän kerran oli talkoissa ja siellä kun talkootans
sien soittaja heitti haitarinsa nurkkaan niin poika 
halusi haitarin omakseen. Kaupoista sovittiin ja kvn 
soittopeliä oli hetkisen paikkailtu, niin kohta Oli ko
tona musiikkia. "Kukkuva kello” ensiksi, monet muut 
myöhemmin.
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Viulu tuli kiinnostuksen kohteeksi myöhemmin, ja 
viulusta kaihoisat valssit tai iloiset polkat. Talkootans
sit olivat yleisiä ja niissä vierähti moni ilta ja yökin. 
Soittoja oli myös lukuisissa juhlissa ja iltamissa. Kun 
kauppias Lahonen johti Vaskivedellä torvisoittokun
taa, niin siellä oli Heinänen soittelemassa B-kornettia 
ja klarinettia. Soittokunnan mukana hän oli esiinty
mismatkoilla kotikylän ulkopuolellakin.

Heinäsen avioiduttua jäi soittomatkat vähemmälle, 
perheen toimeentulo oli turvattava maanviljelyksellä. 
Mutta vieläkin musiikki on säilyttänyt mielenkiinton
sa, se helähtää myös vanhasta virsikanteleesta.

Tyyne Peräinen

Työtä ja aherrusta on riittänyt Tyyne Peräisel- 
1 ä vanhuudenpäiville saakka. Torpparin tyttärenä oli 
hänenkin opittava työnteko ja lapsena, oli hoidettava 
karjaa, oltava pellolla, aina siellä missä tarvittiin. 
Hyvin hoiti Tyyne karjan, vaikka ei ollutkaan väkire- 
huja, tuskin jauhojakaan karjalle tarjota, mutta kiil- 
täväkarvaista se oli.

Vähän aikaa hän oli palveluksessakin kunnes Peräi- 
sen Aleksanteri otti hänet nuorikokseen ja vei Mäki- 
joensuun torppaan emännäksi. Työtä riitti omassakin 
kodissa, mutta taksvärkkiä oli lisäksi tehtävä taloon. 
Puoliso oli talvisin metsäajoissa ja lisäksi hän oli tai
tava seppä ja niin saatiin vähitellen säästöön sen ver
ran rahaa että torppa voitiin ostaa itsenäiseksi. Peltoa 
tehtiin lisää ja niin on leipä riittänyt, jos on riittänyt 
työkin vielä vanhuuden saavuttaessakin. Olisi kait ne 
työt jo nuoremmatkin suorittanu, mutta ei ole voinut 
Tyyne-mummo laiskana vieressä katsella niin kauan 
kun voimia on riittänyt.

Metsien ja vesistöjen mies on ollut Onni Kaipio 
Keihäältä. Melkoinen osa hänen elämästään on kulu
nut tukkisavotoilla ja uitoilla. Kahdeksan ikäisenä 
hän ensikerran lähti isänsä mukaan halon ajoon 
Selkä-Nuuttilan metsään ja siitä se ura urkeni. 15-

Onni Kaipio
ikäisenä hän oli ensikerran uitolla. Yli-Havangan 
ojalla. Pitkiä olivat päivät, uitossa oli oltava myös 
yötuurilla ja mikä kummallisinta, yötuurista makset
tiin palkkaa vähemmän kuin päivällä.

Työnjohtajan titteli antoi lisää vastuuta, mutta hy
vin Kaipio pystyi työnsä hoitaan. Tosin meinasi Her- 
raskoskella ensimmäistä tukkilauttaa laskiessa 
päästä tukeista osa karkuun, kun uittomiehiä kiinnos
ti enemmän rannalla olleet tytöt kuin tukit. Mutta sel
vittiin sitä siitäkin tilanteesta, vain muutama tukki 
karkasi Keituriin. Tukkeja uitettaessa tarvittiin ennen 
myös närevitsoja lenkkeinä, niiden tekotaidon taitaa 
Kaipio vielä vanhanakin, mutta uudet raaka-aineet 
ovat tulleet näreidenkin tilalle. Vähenneet ovat myös 
uitot, tukkilaisromantiikkakin elää enää vain tukki- 
laiskisoissa.

V1RTOLAISTA SANAMPARSINTAA

Jatkoa siv. 19
Jokasella työvoima on, turha urheilu se on johka suuria 
voimia tarvitaan.

Joka ei palaasap paina (ruokasilla) sitä pala painakoon ! 

Jokanenhan sanojensa hyvä on.
Jokahittella on rahhaa, viispenniäkin on rahhaa, 
mutta harvalla hyvä hevonen.

Jokkaista hassuttaa, kutakin laillaan.

Joka ei saa tuulessa tupakkaansa valakeata,
se ei ossaap pimmeessä piiolle.

Jospahan ottaa ja maksaa velekaansa rahan ollessa.

Joseik kuivaa puutakaan, onkopa siilom muutakaan. 

Jossa talossa on harva uunilattia, sei siitä notkosta nouse.
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E. A-H

TYTTÖSEN KIRKKOMATKA n. 56 VUOTTA SITTEN

»Herääpäs nyt, tyttöseni, nyt viemme sinut juhannus- 
kirkkoon», sanoi äitini juhannusaattona n. 56 vuotta 
sitten. Olin silloin neljä vuotta vanha.

Kun heräsin, virkistyin heti kuulemastani lupauksesta. 
Tukkani kammattiin pienille palmikoille sinisillä silkki
nauhoilla sitoen. Pyhäpuku laitettiin ylleni ja uudet ken
gät, suutarin tekemät, jalkoihin. Heti ulos kauniiseen au
rinkoon. Lintuset visertelivät kilpaa ja käkikin kukahteli.

Tallin edustalla seisoi valjastettuna virkeä juoksijahe- 
vosemme valmiina lähtöön. »Nousepas nyt tuonne taka
istuimelle, mutta älä sitten putoa!» sanoi isäni ja tarttui 
ohjaksiin. Äitini oli jo istumassa etuistuimella. Sitten sitä 
lähdettiin. Hevonen juosta hipsutteli ja matka joutui no
peasti. Muutamien kilometrien päässä alkoi tulla taloja, 
punaisiksi maalattuja. Olipa siinä vaaleanvihreäkin talo. 
»Onko tuo talo jo kirkko?» kysyin äidiltäni. »Ei se vielä 
ole. Menemme tuonne järven rannalle. Siellä menemme 
kirkkoveneeseen. Sitten kun soudetaan noiden suurien 
järvien yli, niin olemmekin jo lähellä kirkkoa».

Hevonen ohjattiin erään talon hevospuomiin lähellä 
rantaa ja jätettiin siihen kiinni ja heiniä eteen syötäväksi.

Kirkkovene oli suuri. Siinä oli monet airoparit, ja se 
oli leveä. Rannassa oli jo paljon väkeä, tuttuja ja tunte
mattomia, nuoria ja vanhoja odottamassa lähtöä. Kaikki 
sopivat kirkkoveneeseen. Nuoret isännät istuivat souta
maan, niin minunkin isäni. Eräs vanha isäntä naapurista 
asettui peränpitäjäksi. Lapsia neuvottiin olemaan hiljaa 
veneessä. Miehet soutivat voimakkain vedoin, vene kiiti 
nopeasti eteenpäin. Ensimmäinen järvenselkä oli suuri ja 
avara. Sitten lähestyttiin salmea. Nyt ranta näkyi selvästi. 
Siinä oli paljon mielenkiintoista katseltavaa. Näkyi siellä 
täällä asuintalojakin, pieniä, rauhallisen näköisiä mökkejä, 
Sitten aukeni eteen taas suuri järvenselkä. Siellä näimme 
jo kaksi muutakin venettä naapurikylistä. Nyt alkoi kil
pasoutu, mikä vene pääsisi edelle. Miehet huutelivat toi
silleen hyvää huomenta. Peränpitäjät huutelivat: »Souta
kaa, soutakaa nopeammin», ja yhä kovemmin kulki ve
neemme.

Sitten helähti kaukaa kellon ääni. Näin kaukaa se 
ktlului niin juhlallisesti ja samalla lempeän soinnukkaasti. 
»Nyt kuuluu Virtain kirkonkellojen ääni», sanoi äitini 
minulle. Hetkisen kuluttua näimme sitten kirkon kello
tapulin ja ristin, joka näkyi kauas järvelle.

Olimme päässeet toisista veneistä hiukan edelle, ja 
pian veneemme töksähti rantakivikkoon. Miehet vetivät 
Veneen maalle, että lapset pääsivät hyvin pois veneestä.

Kirkkomäkeä noustessamme kumahtelivat kirkonkellot. 
Kun olimme nousseet mäen ylös, olikin kirkko jo aivan 
lähellä. Se oli suuri tumman punaruskea rakennus, ja 
siinä vierellä oli kellotapuli. Siellä kellot heilahtivat, kun 
niitä soitettiin. Kirkon ympärillä oli hautausmaa. Suurien 
kauniiden puiden varjossa oli kumpuja, puiset ristit olivat 
merkkinä, keitä niihin oli haudattuna. Maalaamalla teh
dyt nimet ja vuosiluvut olivat risteissä. Oli myös muuta
mia kivisiä hautapatsaita. Käveltyämme siinä hetkisen 
näimme, kuinka miehet kantoivat pientä, valkoista ark
kua kohti avointa hautaa. Monet mustapukuiset naiset 
itkivät siinä haudan äärellä. Lapsen oma äiti itki kovim
min, kun arkkua laskettiin hautaan.

Tuon nähtyämme astuimme kirkkoon sisälle. Se oli 
suuri ja valtava huone. Penkit olivat täynnä väkeä. Is
tuimme sinne etummaisiin penkkeihin ja otimme virsi
kirjan esiin. Kohta alkoivat urut hiljaa soittaa kaunista 
säveltä. Se soitto kuului korviin niin ihmeelliseltä, että 
minä ja muutkin kirkkoon tuodut pienet lapset nousim
me penkeille seisomaan ja katsoimme urkulehterille, jos
ta soitto kuului. Se oli ensimmäistä musiikkia, mitä kuu
lin. Ei silloin kodeissa soitettu, ei ollut radiota eikä televi-
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Nolla Senja Puukkoniemi

Nikkarin sällin 
työnäyte

Oppipojaksi oli pyrkimässä melekonen hölömöläi- 
nen mestarin jäkermäntillä arvioiren. — Oliskohan 
eres sen verta puumiehen vikkaa, että sais puista 
valakeen. — No eiköhän sentähären näin hyvillä 
ottosilla! takas poika lastukasta tarköttaen. — Okko
han yhtä hyvä käsistäs kun suustas, teeppäs kok- 
keeksi astia, sitteppähän nähärään. Sai poika äntiin 
astian osat valamiiksi höylättynä, uurrettuna ja sa- 
lakoituna yksin kappalein. Mestari puristi päätään 
ajatellen kuten entinen akka kirahvia kattellessaan 
sen olevan vales, eihän tommosta okkaan. Mutta kun 
kokelas sit puserti kipponsak kokkoon, potkasten sa
malla sen vannehtimattomana pyörimään yli laattian 
syynättäväksi, omisti mestari ainakin ittekseen saa
neensa kertakin kunnon oppilaan. Ainoatakaan ruu- 
tetta ei ollu saumossa eikä liion tuulenkaataman 
vikkaa. Onhan kiriotettu, ettei oppipoika Sunkaan 
ok koskaan opettajaansa parevampi.

siota, niinkuin nykyään. Sitten kanttori aloitti virren »Jo 
joutui armas aika ja suvi suloinen». Tähän virteen koko 
kirkkokansa voimakkaasti yhtyi. Pappi astui esiin altta
rille. Hän puhui ja veisasi ja urut soittivat.

Huomioni kiintyi nyt kirkon perällä olevaan alttari
tauluun. Kysyin äidiltä »Mikä siinä kuvassa on?» Äitini 
selitti »Siinä on Jeesus pääsiäisaamuna noussut ylös hau
dastaan. Hän ilmestyy tuossa kirkkaudessaan eräälle nai
selle, joka aamuvarhaisella oli tullut katsomaan ja rukoi
lemaan. Siinä on nainen polvillaan Jeesuksen edessä.» 
Taulu oli kaunis. Se oli täynnä varhaisauringon punerta
vaa valoa. Taulun keskellä seisoi Jeesus lempeän ja ylvään 
näköisenä. Tuntui häntä katsoessa, että hän hallitsee tätä 
koko kirkkoa.

Juhlaviittaan pukeutunut pappi nousi saarnastuoliin 
saarnaamaan päivän tekstin johdosta. Minä taisin sitä 
kuunnellessani nukalitääkin. Sitten virkistyin, kun lähdet
tiin pois kirkosta. Koko kirkkoväki siirtyi hiljalleen hau
tausmaan puolelle ja läheiselle maantielle, Sitä pitkin me
kin kuljimme rantaan kirkkoveneen luo. Kun kaikki mu
kana olleet olivat saapuneet, astuttiin veneeseen. Miehet, 
naiset ja lapset menivät entisille paikoilleen. Kotimatka 
alkoi iloisen tunnelman vallitessa keskusteluineen ja kil- 
pasoutuineen.

Hevosemine oli kärsimättömänä odottanut takaisin- 
lähtöä puomissaan. Nopeasti kärryille kaikki ja rivakka 
juoksu alkoi, mäkeä ylös ja toista alas. Kotipihalla hevo- 
semme pääsi vapaaksi ruohoa maistamaan. Minä viilin ja 
voileivän syötyäni pihamaalle leikkimään. Siinä kerroin 
naapurin lapsille kirkkomatkastani. He lupasivat myös 
mennä isänsä kanssa kirkkoon seuraavana sunnuntaina.

Tiipelis taapelis
Siihen aikaan kun pappilat maanviljelyksineen 

olivat verrattavissa tavallisiin maalaistaloihin, oli 
isäni muonamiehenä pitäjämme rovastin pappilassa. 
Muonamiehien perheitä asui parikin siinä pappilan 
pirttirakennuksessa ja meitä lapsiakin oli useampia 
ja saman ikäisiä.

Erikoisesti on jäänyt mieleeni miltei joka iltainen 
tapaaminen vanhan Veera-mummon kanssa, joka 
kävi pappilasta maitoa hakemassa. Mummo tuli mai
don hakuun jo hyvissä ajoin, istui siihen pirttiraken
nuksen kuistille, ja me lapset kokoonnuimme hä
nen ympärilleen. Kilpailimme, kuka ensin pääsi 
mummon syliin ’'köröteltäväksi”. Lattiaan jalallaan 
tahtia lyöden mummo lauloi: "Tiipelis taapelis tom 
tom tom, kyllä nättiä tyttöjä on on on.” Hauskaa 
meillä lapsilla oli mummon meitä viihdyttäessä.

Kymmeniä vuosia on kulunut, kun mummo tästä 
elämästä on siirtynyt pois, mutta me senaikaiset 
lapset vielä ikäihmisinä muistamme hänen valoisaa 
olemustaan ja niitä leikkituokioita, joilla hän rikas
tutti senaikaisten lasten maailmaa.

Ilmari Lähteenmäki

Ollutta ja mennyttä
Tämä kirjoitus ei pyri olemaan mikään tarkkoihin 

asiatietoihin perustuva selostus, sillä vanhimmat tiedot 
ovat usein hämäriä ja todistusaineiston hankkiminen 
vaikeata. Se on sentään varma asia, että Kurjenkylässä 
oli kerran kauppa, jota nimitettiin Mäkisen kaupaksi. 
Koska se on v. 1870 saanut maakauppaoikeudet ja siis 
tällöin alkanut toimintansa, on se ollut Virtain van
himpia, mutta ainakin Kurjenkylässä vanhin.

Kauppa oli Virrat—Seinäjoki maantien varrella aivan 
lähellä nykyistä Kortteen tienhaaraa ns. Mäkisenkan- 
kaalla. Lähellä oleva mäki on Ruohokallio. Se talo ei 
ollut vartavasten kaupaksi rakennettu. Tavallinen maa
talo se oli ja sen isäntä maanviljelijä, joka sivutoime
naan piti puotia. Toisessa päässä taloa oli iso pirtti, 
niinkuin silloin oli tavallista, ja toisessa päässä pienem
piä huoneita, joissa puoti oli. Ulkorakennuksia on ollut 
paljon, kaikenlaisia aittoja ja vajoja, mihin lienee tar
vittu, ehkä varastoiksi. Talossa saattoivat matkustajatkin 
yöpyä. Ensimmäinen kauppias oli luultavasti Mäkinen.

Tavarat käytiin hakemassa hevosella Tampereelta asti, 
sillä Virtain kirkonkylässä ei ollut mitään varastoa tai 
tukkuporrasta, mistä olisi haettu. Haettiin tavaraa muu
altakin, Vaasastakin saakka. Kovin usein ei tällaisia 
matkoja tehty, siksi oli tuotava paljon tavaraa, jota 
kestäisi kauan myydä. Mutta eivät valikoimat ja vaati
mukset kovin suuret tainneet olla, oltiinhan silloin oma- 
varaistaloutta vielä hyvinkin lähellä, joten ei niillä hyl
lyillä tällaista runsautta nähty kuin on kaupoissa ny
kyisin. Taisi siinä kaupan ulkopuolella joku kyltti olla
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Sepä

"Miä. että, yLCteta, j,a,L.a,H,L.ö&LLa, . . .

Virtolaisilla hevosia hyviä
sun pamfeli pamfeli hevosia hyviä.
Kun vaan saatais siemenjyviä 
sun pamfeli, pamfeli pam.

Edelläoleva säkeistö on mukaelma Takalan Matin he- 
vosmiesten laulusta; mukaelman tekijästä virtolaisiin oloi
hin ei allekiqoittaneella ole tietoa.

Jättäen pamfelit pois muistellaanpa virtolaisia hevos
miehiä ja hevosia vuosisadan vaihteen molemmin puolin. 
Koko maassa virinnyt hevosurheilu ja jalostusharrastus 
levisi Virroillekin. Lappeenrannan rakuunarykmentin kas
vatitkin sitä levittivät. Kilpa-ajot kirkkomatkoilla ja muul
loinkin kelien ollessa olivat siitä ilmauksena. Innostuttiin 
hevosiin, jopa niin, että lehmät ja lehmäin ruuat jäivät 
toiselle tilalle, ja siemenjyvätkin syötettiin hyville hevo
sille.

»Kipakan poijat ja Ajatukset oivat, 
ne Virtain hevosille pohjan loivat».

totesivat miehet jo silloin, että juoksijan lahja on suku- 
vika, toiset olivat vetävää sukua ja oli vikurisukuakin. — 
Kipakanpoika ja Ajatukset I ja II lienevät ensimmäisiä 
virtolaisia julkisuuden juoksijoita. Ajatus I oli Poukan 
Kallen omistama ori. Pääsi palkinnoille täällä maakunnal
lisissa kilpa-ajoissa, mutta kun ei ollut kantakiijassa, ei 
päässyt valtion ajoihin. Kalle tarjosi Ajatustaan usean 
kerran kirjoihin, mutta ei kelvannut. Hän möi oriinsa 
muolaalaiselle kauppias Uschanoffille, häneltä ori hyväk
syttiin kantakirjaan ja se juoksi jopa Suomen ennätyksiä.

»Härkönen kertoi terveisiä sun .. . 
että Ilonenpoika taisi tehdä perkulehia.»

Se oli Ilonenpoika ns. ruununori, joka oli sijoitettu Ala- 
Härkösen taloon, ja Kalle-isäntä perkuleella tarkoitti ensi
palkintoja juoksussa ja hyviä jälkeläisiä.

ilmaisemassa, että talossa oli kauppa, mutta tuskinpa 
oli mitään varsinaisia aukioloaikoja, jokainen tuli os
toksille, milloin parhaiten sopi. joku kello saattoi olla. 
mikä kilisi ovea aukaistaessa, että kauppias kuuli, kun 
joku tuli puotiin. Kyllä kai sinne tultiin joskus vain 
tarinoimaan, ei sen kummempaa.

Muutaman kymmentä vuotta ehti kauppa palvella ky
läläisiä ja ohikulkevia. Sen jälkeen oli siinä talossa mo
nia asukkaita, mutta ei enää kauppaa. Suurempia ja 
komeampia kauppoja perustettiin muualle, ja oltiin yhä 
enemmän niistä riippuvaisia.

Talo on jo ajat sitten purettu, samoin sen ulkora
kennukset. jäljellä olevat kivet kertovat, että niiden 
päällä olivat joskus rakennus ja ulkorakennukset. Reu
nimmaiset pihapuut kasvavat edelleenkin komeina, mut
ta niiden sisus alkaa jo olla laho.

»Kotka se liiteli taivahan alle, sun. ..
Oli Luotehen Heikki ja Viikin Kalle.»

Kotka oli hyvälahjainen tamma, jota Luoteen Heikki ja 
Viikin Kalle vuoroin omistivat ja reenasivat ja kuvitteli- 
vat hevosen lentävän.

»Kirvusta kotoisin Elo-Ukko, sun .. . 
eikä sen jäljet heti mene tukkoon.»

Oli perustettu Virtain Oriyhdistys ja se osti edellämaini
tun oriin Elo-Ukon. Sijoituspaikkana oli Suutalan tila, 
jonka isäntä N.V. Suutala hoiteli oritta.

»Koro se on Virtailla ohjasten herra, sun. ..
On se ollut paanalla toisenkin kerran.»

Korosta Santeri Koro oli todellinen hevosmies. Hän pa
ranti hevosia, hän möi ja osti, hän juoksutti, räkäsi, tai 
nyt sanotaan valmensi hevosia. Hänellä oli hevosten suvut 
selvillä, luulenpa melkein siitä asti, kun ratsumme Tona
vasta keisarin maljan joi. Kyllä Santeri löysi ja tiesi puut
tuvan emän tai isän kantakirjaanottotilaisuudessa.

»Törmän Musta se silmää iskee, sun. .. 
menee sen minkä itse viitsii.»
»Kuusijärven Nestori Hämehenlinnassa, sun . .. 
suitsensa laput myi halvasta hinnasta.»

Törmän Musta olisi tarvinnut silmälaput, kun se vilkuili 
ympärilleen, vaikka oli tosikoitos, että olisi pitänyt katsoa 
vaan eteen. Nestorin hevonen taas pelkäsi lappuja, kun se 
ei ollut oikein selvillä, mitä se Nesto siellä taas takana 
tekee, laput myytiin pois halvalla hinnalla.

Hoplari Aaretti ja Vilho Ala-Nojonen
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»Ahtäriläisten silloin oli leikki, sun . ..
kunAjatuksenpoika ne housunsa heitti.»

Ala-Soinin Toivolla oli ori Ajatuksenpoika, jolla hän piti 
virtolaisten juoksijamainetta yllä Ähtärissä. Kun ori kuo
li, pääsivät ähtäriläisetkin palkintoja mesomaan.

»Syvälän Antti se komiasti ajaa, sun.. . 
kun ei vaan tekis pontikka pahaa.»

Ajelipa Antti Urpollansa Parkanossa kilpoja ja sanoi par- 
kanolaisilla olevan paremmat palkinnot. Parkanossa on 
aina ollut yritteliästä väkeä, niinpä kilpa-ajopaikalle tuli 
useita varpuluutakauppiaita. Heillä oli kahdenlaisia luutia; 
oli tavallisia luutia ja sellaisia, jotka olivat latvasta sidot
tuja ja ne jälkimmäiset olivat tyyriitäkin. Antti osti yh
den ajatellen, mikä siinä oikein maksaa. Voi ihmettä, kun 
latvasiteen avasi sieltä tuli esille pullo, jossa oli pontikkaa. 
Anttipa alkoi maistella, ja huikka vaati toisen jne. Kun 
Antin vuoro tuli ajaa, niin Antille teki pontikka pahaa ja 
palkintoa ei tullutkaan.
Silloin oli kilpa-ajot talviurheilua jääradoilla. Kesäisin he- 
vosasioiden merkeissä pidettiin eräänlaisia seuroja. Lah- 
denkylän ja Liedenpohjan hevosmiehet olivat kuulleet, 
ettäPerttuniemessä on tupa rakenteilla. He päättivät men
nä naapuriapuun, silloin sanottiin kököksi. Työ sujui lup- 
sakasti, olihan käytännön kätevyys yleinen taito silloin. 
Muutamat muurasivat pyrkien ylemmäs ja ylemmäs ja 
sopivasti narua jatkaen virvoitusjuomapullo takanperästä 
nostettiin yleiseen käyttöön. Eikä muuta vahinkoa tullut, 
kuin, että savupelti tuli vintin puolelle.

Kurusta Jalo Alanen kävi Osmon-Samollaan Virroilla 
kilpa-ajoissa. Jalolla oli täysi parta, harvinainen siilien ai
kaan. Kun hän oli ajamassa, niin konsulentti Uuno Jaati
nen, joka oli Keski-Suomen Hevosjalostusliiton puolesta 
valvomassa kilpailuja sanoi: »Äijä päästelee, että parta 
jakauksella».

Ollilan Ilmarilla oli Vallu-niminen juoksijatamma. Vas
kiveden Valkeejärvellä oli kilpa-ajot. Ilmarin ajovuoro lä
hestyi, hän tarkkaili valjaita, kiristi solkia. Kello soitti 
lähtöviivalle. Ilmari ei kiireessä huomannut ottaa kintai
taan. Oli kirpeä pakkanen. Urheasti hän paljain käsin ajoi 
kierroksensa, kun pääsi maaliin olivat kädet paleltuneet. 
»Nyt on ajot ajettu», tuumi Oililainen.

»Koriasti, koriasti, koriasti!» hoki Kurjenkylän mur
teellaan Harjun Erkki, ja kyllä hänen hevosensa pistelikin 
kuin neulomakone.

»Nojosen Toivo se Putteensa suuttu, sun . .. 
kun siltä herrojen tahti puuttuu.»

Putte juoksi takasillaan kuupakkaa, molemmat takajalat 
olivat yhtaikaa irti maasta, jonkinlainen kevennyshyppy, 
ja sitä ei herrat hyväksyneet. Toivo myi Puttensa sonta- 
ravuriksi.

»Poukka se ajeli Ajatusta toista, sun ... 
joskus meni Ajatus yhtä ja toista.»

Ajatus oli tarkoin ajettava, se näet pakkasi rikkomaan, 
ottamaan laukkoja, niitä ei herrat hyväksyneet ja aikaa
kin se huononti.

Se Herrainlava, palkintotuomarien koroke oh useim
miten tehty tyhjien öljytynnyreiden päälle lautoja lait
taen. Kerranpa kävi Valkeejärvellä, että lava kaatui kesken 
kilpailun. Ala-Nojosen Edvartilla oli sekunttari kourassa 
ja hänkin meni polvilleen vesihyhmään, mutta miehuulli
sesti hän siinä istui ja otti ajan kilpailevalle hevoselle.

Kinkeripäivä ja kilpa-ajopäivä olivat juhlapäiviä ja 
työstä vapaita. Edellisenä iltana oltiin saunassa ja siitä se 
kilpa-ajotunnelma alkoi nousta laskeakseen kilpa-ajoilta- 
mien lopputuntien viileään, ehkä sotkuiseenkin ympäris
töön. Ne kilpa-ajot ja -iltamat olivat kansanjuhlia.

»Ilomäki kehui tammaansa Liinaa, sun . .. 
ryyppää olutta ja paloviinaa.»

»Kun minä reenaan hevosen, on meno vauhrikasta», ros- 
sas Jokisen Väinö Hauhuun Viuhkasta.

Ilta kului puheineen, näytelmineen ja vapaine sanoi
neen ja paikkakunnan parhaat pelimannit huolehtivat 
tanssisoitoista. Kotimatkat alkoivat. Kallen-Perko jo kär
simättömän odottikin, että naapurikylän tytöt saatettiin 
kotiin.

Sanotaan nykyään olevan, kun autokuume tulee, se ei 
parane lääkkeillä, vaan pitää ostaa auto — silloin tuli he- 
voskuume, se ei parannut kuppaamalla tai hieromalla, 
täytyi saada Hyvä Hevonen.
Mainitsematta on jäänyt monet ansioituneet hevosmie
het, kuten Herman Kankaanpää, Herman Lahti-Nuuttila, 
Kaapo Lehto, Mantilon Toivo ja Nikolai, Leponiemen 
Konsta jne.
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Mauno Lahtinen

KEISARIN TORNI
Kulumassa oleva vuosisata oli vielä nuori, kun kirjoi

tettiin vuosiluku 1903. Suomessa oli silloin Keisarivalta 
ja hänen hallitseva otteensa tuntui kaikkialla Suomen
maassa. Se ylettyi Virtain pitäjäänkin ja sen äärimmäisiin 
kolkkiin.

Hirviperällä eräässä talossa kortteeraa muutaman mie
hen porukka, he ovat Venäjän Keisarin miehiä. Tännekin 
sydänmaahan, peninkulmien päähän kirkolta, ylettyy Ni
kolai Hai ankara käsi.

Kovin karsaasti näihin vieraisiin miehiin suhtaudutaan. 
Heitä kaihdetaan ja vierastetaan ja kieltäkään ei taideta 
puolin eikä toisin. Turvallisten seinähirsien sisäpuolella 
ei puhuta vallan kaunista kieltä vierasmaalaisista ja tena
viakin on kätevä peloitella »ryssillä» ja »koirankuonolai- 
silla». Silloin kyllä tietävät olla visusti. Lehtimäen tena
viinkin on iskostunut pelko ja kammo näitä Keisarin mie
hiä kohtaan.. .

Tallilan Emma ja Onni eivät ole koskaan nähneet »ihan 
oikeeta ryssää», mutta mielikuvissa heillä on kyllä selvä 
kuva näistä: Häjysti molokottavia partaisia miehiä, jotka 
säälimättä varastavat elukat navetasta ja popsivat suihinsa. 
Ja varsinkin pikkutenaville ovat nuo koirankuonolaiset 
eritoten vaarallisia . . .

Emma on kuuden vanha ja Onni vuotta nuorempi. Eh- 
toopäivä on meneillään ja heidät on komennettu hake
maan elukat metsästä. He kuuhoilevat ja kuulostelevat, 
mutta kaikki on metsässä hiljaista Ei kuulu ammumista 
eikä kellon moikumista — on haeskeltava vieläkin kauem
paa.

Sitten yhfäkkiä sisarukset hoksaavat edessään kor
kean puisen tornin, joka ylettyy aivan puiden latvoihin ja 
vieläkin korkeammalle. Päät takakenossa he sihtaavat tor
nin huippua: mahtaakohan se ylettyä taivaisiin asti? - No 
siinä on varmasti heidän edessään se venäläisten rakenta
ma tähystystorni, josta hekin ovat kuulleet kotona pu
huttavan.

Katse jatkuvasti tähdättynä tornin huippuun he otta
vat varovaisia, hiipiviä askeleita eteenpäin. Jokin näkymä
tön voima liikuttelee heidän jalkojaan. Mitä lähemmäksi 
tornia he pääsevät, sitä enemmän taittuvat niskat. Torni 
on tosiaan mahtavan peloittava näky, joka lumoaa lapset 
täysin. Kannon päällä he äkkäävät sitten tähystysputken 
eli kiikarin. — He katsahtavat toisiinsa ja asia on sillä sel
vä: ylös torniin ja kiikari mukaan. Sanoja ei siinä tarvita.

Emma vanhimpana sieppaa kiikarin käteensä ja ryntää 
rapuille. Ja Onni perässä. Oravan lailla he kiipeävät ylös
päin, kohden taivasta. Yläpäässä vauhti kuitenkin hiljenee, 
sillä rappuset nousevat nyt paljon jyrkempään. Kiipeämi
nen jatkuu mahat littoisina puolapuissa kiinni ja katse 
tiukasti ylös tähdättynä.

Päästyään tähystystasanteelle he vohottavat hengäs- 
tyksissään vähän aikaa. Sitten alkaa ahkera kiikarointi.

Vuoron perään toinen ja toinen. — Kiikarista ei tosin mi
tään ihmeitä näy: sellaista kovaa vilinää ja joskus palanen 
sinistä taivasta. Mutta se ei haittaa. Näkymät ovat suurem- 
moiset muutenkin.

He vuorottelevat tähystämisessä ja ovat onnensa kuk
kuloilla. He tuntevat olevansa kuin taivaassa, tai ainakin 
lähellä sitä, ja ajankulku ei nyt merkitse yhtään mitään.

Emma ja Onni ovat touhuunsa niin syventyneitä, että 
alhaalla maassa seisova venäläinen upseeri saa luikata pari 
kolme kertaa ennenkuin he havahtuvat. Kaksi kalpeata 
tenavannaamaa ilmestyy kaiteen reunalle ja silmät ovat 
kauhusta pyöreät kuin siian renkaat: »Voi kauhistus. 
Tuolla alhaalla on nyt se semmoinen ryssän väntrikki jo
ka meille huutaa ja viittoilee». Emma työntää tähystys- 
kiikarin veljelleen ja käskee tämän laskeutua edellä. Alas
tulo on hidastaja vaivalloista. Kaikki jäsenet vapisevat ja 
paljaat varpaat puristuvat kouristuksenomaisesti puola
puiden ympärille.

Lopulta ovat tenavat maan pinnalla ja käyvät jahkail
len tuomiolle venäläisen upseerin eteen. . . Kaikenlaiset 
kauhukuvat vilisevät aivoissa ja kuumeisesti he kokevat 
etsiä vastausta, että minkälainen rangaistus heitä kohtaa? 
Yhden asian Emma tietää kuitenkin varmasti: että lopuk
si tuo mies lyö hänen ja hänen veljensä pään mäsäksi 
puun runkoon. Se on niin karmea kohtalo ajatella, että 
Emmalta pääsee poru. Samassa hänen veljensäkin yhtyy 
siihen ja yhteen ääneen he poraavat oikeata sudenkolloa. 
He katuvat kovasti ja pelkäävät vieläkin enemmän.

Venäjänmaan upseeri seisoo tenavien edessä ja puhuu 
tuota merkillistä molokotustaan. Hän tietää etteivät nuo 
lapset hänen puhettaan ymmärrä ja siksi hän yrittääkin 
saada äänensä niin lempeäksi kuin suinkin. No eihän täs
sä ole mitään hätää. Upseerin ääni tuntuu aivankuin vä
rähtelevän ja aina välillä hänen suustansa tulee hyvän
tahtoinen naurahdus. Ja tottapa tenavatkin lopulta älyä- 
vät, ettei tässä vielä ole kuoltu ja sudenkollokin tyreh
tyy. Vain niiskaisuja kuuluu silloin tällöin.

Venäläinen ojentaa kätensä ja saa kiikarinsa Onnilta, 
joka häjympänä sai tehtäväkseen saattaa se omistajalleen. 
Sitten Venäjän mies taputtaa ystävällisesti poikaa ja tä
män sisarta päälaelle ja tuntuu puhuvan lempeitä sanoja.

Arkaillen ja taaksensa vilkuillen tenavat häipyvät tor
nin juurelta. Villieläinten lailla he ovat joka hetki valmii
na juoksuun, jos tuo mies sattuukin muuttamaan mielen
sä. Mutta mies alkaa kiivetä torniin eikä näytä aikovan
kaan lähteä takaa-ajoon. Puiden suojaan päästyään he 
kuitenkin varmuudeksi panevat juoksuksi.

Keisarin Torniin eivät Tallilan sisarukset tämän jälkeen 
enää koskaan kiivenneet. — Ajan kuluessa torni sortui ja 
muutaman vuoden päästä ei paikalla ollut muuta kuin 
jokunen sammaloitunut hirsi. Sillä tavalla — vähitellen — 
päättyi Keisarinvalta Hirviperällä.
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Senja Puukkoniemi

Kohosi koti komea, tehtiin talo toisenlainen, jolle 
vertaa ei näillä main, kilpailijaa ei konsanaan.

Palvelutalo paikanpäällä, suojan antaa suosituim
man iäkkäille ihmisille, ehtoopuoleen ehtineille, viisaasti- 
kin vanhenneille.

Nyt on vuosi vierähtänyt, tapaus jo taakse jäänyt, 
kun taloon ennätti ensimmäiset, asukkaatkin aivan uudet.

Vielä oli varaa valita, etsiskellä ensimmäistä, tai 
pesäpaikkaa perimmäistä, tämäkö vai tuoko tuosta, 
viisaasti kun valitseisin.

Tänne paistaa paremminkin, aurinko aivan aamus
ta asti, vai tuoliako istun iltasella, katson kun aurinko 
länteen laski.

Silloin oli talossa tilaa, varan vaikka valitakin, 
miettiä ja tuumiskella, miten viihdyn, vaihtaessa, vanhan 
tuvan tutuksi tulleen, aivan uuden uutukaiseen, ta voiI- 
taankin toisenlaiseen.

Vähän vaan päiviä vierähti, talo tuli täyteen asti, 
isäntääkin ikämiestä, emäntääkin ehtiväistä, huomaavais
ta huolen pitoon, sitten vielä yksin jääneet, ja ikäneidot 
itsekseen.

Nyt on talo jo tavoillaan, asettunut uomiin uusiin 
väki vaikka vanhentunut, kovasti on kotiintunut, taloon 
varsin viehättävään.

Ei muistu meno maailmalla, olo, elo, entisissä, 
asunnoissa ahtahissa, kauempana keskustasta, syrjäkylillä 
syvillä, pahoillakin perukoilla.

Mikäs nyt on ollessa, seurassa sakin sopuisan, jou
kossa ratki riemullisna, nauravan ja nuorekkaan.

Kiertää kerhot kaikenlaiset, opinahjot ajan mukai
set, opitaan jotain aivan uutta, vanhojakin verestellen.

Siellä vanhakin virkistyy, unohtuu huoli huomi
sesta, vaikka vähän väsyttääkin, uni kaikkoaa kokonaan.

Niin kuin torstai tuokiotkin, jossa kuullaan kum
paisetkin, onko varaa valitella, onko syytä syytöksillä, 
tai luvassa vallan uutta, josta kuullaan kuulumiset, tai 
tiedoitukset taulullakin.

Toiminta työtuvassa, siellä aivan ahkerasti, rukit 
hyörii hyristen, kangas puissa paukutellen, kotoisesti ko
listellen, syntyy matot mainioimmat, ryijyt, raanut rai- 
taisemmat, värejäkin vaihdellen, varaa vaikka valikoiden.

Kaita sekä kaulaliinat, syntyy käsissä kätevissä, 
Ai nälän väen askareena, kylän tyttöjen työntämänä.

Narukassit narisevimmat mukavammat mukana ol
len, täällä syntynsä saivat, kurssityönä tekaistuina, ohja
tessa oppineiden, toki taidon taitajien, omissaankin 
onnistunein.



Ompelutaito oivallinen, saamaksilla sattuvasti, tiet
tävästi taidollisen, opastajan ohjatessa.

Ohella myöskin olkitöitä, oljen korsista koreista, 
suorista ja silaisista, näyttelyihin nähtäväksi, koristeeksi 
kukin kotiinsa.

Entä sitten tuohityöt, nekin täällä valmistuvat, syn
tyvät soreissa sormiloissa, hyppysissä hyvien miesten.

Veistelty on veikeästi, lintulautaa laudan päistä, 
kottaraiselle kotia kevääksi. Sitten ne mainiot aluset, 
kahvipannujen pitimet, koristellut kaunihiksi, maalattu
kin mieluiseksi.

Ompahan touhua talossa, tehtäviä tekijöille, mo- 
nenlaistakin laatuansa, ei toki jouten ollen, aika kulu 
kuulostellen, vaan työhön käydessä käsiksi, vaikkapa jou
kon jatkona, tai vaan perän pitäjänä.

Myöskin pysyy virkeänä, eipä mieli maassa makaa, 
kun osallistua oivallettiin, kaikkeen talon tarjoamaan hu
viin sekä hyötyyn hyvään, saadaan kuntoa keholle, vai
voistakin valitellen, kipeymistä keskustellen.

Norjistuvat jäykät paikat, pikkukivut kaikkoavat, 
hoidossa hyvän hoitajan, opin saaneen ohjatessa.

Kehon kunto ei yksin auta, myöskin mielen mukai
sesti, täytyy ilon viritä, leikinlaskun leiskahdella.

Tottahan talossa tarjolla, toki muotoja monia, jol
loin levätään leikitellen, rentoudutaan rehevästi, vieras- 
käyntejä viljellen, juhliakin järjestellen, nimipäiviä nimen
omaan, syntymäpäiviä syyllä suuremmalla.

Pistääntyvät pitäjältä, piirit, kerhot ja yhdistykset, 
tuovat sieltä tuulahduksen, asioista unohtuneista, ja aivan 
ajankohtaisista.

Perjantaina puheenpitäjät, saapuvat aivan saama
miehet, vieraat vallan veljelliset, tuttavat tutuksi tulleet.

Viritetään virsilaulu, sanan sattua sydämeen, isäl
tämme ikuiselta. Luojaltamme luotujensa, Herralta kaik
kivaltiaalta,

Ompahan talossa toimintaa, vielä ei kaikki kerrot
tuna, osattuna ei ollenkaan, kuinka on säännöt säädetty
nä, johtopuolikin johdettuna, että aina ajallaan kaikki 
tapahtuis tavallaan.

Tarvitaan sakkia siihenkin, tekijöitä taitavia, huol
tajia huolenpitoon, väkeä vähän joka paikkaan.

Kaari kaartui kaunihisti, Ainalan arjen ylle, sinne 
keitaat kirkkaimmat, sinne kiteet kirvonneet, muistot 
vuoden varrella sattuneet, jäivät unhoituksenko alle.

Ei, muistojen myötä nyt jatkamme matkaa, vuosi 
kulunut on ehtoisa eräs, mitä toisin sattui, sen korjaam
me nyt, osa ihmisen on elää ja jatkaa. 29
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VIRTOLAISIA
VILJO KORVENAHON maatalouskonekor- 
jaamo on toiminut Kiliin Auto Oym piha
piirissä 1960 alkaen. Työt koostuvat pääasias
sa takotöistä, maa- ja metsätaloustraktoreiden 
korjauksista. Vapaa-aikanaan Viljo Korvenaho 
tuntee läheisiksi harrastuksiksi sotaveteraani- 
työn ja talvisen pilkkionginnan.

E. GRANIT & KUMPP. pitää Sampolan teol
lisuusalueella 10 kk:n korukurssia. Kurssilla 
on poikia 26 ja he tekevät pääasiassa harjoi
tustöitä. Yrityksen pääpaikka on Helsingissä 
jossa ovat tai teilijat ja jossa mallit suunnitel
laan. Markkinat kaikkialle maailmaan.

HERRASKOSKEN PUUTARHAA hoitelee 
Lahja Ainasoja ja on tehnyt sitä 1964 alkaen. 
Kasvihuoneessa hän kasvattaa taimia, seson- 
kikukkia ja tomaattia. Ulkona mansikoita ja 
vihanneksia. »Herraskosken torilta», kuten 
omistaja sanoo, käyvät kirkonkyläläiset nou
tamassa puutarhatuotteita.

VASKUUN SAHA JA MYLLY toimii 
paikalla, jonka historiaa muistitieto ei täysin 
pysty selvittämään. Työnjohtaja Rantanen 
kertoo sahalla suoritettavan rahtisahausta, ei 
lainkaan vientisahausta, ja viljan jauhatusta 
myllyssä. Mylly on rakennettu nykyiseen 
asuunsa 1942. Asiakkaita käy mm. Kurjen- 
kylästäja Vaskivedeltä.



YRITTÄJIÄ

NIEMEN PUUTARHASTA Ohtolassa on 
huolehtinut Kalle Niemi perheensä kanssa 
1946 alkaen. Puutarhasta voidaan saada kaik
kia puutarha-alan tuotteita. Talviaikana kul
jetetaan tuotteita 3 - 4 päivänä viikossa Vir
tain lisäksi Ähtäriin ja Ruovedelle.

ESKO SAARIMÄKI on Toisvedellä van
hassa meijerissä palvellut oman ja lähipitäjien 
autoilijoita kolari- ja maalausasioissa. Työtä 
Saarimäen korjaamo saa myös virtolaisilta 
autoliikkeiltä. Esko Saarimäki kertoo pitä
vänsä tuulilaseja runsaasti varastossaan voi
dakseen palvella hyvin asiakkaitaan. Nykyi
sissä tiloissa koijaamo on toiminut 4 vuotta, 
sitä ennen 7 vuotta Heinäperällä.

HUGO SALMEN PUUSEPÄNLIIKE toi
mii Rantakunnalla. 1961 alkaen Salmi on 
palvellut oman pitäjän rakentajia tehden 
oven ja ikkunan karmeja. Myös ympäristö- 
pitäjistä on hankittu tarpeita häneltä. Työn
tekijöitä 1-3.

ILMARI LEPPÄMÄKI Vaskivedeltä tekee 
sepän töitä jo kolmannessa polvessa. Nykyi
sin kengitetään vuosittain n. 20 hevosta. Se
pän työn ohella hän hoitaa huoltoasemaa, 
joka on ollut toiminnassa 8 vuotta.



HEIKKI SUNT1LA on harjoittanut leipo- 
motointa yli 8 vuotta Virtain Kirkonkylässä. 
Työvoimaa on 7 henkilöä. Markkinointi ta
pahtuu pääasiassa oman kunnan alueella.

VIRTAIN PUUNJALOSTUS Siekkisissä on 
toiminut 18 vuotta. Yritys tekee kaikkia 
puusepänalan tuotteita ja myy lastulevyä. 
Markkinointi etupäässä oman kunnan alueel
la ja Tampereen talousalueelle. 3 työntekijää.

Puttoslammen rannalla on TAPANI KORON 
omistama Harjun Sementtivalimo, joka on 
ollut hänen omistuksessaan 1960 alkaen. 
Putket ja rengasta vara markkinoidaan pää
asiassa omaan pitäjään. Muualle Suomeen 
viedään alihankintatuotteita.

VAINIONPÄÄN SAHA valmistaa saunoja, 
kesämökkejä ja puutaloja »avaimet käteen». 
Tuotannosta menee vientiin noin 85 %. 
Viennin osuus kasvaa edelleen.



YHTYNEIDEN PUKUTEHTAIDEN ulkoi- 
lupukinetehdas toimii Sampolan alueella. 
Työntekijöitä on n. 90, joista osa koulutettu 
omilla ammattikursseilla, jollainen syksyn ai
kana on ollut käynnissä. Työvoiman puute 
johtuu paikkakunnan asuntopulasta. »70 - 80 
% tehtaan tuotannosta viedään mm. Ruotsiin, 
Neuvostoliittoon, Norjaan, Sveitsiin ym. Alp
pien maihin», kertoi tehtaan käyttöpäällikkö 
Korpela.

TAUNO MÄKISEN AUTOKORJAAMO on 
toiminut 1966 lähtien Kotalassa. Korjaamo 
suorittaa kaikkia autokorjaamoalan töitä 
moottorikorjauksista pelti- ja maalaustöihin, 
myös maatalouskoneita kunnostetaan. Asiak
kaita käy n. 30 kmai etäisyydeltä. Auto
kannan lisääntyminen turvaa täystyöllisyyden,

r

Aarto Vaali Jäähdyspohja

Ylimyksen paja Äijännevalla



Anja Ylä-Soini

Vanhoja
sääennustuksia

TAMMIKUU
Tammikuun tasaiset päivät maaliskuulla maksetaan.

1. Jos on usva uunna vuonna, niin on halla heinä
kuussa.

6. Jos loppiaisena on metsä hyyteessä, saadaan 
hyvä ohravuosi.

7. Knuutin knuppi, joulun loppu, tappi taskuun.
15. Siviän päivänä ei saa silmiäänkään pestä, ettei

fulis pahoja silmätauteja.
19. Kun on helppo Henrikki, niin on paukku Paa

vali.
HELMIKUU
Helmikuun toinen silmä vihasta vinkuu, toinen vettä 

vuotaa.
1. Riitun päivästä rikka sijaansa hieroo.
2. Kevättä kynttilämessusta, syystä Uolevin päi

västä. (H. Florinus 1702)
15. Sipristä sika seinustalle.
25. Matti puhteet tuo, Matti puhteet vie. 
MAALISKUU
Jos ei maalis maita näytä, niin ei huhtikaan hu
mauta.

1. Oudottie rikan peittää, kaksi avaa.
8. Kun Vilemo kovin vinkuu, silloin otto vettä 

oksentaa.
9. Milloinen ilma on Marttyyrina, sellainen sää on 

neljäkymmentä päivää peräkkäin.
17. Jos Kerttuna sataa, eivät juurikasvit sinä vuon

na menesty.
21. Tasan yöt, tasan päivät, tasan kaksi jalkaistani, 

sanoi kurki, kun päiväntasauksen aikaan liik
keelle lähti.

25. Maariana reet naulaan.
HUHTIKUU
Huhtikuun jäätä ja pikkulapsen "peppua” — ei ole 
kumpaankaan uskomista.
10. Jos kiirana kiristää niin Helkana helistää.
11. Pitkäperjantain pohjatuuli vie marjatkin ke

väällä.
13. Mitä päivä pääsiäisnä, sitä sää sären kutuna.
12—14. Jos suviöinä kylm,ää, kylmää vielä neljä

kymmentä vuorokautta yhteen menoon.
14. Tiburtius maat näyttää, tiet tukkii, ojat täyttää. 
17. Eljakselta kurjet tulevat ja västäräkki tulee kur

jen siiven päällä.
23. Yrjö pellolle auran kantaa, Markus käelle kielen 

antaa.
24. Ei ennen Alpertiinan päivää ole kiirettä kalas

tamaan,

TOUKOKUU 
Toukokuulla tomahuttaa

1. Vappu varsat valjastaa kesän keikkuvan etehen.
3. Ristin päivänä rimahtaa kalamiehen kattilassa.

11. Jos Mamertuksen yönä kylmää, niin kylmää nel
jäkymmentä yötä sen perästä, vaikka keskellä 
kesäsydäntä.

18. Kelmi kesän nimi, joka ennen Erkin päivää 
tulee.

22. Helatorstai on niin iso juhla, ettei maan ruoho
kaan silloin kasva.

KESÄKUU
Kesäkuussa kesä tulee, tulkoon vaikka mistä.

1. Nikoteemus niuskuttaa kyntöruunalle apetta
kehnona kesän tulona.

1. Kun on helle helluntaina niin on pakkanen 
Paavalina.

6. Kustaa lehmät metsään laskee.
8. Kun kolminaisuuden päivänä sataa silloin kun 

kirkko väkensä purkaa, sataa koko viikon.
12. Jos ennen Eskoja paarmat laulaa niin Pietari ne 

pussiin pistää.
24. Joulusta päivä kääntyy isännän puolelle, 

juhannuksesta rengin puolelle.
29. Talvi jouluksi joutuu, kesä Pietarin päiväksi.
HEINÄKUU
Heinäkuussa heilahtaa.

2. Maaria haravat hakee, piiat pientarelle kutsuu.
12. Hermannista heinään, Jaakosta viikate seinään.
19. Kun Saara kastelee kinttunsa, sataa seitsemän 

viikkoa.
25. Jaakkona jalalla, Uotina orrella.
ELOKUU
1Ö, Pääskyset Laurista laumaan.
11. Susanna katsoo perunan juureen. (Virrat)
15. Marjatan päivänä jo Siikanen käen kurkkua

kuivaa.
19—20. Maunu ja Samuli kylvävät vanhalla,

Pärttyli ja Loviisa uudella.
24. Perttuna halla pensaassa.
SYYSKUU
Syyskuussa kun lehti lähtee niin maaliskuussa keli 
loppuu.

4. Mooseksen päivänä pitää olla kylväjän koura 
kiinni.

14. Ristiltä nauris kuoppaan, härkä aittaan, kala 
karhiin, peura kynteen.

29. Mikkelinä ämmät pirttiin ja nauriit kuoppaan. 
LOKAKUU
Jos lokakuulla ei tule talvi, niin ei se tule marras
kuullakaan.

7. Riitta vesittelee, niin vesittelee viikon.
8. Simo siltoja tekee, jotta Martti maalle pääsee.

MARRASKUU
Jos marraskuun talvi menee pois, on kynttilään 
saakka huonoa talvea.
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Virtain Seuran kuulumisia Väinö Koro

Virtain Joulun sivuilla on jo useampana vuotena ollut 
tapana tuoda julki seuran toimintaa. Tapa on ehkä mu
kava siksikin, että myöskin ne virtolaiset kotiseututyön 
ystävät, jotka eivät asu paikkakunnalla, voivat todeta 
ettei kotiseututyö Virroilla ole kuollut nykyajan kiiree
seen.

Kitusen Museo on ollut auki jokaisena päivänä kesä
kuukausien aikana ja kävijöistä kirjoitti vieraskirjaan ni
mensä 3 100. Kesän aikana valmistui myöskin maisteri 
Vuokko Kivisaaren kaavailun mukaan museosta esite, 
joka käännettynä useammalle kielelle paremmin palvelee 
siellä kävijöitä.

Vanhan-Ruoveden historian II osan valmistuttua tuli 
eteen Virtain oman historian kirjoittaminen. Tunnettu, 
seuran entinen pitkäaikainen puh. johtaja op. Sauli Perä
lä onkin historiatoimikunnassa mukana ja kirja saanee 
alkunsa lähiaikoina.

Tampereen seutukaavaliiton pyynnöstä on Seura teh
nyt oman ehdotuksensa virtolaisten rakennustaiteellisten 
kohteiden suojaamiseksi. Ehdotus sisältää kolmisenkym
mentä erilaista kohdetta.

Seuran piirissä on kauan elätetty ajatusta saada Laka- 
rinharjun ulkomuseoon suuri virtolainen asuinrakennus, 
joka samalla palvelisi leirintäalueen tarkoituksia. V—68 
Virtain Seura sai vastaanottaa lahjoituksena KOPdta 
Rajalahden talon ja niin alkoi virtolaisen kotiseutuväen 
haave toteutua. Mikäli Rajalahti parin vuoden kuluttua 
näkyy Lakarinharjun maisemassa seuranaan tuulimylly, 
aitat ja savusauna, on se kokonaisuus jollaista saamme 
lähipitäjistä etsiä.

L.S.

HONGAN
TESTAMENTTI

Seisoo kankahalla valtahonka 
juurin maassa, latvus päivää päin.
Vieri yllään moni pilvenlonka, 
kulki myrskyt tuimin rajusäin.

Toki leijui lieto läntinenkin, 
vieri lauhat, herkät kevään kuut.
Heelmää kantoi suven heUä henki, 
rauhanvirren soitti kankaan puut.

V ielä seisoo, yllä metsän nuoren, 
honka, rosokylki, lakkapää.
Lapsillensa sanomaansa suoden 
oksillaan se tuuleen humajaa:

»Paljon on, joll’ ei oo arvoo mitään, 
tyhjän pyyntöä paljon, paljon on.
Herkin kumarretaan länteen, itään, 
kaikkiin tuuliin suostuu juureton.

Kaksi vain on suuntaa totta, aitoo 
ohjaamassa kasvuun parhaaseen. 
Korkeinta on elämisen taitoo : 
juuret maahan, kaipuu taivaaseen.»

1. Kesää keyriin, syksyä jouluun, talvi vasta 
Tahvanasta.

11. Marttina makkaroita, Martti-piispana lampaan 
päätä.

25. Kaisa lampaat keritsee.
JOULUKUU
Kun joulukuussa kovat pakkaset, niin pakkanen 
kuolee pian pesäänsä.

6. Nikolaus nitoopi kiinni.
13. Lutun yö, Annan aatto, kukko kolmesti ovelta 

putoaa.
21. Hyvä Tuomas joulun tuopi, sakka-Nuutti pois 

sen viepi.
21. Päivän kun pesäänsä kylmää, joutaa turkki 

myydä.
25. Joulu tulee, joutaa kyllä, avaa portti, anna tulla.
26, Talvi Tahvanan takana.

Tyyne Isomäki

Mä unta näin 
kun tuhat päin 
kulki kansaa väeltä in 
murhemielin kulkeissain.

Alttarilla tietä Herran 
lupasimme kulkea.
Ethän hylkää meitä? 
Kuljemme harhateillä.

Ote valo oppaanamme 
määränpäähän tulemaan. 
Että saamme Karitsalle 
kiitosvirttä ylistää!
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Vanhat

valo -
Kivelän postilinja-auto 

Virrat — Pihlajavesi

kuvat

Vaskiveden kansakoulu v. 1928

kertovat
Tässä pitkässä ladossa säilytetään edelleen Vaskiveden 
"ylpeyttä” vanhaa kirkkovenettä, Tyrkön venettä. Nimi 
Tyrkkö on maalattuna veneen keulaan. Maanvilj. Svante 
Poukka on kirjoittanut ansiokkaan tutkielman Virtain 
kirkkoveneistä. Valok. keväällä 1945 Väinö Tuomaala



Vrtaiit, yleinen Osuusliike r 1.

Huvilassa piti kauppaa 
Edvard Mäntynen v:sta 1887

Ei mitään uutta auringon alla. 
Toisveden tytöt maksissa v.1908
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»Helium»

POIS
Tuisku heittelehtii edelläni talvenkovalla tiellä, on hyvä 
päästä hetkeksi hiljaisuuteen ja olla yksin maisemaa 
lakaisevassa lumisateessa. Valkeat sarat harmaine aita- 
pylväineen tien ohessa antavat tuulelle tilaa esittää pyör- 
repiruettejaan ja syöksyä sitten suin päin keinuttamaan 
kuusimetsää. Tämä tie on minulle näinä aamiaistunteina 
ainoa mahdollisuus ja aika rajoittaa matkan. Puoli tuntia 
tai kolme neljännestä yksin tuulessa, ei — vaan tuulessa 
tuulen ja ajatuksieni kanssa, kuitenkin valjastettuna 
arkipäivään.
Tahtoisin lähteä jonnekin kauas. Saappaitteni korot tien 
pinnassa sanovat poispois - poispois. Tien vierellä 
on harju, Itsetietoisia mäntyjä kasvava avara selänne, 
josta näkyy kylään ja metsiin yli järven. Tahtoisin 
nähdä kauas, tahdon nousta harjulle, vaikka sinne 
johtaa vain latu, joka rikkoutuu jalkojeni alle rumaksi, 
loukatuksi. V ahva huurteinen tuuli puhaltaa vastaani. 
Päivän mittaan tutut ihmiset tuttuine ilmeineen tulevat 
luokseni ja menevät ohitseni kuin tuo tuuli. En ole 
hippi-nuori enkä epäsosiaalinen yksilö, mutta tahtoisin 
lähteä. Jonnekin - kesään ja aurinkoon.
Hengästyneenä nojaan harjun laella mäntyyn. Se ei 
välitä ajasta, se seisoo tuulessa ehkä vielä vuosikym
meniä. Se täyttää tehtävänsä, on puuna suora ja ryhdi
käs puu. Entä minä? Tiedän halveksivani työtäni. 
Kiedon ympärilleni kotilon rohtimisesta langasta, työn- 
harmaasta, harrastusvihreästä ja ihmissuhteiden sinisestä 
ja punaisesta langasta. Väliin kehrään lisää lankaa, väliin 
elän kuin toukka odottaen silkinhohtöisten siipieni 
valmistumista. — Kuinka oikeassa ystäväni radikaalit 
olivatkaan halutessaan tasa-arvoista, uutta yhteiskuntaa. 
Ja kuinka väärässä he ovatkaan luullessaan sen toteutu
van. Heidän vallankumouksensa jälkeen olisi yhä lah
jakkaita ja vähälahjaisia, johtavia asemia ja aliarvos
tettuja palvelutehtäviä. - Hetkiseksi unohdun yhdeksi 
hiljaiseksi puuksi harjulle. Männyn vierellä on hyvä olla 
aivan hiljaa. Sitten autojen melu tiellä herättää minut 
tietoiseksi odottavista, mitättömistä velvollisuuksistani. 
Jatkan kulkuani lumessa harjun laella. Näen helmikui
sen, lumisen kylän ja sen takana metsiä. Onko tämä 
»arktista hysteriaa»? Tahtoisin lentää vastatuuleen, läm
pimään etelään. Siellä on turkoosin värinen meri ja 
auringonlämpimä hiekkaranta. Ihmisten kieli olisi outo, 
se ei kertoisi minulle mitään odotuksista, virheistä, 
mahdollisuuksista. Saisin unohtaa kaiken tuon hetki
seksi, kuin lapsena kouluhuolet lukiessani Aku Ankkaa.

Lumi käy syvemmäksi, harju päättyy loivaan rinteeseen 
ja tuttuihin omakotitaloihin. Edessäni on tasainen tie, 
kulkureitti toisten luo, päivä loppuun heidän kanssaan 
samoissa turvallisissa puitteissa. Tämäkin päivä on 
ainutkertainen, tälläkin päivänä kannattaa yrittää. Enää 
hetken ehdin tahtoa jonnekin pois, etelään, tai lapsuu
teni huolettomille mansikkamaille. Pyry on muotoillut 
tienvieret uudelleen loivin vedoin poikki ajokaistojen. 
Pian tulee keltainen auto ja auraa aallokon sileäksi, 
unohduksiin.
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Jukka Varha

MITEN YSTÄVYYS SYNTYY?
Olipa kerran Jussi-niminen poika. Hän sai kirjeen 

Ilpo-nimiseltä serkultaan. Ilpo lupasi tulla kesällä käy
mään heillä, mutta Jussi ei halunnut nähdäkään serk
kuaan, sillä Jussi oli perheen ainoa lapsi ja hän oli tottu
nut määräämään kaikki asiat.

Päivät kuluivat ja kuukaudet. — Tänään olisi se kama
la päivä.

Upo ja hänen äitinsä saapuivat. Mutta Jussi pinkaisi 
omaan huoneeseensa niin lujaa, ettei varmaan ollut ikinä 
niin kovasti mennyt niitä rappusia ylös.

Ilpo ihmetteli Jussin kamalaa käytöstä, ja hän meni 
arasti Jussia tervehtimään. »Hei Jussi!» hihkaisi Ilpo 
muuta sanaa sanomatta. Jussin vastaus oli seuraavanlai
nen :»Kyll sä saat täällä mun huoneessa olla, mutta 
pidäkin ne mämmikouras irti mun kapineista». »Ky- kyl- 
kyllä», vakuutti Ilpo vähän säikähtäneenä.

Ilta saapui kummankaan toisilleen puhumatta. Tuli 
nukkumaanmenon aika. »Jussi, Ilpo saa tulla nyt sinun 
viereesi. Onko selvä?» »Eikä ole. Minä en ota viereeni 
tuollaista lannalle haisevaa maatoukkaa». Molemmat oli
vat jo nukkumassa. Ilpo lepäsi aivan rauhallisesti, mutta 
sensijaan Jussi uhki ja puhki melkein sängyn alla. Mutta 
yhtäkkiä »Hei Jussi! Leikit äänkö tyynysotaa?» »Mim- 
mosta se semmonen tyynysota on?»- Hetkeä myöhem
min tyynysota pyöri kuin ruletti, ja niin pojat nauroivat 
itsensä melkein kahteen säkkyrään ja väkkyrään. Äidit 
hätääntyivät ja riensivät yläkertaan, pian hiljaisuus. Ja 
pojat sukelsivat sänkyyn kuin sisiliskot.

Sen jälkeen Ilpo ja Jussi ovat olleet parhaimmat ystä
vykset, eikä heille ole tullut yhtään sanaharkkaa.

PIPSA

Hiihtomatka Lakarin- 
harjun kautta

Mieleeni muistuu eräs keväinen ilta muutama vuosi 
sitten. — Aurinko alkoi jo laskea taivaanrannan taa, 
kun lähdin siivoustalkoisiin Lakarille. Näin kaukaa, että 
siellä oli jo talkoot täydessä vauhdissa, joten kiirehdin 
askeleitani. Oikaisin Kirkkosillalta, siitä tulee lyhyempi 
matka.

Keräsimme monen kymmenen nuoren voimalla risuja, 
oksia, keppejä ja kaikkea muuta törkyä Lakarin rin
teestä ja järven rannalta.

Värttuneemmat sytyttivät kokkoja sinne tänne.. Kan
noimme niihin kasan kerrallaan risuja, jotka alkoivat 
heti ritisten ja räiskyen palaa. En malttanut aina lähteä 
heti pois lehahtelevien liekkien viereltä, vaan jäin het
keksi katselemaan punakeltaisia liekkejä, jotka niin kau
niina kuvastuivat ilta-auringon punertaman järvenpintaa 
vasten.

— Pari tuntia vierähti kuin siivillä puhdistaessamme 
ympäristöä.

Aivankuin palkaksi saimme kaikki coca-cola-pullon ja 
pätkän makkaraa, jota aloimme paistaa nuotiolla tikku
jen nenässä. — Se maistui hurjan hyvältä savunma- 
kuinen makkara ja makea coca-cola.

Oli niin rauhallista. Jotkut söivät makkaraansa, jot
kut vielä pasloivat. Käristyneen makkaran haju tunkeu
tui sieraimiin. Vain nuotioitten ja kokkojen loimuna ja 
oksien ritinä kuului tyynessä illassa.

— Kaiken tuon muistan, kun olen hiihtomatkallani 
noussut Lakarinharjulle.

Toisella puolen harjua näkyy edessäni lumen peittä
miä. metsiä, Siekkisjärven kolme etelänpuoleista lahtea 
kauniine saarineen. Jostain pistää esiin niemenkärki, 
jossa suuret puut seisovat ylväinä katsellen pilkkimiestä, 
joka hymy suupielessään narraa kaloja.

Katsoessani alas toiselle puolelle näen siellä Katigas- 
järven, joka tasaisesti supistuu toisesta päästä kapeaksi 
joeksi. Järven kummankin puolen on huviloita, toisella 
myös maalaistaloja ja peltoaukeamia, jotka nyt ovat vah
van hangen peitossa. Lakarin puoleisella rannalla on 
turvekattoinen savusauna, leirintäalueen kahvinkeittoka- 
tos, kioski ja toimisto, muutama pyöreistä hirsistä ko
koonpantu aitta, joita matkailijat kesällä voivat vuokrata 
loma-ajakseen. Kaksi vuotta sitten valmistunut raken
nus, joka käsittää kylpy- ja ruoanlaittotilat, on heti har
jun alaosassa. Hieman kauempana on leirintäalueen oma 
sauna, joka myös on tehty pyöreistä hirsistä.

Harjulla, jossa seison on kaksi vanhaa hirsiaittaa ja 
upea tuulimylly, jonka ovi näytti nytkin olevan auki. 
Hieman alempana on suuri kivi, joka osaltaan sekin 
kaunistaa maisemaa.

— Mieleeni tulee väkisinkin ajatus kesästä; ilta tuolla 
laiturilla syöden jäätelöä, ulkomaalaisia turisteja, iloisia 
lapsia leikkimässä rantahiekalla, värikkäillä kumipatjoil- 
la loikovia ihmisiä ja kauempana harjun rinteellä vih
reiden mäntyjen lomissa iloisen värisiä telttoja ja nau
ravia ihmisiä.
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Jotkut soutelevat järvellä ja ottaval ralok/aia taus
tanaan Pdlobdrj/m jyrkkä rinne. — Vieno iltatuuli 
pyyhkii järven pintaa ja saa aikaan, liplattavia laineita, 
jotka kevyesti törmäävät rantahiekkaan.

— Maisema on kaniiis näin talvellakin.
— Annan snksieni luisua alas rinnettä. Vauhti kiih

tyy harjun alaosassa jalaskiessani jäälle vauhti on hurja. 
— Toivon kesän saapuvan yhtä nopeaa vauhtia. . .

Marja Rautalahti

VU ORENRAKENTAJA

Ensin hänellä oli matkasauva,
- nuoruus vihreä ja tuore—
Hänen piti kulkea vuorille miettimään, 
sittemmin elämään.
Matkalla petti hänet aika
- ja sauva, se häipyi ties minne — 
ja äkkiä oli miehellä käsissä lapio,
- työlapio, puuta ja rautaa.

Silloin hän tiesi:
V uori pitää luoda itse
- vuori yli toisten vuorien,
oma vuori, jolle päivä paistaisi
kauemmin kuin naapureille.

Multakerrokset, parhaiden vuosien summat,
- ja illansuussa hän istuttaisi
vuorenrinteelle kukkasia
ja pensaita tuulien soiteltavaksi- 
Niin, joskus, velanmaksujen jälkeen,.. . 
Nyt jos huilaat hetken
eukko huutaa ihmeissään:
- Miksi istut laiskana mies?

Joskus hän toivoo
melkein tiedostamattaan
että myrsky veis eukon
ja lapion hiiteen —

Leena V enäläinen

KAR TTAPALLO

Karttapallo pyörii,
pyöritän sitä kädelläni,
maat vilisevät silmieni editse, 
suuret ja pienet maat, 
meret, saaret ja mantereet, 
kaikki ne vilisevät silmissäni.
Pyöritän palloa yhä kovempaa 
pyöritän, kunnes käteni väsyy.
Nyt en pyöritä enää, 
vauhti hiljenee.
Pallo pysähtyy.
Maat pysähtyvät,
meret saaret ja mantereet pysähtyvät, 
nyt näen kaikki selvästi.
Enää ne eivät vilise silmissäni.

ja antaisi huulille huilun 
ja soitontaidon 
ja käteen sen jo 
sammaloituneen matkasauvan.

t

i
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RUKOUS

Onhan isän nimi sulia, 
rikokseni unhoita.
Anna armovirran tulla, 
uskon taimi virvoita.

Auta tuomiosi alta 
langennutta lastasi. 
Vihmo veri Golgatalta, 
pese minut puhtaaksi.



SEPÄ:

SE SUURI HAUKI
Se oli silloin suurena vesikeväänä, kus se Vähä-Kaksperän 
laharessa vesi nousi airan ohi niitylle, siinnäkin, jossa 
talavitien veräjä on siinnä airassa. Siihen niityllen tuli 
hyvvää haukivettä. Masa arveli, että tohon ne ny havvet 
nousee kutteen, tälläämpä rysän siihen. Oikein Masa ar- 
vasi. Se iso emähauki lähti liikkeelle Tiaisenlinnan ja Kol- 
mikouran välisestä syvänteestä mennäkseen kutteen syn
tymäsijalleen juuri Vahä-Kaksperrään. Ui veräjästä niityl
le loiskotteli siellä ja kaaresti leikkispäiten pikku hau
kien kanssa. Tohauttipa viimmein Masan rysäänkin. Nie
lut siinnä halakesi, kaks vannesta jäi kaulapannaksi ja hä- 
rissään se sieppasi vielä perävanteen suuhunsa. Ja sitte se 
alako peuhaaminen; rysänpaalut irtosi ja rysä päässä ja 
pää rysässä hauki syöksähteli, ryykäili tuluvaniityllä. 
Osupa Masakin siihen hättään ja hönäsi kohta tapauksen, 
että siinnä ny o, se jota olen orottanu ja kaivannu. Ja ei 
muuta kul liemeen vaa ja kiiruusti sulukemaan veräjä. 
Onneksi oli kirves mukana, se amerikkalainen leitsi, — sen 
kanssa peron kimppuun. Ei niitä rysänriekaleita ennää 
ollu paljo sen elävän ympärillä, ei ne mennoo haitannu. 
Poikkiselekään Masa sai usean kerran kirveen teräpuolel- 
la lyötyä, muttei otus ollu tassallaan.

Hiki siinnä kihosi ottalle, vaikka kylyrnässä kevävve- 
ressä meurututtiin kus saallis näytti saavuttamattomalta. 
Muisti Enkvistin keluvehkeen ankkuroineen, tarkisti, että 
veräjä on varmasti kiinni. Hakkeepa ankkurin ja lyö sen 
pahhuuksen kittaan ja keluaa sen maalle. Haukipa arvasi 
Masan aikeet. Se tunki kiilamaisen kuononsa veräjäpuiren

välliin. Ne anto vähän periksi. Kun Masa oli hakannu sen 
sellään sahan terälle ja kus se hetken erestakasi kihinutti, 
niis se sai sahattua yhyren puun poikki ja ankkuria raa
haava pyytäjä näki vaan kovan loiskahruksen ja valtavan 
vanan, kuh hauki meni syvemmille vesille.

Muttei se ennää Keihäsjärvessä viihtyny, se vaistosi 
avarammat ja syvemmät veret. Kus sen saamat vammat 
alako parata ja arpiintua se lähti Siltasalamee kohoren. 
Siinnä salamessa oli se vanha ja lahonnu puusilta ja kuv 
vesi melekeen hipo sillan niskoja ja havven paranemmaan 
päin olevia haavoja kutitti. Se alako siinnä erestakasi sys- 
säämään, ja sai jo sahattua pari niskasta poikki. Ja kais se 
peijakas olis kaikkiki sahannu, mutta häiriinty, kup po
rukka riiaripoikia palasi meluten Pourumperältä, poijilla 
oli kai ollu huonoo tuuria.

Hauki uira löllötteli Oikan sehäälle ja lekotteli aamu
auringon paisteessa pintavesissä hyvih huolettomana. Ai- 
mon Vilijo Sotka-purrellaan oli kerräämässä karkurituk- 
kia. ’Ahas, tossakin on yksi’, äkkäsi Vilijo, sieppasi äkkiä 
keksin, eikä huomannu, että se oli laivakeksi, se jossa se 
vetonoukka on pisempi ja jonka varren nennään oli pan- 
nup paitansa kuivaan. Se iski lujjaa sen vetonoukan luule
mansa tukin niskaan, mutta sehän olikin se meirän hauki. 
Hauki ei sellasesta tykänny, se tempasi äkkiä, keksimie- 
hen ote heltisi ja loiskahros ja vana vaa jäi jäläkeen, kuh 
hauki meni Romppaan salamen kohoren.

Merikortin osottamalla syvemmällä kohoralla se pisät- 
ti, ja voi kummaa se keksivvarsi vousi ihan pystyyn ja sen 
nenässä erolleen länsituulessa liehu paita lippuna, mutta 
sitte rupes hiljalleen vähitellen painuun. Lopuksi ei näky- 
ny kuv vähä pairan helemaa ja sinne syvempään monttuun 
painu ijäksi sekin iso hauki, jota ei liion saatu punnittua.

f

(.

»RA TSULÄHETTI»

MAALISKUUN KOLMASTOISTA
Seison maastossa 
Taipalehessa 
Metsät teräksellä 
pirstottu on.
Yksi miehenmittainen 
koivu.
Vielä jäljellä 
kuitenkin on.

Täällä kuolema 
elämällä leikkii, 
vieden tuhansittain. 
Kello yksitoista 
tuli loppuu.
Viestin tällaisen sain. 
Kaatuneetkin kuin 
kuiskais.
Tule veljemme 
sinäkin vain.

Kello yksitoista koittaa. 
Tuli kuin veitsellä 
poikki on.
Tii tii tii 
koivusta siitä. 
Talitiainen heti soi.
Kuin elämän mahtava 
soitto.
Sielussani huminoi.

Sinä unohdatko
surujen summan.
Itkujen kyynelten. 
Vapaudessako polvi muuttuu. 
Pois kärsimysten tuskien. 
Aseveljemme kuiskasi meille. 
Isänmaassa rauha 
on vain.

Kuoleman kylmä 
Majesteetti 
Hirmuisen valtansa 
näytti.
Talitiaisen maaliskuinen 
soitto.
Elämän uskolla 
rintani täytti.
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Heikki Kiiski

KURKIJOKI

Kurkijoki, Kurkijoki. 
Miten sana kaunis, kallis 
meidän korvissamme helää, 
muistos väkevänä elää.
Jospa lapsillemme sali is 
Herra, muistos kirkastua, 
painaa mielihinsä kuva: 
Kurkijoki, Kurkijoki.

Olit meidän elämämme, 
työn ja toimintamme kohde. 
Siellä uskoin uurastimme, 
kotiamme rakensimme.
Nyt vain menneen onnen hohde 
sataa sielussamme väikkyy, 
lehdot helkkyy, lammet läikkyy 
lämmittäen sydäntämme.

Olit osa Karjalasta,
osa kaunehinta maata 
mikä meillä oli kerran 
hoidossamme, kiitos Herran.
Sua unohtaa me emme saata. 
Saimme kasvaa kodissamme, 
meitä hoivas vanhempamme, 
auttoi Isä taivahasta.

Lainehti sen viljapellot, 
kasvoi nurmi apilata.
Siellä aura vaon viilsi, 
siellä Onnen kihlat kiilsi. . . 
Metsiemme huminata 
vielä korva sataa kuulee 
— uness' omaksensa luulee — 
Haassa soitti karjan kellot.

Kurkijoen kirkko siellä, 
jonka kellot rauhaa soitti, 
kutsui kuorihinsa meitä.
Isä lapsiaan ei heitä, 
sovituksen hetki koitti.
Nousi kiitos taivaan sineen 
Kohneyhtehisen nimeen, 
kulki kansa kirkkotiellä.

Humisevain honkain alla, 
joss' on rauha suuri, syvä 
vainajamme levon saivat.
Loppui heiltä matkan vaivat, 
olla heidän on nyt hyvä.
Versoo urhoin uhri nurmen alta, 
soi heille laulu Laatokalta. 
Kaatuivat he kunnialla.

Vai kk' on viety Kurkijoki 
emme masentua saata.
Kodin kohotamme uuden 
luottain päivään vastaisuuden. 
Samaa isiemme maata 
saamme myöskin kyntää täällä, 
sama taivas päämme päällä 
vai kk' on viety Kurkijoki.

Kurkijoki, K u r k i j o k 
miten sana kaunis, kallis 
meidän korvissamme helää, 
muistos väkevänä elää.
Jospa lapsillemme Sallis 
Herra, muistos kirkastua, 
painaa mielihinsä kuva: 
Kurkijoki, K u r k i j o k

(Kirjoitettu Kurkijoen kunnan toiminnan päättäjäistilaisuuteen 
Loimaalla 9 päivänä tammikuuta 1949.)
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VUODEN TAPAHTUMIA

Tammikuussa

kokoontui Pirkanmaan Opistopiiri Virroilla viettämään 
täkäläisen Kansalaisopiston 10-vuotisjuhlaa ja samalla oli 
Opistopiirin Kulttuuripäivä näyttelyineen.
Virtain seurakunta ja Hämeen ev. lut. Kansanlähetys jär
jestivät kuusipäiväisen kokoussarjan nimellä VIRRAT - 
AKTIO. Tilaisuudet keräsivät paljon seurakuntalaisia ja 
pidettiin kirkossa ja kauppaoppilaitoksella.
Alavuden, Töysän, Virtain ja Ähtärin mieskuorot pitivät 
yhteisen konserttisarjan kevättalvella. Virrat sai kunnian 
olla ensimmäisenä ja tilaisuus oli tammikuun alussa. Joh
tajina olivat Arvo Manninen, Taisto Kaattari, Jalo Hiipak- 
ka ja Jouko Ketola.

Helmikuu

Hämeen läänin maaherra Arvo T uominen suoritti viralli
sen kuntavierailun Virroille helmikuun 12 pnä. Esittelyn 
kohteina olivat mm. Koivurinne, Kauppaoppilaitos, Aina- 
la ja teollisuusalue.
Torisevan Tytöt r.y:n vanhempain neuvosto järjesti kir
konkylän keskuskoululla Kirjallisuusmatinean ja Taide
näyttelyn helmikuun 15 pnä. Saatiin kuulla eri suuntia 
edustavia kirjailijoita ja musiikkiohjelmaa, jota esitti 
Kiiskin perhetrio. Virtolaisten taiteilijain töitä oli esillä.

Virtolaiset teinit olivat tänä talvena pukeutuneet intiaa
neiksi. Asiaankuuluvat julisteet ja huudot havahduttivat 
viluisen katuyleisön.

Virtain mhy vietti helmikuussa 40-vuotisjuhliaan.

Maaliskuu

15.3.70 olivat Virroilla seurakunnan järjestämät Rovasti
kunnan poikapäivät. Ohjelmaa, kilpailuja ja tarjoilua oli 
runsaasti.

Pääsiäisenä oli rovasti Lauri Ahvan jäähyväissaarna ja kirk
ko oli täynnä kuulijoita. Jumalanpalveluksen jälkeen oli 
lähtiäisjuhla, jossa osoitettiin lähtevälle pariskunnalle pal
jon kiitoksen sanoja ja ojennettiin lahjoja.

Maaliskuinen viikonvaihde kului Virroilla Teiniliiton ke
vätkokouksen merkeissä. Ponsia, politiikkaa ja maksi- 
muotia sekä kiitos, joka kuuluu Virtain Yhteiskoulun 
teinikunnalle.
Maaliskuussa täytti 80 vuotta Virtain Apteekki.

t

Virtolaiset menestyivät eduskuntavaaleissa

Huhtikuu

Nuorten omaa viikkoa vietettiin 5-12.4. Aluksi oli kylien 
välinen tietoturnaus, sitten nuorten elokuva, poliittinen 
keskustelu ja tanssiaiset. Sunnuntaina lopuksi esitystai- 
dolliset kilpailut kauppaoppilaitoksella.
25.4.70 vietti Virtain Yhteiskoulu 25-vuotisjuhlaansa. 
Juhlan kohokohtia oli rehtori Antti Narvian muotokuvan 
paljastus.
Huhtikuussa Leijonat tempasivat taiteentekijäin avulla ja



vietettiin riemukas Kansantanssi-ja pelimannipäivä.

Toukokuu

Äijännevan uusi puhelinkeskus otettiin käyttöön touko
kuussa ja nyt on tilaajien kokonaismäärä 27. 
Pellervo-Seuran ansiomitali ojennettiin Virtain Osuusmei
jerin kevätkokouksessa mv. Kauko Jartille.
Virtain nuoret soittoniekat antoivat oppilasmatineassa 
näytteen taidoistaan ja parhaat pääsivät esiintymään 
musiikkiopiston päättäjäistilaisuuteen Seinäjoelle.
Kuin kukkaa kämmenellä — kutsu oli kuulunut ja yli 
300 perheenemäntää oli Virtain Pirtillä omassa juhlas
saan, joka onnistui yli odotusten.
Pirkanmaan Ammattikoulun ja Yhtyneet Pukutehtaat 
Oy:n Virtain tehtaalla toimeenpantu 3,5 kk kestänyt ko- 
neompelijain kurssi vietiin päätökseen. 14 valmista ompe
lijaa sai kurssilta todistuksen ja siirtyi tehtaan palveluk
seen työntekijöinä.
Virtolaisten suuri talkootyönäyte oli helluntaina Herra- 
sen alasella, jossa vietiin läpi Tukkilaismestaruuskisat. Ta
paus sai runsaasti huomiota myös valtakunnallisessa tie- 
dotusverkostossa. Kisojen suojelija maaherra Tuominen 
oli myös henkilökohtaisesti kisoja seuraamassa.
Kotalan kansakoululla vietettiin toukokuun lopulla on
nistunut tilaisuus Virtain Opiston opintopiirien päättä- 
jäisten merkeissä.
Kesäkuu

Sotaveteraanien tempaus: Maakunnan suurimmat vihta- 
talkoot pidettiin kesä-heinäkuussa Virroilla.
Kansalliset yleisurheilukilpailut keräsivät paljon yleisöä 
ja hyviä tuloksia.

Heinäkuu

Virtain ensimmäinen osuuskuntatalo Nallelan Haka val
mistui ja asukkaat pääsivät muuttamaan uusiin asuntoi
hinsa.
Kylienvälinen lentopallosarja pyöri jälleen ja keräsi har
rastajia mukaan kilpaan kymmenestä kylästä.
Elokuu

Elokuun alussa astui virkaansa uusi ja nuori kirkkoherra 
Juhani Leppänen.
Syyskuu

Kansakoulun oppilaiden urheilukilpailuissa piiritasolla 
voitti Virrat 7. kerran.

Virtain Osuuskaupam puulaakilentopallojoukkue voitti 
13.9. Helsingissä KPA:n (Kooperativa Personal Alliansen) 
järjestämän lentopalloilun miesten sarjan. Kilpailut jär
jestettiin tänä vuonna ensimmäisen kerran ja niihin osal
listui joukkueita SOK-laisista ja OTK-laisista liikkeistä ja 
tuotantolaitoksista. Kilpailuissa oli toisena Elanto ja 
kolmantena SOK:n Helsingin joukkue. Osuuskaupan 
joukkue oli VIPU:n A-sarjan voittajat Mauri Tuomola, 
Hannu Salli, Arto Leppänen, Tuure Johansson, Tenho 
Viitapohja, Kauko Mantila, Lisäksi olivat vahvistuksena 
Viitapohja, Kauko Mantila, (kuvassa). Lisäksi olivat vah
vistuksena VJPU:n B-sarjan voittajajoukkueesta Matti 
Tuomola, Tauno Niemi ja Viljo Saikkonen.

JOULULÖYLYT FIN S A» KIUKAASTA



maailma
kotiin
joka •• • ••päivä
Aamulehti on jokapäiväinen tapah
tumien tulkki. Sekä tilaaja- että si
vumäärältään Suomen toiseksi suu
rin. Aamulehden lukija tietää kai
ken sekä läheltä että kaukaa. Ja 
tilaushinta on edullinen. 12 kk 
vain 57 mk <

AAMULEHTI
Nykyaikaista sahateollisuutta

POHJAN SAHA OY

JÄMINKIPOHJA PUH 2722-2754

Ostaa sahatukkeja päivän hintoihin

sekä
myy sahatuotteitaan

Piiriesimiehet : Pentti Kytölä 
Antti Pitkänen 
Kalle T ulonen

Virrat puh. 5269 
Ruovesi » 2764
Orivesi » 57174
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Tarkastellessamme mennyttä vuotta voimme mielihyvällä 
todeta Killinkosken tehdasyhdyskunnan olojen jatkuvan 
aj anmukaistumisen.
Näkyvänä esimerkkinä mainittakoon Virtain—Killinkosken 
tieolojen huomattava parannus, jota pidämme ilahduttava
na todistuksena siitä, että viranomaiset uskovat kanssam
me Killinkosken tulevaisuuteen.
Virtain kunnan ja yhtiömme yhteistyön tuloksena on nouse
massa 27 perheen asuintalo, jonka ansiosta voimme tarjota 
työntekijöillemme nykyaikaista tasoa vastaavia asuntoja. 
Kiitoksemme tästä kohdistuu erikoisesti Virtain kunnan 
johdolle, joka varauksetta on tukenut meitä pyrkimyksis
sämme.
Toivomme tämän hedelmällisen yhteistyöhengen säilyvän 
myös tulevina vuosina esittäessämme uusia aloitteita Killin
kosken kehittämiseksi.
Kiitämme virtolaisia ja omaa väkeä menneestä vuodesta ja 
toivotamme Teille kaikille rauhallista joulua ja menestystä 
ensi vuoden pyrinnöissänne.

INKA OY

xxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx!



TOIVOTAMME ASIAKKAILLEMME

HYVÄÄ JOULUA 
JA

MENESTYKSELLISTÄ UUTTA VUOTTA

KANSALLIS - OSAKE - PANKKI POHJOISMAIDEN YHDYSPANKKI OY

Virrat

HÄMEEN KULJETUS OY

VIRTAIN
ELÄINVAKUUTUSYHDISTYS

Virrat puh. — 56917

Linja - autoasema

Virrat puh 5491

KANSAN LEHTI
Virroilla puh. 5239

^HffAAPSALO

Virrat puh. 5484

Kodin ja huvilan taonnaisia, lahjaesineitä 
sekä tilaustöitä

KÖYSI OY
K ö Y s 1 °Y

o '—' § Virrat - puh. 5507

VIRRAT FINLAND

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

HAUTAUSTOIMISTO JA 
KUKKAKAUPPA

P. N. JÄRVI
Virrat puh. 5390

RUOKA - SIIRTOMAA

BAARI, MATKUSTAJAKOTI

F I A T - piirimyyjä

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta

VIRTAIN PAPERILIIKE JA 
KEMIKALIO

TERTTU LETONMÄKI

Virrat - Puh. 5398

$SUOMENSELÄN NEON OY

VIRRAT 934 — 5250



MOVUS NÖVUS NÖVUS NOVUS NOVUS NÖVUSNOVUS NOVUS NOVUS NOVUS NOVUS NOVUS NOVUS NOVUS NOVUS NOVUS NOVI

e'e

OV.US NOVUS NOVUS NOVUS NOVUS NOVUS NOVUS NOVUS NOVUS NOVUS NOVUS NOVUS NOVUS NÖVUS NOVUS NOVUS NOVI

Toivotamme asiakkaillemme 

JOULURAUHAA JA ONNEA VUODELLE —71

KELLO- JA 
KULTASEPÄN- 

LIIKE

TOIVO AHOLA

Virrat - Puh. 5293
Linjatalo

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

3/4 litran 
KERTAPULLO



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

VW 1302/1302 S

VW 1971 
Volkswagen

on uudenaikainen. 
Uudenaikaisempi 
kuin uskotkaan. 
Tule ja tutustu. © 1

©VIRTAIN 
AUTO

PUH. VIRRAT 5427

*************

Hyvää Joulua
ja Onnellista 
Uutta Vuotta

* * * * i

h

VIRTAIN
SÄÄSTÖPANKKI



^HANKKIJA
Virrat — puh. 5445

VALMET
TRAKTORIMYYNTI

Virrat — puh. 5197 
Huolto 5118

AUSTIN

AUDI

MERCEDES
BENZ

EDUSTUS

-VARAOSAT
-KORJAAMO

Leijonan
ULKOILU- 
ja HIIHTO-
PU KlM ET
ovat
kansainvälistä
huippuluokkaa

Virrat
puh.5522,5523

P

YHTYNEET PUKUTEHTAAT OY
TAMPERE - VIRRAT



VIRTAIN APTEEKKI
Virrat - Puh. 5306

SEKATAVARAKAUPPA
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

TAVARATALO

ERKKI KOSKINEN
Virrat - Puh. 5301 ja 5336

VIRTAIN OPTIIKKA
Nurmisen liiketalo
Virrat - Puh. 5492

NÄKÖTARKISTUKSIA

ERKKI JOUTSENJÄRVI 
SEKATAVARAKAUPPA

Kurjenkylä - Puh. 59754

Aina edullisia tarjouksia.

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

GRILLI-KIOSKI

E. S. KOSKINEN

VIRRAT



HARJUN SEMENTTIVALIMO
TAPANI KORO

Virrat - Puh. 56 419

KELLOSEPÄNLIIKE
T. N. YKS-PETÄJÄ

Virrat - Puh. 5120

AUTOKORJAAMO
TAUNO MÄKINEN

Kotala - Puh. 59919

KAUPPILAN KENKÄ

KOP:n talo
Virrat — Puh. 5135

KYLLIKKI TAPANAINEN 
SEKATAVARAKAUPPA

Kurjenkylä - Puh. 59702

PENTTI KANGASAHO 
SEKATAVARAKAUPPA

Kotala - Puh. 59941

PARTURILIIKE
VELI-PEKKA VIRTANEN

Virrat

VASKIVEDEN TALOUSKAUPPA
Vaskivesi - Puh. 56936

MYYMÄLÄAUTO
Eduksenne K-kaupasta

VIRTAIN OSUUSMEIJERI RAKENNUSTOIMISTO
Virrat PENTTI RAISKI & KUMPP.

Puh. 5144 Virrat - Puh. 5251

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta
toivottaa asiakkailleen

RADIO - TV - KOTITALOUSKONE - 
SÄHKÖTARVIKEMYYNTI

TOaiiniiiiM
HUOLTO:

LUXOR - SUOMEN SIEMENS
GRUNDIG - HELKAMA - SLEV

HUONEKALU-

f ’ VARILIIKE

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

KODINPISTELIIKE

VIRTAIN SÄHKÖHUOLTO
S. HARTTUNEN - Puh. 5451



KIITTÄEN HYVÄSTÄ YHTEISTYÖSTÄ 
TOIVOTAMME

HYVÄÄ JOULUA JA 
ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

VIRTAIN OSUUSPANKKI

VIRTAIN MAANRAKENNUS

Virrat puh. 5248 

Suoritamme kaikkia 
maarakennusalan töitä

I

PALA-KULMA
KUNNILA

Virrat - Puh. 5487

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

KOP:n talo 
Virrat — Puh. 5443

VIRTAIN TILITOIMISTO
Virrat - Puh. 5505 

Saarelman talo

VALOKOPIOPALVELU

Y-VAKUUTUSASIOIMISTO
Jättäkää kirjanpito-, tilinpäätös- ja veroasianne 

hoidettavaksemme

LASTENPUKIMO

MINIMUOTI
Virrat — Puh. 5442

HYVÄÄ JOULUA ja 

ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

VIRTAIN KEMIKALIKAUPPA
Puh. 5108

VIRTAIN AUTOKOULU

Virrat - Puh- 5359

4conetarvike ________________
Virrat - Puh.5432

Tuomisen asuste

VIRRAT PUH 5474



SAHA

Liedenpohja — Puh. 56139

KILLIN VAATETUSLIIKE
H. SIPILÄ

Puh. Killinkoski 50032

KILLINKOSKEN APTEEKKI

Killinkoski - Puh. 50035

KILLINKOSKEN AUTO OY
SHELL-HUOLTO

Myymälä ja huolto - Puh. Killinkoski 50042 
Korjaamo - Puh. Killinkoski 50081

TOIVO MÄKINEN 
SEKATAVARAKAUPPA

Killinkoski - Puh. 50066

PARTURI-KAMPAAMO
EILA HÖMMÖ 

Puh. — Killinkoski - 50077

HALPA-AITTA
Killinkoski - Puh. 50132

VIRTAIN KUMI KORJAAMO
Virrat - Puh. 5207

SIMO YLÄ-SOINI 
SEKATAVARAKAUPPA

Toisvesi - Puh. Killinkoski 50013

ESKO SAARIMÄEN 
AUTOKORJAAMO
Toisvesi - Puh. 50098

PU USEPÄNLIIKE

HUGO SALMI

Rantakunta — Puh. 56244

Toivotamme asiakkaillemme
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta

PUKUPISTE

JUNTUSEN VALOKUVAUSLIIKE

SEKATAVARALIIKE 
MARJA KAIDESLAMPI

Jäähdyspohja - Puh. 56 715

T:MI HITSAUSPALVELU
MARTTI MÄNTYNEN 

Virrat - Puh. 5438

Hitsaus- ja sorvauspalvelua



KOKO PERHEEN VAATEHTI MOSTA
• 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

i •

VIRTAIN KUKKAKAUPPA
Virrat - Puh. 5113

Kukkia ja seppeleitä

SULO KORPINEN
Virrat - Puh. 5379

KAMPAAMO
HILKKA KYTÖNI EMI

Autopeltien korjausta ja maalausta Virrat - Puh. 5163

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

HYVÄÄ JOULUA asiakkailleen toivottaa

LENINKILIIKE JA OMPELIMO
Muodikkaiden hattujen valmistusta

Hyvä valikoima lakki- ja kaulusturkiksia
AINO RANTANEN

Virrat - Puh. 5459

KAMPAAMO SATAMO KENKÄKAUPPA JA-KORJAAMO
ESKO TÖYRYVUO

Virrat - Puh. 5356 Virrat - Puh. 5210

Poiketkaa talossa

-HUOLTO VIRRAT
? 1 D / PENTTI MOISIO
'k / Viihtyisine kahvioilleen

Autoalan tarvikkeita

SUOMENSELÄN AUTO
Virrat - Puh. 5420

Puh. 5460



smukavammin
sähköllä S mukavammin

sähköllä 6 mukavammin
sähköllä S mukavammin

sähköllä 6 mukavammin
sähköllä

SUOTTA TE HEITÄ USKOTTE

vaikka kerrommekin sähkölämmityksen eduista. Käyttäjiä verkostomme 
alueella on jo yli 400, varmaan tunnette heistä jonkun. Itse uskomme 
olevamme oikealla asialla ja siksi uskallamme usuttaa

6 mukavammin
sähköllä

KYSYKÄÄ KÄYTTÄJIEN KOKEMUKSIA

Ei hajua, ei paukauksia, märät puut joutavat kesäasukkaille myytäväksi. 
Tulitikkuja ei tarvita - minkä nyt piipun sytytykseen helposti säädettävän 
sähkölämmittäjän vieressä oman puolueen aina oikeassa olevaa sanoma
lehteä lueskellessa.

Kallista? No ei ainakaan halvinta, mutta onhan kinkkukin Kyrönmakkaraa 
kalliimpaa ja kinkkuakin syödään. Sähkölamppu on kalliimpi kuin päre 
eikä pärepihtejä kuitenkaan museoitten ulkopuolella näe. Laatua ja teknii
kan edistymistä kun on niin vaikea kieltää.

Smukavammin
sähköllä

Näistä hintajutuista alkaa olla jo melko paljon kokemusperäistä tietoa. 
Poiketkaa tarinoimassa, se ainakin on halpa vaihe tulevan sähkölämmityk- 
senne kustannuksissa.

KOILLIS-SATAKUNNAN SÄHKÖ OY
934-5225

mukavammin
sähköllä S mukavammin

sähköllä Smukavammin
sähköllä

mukavammin
sähköllä S mukavammin

sähköllä66
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