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SOKOSMUOTI
VALINNANVARAA
TULE JATUlXlsTU

SOKOS
VIRTAIN KAUPPAKUNTA

VILENIN LEIPOMO
Virrat - Puh. 5290

HOTELLI TARJANNE
Virrat - Puh. 5454

Sampolan teollisuusalue

Myymälä leipomon yhteydessä
Leipomomme valmistaa kaikkia alan tuotteita

HYVÄÄ JOULUA JA
ONNELLISTA UUTTA VUOTTA 

toivotamme asiakkaillemme

VILJO KOKKO
Virrat - Puh. 5452

HYVÄÄ JOULUA JA MENESTYKSELLISTÄ 
UUTTA VUOTTA MUOTI- JA KÄSITYÖLIIKE KIVISTÖ

Virrat - Puh. 5166

KEMIKALIO HELENA Alan erikoisliike
Om. Britta Ykspetäjä

Virrat - Puh. 5493
HYVÄÄ JOULUA JA

ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

KAUNEUSHOITOLA
BRITTA YKSPETÄJÄ

Kirjain Kulta ja Kello
P. MIKKOLA

Virrat - Puh. 5493 a Virrat-- Puh, 5370



myymälä on 
jouluaitta

Tavaratalo ja myymälämme ovat tänäkin jouluna 
varustautuneet palvelemaan Teitä vaativissakin 
joululahja-asioissanne

JA MEILLÄ TEHDÄÄN LUOTTAMUSOSTOJA 
- JOULUNAKIN

Valitkaa siis huoletta. Jos ostos ei sovi lahjan saajalle 
(tai itsellenne) on asia helposti korjattavissa, sillä 

MEILLÄ TOIMII VAPAA VAIHTO-JA PALAUTUSOIKEUS

TOIVOMME TEILLE ONNISTUNEITA LAHJAOSTOKSIA 
ja HYVÄÄ JOULUA

E VIRTAIN
OSUUSKAUPPA

• A-RYHMÄN URAKOITSIJA

• RADIO- JA TV-HUOLTO

• KOTITALOUSKOJEKORJAAMO

• KESKUSANTENNIURAKOITSIJA

• SÄHKÖ- JA RADIOMYYMÄLÄ

RAUHALLISTA KIRJAJOULUA
HYVIEN KIRJOJEN PARISSA

TERVETULOA TÄYDELLISEN 
VALIKOIMAN KIRJAKAUPPAAN

VIRTAIN KIRJAKAUPPA
Virrat - Puh. 5367

Toivotamme asiakkaillemme 

HYVÄÄ JOULUA JA 

ONNELLISTA UUTTA VUOTTA 

Säästöhintamyy mätät

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

AINA TUOREITA KUKKIA 
SUORITAMME SIDONTAA 

Myös ilta- ja sunnuntaipalvelu

I. HAAPOJA 
VIRRAT PUH. 5501

Myymälät: Liikekeskus ja Linjata!o



EINARI VUORELA

BEETLEHEMIN TÄHTI

Muinoin eli itäisellä maalla 
kolme pyhää miestä.
He tulivat Jumalan luo 
kaipuusta palavin sydämin.

Jumala lahjoitti heille 
kolme kamelia 
ja iäisen elämän 
kaukaisessa idän maassa.

Jumala kehoitti heitä 
etsiä tähteä, 
joka syttyy silloin 
kun aika on täyttynyt.

Miehet vaelsivat 
vuosisadasta vuosisataan. 
Jumalan lupaus 
valaisi heidän tietänsä

Kerran heidän
tähystellessään taivaalle, 
ilmestyi uusi, kirkas tähti, 
ja se alkoi johdattaa 
heidän vaellustaan.

Tähti pysähtyi 
Beetlehem-nimisen 
kaupungin ylle.
Kamelit laskeutuivat 
oven eteen polvilleen.

Tallissa oli syntynyt 
lapsi, esikoinen, 
kapaloitu ja pantu 
seimeen.

Kedon paimenet 
lauloivat:
'Kunnia olkoon Jumalalle 
korkeudessa...”

Pyhät miehet
toivat lahjansa
seimen ääreen,
lankesivat kasvoilleen, 
kiittivät ja ylistivät 
Jumalaa.

Tähti loistaa yhä 
ja valaisee Idän 
ja Lännen,
Pohjoisen ja 
Etelän maita.
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Erilaisten sisäisten ristiriitaisuuksien 
vallitessa meidän olisi hyvä muistaa, 
että yhteiskuntaamme voisimme ra
kentaa kaikkien parhaaksi sovussa ja 
rauhassa, eikä repimällä ja aina vain 
vaatimuksia esittämällä.
Virtain Joulu ilmestyttyään nyt nel

jännentoista kerran haluaa luoda so- 
vittelevaa ja rauhallista ilmapiiriä, 
vanhan ajan todellista joulutunnel
maa. On muistettava, että meillä 
kaikilla on oikeus elää ja saada oma 
äänemme kuuluviin, mutta miten 
sen teemme, on asia, josta voimme 
esittää monia mielipiteitä.
Meidän virtolaisten tulisi muistaa, 
että kaikkinainen kehittymisemme 
ja maineemme, virtolaisuus, tulisi 
huokua meistä muihin. Olemme teh
neet merkittäviä saavutuksia monis
sa asioissa, joista olemme saaneet 
tunnustusta ja ihmettelyä ulkopuoli
silta. Mainittakoon vain Kisapirtin 
rakentaminen rohkeana saavutukse
na oikeana ajankohtana, niin talou
dellisesti kuin nuorison ja varttu
neemmankin väestön liikunnan vaa
lijana ja mielenterveyden edistäjänä. 
On turha puhua yksinäisyydestä ja 
harrastusten puutteesta. Nyt tähän 
pulmaan on saatu jonkin verran 
parannusta.
Vielä on muistettava yhteisvoimin 
suoritettu toinenkin työ. Metsä -71 
kamppanja, jolloin nuoret opetet
tiin teoriassa ja käytännön harjoi
tuksin turvaamaan luonnonrikkau
temme säilymistä, jota ilman emme 
tule toimeen, oli sitten puhe talou
dellisista tai esteettisistä näkökoh
dista.
Virtain Joulu toivoo, että me edel
leenkin viihdymme Virroilla ja us
komme samoin tekevän muidenkin. 
Tuokoon jouluinen tuulahdus Vir
tain Joulun muodossa kaikille hyvän 
ja rauhaisan mielen.

Virtain Joulu1971
KUSTANTAJA: Virtain Opettajayhdistys —Virtain Seura
TOIMITUS: Heikki Heikkilä (vastaava), Kauko Joki-

salo (toimitussihteeri ja taloudenhoitaja), 
UllaHavanka, Esko Koivisto ja Anja-Ylä- 
Soini

KANSI: Pirkko Syijänen
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SEURAKUNNAN TERVEHDYS:

Joh. 1:4

HÄNESSÄ OLI ELÄMÄ, JA ELÄMÄ OLI IHMISTEN
VALKEUS.

KOTISEURAKUNNAN TEHTÄVÄNÄ ON TUODA VALON 
JA ELÄMÄN SANOMAA JOKAISELLE VIRTOLAISELLE. 
MATKAILIJAT OVAT LÖYTÄNEET TIEN VIRTAIN KAU
NIISEEN KIRKKOON. MYÖS PAIKKAKUNTALAISET OVAT 
KOHTALAISEN VILKKAASTI 'OSALLISTUNEET VARSI
NAISIIN JUMALANPALVELUKSIIN. ERÄÄT UUDENTYYP
PISET SEURAKUNNAN TILAISUUDET OVAT SEN SIJAAN 
VALMISTELUUN JA SISÄLTÖÖN NÄHDEN JÄÄNEET 
VAILLE RIITTÄVÄÄ HUOMIOTA. ROHKAISKAA TYÖN
TEKIJÖITÄ OSALLISTUMISELLANNE SUUNNITTELEMAAN 
JA TOTEUTTAMAAN ERILAISILLE VÄESTÖRYHMILLE 
SOPIVIA OHJELMIA. JOKAISELLA SEURAKUNTALAISEL
LA ON NÄIN MAHDOLLISUUS OLLA LEVITTÄMÄSSÄ 
SANOMAA JOULUN HERRASTA, JOKA ON ELÄMÄ JA 
VALKEUS.

Lokakuussa aloitettiin ensimmäisen kunnallisen vuokratalon 
rakentaminen ja heinäkuun lopussa valmistuvasta talosta saa 27 
perhettä nykyaikaisen asunnon. Vuokra-asunnoistahan on tällä 
hetkellä erittäin kova puute, minkä vuoksi on syytä myös seuraa- 
vina vuosina jatkaa vuokratalojen rakentamista, koska asuntojen 
saanti turvaa uusien työtilaisuuksien luomisen.

Kuluvan vuoden aikana on tehty myös yksityisten tuotanto
laitosten toimesta ratkaisuja, jotka tähtäävät työpaikkojen huo
mattavaan lisääntymiseen. Samaan suuntaan vaikuttavat myös ne 
suunnitelmat, joita parhaillaan tehdään matkailutoimen alalla.

Valtioneuvoston periaatepäätöksellä on kuntamuotokysymyk- 
seen saatu merkittävä ratkaisu. Vuoden 1973 alussa muuttuu Vir
rat kauppalakunnaksi. Muutos asettaa meille entistä suuremman 
vastuun tehokkaan kunnallishallinnon hoidosta ja alkuvaiheessa 
rasittaa myös kunnan taloutta valtionavun pienentyessä.

Mielestäni voimme jouluna 1971 katsoa entistä luottavaisemmin tulevaisuuteen. Viime vuosina 
kunnassamme tapahtunut myönteinen kehitys lupaa myös onnistunutta ratkaisua niille suunnitel
mille, joita parhaillaan laaditaan ja toteutetaan. Yhteisvoimin ja toisiinsa luottaen voivat virta
laiset luoda kotikunnastaan nykyajan vaatimuksia vastaavan asuinpaikan, josta myös nuoriso entistä 
enemmän löytää oman työsarkansa, jossa jo työssäolevat viihtyvät ja jossa vanhuksilla on hyvä olla. 

Kunnanhallituksen ja omasta puolestani toivotan rauhallista joulua ja menestystä v. 1972.

Kunnanjohtaja
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JUHANI LEPPÄNEN

JUMALAN SILMÄTERÄ

Joulu on sydänten aikaa: kodin jäsenet pyrkivät yhteen usein pitkienkin matko
jen takaa, lasten ilo raikuu, yksinäisiä muistetaan, vähäosaisia tuetaan. — Hyvän tah
don tuulahdus tunnetaan kylmässä maailmassa.

Ovatko tällaiset kauniit tosiasiat vain herkän tunnelman tuotetta? Ei varmasti
kaan. Mikä joulussamme on parasta, on heijastusta joulun varsinaisimmasta olemuk
sesta. Se, mikä tapahtui lähes kaksi vuosituhatta sitten ensimmäisenä jouluna, kos
kee koko ihmiskuntaa ja ihmisyyttä. Aiheetta ei vuosilukujamme lasketa Kristuksen 
syntymästä. Se tapahtuma oli maailmanhistorian käänne, sillä se merkitsi täydellistä 
muutosta ihmisenä olemiselle. Kristuksensyntymä sinänsä antaa ihmiselämän arvol
le ja ihmisyyden sisällölle uuden syntyvyyden. Sana tuli lihaksi ja asui meidän kes
kellämme, eli toisin sanoen iankaikkinen tuli aikaan, se, mikä on jumaluutta ja 
jumalallista, tuli ihmiselämään, ihmiseksi, yhdeksi meistä.

Inhimillinen sivistys on tekniseltä puolelta nopeassa nousussa. Mutta ihmisarvo 
ei ole päässyt tähän nousuun mukaan. Elämä massoittuu. Ihminen voi jopa tuntea 
yksilönä hukkuvansa. Ilman Jumalaa oleva elää ilman toivoa. Näin on todennut jo 
Vanhan testamentin profeetta. Kaikkien arvojen nihilistinen hylkääminen on eräs 
voimakas hätähuuto, jopa suorastaan ruma karjaisu: Vapahtaja, etkö ollenkaan kuule!

Krstillinen usko tahtoo avata toisenlaisen tien tosi ihmisyyteen. Juuri joulun si
sältö on tässä suhteessa pelastava ohjelma: ihmisenä oleminen, yksilöllinen ihmisyys 
on oleva loukkaamaton siksi, että Sana tuli lihaksi.

Piispa Aarre Lauha on erässä puheessaan todennut, että kristillinen ihmisyyden 
ohjelma ei ole ihmisperäisen idealismin julistusta ihmissielun äärettömästä arvosta, 
vaan se on Kristus-keskeinen ohjelma: ihmiselämä on pyhä, koska Kristuksessa Ju
mala on itse ollut ihminen. Ihmisenä oleminen on se kenttä, jossa Jumalan pelastavat 
voimat ovat tulleet todellisiksi ajassa ja historiassa. Historia on saanut mielekkyy
den ja päämäärän. Ihmisyksilö ei ole vain sattumanvarainen unohtuva hiukkanen 
maailmankaikkeudessa. Niinkuin Jeesus Kristus oli yksilöllinen ihmispersoona, niin 
jokainen ihminen yksilönä on Jumalan silmäterä.

Joulun sanoma Vapahtajan syntymisestä ihmisten Vapauttajaksi on rohkaiseva 
elämän sana. Se ei kiristä meitä, vaan se tahtoo antaa sitä, mitä meiltä puuttuu ja 
mitä tarvitsemme: rauhaa ja turvallisuutta. Joulun sanoma julistaa Jumalan läsnä
oloa ihmiselämässä. Jokaisella on tarkoitus, Jumala välittää jokaisesta. Siksi mekin 
haluamme jouluna elää hyvyyden ilmapiirissä.
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LIISA SAIKKONEN

Huolimatta siitä, että Virtain Seura on perustettu jo 
vuonna 1952 kuulee vielä kummasteltavan, mikä on 
seuran tehtävä ja tarkoitus. Koska Virtain Joulun lukija
kunta koostuu niin nuorista kuin vanhemmistakin virto- 
laisista, lainaan tähän 2:n ja 3:n pykälän Virtain Seuran 
säännöistä. Toisen pykälän mukaan: "Virtain Seuran tar
koituksena on herättää ja syventää väestön kiintymystä 
ja rakkautta kotiseutuun, voimistaa yhteishenkeä sen kes
kuudessa, tutkia, kerätä ja tallettaa seudun varhais
historiaa, asutushistoriaa, kansantiedettä sekä eri sukujen 
vaiheita selvittävää ainehistoa, suojella ja hoitaa histo
riallisia ja kulttuurimuistoja sekä luonnon nähtävyyksiä, 
tehdä tunnetuksi kotiseudun erikoisluonne muinaisuudes
sa ja nykyhetkellä, sekä olla mukana edistämässä sen 
henkistä ja aineellista kehitystä.”

Kolmannen pykälän mukaan: ”Seura pyrkii toteutta
maan tarkoitustaan toimittamalla tahi toimituttamalla 
tutkimuksia kotiseudun ja sen asukkaiden vaiheista ja 
elämänmuodoista menneinä aikoina, julkaisemalla tutki
musten tulokset, keräämällä ja museoksi järjestämällä 
sellaisia esineitä ja kuvakokoelmia, joilla on historiallista 
ja kansantieteellistä arvoa, tekemällä esityksiä luonnon
suojelualueiden perustamisesta, toimeenpanemalla esitel
mätilaisuuksia, retkeilyjä, näyttelyjä ja kotiseutu ym. 
juhlia sekä harjoittamalla julkaisutoimintaa. Seuran vuosi- 
juhlapäiväksi omistetaan vuosittain heinäkuun 5:s päivä 
tai lähinnä sitä seuraava sunnuntai, ja vietetään tätä 
päivää Virtain Päivän nimellä.”

Virtain päivästä onkin vuosien mittaan kehittynyt, 
kunnan tultua mukaan, huomattava virtalaisten kesäjuh
la. Viime kesänä sitä vietettiinkin entistä laajemmissa 
puitteissa. Varsinaista Virtain Päivää edelsi vihtaviikko 
eri tilaisuuksineen. Tiistaina oli vihtailta Äijännevan 
Hirviniemessä, jossa leivottiin pitäjän vihdantekomesta- 
riksi Matti Tulijoki. Vihtakisojen ja -tanssien merkeissä 
jatkettiin Vaskiveden Hirviniemessä ja Myllyniemen la
valla. Kauppaloiksi havittelevien pitäjien Alavuden, 
Ähtärin ja Virtain valtuustojen paremmuus köydenvedos- 
sa mittelöitiin Moisio-Tyrkön tanhuvilla isäntäpitäjän 
voittaessa. Lauantaina pidettiin toripäivät kirkolla ja var
sinainen pääjuhla Hiekkarannalla. Virtalaisten oman oh
jelman lisäksi kuultiin prof. Kustaa Vilkunan esitelmä 
aiheesta "Perinteellinen suomalainen sauna” ja prof. 
Harald Teir puhui aiheesta ”Sauna ja terveys”. Virtain 
Päivä ja vihtaviikko päättyi erityisesti nuorille tarkoitet
tuihin karkeloihin Hiekkarannan lavalla.
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Välitön leppoisa tunnelma vallitsi Kansalaisopiston ja 
Virtain Seuran kevättalvella järjestämässä vanhan kult
tuurin juhlassa kauppaoppilaitoksella. Virtain maa- ja 
kotitalousnaiset olivat valmistaneet herkullisen virtolai- 
sen pitoaterian, jonka ruokalajit saivat kilvan kiitosta. 
Tampereen yliopiston kansanperinteen laitoksen johtaja 
esitelmöi ja elävöitti esitelmäänsä äänitysnäytteillä, jotka 
oli valittu kesällä 1967 Virroilla kerätystä materiaalista. 
Kuultiin kansanpelimannien esityksiä, katseltiin ”mini- 
tanhuajien” menoa ja seurattiin elokuva Pihlajajärven 
kotimuseosta. Täten "pyyhittiin pölyt pois vanhan kult
tuurin tutkimusten yltä”, kuten rehtori Pertti Tamminen 
sanoi ja näytettiin, miten vanhaa ja uutta voidaan 
yhdistää.

Erittäin mieluisaa on todeta Kansalaisopiston ottaneen 
ohjelmaan sanallisen ja musikaalisen perinteen nauhoitta
misen, joka arkistoidaan ja on omassa kunnassa halukkai
den käytössä.

Hämeen heimoliiton toimesta luetteloitiin ja valoku
vattiin Kitusen museon kaikki esineet menneenä kesänä. 
Työn suorittivat virtolaisille tuttu op. Aune Laaksi ja op. 
Jorma Niemi Pälkäneeltä. Liedenpohjan kylämuseossa 
luettelointi tehtiin vuotta aikaisemmin.

"Luonnonkauneus esiintyy runsaana Virroilla ja rikas 
on myös pitäjä perinteistään”, sanoi dosentti Ala-Könni 
vanhan kulttuurin juhlassa. Paljon olisi meillä virtolaisilla 
tekemistä perinteen säilyttämisessä ja toivoisinkin asiasta 
kiinnostuneita mukaan Virtain Seuran toimintaan!

Jos laharintevossa otetaan liika monta runtiryyppyä, 
suittaa viimestä lukua tullap pukin nylykeminen, vaikkei 
pukkia olis koko kylässä.
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ANTTI NARVIA

VIRTAIN YHTEISKOULU 
1945-1970

Historiallisen Ylä-Satakunnan äärialueet on kiinteä 
asutus varsin myöhään ottanut haltuunsa. Virtain seudut 
ovat olleet rintamaiden pitäjien nautinta-alueita, joilla 
vain erämiehet tilapäisesti asustivat. Verrattuna eteläiseen 
Suomeen Virrat myöhään asuttuna paikkakuntana, alu
eellisena ja väestöllisenä kokonaisuutena on liittynyt 
muiden joukkoon. Suuremmista väestökeskuksista pitä
jämme on aina ollut etäällä ja on sitä edelleenkin. On 
luonnollista, että aikana, jolloin liikenneyhteydet samoin
kuin tiedoitusvälineet olivat alkukantaisia ja hitaita, sekä 
henkisen että aineellisen sivistyksen virtaukset hei
jastuivat takamaille paljon myöhemmin kuin lähempänä 
oleville paikkakunnille. Viime sotiemme jälkeiset vuosi
kymmenet ovat paikkakuntaamme voimakkaasti kehittä
neet, ja tulevaisuuden näkymänä voimme kuvitella Virto
ja vilkkaana ja elinvoimaisena sekä aineellisen että henki
sen elämän keskuspaikkana.

Vasta varsin myöhään on paikkakunnalla todettu 
sellaista tarvetta, joka vaatii oppikoulun perustamisen, 
huolimatta siitä, että pitäjän asukasluku, silloin yli 12000 
henkeä, ja lähes parituhantinen kansakoululaisten luku
määrä antaisivat aiheen olettaa paljon varhaisempaa 
tarpeen tiedostamista. Lähimmät oppikoulut olivat varsin 
kaukana ja edellyttivät oppilailta vieraalla paikkakunnal
la asumista.

Sotien jälkeen havahduttiin Virroilla huomaamaan 
oman oppikoulun välttämättömyys. 21 päivänä touko
kuuta 1945 pidettiin alkuvalmistelujen jälkeen kokous, 
jossa puheenjohtajana toimi rouva Hilma Koivulahti-

Lehto ja sihteerinä rouva Helmi Sankari. Kokousväkeä 
di 53 henkeä. Kokous valitsi toimikunnan kehittämään 
kouluasiaa, ja kesäkuun 17 päivänä pidettiin Virtain 
yhteiskoulun kannatusyhdistyksen perustava kokous. 
Läsnä oli 11 henkeä. Tällöin tehtiin virallinen päätös 
koulun perustamisesta 5-luokkaisena keskikouluna. Val
tioneuvoston perustamispäätös on annettu 2 päivänä elo
kuuta 1945, ja syksyllä alkoi koulu siten, että kolme 
alinta luokkaa oli toiminnassa. Muualla olevat virtolaiset 
oppilaat siirtyivät kotiseutunsa kouluun. Rehtorina toi
mi fil.kand. Oiva Valtonen, ja oppilaita oli 86.

Tästä perustamispuuhasta kertoo virtolainen opettaja 
N. S. Järviniemi seuraavalla tavalla:

»Kun kerran katselin eri koulujen vuosikertomuksia, 
niin ihmeekseni havaitsin, että Virroilta käy lähiseutu
jen oppikouluissa useita kymmeniä lapsia ja paljon 
nuorukaisia ja neitosia. Silloin heräsi ajatus, miksi 
näin, miksi eivät saisi käydä koulua omassa pitäjässä 
ja siten olisi vähävaraisillakin tilaisuus opinsaantiin. 
— On paljon puhuttu syqäseutujen lasten kouluttami
sesta. Eduskuntakin on asiasta paljon paperille pannut. 
On myönnetty, että hengen kilpakentille löytyy mö
keistäkin arvokasta ainesta, ja että jos niitä johdetaan 
opintielle, he antavat korkean panoksen yhteiskunnan 
hyväksi. Muuten maatuvat ja lahjat kuivuvat ja rakas 
kotiseutu polkee paikallaan.
Juuri tämä pakotti minut vihdoin Virtolaisessa vetoa
maan eri yhteiskuntapiireihin. Oli rohkeata huomaut
taa kunnan valioille, että he ovat vastuussa pitäjän
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hengenkin viljelystä ja että heidän historian jumalan 
edessä on vastattava äänestäjiensä noususta tai mata- 
loitumisesta. Heidän siis pitää löytää keinot kansalais
ten kohottamiseksi sekä aineen että hengen alalla. 
Siemen lankesi hyvään maahan. Pian huomasin Sano
missa, että yhteiskoulun perustava kokous pidetään 
kunnanhuoneella määrättynä päivänä.
Mukana oli myös kunnan ja seurakunnan valioita, joi
den sana painaa kassoissa. Olipa mukana kokenut 
kansanedustajakin — tarkoitan Hilma Koivulahti- 
Lehtoa, joka saakin harteilleen saattaa asia korkeitten 
vallanpitäjien ratkaisuun. Hän auliisti kiipesikin rappu
set ylös ja alas ja palasi onnellisena retkeltään, vaikka 
vielä oli eräs mahti — raha. Sekin järjestyi, sillä 
korkean mahdin — rahan nöyrä ja liukas palvelija 
Viljo Vehmas sen taivutti asialle suosiolliseksi»
Järviniemi päättää esityksensä toteamalla, miten on 

ihmeellistä, että nyt, jolloin vaikeuksia oli kaikkialla, 
hengen aateluus Virroillakin tunnustettiin:

»Siemen varmaan itää, juurensa levittää ja valloittaa 
ystäviä, ulottaen valtansa joka tölliin ja taloon. Väite
tään, että lapset tätä tietä irtautuvat isiensä vainiosta, 
kirvesvarresta ja kuokasta. He, joilla ohjakset ovat, 
johtakoot asiat niin, että rakkaus mustaan multaan 
kasvaa samassa suhteessa kuin tieto ja viisaus karttu
vat. Vanhemmat ovat tässäkin suhteessa ensi asteen 
johtajat.»

Koulu oli saatu perustetuksi.
Alkuvuodet olivat hankalia, sillä koulutunnit joudut

tiin pitämään yleensä klo 13:sta klo 20:een, ja toimi
paikkoina olivat kansakoulu, kunnantalo ja seurakunta
talo. Ei ollutkaan ihme, että pian perustamisen jälkeen 
ryhdyttiin puuhaamaan omaa koulutaloa.

Tammikuun 22 päivänä 1947 tehdyllä kauppakirjalla 
saatan ostetuksi koulurakennusta varten 1,2 ha suuruinen 
Kalettoman virkataloon kuuluva maa-alue Maatalousmi
nisteriön asutusasiainosastolta. Hinta oli 175000 silloista 
markkaa. Tilan nimeksi tuli Honkala RN:o 83. Tontin si
jainti on erinomaisen hyvä, kirkonkylän keskustassa, rau
hallisella paikalla ja kauniilla männikkömäellä.

Rakentaminen kohtasi vastoinkäymisiä. Sodanjälkei
sistä olosuhteista johtuen ensin ei saatu rakennuslupaa ja 
sitten ei saatu lainantakauksia. Virtain kunnanvaltuustos
sa ei luotettu koulun tulevaisuuteen. Ehkä tässä oli hie
man onneakin mukana, sillä silloiset piirustukset olisivat 
jo muutaman vuoden kuluttua olleet auttamattoman van
hanaikaiset ahtaine ja puutteellisine tiloineen. Kun pa
rempaakaan ratkaisua ei ollut näköpiirissä, päätyi johto
kunta väliaikaisten tilojen hankkimiseen. Vuoden 1948 
alussa ostettiin Puutalo Oy: Itä koulutaloksi suunniteltu 
parakkirakennus, joka sisälsi 5 luokkahuonetta, opetta
jainhuoneen, kanslian, pienen voimistelu-juhlasalin ja vah
timestarin asunnon. Tämä tyyssija tuntui alussa verrattain 
hyvin täyttävän koulutiloille asetettavat vaatimukset var
sinkin, kun vertasi niitä olosuhteisiin, joissa koulu tähän 
asti oli toiminut.

Yleisen sivistysharrastuksen nousun mukana oppikou
luun pyrkijöiden määrä lisääntyi jatkuvasti. Kun oli odo
tettavissa, että näin olisi tulevaisuudessakin, johtokunnan
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oli ryhdyttävä toimeen lisätilojen hankkimiseksi. Muuten
kaan vanhat tilat eivät ajanmittaan tyydyttäneet tehok
kaan opetustyön vaatimuksia.

Johtokunta ryhtyikin toimenpiteisiin, joiden tulokse
na oli ylempi kerros nykyisen koulutalon ns. vanhassa sii
vessä, voimistelusali ja sen alla olevat tilat: mm. vahti
mestarin asunto, 1 luokkahuone, sauna ym. Kustannuk
set olivat hieman alle 50 milj. silloista markkaa. Muutto 
uusiin tiloihin tapahtui huhtikuussa 1957. Kun seuraavi- 
na vuosina tarvittiin lisätiloja, saatiin niitä rakentamalla 
vanhan siiven alle, jolloin saatiin mm. 3 suurta ja yksi 
pienempi luokkahuone. Alakerran viimeinen laajennus 
tapahtui vuonna 1963. Myös ullakkokerrokseen saatiin 
edullisesti sijoitetuksi yhdistetty käsityö- ja musiikki
luokka.

Kun valtioneuvosto vuonna 1958 myönsi koululle 
oikeuden päästää oppilaita korkeakouluihin, oli edessä 
uusi laajennusvaihe. Vuonna 1958 oli ostettu koulun 
tonttiin rajoittuvasta ns. Jokisen perikunnan alueesta 
suurin osa ja keväällä 1962 loppuosakin koulun haltuun 
yhteishinnaltaan 1 350 000 markkaa sen aikaista rahaa . 
Tehtyjen ostojen jälkeen koulun alue käsittää kaikkiaan 
2,5 ha.

Vanha parakkirakennus purettiin syksyllä 1963 ja vä
littömästi ryhdyttiin tilalle rakentamaan siipirakennusta, 
joka valmistui seuraavana vuonna ennen syksyn koulu
työn alkamista. Näin saatiin koulun käyttöön lisää 5 
luokkahuonetta, voimistelusali aputiloineen, yksi asuin-» 
huoneisto ja eräitä erikoistiloja. Koulutilojen kokonais
tilavuus on nykyisin 14 100 kuutiometriä.

Kuten aikaisemmin on mainittu koulun aloittaessa 
toimintansa oli luokkia kolme ja oppilaita 86. Näistä oli 
ensimmäisellä luokalla 40. Seuraavina vuosina I luokille 
pyrkijöiden määrä pysytteli 50:n tienoilla, josta se alkoi 
seuraavalla vuosikymmenellä nousta niin, että se vuosi
kymmenen lopussa päätyi suurin piirtein nykyiselle 
tasolle ollen kymmenluvun viimeisenä vuonna 113. 1960- 
luvulla on pyrkijämäärä vaihdellut 97:n ja 122:n välillä.

Rinnakkaisosasto I luokalle perustettiin ensimmäisen 
kerran vuonna 1955, vuonna 1965 perustettiin kaksi 
rinnakkaisosastoa.

Yksinkertaisena keskikouluna toimiessaan oli korkein 
oppilasmäärä 175. Suurimmillaan ollessaan oli keskikou
lun oppilasmäärä 307. Vuodesta 1968 lähtien on rinnak- 
kaisosastot myös lukion VI luokalla. Lukuvuonna 1970- 
71 oli oppilaiden vanhempien ammatillinen jakautuma 
seuraava:

Maa-ja metsätalous sivuelinkeinoineen.................273
Teollisuus, käsityö ja rakennustointa................  109
Kauppa.................................................................. 56
Liikenne............................................................... 45
Palvelukset yhteiskunnalle ja elinkeinoelämälle .. 52 
Muita .................................................................. 35

yht. 570

VIRTAIN YHTEISKOULUN YLIOPPILAAT 31.5.1961 
Edessä vasemmalta: Leena Tölkki, Virrat; Aino Salo, Äh
täri; Airi Niemi, Virrat; Maija-Liisa Perämäki, Virrat; 
Saimi Ristanen, Virrat; Maija Viitanen, Pohjaslahti; 
Elli Taipale, Virrat. Takana vas.: Mikko Kalliolinna, 
Virrat:Hannu Uusmies, Keuruu; Raimo Yks-Petäjä, Virrat; 
Ritva Keskinen, Virrat; Aimo Autio, Virrat; Matti Päivä- 
rinta, Virrat; Esko Peltoniemi, Teuva.
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Virtain yhteiskoulun vanhempainneuvosto 7.6.1971: 
Simo Talilla, Toivo Palanne, Anna-Liisa Syrjä, Jorma 
Mattila puheenjohtaja, Erkki Rantanen.

Koulun matrikkeliin on kirjoitettu vuoteen 1971 
mennessä 1 749 oppilaan nimi. Keskikoulun päästötodis
tuksen on saanut 829 oppilasta ja lukioluokkien päästö
todistuksen 222 oppilasta.

Koulun kehitysvaiheissa eräät tekijät ovat tärkeitä. 
Tällaisia ovat mm. suhde valtiovaltaan, jota lähinnä 
edustavat kouluhallitus ja opetusministeriö. Jatkuva 
todistuksenanto-oikeus ja jatkuva valtionapu ovat osoi
tuksena siitä, että koulu on toiminnassaan vakiintunut ja 
sen tuloksiin luotetaan. Nämä oikeudet koulu sai vuonna 
1963, ja ne olisi todennäköisesti saatu aikaisemminkin, 
jos niitä olisi anottu. Koulu pääsi 7 :een valtionapuluok- 
kaan, mikä osoittaa varsin korkeaa arvostusta.

Vuonna 1958 valtioneuvosto myönsi koululle lukio- 
luokkaoikeudet. Perustamisen jälkeen tämä lienee huo
mattavin tapahtuma koulun kehityksessä. Tammikuussa 
1961 koulu sai oikeuden päästää oppilaita korkeakoului
hin ja jatkuvan oikeuden se sai vuonna 1963. Varmuutta 
ja kiinteyttä lukioluokkien toiminnalle ja myös koulun 
laajentumista merkitsi se, että 1968 voitiin ensimmäisen 
kerran perustaa VI luokalle rinnakkaisosasto.

Kouluhallituksen lähettämien tarkastajien avulla seura
taan koulujen toimintaa ja tarkkaillaan niiden tasoa. 
Virtain yhteiskoulussa on yleistarkastus tapahtunut 10 
kertaa. Koulun saatua jatkuvan valtionavun ja jatkuvan 
todistuksenanto-oikeuden yleistarkastukset tapahtuvat 
5-vuotiskausittain. Viimeksi koulussa oli sellainen syksyl
lä 1968.

Koulun opettajakunta on ollut suurelta osalta paikal
laan pysyvää, sillä 11 nykyistä opettajaa on ollut toi
messa 10 vuotta tai kauemmin. Syksyllä 1971 koulussa 
on 27 opettajaa, joista 13 vakinaista, 2 ylimääräistä ja 12 
tuntiopettajaa. Opettajakunta on aina vakavasti suhtau
tunut tehtäväänsä. Sitä osoittavat mm. ylioppilaskirjoi

tusten hyvät tulokset. Muun henkilökunnan muodosta
vat sivutoimiset kanslisti, rahastonhoitaja, lääkäri ja kou- 
luhoitaja sekä päätoimiset vahtimestari-talonmies-lämmit- 
täjä, kolme siivoojaa ja keittäjä.

Kuten koko yksityiskouluoppilaitoksessa taloudelliset 
vaikeudet ovat olleet kehityksen tiellä, ovat samat vai
keudet koskeneet myös Virtain yhteiskoulua. Välillä on 
ollut helpompaa, mutta aina rakentamisen jälkeen on 
huolia ollut sitä enemmän. Koulun viimeisestä rakenta
misesta on kulunut kuusi vuotta ja koulun talous alkaa 
olla jälleen vakaalla pohjalla. Paikalliset rahalaitokset 
ovat kaiken aikaa olleet alttiita koulua tukemaan. Erityi
sesti voidaan mainita Virtain Säästöpankki, joka on ollut 
koulun suurin lainanantaja.

Ensimmäinen vanhempainneuvosto oli kokoonpanol
taan seuraavanlainen: pastori Emil Korppi-Tommola 
puheenjohtajana, maanviljelijä Erkki Koro, maanviljelijä 
Paavo Vaskuu, johtaja Otto Paananen, rouva Alma Simo
joki. Viimeiseen vanhempainneuvostoon kuuluvat: insi
nööri Jorma Mattila puheenjohtajana, työmies Toivo 
Palanne, laitosmies Erkki Rantanen, sairaanhoitaja Anna- 
Liisa Syrjä ja maanviljelijä Simo Tallila.

Ensimmäisen johtokunnan muodostivat rouva Hilma 
Koivulahti-Lehto puheenjohtajana, opettaja N.S. Järvi- 
niemi, ratamestari Aarne Kahlos, rouva Verna Kulovesi, 
metsänhoitaja Niilo Ohtola, maanviljelijä Svante Poukka, 
maanviljelijä Matti Sipilä, maanviljelijä Onni H. Viitala, 
rouva Helmi Sankari ja johtaja A.S. Markkanen. — Rouva 
Sankarin ja talousneuvos Viitalan johtokunta on valinnut 
yhdistyksen kunniajäseniksi. — Viimeiseen johtokuntaan 
kuuluivat toimitusjohtaja Erkki Rokio puheenjohtajana, 
työnjohtaja Unto Peltomäki, kansanedustaja Matti Maija
la, insinööri Jorma Mattila, ylikonstaapeli Oiva Niemi, 
pitäjäneuvos Svante Poukka, rehtori Pertti Tamminen, 
rouva Ulla Jartti ja maanviljelijä Mauno Poukka.

Koulun ensimmäiseksi johtajaksi valittiin fil.kand. 
Oiva Valtonen, joka ensimmäisenä vuonna oli myös ai
noa vakinainen opettaja. Hän oli koulun johdossa kolme 
vuotta ja häntä seurasi kansak.op. Jalmari Pekkanen, 
joka oli johtajana vuoteen 1950, minkä jälkeen nykyinen 
rehtori fil.maist. Antti Narvia on ollut koulun johdossa.

Virtain yhteiskoulu on neljännesvuosisataisen olemas
saolonsa aikana saanut osakseen paljon ymmärtämystä ja 
tukea, joita ilman sen toiminta alkuvaiheissa kenties olisi 
tukahtunut. Mainittakoon suoritetut tukkipuu- ja rahan
keräykset rakennustarkoituksiin, YY:n (Yhteiskoulun 
Ystävien) monivuotinen toiminta rouva Sankarin joh
dolla, koronkyläläisten ja muiden uhrautuva työ koulu
rakennuksen aikaansaamiseksi. Olipa eräs kirvesmies, jo
ka koulurakennuksella teki kahden viikon työn ja jätti 
palkkansa rakennusrahastoon. Nämä teot osoittavat altis
ta uhrimieltä. Pitäjäläisten yhteisin ponnistuksin ensim-
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RATSULÄHETTI

TAIPALE JR 21

Olit karaistunut kovassa elämässä.
Sinä virtainmies.
Rykmenttiäsi punaisimmaksi sanottiin. 
Kukapa tuon ties.
Oli taistelulohkosi Taipalees.
Missä sotakoneet teräkseen.
Oli voimansa panneet siel.

Olit veristen kenttien urhea mies.
Sinä väistynyt et tuumaakaan.
Sinä muistit kotiasi Virroilla.
Sinä muistit muistisi takana.

mäisten vuosien vaikeudet voitettiin ja turvattiin koulun 
olemassaolo merkittävänä paikkakunnan sivistydaitokse - 
na.

Kun koulurakennuksen peruskiveä heinäkuun 17 päi
vänä 1956 muurattiin, niin ehto rinkan siian kiviseinään 
kätkettiin metallilieriö ja siihen pergamenttilehti, jolle oli 
kirjoitettu mm. "Vallitkoon tämän koulutalon kurkihir
ren alla aina henki, joka pyrkii kasvattamaan oppilaansa 
elämään elämänsä Jumalalle kunniaksi ja isänmaalle 
parhaaksi.”

On mulle kaikki rakkainta.
Mikä nyt on selkäni takana.
Oudoksuenko katsoi Karjalan väki.
Kun teidät ensin näki.
Mitä mietti he tiedätkö sen.
Oliko mielessä meidän on koko maa.
Tätä kaikkien täytyy puolustaa.
Täällä isän pojan täytyy kuolla.
Luulin ei sulia mitään tee.
Oot tänne huono mies
Kylmenneessä kädessä kun sormuksen näin. 
Ensikertaa havahduin huomaamaan.
Pitääkö täällä tosiaan.
Isäinkin kuolla puolesta maan
Teräsmyrsky kun jauhoi elämää.
Lausui Kemppi viitosessa.
Jos ei te tänne tulleet
Sitavarten täällä voi kuolla.
Ei tästä muutoin mitään tuu.
Sitä turha kenenkään luulla.
Oon sitä varten tänne tullut.
Esimerkin sanat lausui komentaja 
Sulle mulle.
Ensi kertaa vasta ymmärsin.
Uhrin mi ihminen kantaa.
Voiko tehdä enempää
kuin henkensä maalle antaa.
Itkin nähdessäin sormuksen sen.
Minkä viestin viet Virroille mukana sen.
Niin suuren uhrin Taipale kantoi.
Olit tosiaan punainen rykmentti.
Mutta, mutta, se oli verta.
Taipale teki vain uhrinsa.
Isänmaa sai ne joka kerta.
On kunnia? suurempi kuin sanotaan.
Sinä väistänyt et tuumaakaan
Sinussa asui isiesi henki.
Oli tukkasi kullan keltainen.
Kun saarnasi pidit mulle.
Pian maalliset tuskat loppuupi.
Tuli huulien nuorten yltä.
Itkin hengessä itkuni.
Voi kuinka nuorena uhrisi.
Isänmaa vaatii suita.
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MATTI MAIJALA

YDINKOHTIA KISAPIRTIN 
RAKENNUSHISTORIASTA

(Esitetty Kisapirtin vihkiäisjuhlassa)

Tämä juhla, jos mikä, on todellinen työnjuhla, yhteis
työn juhla. Tämä talo taas on niin monien käsien, aivojen 
ja sydänten aikaansaannos, että työn juhlaan kuuluu 
osoittaa kaikelle työlle ja yhteistyölle huomio ja arvon
anto. Kun mainitsen, että myös sydämet ovat olleet mu
kana luomassa tavoitettamme, tahdon tällä ikäänkuin 
tarkkailijan asemasta käsin todeta, että ilman sisäistä 
velvoitusta, ilman vastuun- ja velvollisuuden tuntoa, il
man paikkakunnan kehittämiseen pyrkivää aktiivista 
mieltä, siis toisin sanoen ilman jonkinlaista 
aatetta emme olisi tätä juhlaa viettämässä, oli se 
aate tai mukaantulon syy sitten mikä tahansa. Jokin 
lähtökiihoke on ollut olemassa, oli se sitten urheilun 
aate, virtolaisuuden aate taikka hyvien kaverien tai poru
kan yhteinen sopimus. Tällaisen hengen ilmeneminen 
ilahduttaa mieltä aikana, jolloin kohta joutuu valmistau
tumaan siihen kolkkoon tilanteeseen, että kukaan ei auta 
ketään, kukaan ei kuuntele ketään ja kukaan ei kohta 
tunnekaan ketään. Lähikuukaudet ja lähivuodet näyttä
nevät, riittääkö näitä lähtökiihokkeita ja sisäisiä velvoi
tuksia toimimaan tämän suurta luokkaa olevan aikaan
saannoksen hyväksi.

Uuden suuremman urheilutalon rakentamisesta on pu
huttu aikojen kuluessa aina, kun on todettu perinteinen 
Pirtti liian pieneksi. Pöytäkirjojen mukaan on seuran joh
tokunnassa ensimmäisen kerran keskusteltu asiasta Toivo 
Aholan ollessa puheenjohtajana heinäkuussa 1964. Kun 
siitä laskemme kuluneen seitsemän vuotta, voimme huo
kaista kuin muuan kirjailija, joka pani kirjansa nimeksi 
” Seitsemän vuotta Raakelin tähden” - Hanketta on viri
telty toistuvasti johtokunnassa. Välillä on oltu toivorik
kaampia, välillä taas varovaisempia. Tuosta heinäkuusta 
asia alkoi kuitenkin edetä. Ennen kaikkea siitä virisi 
hankkeelle välttämätön keskustelu, joka hiljakseen muok- 
kasi pitäjän mielipidettä rakentamista tukemaan.

Tonttikysymyksistä on neuvoteltu monin vaihtoeh
doin. Pääasiassa on neuvotteluja kuitenkin käyty Maata
loustuottajain Virtain Yhdistyksen sekä G.A.Serlachius 
Oy: n kanssa. Näiden hakussahan olivat nykyiset raken- 
nustontit paikoitusalueineen. Seuralla itsellään oli entuu
destaan alueen eteläpäässä oleva Kisakenttä-niminen tont
ti. Pirtti sijaitsi Nuorisoseura-nimisellä tontilla. Uusi 
rakennus on suurelta osaltaan rakennettu Omakoti-nimi- 
selle tontille. Paikoitustiloja varten tarvittiin sitten vielä 
Notkopelto alueen pohjoispäästä. Maataloustuottajat te
kivät myyntipäätöksen maaliskuussa 1969 ja määritteli
vät kauppaehdot. Samassa kuussa kirjattiin johtokunnan 
pöytäkirjaan myös Serlachiusyhtiön ehdot. Molemmat 
hyväksyttiin ja päätettiin esittää kaupat yleisen kokouk
sen hyväksyttäväksi.

Suunnittelut ja valmistelut lähtivät lopullisesti vyöry
mään eteenpäin. Jo aikaisemmin oli pääsuunnittelijaksi 
saatu rakennusmestari Pentti Mäkinen. Matkan varrella 
on asialla ollut lukuisia toimikuntia eri tehtäviä mietti
mässä. Huonetiloja suunnitteli myös toimikunta yhdessä 
Pentti Mäkisen kanssa. Esitykset tonttien ostamisesta, 
talon piirustusluonnokset ja laskelmat kustannuksista 
esitettiin seuran yleiselle kokoukselle 9.4.1969, jolloin 
johtokunta valtuutettiin kehittämään hanketta mahdol
lisimman pian. Mukana oli tavallista runsaampi jäsenjouk- 
ko, joten asia alkoi kiinnostaa. Lopullinen päätös raken
tamisesta tehtiin sitten vaalikokouksessa 26.11.1969. 
Arpa oli siis heitetty ja toimiin oli toden teolla ryhdyt
tävä. - Näin jälkeenpäin arvioiden hetki oli melkein kah
destoista hetki, sillä tänään tuntuisi urakka täysin 
saavuttamattomalta.

Suunnittelupuolella otettiin hyvissä ajoin yhteyttä 
niihin viranomaisiin, joiden peukalon alla oli valtion
avustuksen eli veikkausvarojen saaminen tähän yrityk
seen. Valtion urheiluneuvoston teknilliseltä puolella 
kysyttiin jatkuvasti neuvoja. Läänin urheilulautakunnan 
teknillistä tarkastajaa käytettiin paikan päällä. Koko ajan 
pyrittiin olemaan selvillä siitä, että mikään ei olisi kom
pastunut yllättäviin teknillisiin tai muodollisiin vaatimuk
siin. Pentti Mäkinen pääsuunnittelijana teki kunnioitetta
van päivätyön Lujuuslaskelmat ja konstruktiosuunnitel- 
mat pyydettiin ins. Saarikoskelta, LVI-suunnitelmat ins. 
Veikko Tuutilta ja sähkötyösuunnitelmat ins. Jorma 
Mattilalta.

Samanaikaisesti ryhdyttiin kaikkiin mahdollisiin 
rahoitusjärjestelyihin. Rahoitukseen saatiin kaikki paikka
kunnan rahalaitokset mukaan, lisäksi tulivat Postipankki, 
Mäntän seudun Osuuspankki, Maataloustuottajain Virtain 
Yhdistys, Virtain Manttaalikunta säätiö, Rakennusalan 
Työeläkekassa ja Eläkevakuutusyhtiö Kalervo. Tällä het
kellä näyttää siltä, että velkataakka jää vielä noin 
450.000 markan suuruiseksi, joten kaikki ymmärtänevät, 
että sen kurittamisessa meillä on kaikilla vielä paljon työ
tä. Rahoitukseen liittyi myös vakuuskysymysten järjeste
ly. Virtain kunta tuki hanketta takaamalla 200.000 mar
kan lainat. Ilman tätä takausta ei veikkausvaroja olisi 
saatu. Ostettuihin tontteihin on haettu kiinnityksiä 
joiden ohella on tarvittu huomattava määrä takuusitou- 
muksia. Tämäkin on sujunut, kun ajattelee, millainen on 
asian luonne, erittäin hyvin, mutta vaivaa se on vaatinut. 
Kaikkiaan on tähän mennessä tarvittu takaajia lainoihin 
ja vekseleihin 220 — 230 Pitkäaikaisissa lainoissa oli 
keskimääräinen vastuu takaajaa kohti 1.250,-.

Veikkausvoittovaroja saatiin lopulta tähän rakentami
seen 220.000,—. Olemme erittäin iloisia tästä ja myös
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siitä, että summa saatiin kerralla käyttöön. Taaskin on 
todettava, että kaikki pienetkin osatekijät ja hyvä suun
nittelu johtivat myös tässä asiassa onnelliseen lopputulok
seen. Seuran veikkausvoittovarahakemusta kiitettiin 
erääksi täydellisimmistä heti lääninportaassa. Sitä vastaan 
ei esiintynyt mielipiteitä missään portaassa. Asioita hoi
dettaessa ei käytetty eikä tarvittu minkäänlaista »rasvaus
ta», niinkuin usein kai luullaan. Kaikkialla riitti hyvän 
hakemuksen ohessa asiallinen ja maltillinen esiintyminen, 
jossa annettiin arvo virkamiehille ja heidän ohjeilleen. 
Virastoissa kiinnitettiin huomio ennen kaikkea siihen, 
että hakemus oli ohjeiden mukainen ja että hankkeen 
takana tiedettiin olevan koko pitäjän, emmekä me siinä 
käsittääksemme puhuneet muunnettua totuutta.

Keräys- ja talkootoiminta ansaitseekin oman lukunsa. 
Talkootoimikunnassa oli mukana peräti 50 jäsentä. Tar
mokkaana talkoopäällikkönä toimi Simo Tanhua. Talon 
hyväksi tehtiin talkootunteja noin 6.100, joka merkinnee 
760 miestyöpäivää ja keskituntiansion mukaan rahassa 
noin 34.000,—. Työtä johtanut rak.mest. Kauko Kuos
manen on ilmoittanut pitäneensä tehtyjä talkootunteja 
keskituntiansion veroisina, mitä kyllä omalta kohdaltani 
epäilen oltuani mm. kantamassa lämpöeristysmateriaalia 
varsinaisille kiinnittäjille. Puutavarakeräyksellä saatiin 
kokoon noin 17.000 kuutiojalkaa, joka on arvioitu noin 
40.000 markan arvoiseksi. Suoranaisia rahalahjoituksia 
on saatu 8.500,—. Saatujen tavaralahjoitusten raha-arvok
si on laskettu varovaisesti 20.000,—. Talkootyön ja ke
räysten osuus rahoituksessa oli siis yhteensä noin kymme
nen vanhaa miljoonaa eli 100.000,—. Tarvikehankinnoista 
on myös saatu alennuksia.

Varsinainen rakennustyö suoritettiin omana työnä. 
Työtä johtamaan kiinnitettiin rakennusmestari Kauko 
Kuosmanen Kajaanista. Tässäkin vaalissa oli tuuria, kun 
saatiin oivallinen johto. LVI-töistä tehtiin urakkasopimus 
Putkityöliike Väänänen & Kumpp. kanssa ja sähkötöistä 
Mattilan Sähkön kanssa, molemmat paikallisia yrittäjiä. 
Rakennuksen hyväksi tehtiin noin 27.000 maksettua työ
tuntia. Kokonaiskustannukset, kun otetaan huomioon

myös tonttien hinnat, vanhan osan remontti ja kalusta
minen, ovat olleet noin 750.000,—. Kalustuksen kohdal
la on aiheellista nostaa hattua naistoimikunnalle, joka 
rouva Sirkka Hietalan puheenjohdolla teki arvokasta 
työtä ja rahoitti huomattavan osan näistä hankinnoista.

Urheilutalon varsinainen rakennustyö alkoi perusmon- 
tun kaivulla elo-syyskuun vaihteessa viime vuonna. On 
muistettava, että veikkausvoittovarojen saamiseen liittyi 
työllisyysehto, joka esti kesällä rakentamisen. Perustuk
set, perusmuurit ja laatat, siis koko kellarikerros, oli 
betonoitu 28.10. Runkotyö alkoi sitä seuraavana päivänä. 
Kantavien palkkien asennus suoritettiin koko rakennuk
seen 8.12., jonka jälkeen aloitettiin vesikattotyöt. Vesi
katon pohjahuopa saatiin asennetuksi 13.1.-71. Juhlalli
nen peruskiven muuraustilaisuus pidettiin jo marras
kuun 7. päivänä. Toinen tärkeä työnjuhla oli haijannosto- 
tilaisuus 5.2.-71. Urheilutalon avajaiset urheilusalin ja ra- 
vintolatilojen sekä niihin läheisesti liittyvien tilojen olivat 
2.4. Lopputarkastus pidettiin 11.6. ja valtion urheiluneu
voston teknillinen tarkastus rakennusmestari Pertti Kär
päsen suorittamana oli 14.7.

Joku sana vielä itse talosta. Uuden osan kuutiotilavuus 
on noin 7800 kuutiometriä ja vanhan osan noin 3000 
kuutiometriä eli yhteensä 10800 kuutiometriä. Halli 
täyttää mitoiltaan virallisen koripallokentän vaatimukset. 
Alakerrassa on voimistelusali, kuntosali, 38 metriä pitkä 
lähtöhaijoittelurata, sauna ja peseytymistilat, 4 puku
huonetta, toiminnanjohtajan asunto, lämpö- ja sähkö- 
keskukset sekä autotalli-suksienhuoltohuone. Rakennas- 
tontti paikoitustiloineen käsittää siis neljä tilaa ja yhtei
nen pinta-ala on noin 1,7 hehtaaria.

Tällainen rakennushistoriikki on lopulta perin valju ja 
vähänsanova koko hankkeesta ja sen tuhansista osateki
jöistä. Virtain Urheilijoilla on tosi aihe kauniisti kiittää 
kaikkia hankkeeseen myötävaikuttaneita, olivatpa he 
sitten suunnittelijoita, urakoitsijoita, palkallisen työn ja 
talkootyön tekijöitä, lahjoittajia, tavarantoimittajia, sa
nomalehtien edustajia, eri toimikuntien jäseniä, seuran 
muita toimi- ja luottamushenkilöitä sekä muita talosta
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Ella Riikonen

KISAPIRTIN JUHLAPÄIVÄ 
2 6. 9. 1 9 7 1
Pyyhkiköön juhla nyt meistä arkisen paineen 
Nostakoon mielemme lakea korkeaa kohti. 
Tullut on hetki — voitto hengen ja aineen 
Yhteinen työ — yhteiseen voittohon johti!
Nyt totena näämme vuosien mittavan toiveen 
On luotuna ahjo vaalia liikunnan tulta. 
Omakseen talon jos jokainen tuntea voi, 
silloin vaivat ja vastukset tuntuvat unohdetulta.

Tavoitti haaste miehet isästä poikaan 
Vastattiin töin, sekä toimin, lahjoin ja 
talkoita tehden
Se virtolaisuus — miten paljon se yhdessä 
voikaan — siitä tässä ja nyt me kirjaamme 
parhaimman lehden.

Moni Virroilla matkassa ollut on ennen jo meitä 
luomassa pohjan aatteen ja urheilun alle.
Me tänään nyt kiittäen tahdomme muistaa heitä
Kisapirtti seiskoon siitä merkkinä maailmalle! 
Moni latu on hiihdetty hiellä talvien hankeen 
Monta kisaa on käyty Virtain nimeä luoden.
Se on henkeä antanut, tunnelman juhlaan 
ja arkeen
Ihmisen toista ihmistä lähemmäs veljenä 
tuoden.
Huominen päivä on teidän te juhlamme nuoret, 
te joiden tahto ja voima on suurempi, 
jalompi muita
Yhä itseltäs vaadi: harjoita, taistele, voita —■ 
on uskomme urheiluun siirtävä esteiden vuoret!

myönteisen kantansa lausuneita henkilöitä. Kuka pystyy- 
kään mittaamaan niiden tuntien ja iltojen määrän, joita 
kymmenet ja sadat ihmiset ovat näin seuran hyväksi ja 
pitäjän kehittämiseksi uhranneet? Kuka muistaa kaikki 
kokoukset, joita on asian merkeissä pidetty ennen raken
tamista, rakentamisen aikana ja sen jälkeen?

Hyvät kuulijat. Talo on nyt tässä Teidän kaikkien 
silmäiltävänä. Se on Teidän ja meidän yhteinen saavutuk
semme, toiveitten tulos, vaivannäön palkka, yhteistoimin
nan muistomerkki. Uskallan sanoa muistomerkiksi, vaik
ka tarkoitan, että talo edellyttää jatkuvaa aktiivisuutta. 
Tämä on virtolaisen yhteishengen aikaansaannos, jollaista 
maassamme syntyy tuskin yhtä rakennusta vuodessa On 
se vain sellainen urakka. Seuran edustajana haluan mui
den ohessa osoittaa kunnioituksen tälle saavutukselle ja 
ennen kaikkea niille, joiden hartioilla on keulassaolleina 
ollut raskain taakka. Heillä on tosi käsitys siitä hallitsemi
sen ihanuudesta, mistä monilla on vain harmaa aavistus.

Talo on nyt vilkkaassa käytössä ja sitä käytettäköön. 
Tämä on vieläkin — tai oikeastaan nyt vasta — meille 
kaikille haaste. Se on haaste pitämään kuntoa yllä, haaste 
pyrkimään korkeisiin urheilullisiin päämääriin, haaste toi
mintaan, haaste auttamaan ja haaste osallistumaan. Kisa- 
pirtti pysyy nimittäin edelleenkin pystyssä vain yhteis- 
hengellä ja yhteistoiminnalla. Seura tarvitsee kymmenit
täin ihmisiä niin johtotehtäviin kuin muihinkin yleisiin 
toimitsija- ja palvelutehtäviin. Velkataakka on saatava 
alemmaksi ja mitä nopeammin, sen parempi. Siinä mieles-)

sä lähimmät kuukaudet ja vuodet todella mittaavat mei
dän yhteistuntomme voiman ja määrän. Jos me päätäm
me, että sitä riittää, niin ei ole hätää, mutta jos me an
namme toisten murehtia ja hoitaa asioita pienellä poru
kalla, niin vaikeudet ovat näköpiirissä. Meillä on siis vain 
yksi vaihtoehto: Kun me olemme tämän yh
dessä pystyyn saaneet, niin yhdessä 
me myös- sen pystyssä pidämme.

k-

VJRTOLAISTA SANAMPARSINTAA

Joseika kettua rookaa, eimaakak kissanraatoo 
kannatap päänänsä kovin kauvaa vaharata.
Jopa nys sikseen! ihimetteli äiä kun meni 
ketunrautoihin.
Joko sinot käyny entisestä paikastas hiiret 
päästämässä?
Johan nytom messu maassa kun heitellään 
kirveellä!
Josem minoh häävi niines sinäkään ok kaseva. 
Jos takkaat niim maksat kans.
Jokei vanhasta mittään perusta, paliokopa se 
uurestakaan oppii.
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EILA HAAPAMÄKI ARMI SIEVÄNEN

VIRTAIN MAA- JA KOTITALOUSNAISET

Helmikuun 27 päivänä 1972 tulee kuluneeksi kaksi 
vuotta siitä, kun Virroille perustettiin maa- ja koti
talousnaiset.

Neuvontajärjestöjen, pienviljelijäyhdistysten, maamies
seurojen ja pienviljelijäosastojen yhdistyttyä samoin yh
distyivät myös naiset nimeltä maa- ja kotitalousnaiset.

Ensimmäisenä toimintamuotona oli emännän lomitta
jan toimen vastaanottaminen Virtain maataloustuottajil
ta. Tähän toimeen saatiinkin Virtain oma tyttö Eila Läh
teenmaa. Kesä onkin ollut täystyöllisyyttä, mutta toivot
tavaa olisi, että maatalousväestö oppisi käyttämään tätä 
myöskin talvella. Tällöin turvattaisiin täystyöllisyys ym
päri vuoden. Lomittajatilaukset on tehtävä Virtain osuus
meijeriltä.

Toisena toimintamuotona oli Kalevalanpäivän tienoil
la järjestetty virtolaistyylinen sunnuntaipäivällinen Kaup
paoppilaitoksella. Virtain seura ja Virtain opisto järjesti
vät vanhan kulttuurin juhlan ja tähän yhteyteen maa-ja 
kotitalousnaiset järjestivät päivällisen.

Edelleen on pidetty eri kylissä ns. tutustumisillan- 
viettoja. Tämä toimintamuoto on osoittautunut erittäin 
mielenkiintoiseksi, sillä osanottajia on ollut n. 50 - 70 
henkeä. Ohjelmaa on pyritty saamaan näihin iltoihin 
maistiaisten ja esittelyjen muodossa.

Keväällä Virtain maa- ja kotitalousnaiset tekivät teat- 
teriretken Tampereelle. Edelleen retkeilyjä on ollut kesän 
aikana useampia, jotka Pirkanmaan maa- ja kotitalous
naiset ovat järjestäneet ulottuen aina ulkomaille saakka. 
Näihin retkeilyihin on ollut tilaisuus osallistua eri perus
järjestöistä.

Elokuun 15 päivänä oli maakunnallinen emäntäpäivä 
Virroilla. Juhla alkoi jumalanpalveluksella, kunniakäynti 
sankarihaudalla ja sen jälkeen päiväjuhla kauppaoppilai
toksella.

Eräissä muissakin tilaisuuksissa on maa- ja kotitalous
naiset hoidelleet ravintolaa. — Joulumyyjäisissä on ollut 
oma myyntipöytä.

Virroilla ei ole tunnettu mitään eroavaisuuksia naisten 
kesken, vaan kaikki ovat todella maa-ja kotitalousnaisia.
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RUHTINAS VILHELMIINA I

Sellainenkin Virroilla on ollut. Kukahan tietää hänes
tä enemmän kuin minä? Missä kylässä asui, mikä oli nimi 
jne? Kirkonkirjoistakaan ei löytynyt mitään apua.

Jonkinlainen muistikuva minulla on: pienehkö, liha
vahko nainen, kuin entisajan pitsitetty yönuttu päällä, 
prenikoita rintapielet täynnä. Siihen aikaan oh paljon 
sellaisia, jotka kulkivat talosta taloon, pitäjästä toiseen
kin. Niin myös Ruhtinas. Hän kuten ruhtinas ainakin, 
kokosi veroa: miehiltä partaveroa, tavallisesta parrasta 
markka, mutta esim. metsänhoitaja Floor sai maksaa 2 
markkaa, kun partaa oli runsaammin. Hän oli ponteva ja 
oman arvonsa tunteva mummu. Kerrotaan, että pastori 
Törnqvist kirkkorukouksessa — kuten tapa vaati — rukoi
li suuriruhtinaan puolesta. Ruhtinas löi keppiä lattiaan ja 
sanoi: ”Elä valehtele, sehän on ruhtinas Vilhelmiina I.” 
(kertoja maisteri Katri Rokio) Ruhtinas kertoi jamsköi^, 
että kuningas Matti — joskus se oli prinssi — rakentaa 
hänelle uljaan linnan Puttosharjulle ja vie hänet sinne 
asumaan. Tuo uskomus täyttyikin .. .

Virtain kirkon ympärillä oleva hautausmaa, jota kyllä 
laajennettiin v. 1873, oli käynyt ahtaaksi. V. 1901 ero
tettiin ja vihittiin uusi hautausmaa. V. 1904 sinne raken
nettiin prof. arkkitehti Usko Nyströmin synnyinpitäjäl- 
leen lahjoittamien piirustusten mukaan siunauskappeli. 
Näin Puttoshaijun päähän oh rakennettu ”linna”, ja 
uuden hautausmaan hienoon hietakehtoon Ruhtinas 
pääsi lepäämään.



ESKO KOIVISTO

SITRAN HANHIPERÄN 
METSÄTALOUSALUE

"Niin muuttuu maailma . . .” Niinhän se on, että on 
muuttunut paljon, kehitys kulkenut valtavasti eteenpäin. 
Jokaisella elämänsektorilla haetaan yhä parempia ja pa
rempia toimintatapoja, luodaan uusia edellytyksiä suo
riutua tehtävistä nopeammin ja helpommin. Tähän niin 
sanottuun rationalisoitumiseen tosiaan nykyaika pakot
taa jokaisen, oli kyse sitten yksityisestä yrityksestä tai 
suuremmista yhteisöistä. Tämä siksi, että tämä meidän 
hyvinvointivaltiomme velvoittaa meidät, tai onko liian 
naivi sana käyttää "velvoittaa”, kovaan taisteluun joka
päiväisestä leivästä. Taidamme itse kukin olla osasyyllisiä 
tähän valtavaan prosessiin, joka on kehittynyt kilpajuok
suksi ajan ja meidän jokapäiväisten tehtävien välille. Ih
minen kun on itsestään sellainen, että on helppo luvata, 
mutta on eri asia sitten, miten kaikki lupaukset lunas
tetaan.

Toivon, että tämä nyt, mitä edellä olen yrittänyt 
selostaa, antaa lukijalle jonkinlaisen johdannon siihen, 
mistä aikomukseni on kertoa. Virrat on tunnettu metsä- 
rikkaana pitäjänä ja näin ollen siitä saatu taloudellinen 
hyöty on aina näytellyt huomattavaa osaa pitäjäläisten 
jokapäiväisessä elämisessä, koska metsästä saatu rahatulo 
tavalla tai toisella on elvyttänyt koko pitäjällä tapahtuvaa 
toimintaa. Jotta metsistä saataisiin paras mahdollinen 
tuotto, on valtiovalta kiinnittänyt tähän myös huomiota. 
On perustettu tutkimuskohteita eri puolille Suomea.

Virroille tällainen tutkimuskohde on perustettu Sitran 
toimesta ja tämä tutkimuskohde sijaitsee Liedenpohjan 
kylässä niin sanotun "Hanhiperän yhteistoiminta-alueen” 
nimellä. Tähän yhteistoiminta-alueeseen kuuluu noin kol
misenkymmentä metsänomistajaa, joiden yhteinen met
säpinta-ala on noin 1600 hehtaaria, joten keskipinta- 
alat ovat vain noin 40 hehtaaria, joka todistaa sitä, että 
metsälöt ovat pieniä keskimäärin, mutta yhteisalueena 
esiintyen alue on jo aika mittava.

Kuten nimikin jo edellyttää, alueella pyritään yhteis
toimintaan kaikilla mahdollisilla tavoilla. Tämä tarkoittaa 
sitä, että alue on tavallaan yksi kokonaisuus, jota hoide 
taan keskitetysti niin suuressa mittakaavassa kuin mah
dollista. Alueella on jokaiselle tilalle tehty metsälösuun- 
nitelmat, jossa on huomioitu metsärakenne ja puuston 
ikä, uudistettavat alueet sekä vuotuiset hakkuumäärät. 
Tätä metsälösuunnittelutyötä avusti taloudellisesti hank

keen alullepanija Sitra. Suunnitelmat laadittiin Pohjois- 
Hämeen Piirimetsälautakunnan toimesta. Ennenkuin näi
hin toimiin saakka oli edetty, suoritti metsänhoitaja 
Vesikallio Helsingin yliopiston maanviljelystaloudelliselta 
laitokselta haastattelun jokaisen hankkeeseen kuuluvan 
luona, jossa pyrittiin kartoittamaan, minkälaisen työ
panoksen kukin jäsen voi suorittaa sekä minkä verran 
koneita on käytettävissä puun koijuu- ym. tehtäviin. 
Tarkoitus on, että työt suoritetaan yhteistoimintaedelly- 
tyksin, joka tahtoo sanoa sitä, että ensin käytetään se 
työvoimareservi, mitä hankkeeseen kuuluvat jäsenet voi
vat antaa ja sitten vasta turvaudutaan ulkopuoliseen työ
voimaan. Leimikot pyritään saamaan keskitetysti alueelle, 
jolloin myyjien kesken on mahdollisuus käyttää samoja 
koneita leimikoissaan, jolloin on mahdollisuus saada kus
tannukset pienemmiksi, koska hajakeskitystä ei ole. On 
aivan selvää, että kustannustason noustessa jyrkästi, met
sistä saatavat tulot herkästi laskevat, niin tähän yhteis
hankkeen alullepanijana olevat jäsenet ovat lähteneet 
siitä ajatuksesta, että näin keskittymällä heillä on parem
pi mahdollisuus päästä vaikuttamaan hintakehitykseen.

Hanhiperän metsätalousalue on saanut julkista huo
miota toimintansa vuoksi ja on herättänyt kiinnostusta 
laajemmaltikin. Niinpä viime kesänä jäsenet tekivät ret
ken Saarijärvelle, jossa on toinen vastaava hanke. Huo
mattakoon, että näitä metsätalousalueita on Suomessa 
vasta kaksi, Saarijärvellä ensimmäinen ja Liedenpohjassa 
toinen. Kansainvälisiä vieraita sai Liedenpohja vastaan
ottaa syyskuussa, jolloin metsäretkeilyllä Suomessa olleet 
eri maiden metsäalan asiantuntijat kävivät tutustumassa 
myöskin Hanhiperän yhteistyöalueeseen.

Aina kun jotakin toteutetaan, täytyy myös olla henki
löitä, jotka vastaavat, että asiat sujuvat. Niinpä tälläkin 
metsätalousalueella on hoitokunta, joka pitää yhteyttä 
puutavaran ostajien sekä jäsenien välillä. Tämän hoito
kunnan puheenjohtajana toimii maanviljelijä Vento Lep
pälä ja sihteerinä metsänhoidonneuvoja Eero Hertsi. Kos
ka alkutaival metsätalousalueella on sujunut suotuisasti 
ja jäsenet ovat olleet tyytyväisiä kehitykseen, niin toivoa 
sopii, että yhteispeli myös metsäalalla laajenee ja metsän
hoito saa entistä enempi huomiota osakseen metsän 
parhaaksi ja koko kansakunnan eduksi.
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Kauko Jokisalo

LÄNKIPUU RASVATTIIN

Nykyajan tietokirjat saattavat antaa hevosen längistä 
seuraavan selityksen: Länget (tavallisesti hevosen) kau
laan lapoja vastaan sovitettava valjaiden osa, kaksi ylä- ja 
alapäästään toisiinsa hihnalla kiinnitettyä tavallisesti peh
musteista (puujkaarta.

Paavo Vartiamäki on miltei pienestä pojasta asti ollut 
tekemisissä länkien kanssa, sillä hänen isänsä on ollut 
Liedenpohjan tunnettu länkien tekijä, mainetta kertyi 
myös pitäjältä ja naapuripitäjistä. Jos Paavo Vartiamäki 
on tunnettu länkimestari, lienee hän yhtä taitava raken- 
nusmiehenä, kirvesmiehenä. Monenko kotikylänsä talon 
kattoa, seiniä, ovia tai talousrakennusta Paavo Vartio- 
mäen työkalut eivät ole koskettaneet? Siihen hän itse 
antaa vastauksen: ”Ei tässä kylässä ole juuri taloa, jossa 
en olisi rakentamassa käyny.”

Taitavana puun käsittelijänä Vartiamäki tietää ja tun
tee nykyisen kehityksen kulkevan kohti teollisuuden val
mistamia tuotteita, mutta silloin kun tehdään hevoselle 
länget ei teollisuudesta juuri ole apua. Hevoset, ovat ne
kin erilaisia — länget tehdään erilaisia.

Kyllähän ne yleensä, mitä isäkin teki niin, ne oli vain 
tuolta mettästä ne puut. Oli pitäjälläkin, kulki tekemässä. 
Eihän siinä muuta keriinny, muuta kun otti aamulla met
tästä puut niin illalla ne saatto olla semmosta viimestelyä 
vailla. Ni sitte yöksi uuniin. Kun uunissa oli semmonen 
lämpö, ettei siellä nyt palanu , leipomisen jäljiltä. Mutta 
kun se oli ihan tuore ja se oh ihan siinä takana. Noin tulee 
lujemmaksi, kun tulee tuoreesta. Mutta rasvattiin se sitten 
noista päistä semmoisista paikoista, ettei se halkeillu. 
Sitten se tosiaan se oli lujempi, ku se kuivi, ku se noin 
äkkiä ... Se rasvattiin yleensä kai sian ihralla, sillä sitte 
etupäässä, mutta miksei siihen sitte muukin rasva käyny 
ihan yhtä hyvin. Tervaa ei käytetty, se oli vaan tuo rasva. 
Ja sitten sillinsuolavesi. Silli on rasvanen kala. Sitä se 
käytti sen useimmin, kun se kotona teki. Niin sen tähden, 
ettei se päässyt halkeemaan. Ja kyllä minäkin sitä kokei
lin.

Mä nyt olin semmonen, sanotaan, etten ollu vielä toi
sella kymmenellä ku se ensimmäisiä. Eihän siitä siilon 
vielä, niin vakituisesti, mutta ku se, minä muistan hiukan 
sitä hevosta, mikä oli. Niin se sille sitte teki ne länget. 
Osti sen hevosen. Ja se oli semmonen, että se ontu edestä. 
Se oli niinku länkien syyn tähren menny semmoseks. 
Niin se teki sitte sille itte länget, ja se oli sitte jonkun ai
kaa. Se sitte oli vissiin — kyllä —, että vaihto Alavuden 
Lamminpään kanssa . . . Tästä heti kun mennään rajan 
yli. Sitte se oli vähän aikaa, kun tuo tilakaan ei ollut isän 
nimissä. Sitten ne tilat itsenäistyi. Se oli sen isän äiren

nimissä. Se oli Ala-Kurjen torppana. (No antoiko se alen
nusta siitä ontuvasta hevosesta?) Jonkun verran, siittä 
talosta se sen osti, oli semmonen halvempi ostaa. Niitä
hän oli täällä Virroilla aina nuoria kasvamassa suuremmis
sa taloissa.

Kun isä alotti ne ensimmäiset länget niin, kyllä se 
ihmeeltä tuntui, että mitä niistä tulee. Sitä tehren sitte 
ku se omalle hevoselleen niin, siitä se alkoi.

Niitä oli länkimestaria tässä, minäkin muistan. Se oli 
vakituinen se Hokkanen, että se teki jatkuvasti. Talosta 
toiseen menijä teki monekki parit. Mutta ainahan toinen 
länkimestari on muka etevämpi kuin toinen. Sitä ruvet
tiin olettaan, että se saa paremmin sopivat länget, se isä. 
Muttei se siitä oikein paljon, kun se kävi muissa töissä, 
mettätöissä, ja joskus aina jollekin teki.

Tossa sitte nyt, että minäkin olin poissa kotookin kol
matta vuotta, että olin taloissa. Tossakin Manu Maijalan 
talossa, mutta se oli Manun isä silloin isäntänä ja Ala- 
Tulijoessa olin semmosen puoli vuotta. Sitten minä tulin 
kotiin ja kävin kotoa rippikoulun.

Silloin se jo teki usiampia, ja sitte ku se tuli tila tuosta 
omaksi. Oli kauan aikaa, ettei hevosta ollu, ni se osti sen 
hevosen, ja teki sille länget. Minä olin siinä sitte hevos- 
miehenä. Ku se oli mettässä paremmin ste seuraavan vel
jen Onnin kanssa ja ne tekivät niinku tukkiaki. Mutta ai
na silloin tällöin se teki niitä länkiä.

Mutta -36 minä muistelen, kun Kalle rupes sitte, kun 
se tuli Kallen nimiin tuo tila, niin se kulki oikein tuo, 
että se oli kuukaudenkin reissulla. Se oli tua Peräseinä
joella asti ja sitte tuota Alavutta tekemässä. Tehtiin mo
nekki länget isommissa taloissa. Kyllä se saatto olla 
pari kolme viikkoaki piremmissä aioissa.

Se oli vielä sitte kummallista, ku se oh hevoskanta 
pientä siihen aikaan kun isäkin teki. Kun puhuttiin, että 
21 tuumaa ja 22 tuumaa ja se oli sitte suuret länget. 
Minä nyt -54 tein omin takein. — Kyllä minä sille isälle 
veistelin viimmeksi siinä kun se kävi semmoseksi, ettei se 
oikein pystyny, niin joskus niitä puita vähä pienensin. 
— Niin niitä ei tahtonu 23 tuumaa lyhempiä tehdä. Ne 
oli 24 tuumaa ja on 26 tuumaakin. Se oh mitta pitkittäin. 
Tosiaan kun niitä alle 20 tuumankin. Mutta kun hevosen 
korkokaan ollu, ku se oli siinä alle 150 senttiä, ja nythän 
ei 155 — 156 senttiä, sehän on pienemmästä päästä hevo
sia nyt. Kymmenkorttelinen oh ennen, se tekee ... (152).

Se saa olla tuommoiseksi monivuotiseksi, ettei niillä 
ruveta ajamaankaan. Mutta ennen, jos se on ollu roteva, 
se on ollu opetettavana. Toisiässä se on kolmen vuoden 
vanha. Vuoden vanha on maitovarsa, toisen vuoden ope-
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tettava. Mutta nythän ei sitä näinä viime aikoina vielä 
semmosena vielä ollenkaan opetettukaan, paitti jolla nyt 
oli vaan, että yksikin niin, sehän nyt saatto sitä harjottaa. 
Ja sillä ne ei tahtonu tottuakaan, kun ne oli semmosiksi 
vanhoiksi, niin sille työlle. Ja on semmosia, ettei nyt 
tartte tehräkään, nehän on vaan semmosia . . . Mutta 
jonkun verran jossain.

Pakasta se riippuu sen längen tuota se . . . että se 
pikkusen verran muutteli. Ei se kaikilla, tietenkin se jon
kun verran, ei se oikein suuria heitä. Kun se mitta niin, se 
on silloin jonkunlaisesti. Se pakan paikka, ei se ole yh
dessä längessä samalla korkoolla ja yhtälailla niin, kun 
tuota pitkässä längessä. Längestä otetaan mitta pakalle, 
ja kyllä siitäkin, missä asennossa se hevonen nyt liikku 
kuormankin kanssa ja veti. Jos se oli hyvin pystypäinen 
niin, silloinhan, jos se oh vallan pakka ja se tämä ruoman- 
reikä . . . Niinkun se vetopuoli taapäin, — niin siilonhan 
se kohoo ja ottaa alapäästä kurkkuin. Ja sitten, että se 
nyt ainakin semmoinen juttu, että niin siinä täyty pak
kaa olla. Junkun hevosenhan on jäsen tässä alhaalla, josta 
se taipuu. Sehän on niinku ranne tässä kiinni, siihen 
päälle se astelee. Kun se astuu niin, ettei se vastaa jäse
nestä. Jos se on keskeltä vastuu sillai, se ottaa jäseneen 
ja se on jäsenkohta siinä silloin rupee koskeen siihen. No 
yläsellä on sama. Se liikkuu lapa siellä niin, jos siellä ei 
ole sitä tilaa, on samanlaista siinä.

Sitte niitä tuli niitä semmosia ontuvia hevosia, ni mo
netkin sano, että se on ylhäältä hierottava. Ei se on pitkin 
selkää ne jänteet ja sitte taas alaspäin se menee sinne 
rintasuonet sinne pitkin. Ei se miksikään luu tule, jos se 
tulehtuu. Ne on nämä suonet, jotka on jalaat ja ne jän
teet. Kun se pitkään oli semmoisilla längillä, että se kuuk- 
kasi, että se rupes arkoo. Se laski kavioo ja kaviot rupes 
kuivaa. Sitten kun häjyllä längillä ajettiin monta kertaa, 
se sai hevosen semmoseksi, että se rupes ontuun ja askel 
kävi niin lyhyeks, että ihan niinku tökki. Silloin se rupes 
ottaan sen hevosen kavioon, kun se on semmosta, että se 
tekkee kuumetta jonkunverran. Ne alko kuivaan ne ka
viot sitten ja siittä tuli se semmonen etukipee. Se on 
längistä ollu riippuvainen hevosen terveys. Se tuota sano
taan semmonen, joka ihan pökötteli vanhempana niin, 
se oh juuri se oh niillä huonoilla längillä. Sillä oli menny 
etujaloista liike, että se ei pystyny astuun, ku ne oli kui- 
vanu ne jäsenet.

Se oli isä vielä semmonen, että kun nehän teurasti ne 
vanhat hevoset niin, ennen, eihän niitä nytkään makka
raan viedä. Kyllä se on monta niitä, sitte tuota noin, ku 
pyysivät kun se noin muutoin teurasti siinä nuoruudessa 
ja miehuudessaan muutakin karjaa. Niin se seurasi sem
mosia hevosen niitä, minkälainen on se nyt se hevosen 
jäsen ja rakenne. Ja se oli se Huhtalan Emil Sapsalammil- 
ta. Se oh semmonen, sanotaan minkään lääkärikoulua 
käyny, se oh kumminkin, että se oli semmonen hevos- 
lääkäri, että se saatto kyllä tietää hyvin siinä ku joku 
semmonen heiko koulujakäyny. Lääkitti, jos tuli sairauk
sia, ja monella lailla semmonen vanha hevosmies ja kas
vatti paljo hevosia.

Se oh semmonen paikka, että jos se hevosen kasvatti 
niin, se isä oli siellä tekemässä. Se myi nuorempia ja 
hyviäki hevosia, ku se kasvatti. Aina sen, kun niillä ru
vettiin ajamaan niin, kun ei ollu vanhastaan niin, se 
teetti länget ja se oli usein tekemässä siellä. Ajeli 
sitten, nhtä oli paljon Sapsalammilla, missä se oli ihan 
joka talossa. Ja ne Killinkoski-puolella ku oh ennen se 
tehdas Senqvistillä niin, siellä oli ajot. Ne ajo niin 
kauan kuin reki luisti ja syksyllä alko. Niitä oli jär
jestään, kyllä niitä oli täältä Liedenpohjan kylästäkin 
kun ei Peltomäen ajoo sattunu oleen sopivaa.

Raudaskoivu ei käyny ollenkaan, jos vaan ni sitä 
rupes pitään vanhat miehet ollenkaan, se oli liika kova. 
Se piti olla sellainen vesakoivu, joka kasvaa savipohja- 
maalla ja on vain tuota lyhyeltä sitä oksatonta ja lyhyt
vartinen puu. Sehän on sen lujempi. Ei tuolta semmosen 
isomman mettän keskeltä, se on löyhä puu. Eihän nhtä 
raurotettu ennen. Se oli ihan aina vaan se tehtiin vaan 
puiset. Puu ny koitettiin, jos vaan maharollista semmo
nen, että siinä oli vähän sitä mallia, minkä mukanen 
länki tulee. Minäkin oon tehny semmosia, mieluummin 
ja aina oli paree tehräkin, kun oli puut väärät ylempää- 
kin. Siinä ei saanu olla monta niitä juurta, tässä länki- 
puussa. Se piti olla alapäässä pääjuuri. Niitä nyt monet 
toi. Se oli niinkuin vanhanaikasen hierinpuun, niitä 
pieniä juuria oli, eikä siinä ollu mitään pääjuurta nhn, 
eihän siitä tahtonu tietää. Otti ja yhden teki ja sen vei 
niin, se oh kuin oksa puun kyljes, siinä se juuri. Mutta 
rautain avulla se tavallaan kesti. Ei se puu olisi kestäny 
ku, niitähän nyt viimeiseltä, minäkin raurotin jo paljo, 
vaikka oli hyviäki puita.

Se muuttu tämä ajohomma mettäajoks, että piti olla 
vaan aina mettässä, täällä nyt autoilla ja muilla ajettiin 
tien varresta. Nehän joutuu siellä sitten repimään hevo
nenkin tuota, eihän se tuolla tuu. Kaks, kolme kuormaa 
vietiin, neljä korkeintaan niin, eihän siinä muuta nyt, 
kun se on semmosta siirtoa vaan tuonne tienvarsiin. 
Lyhyet matkat, muutama sata metriä, niin siellähän 
joutu repimään. Kyllä hevonen silosella tiellä vie, kun 
se on se kuorma . . . Sitte se kovaa hommaa on hevo
selle, ku se tuolta mettästä vetää.

Kyllähän se enimmäkseen, mitä minäkin ajoin, olen 
kyllä sitä mieltä, että paljas puu on talviajossa kova. 
Mutta ku hyväki länki on nhn, kyllähän se, ja kun hevo
nen tottuu. Niin kyllä se meni ja ajovatkin. Mutta taas 
niinkun kesällä, kyllä se paatta oh miltei hulluutta, se 
hiotti sitä kaulaa. Se paree semmonen vilttipaatta ku 
semmoset topatut, joka oh niin pehu, kun se pikkusen 
tuli vähän vanhemmaksi, se saatto lavan kohdalta häipyä 
pois. Sitte sitä valu alas. Silloin se ei länki enää ollu 
semmonen, vaikka se siihen kaulaan olis sopinukki. 
Mutta semmonen kun nyt ihan huopalänki, menihän se 
nyt, vaikkei sopinukkaan.

Kun sanotaan, että minä yhyret länket tein tuohon 
Alavutteen ja, se tuli sitten meille ja sano, että kun 
hän teetti länget, - siinä oli länkimestari. Sano, että ei 
niillä, ne on ihan maharottomat, että se taitaa - ne on
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niin pitkäkkin, että - niin on kohta vaarassa, ettei se 
pistä jalkaansa vahingossa, että niissä on paljon liikaa. 
Sitten ininä otin ne mitat siitä. Se oli nuori hevonen 
ja tuota se tuli sitte. Niin minä sanon, että ku se ei kovin 
kaukaa, jos nyt lähtee niin kokeillaan. Niin se sano, 
että kyllä näistä tulee nyt länget, mutta kyllä ne entiset 
oli niinku haikoihin olis pistetty reiät. No sitte se ajo 
niillä. Se myi sen hevosen. Kauheen hyvä hevonen kyllä, 
että sillä kävi jo ajo. Ku tässä naapurissa puhutaan 
vähä eri lailla, niin se oli vähä niinkuin haikoihin olis 
pantu reiät.

Mestarit eivät juuri kilpailleet keskenään, muuta kuin, 
että kyllähän ne ny siinä omalla kylällä teetti, tuossa 
Alavudellakin. Kyllä minä tein ehkä useammat länget 
sinne kun se mestari tänne, tälle puolen. Sieltä tuotiin 
yks hevonen tänne päin sitte ja sille ne oli tehny uudet 
länget ja se oli sitte sanonu, että sen saa, sillä on hyvät 
länget. Mutta mihkä se ostettiin, se hevonen, niin 
siinä dii naapurin isäntä ite sanonu, että sillä on niin 
häjyt länget. Kyllä sille nyt pitäs saada kunnon länget. 
Ja se pani tänne sen naapurin käymään. Kehu, että ei 
ne sovi yhtään nämä. No kyllähän nää on aikalailla nyt 
vaan sinne päin ku länget, mutta ei nämä sille hevo
selle ole. Ja sitte se oli siellä se hevonen ison aikaa. 
Minä tein ne länget.

Isä oli tehny, kun mää muistan tota: Tuon isä (vai
mon isä) eli ja sillä oli hevonen jatkuvasti. Se tuota vaih- 
teli, että myi vanhemman ja osti ihan nuoren hevosen. 
Ni sillekin se teki länget. Ja sitte tuota tämän äite se 
piti hevosta, vaikka se isä kuoli, ja ajeli ittekin mettä- 
ajoja, tuon muijan äite. Ne poijat oli siellä mukana, mut
ta ei ne paljon pystytty tekemään, se vanhin poika, joka 
siinä nyt isäntänä. Nehän oli vielä pieniä. Ja sitte tosiaan 
minä ajoin sillä yhden vuoden. Minä olin sillä tuolla Ku
russa. Oltiin siinä vähän siihen suuntaan, että naimisiin 
mennään. Niin minä löysin tämän kotoa.
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Olin ajossa niitten hevosella yhden talven. Minä 
olin Kurussa. Menin tuossa loppiaisen tienoossa, sitte 
olin marianpäivään asti. Siellä mun kävi sitte sillä 
lailla, että minä en ollu länkee ikinä tehny, ja katkesi 
länki. Sieltä oli pitkä matka. Oliskohan siitä ollu 
siihen, mistä ne arveli, että olis länget saanu, niin mat
kaa paljon. Se Leppämäki, täältä Vaskiveden Tyrkön 
kylästä siitä kauppojen tyköö noin kaksitoista kilometriä 
sinne Leppämäkeen. Minä kysyn siinä talossa sitten ,.. 
se teki se Leppämäen vanhaisäntä vähä joka lajija. Kyl
lähän meillä länkipuu on, että ... Mä sanon, että jos mä 
kokeilisin tehdä sitte kaverin sille längelle. Se sano, että 
kyllä se sopii, että ihmiset ne tekee. Ja minä tein sen 
längen. No eihän se ihan tullu ste ku ei ollu minulla 
oikeastaan semmoisia vehkeitä. Kyllä minä ajon sillä 
ste viikon päivät ja sitte minä tulin sieltä kotio ja . . . 
Isä-vainaa sille teki ste kaverin. Oikein sen tekemät 
länget oli sillä hevosella olluki. - Minä tein sen siinä ta
lossa. Puolen päivän aikaan tulin ja seuraaväna aamuna 
menin mettään. Se oli tehty. Isännällä ei ollu vehkeitä, 
eikä mullakaan ollu muuta puukko ja kirves, niinkun 
nyt ollaan hevosmies.

Ne on ihan semmosta pikku kapinesta. Kyllä niitä on 
semmoisia pieniä höyliä ja puukkoja. Kyllä siinä käyte
tään, ensiksi veistetään niin toinen puoli tehdään ihan 
suoraksi. Se on ihan suora, niinkuin nyt sanotaan, että 
puukolla nyt voi vuolla. Siittä ruvetaan tekemään sitte 
kaltevaksi. Siinä on sitte se oma mittansa. Ei sitä ny 
voi ihan sanoo nuukaa kyllä se nyt on sanotaan, että 
tuumissa niin pari kymmenesosaa. Paken puoli täytyy 
sen verran liekko olla, kun tämä suora päältä. Aina e- 
nempi täyty liekontaa. Yläpää ei nyt niinkään paljon 
ole, mutta sitte pakan puolella se täyty olla liekko. Se 
on niinku sanotaan, että ku se mitattas suorasta. Siinä 
on semmonen puolen sentin enemmän kuin tästä. Tämä 
reuna pyöristää, että se on vähä semmonen. Se tapasi 
se länkimestari, että se täytyy olla kauheen pyöree. 
Länkihän menee, vaikka on kuinka hyvä se luokka, niin 
se menee vähä vääntäen. Huono luokka, no silloinhan 
se menee siihen, että se menee hyvin helposti lapojen 
päälle. Se rupee painaan vallan yläpäästä. Se on ylhäältä 
vähän ohuempi, kun on vähä semmonen ohutlapanen 
hevonen.

Se tuolla mettässä, kun siellä on lunta ni reet on ylös
päin ja hevonen painuu. Se rupee nousee ja länget käy 
kurkkuun, ja se tekee juuri se liekko länki, että se alkaa 
mennä lapojen päälle. Se ei saisi ylipäästä mennä sinne. 
Onhan semmosia hevosen olkapäitä, ettei se tarvitse 
muuta olla, ku se on semmonen paksu ja menee 
pystyasentoon, ja toisissa on vähä semmonen, että olka
pää, on viisto että länki on eri asennossa. Kun on vähä 
semmonen pystyasentoinen olkapää niin se ja tukeva 
vahva lapanen niin, sillähän menee vähän aikaa, vaikkei 
sillä niin kaksiset länget ookkaan. Se pystyy vetämään 
paljon kireemmälle, semmonen hevonen.
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Anja Ylä-Soini

Virtain kirkkoveneillä 

kunniakas historia

Vuonna 1951 Virtain seurakunnan viettäessä 300- 
vuotisjuhliaan kotiseutuneuvos Väinö Tuomaala kertoi, 
että Virrat on yksi niitä seurakuntia, joissa aikoinaan 
suurin osa väestöstä teki kirkkomatkansa veneillä.

Kirkkoveneitä Virroilla on käytetty siitä lähtien kun 
asutus tänne vakiintui. Kun Vinoille 1500-luvulla jäi 
asutusta alkamaan muinais-pirkkalaisten eräretkeilijäin 
jälkeläisiä, kuului näin alkunsa saanut asutus Pirkkalan 
kirkkokuntaan.

Monet tarinat Virroilla kertovat siitä ajasta, kun 
Pirkkalaan täältä ruumiitkin vietiin. Nykyisen Harjun 
seurakunnan kirkkomaahan sanotaan näitä haudatun. 
Eräskin tarina kertoo kun kirkkoveneessä lähdettiin 
Wolanderin talosta kuolleen ruumista viemään Pirkkalaa 
kohti, nousi kohta alkumatkassa niin kova myrsky, että 
saattajien oh pakko suunnata vene Ahokkaan saareen 
Toisvedellä ja haudata ruumis sinne.

Kun Virrat vuonna 1651 pääsi Ruoveden omaksi 
kappelikunnaksi ja kirkko ”Alavuden Sepposten iki
vanhalle sikovallille” Kalettoman kankaalla rakennettiin, 
käännettiin vaskivetisten monien kirkkoveneitten kokat 
kulkemaan Kalettomanperää kohti.

Kirkkoveneen rakentaminen ei ole mikään pieni juttu 
kyläkunnalle nykyäänkään, vaikka entisaikaan verrattuna 
väki- ja taloudelliset yms. konstit ovat parantuneet. Kun 
me näkisimme suurimman Virroilla käytössä olleen kirk
koveneen, jossa on ollut 15 airoparia, joka kantoi pit
kälti toistasataa ihmistä, niin paremmin arvaisimme 
tällaisen T aivan” tekovaivoja.

Virtolaisten kirkkoveneiden pituus vaihteli 10-28 
metriin riippuen hankojen lukumäärästä. Leveys näissä 
veneissä oli 1,5 - 2,25 metriä. Veneen laudat piti olla 
jouhimäntyä. Pohjalauta tehtiin 7 cm paksuksi ja vähän 
kouruksi sisältä. Pohjalautaan kiinnitettiin kokka ja 
peräkäkönen, jotka olivat männyn juurakosta veistetty
jä. Kun nämä veneen peruskappaleet olivat paikoillaan 
oli laitalautojen vuoro. Ensimmäiset laudat olivat nimel
tään asentajalautoja. Veneen pohjaan oli näitä laihoja 
varten koverrettu valssi eli uurros. Näiden lautojen pai
koilleen asettaminen oli alkuvaiheen tarkin, koska siitä 
johtui veneen kulkunopeus, jota koko veneen teon aika
na oli pidettävä tähtäimessä, jonka toteaa myös pitäjän- 
neuvos Svante Poukka, joka on hyvin perillä vanhasta 
virtolaisesta kirkkovenekulttuurista. Jos veneen ensim
mäiset laudat asetettiin liian jyrkästi, tuli veneestä 
kuukka eli kiikkerä. Laudat naulattiin taipuisilla litteiksi

taotuilla venenauloilla 10—15 cm:n. päästä toisiinsa. Nii
den kannat tulivat ulkopuolelle ja kärjet päätettiin sisä
puolelle. Naulojen päättäminen oli huolellista työtä, 
etteivät halaisseet 1,2 — 2,0 emu paksuista venelautaa.

Kun veneen asentajalaudat oli saatu paikoilleen mo
nien kaavojen ja mittailujen jälkeen, alkoi työ luistaa hel
pommin, sillä "laudat sujuivat luontojaan”. Väliin pistet
tiin tervassa kastettuja hurstista leikattuja nauhoja rii- 
vuksi. Tervaa käytettiin veneen teossa runsaasti.

Kirkkoveneen syvyys eii korkeus tehtiin kokasta noin 
metri, keskeltä 50—60 cm ja perästä 80—90 cm. Tähän 
korkeuteen tarvittiin tavallisesti viisi lautaa. Veneen kaa
ripuiksi käytettiin tavallisesti koivunjuurakoista veistet
tyä kaarta.

Kirkkoveneen teossa oli mukana kaikki kirkkovene- 
lohkoon kuuluvat ruokakunnat. Veneen tarpeet hankit
tiin joko tuomalla niitä kukin omasta metsästään tai 
ottamalla kylän yhteisestä metsästä. Jotakin kirkkovenet
tä varten sanotaan yhden isännän (virtalaisen) lahjoitta
neen metsästään kaikki venetarpeet. Yleensä oltiin 
auliita kun kirkko venetarpeita etsittiin.

Kun veneen kaaret, joita pantiin aina kyynärän päähän 
toisistaan, oli saatu paikoilleen, veistettiin paarrepuut. 
Ne olivat verteen ylimmäisten lautojen tasolle laitetut 
lankut, jotka veneen sisäpuolella ulottuivat perästä kok
kaan. Paarrepuihin jätettiin määrättyjen välimatkojen 
päähän paksumpia kohtia, joihin tehtiin hangat. Hanka- 
peukalo tehtiin joko kovasta koivusta, katajasta, pajusta 
tai pihlajasta. Yhteisesti tehtiin vielä tuhdot eli teljot
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INKERI TÖRMÄVAARA

Lapsuuteni savusauna

Tänään Sinä, lapsuuteni savusauna,
kyyhötät paikallasi
Lauantaikallion kupeella
säänpuremin, haaltuneenpunaisin hirsiseinin, 
laakea pärekattosi auringonlämmössä rapsahdellen. 
Akkunasi neljä ystävällistä silmää
uinuvat vaikeitten pihtipieliesi suojassa.

Ovi narahtaa...
Kiuas lepää nokisin, löylyveden haurastamin, 
kulunein kivin,
ja kattosi räppänäaukko odottaa turhaan 
juhannussaunan pöllähtävää savuvanaa 
kohti keskikesän juhlan
haaleansinistä, kirkasta taivasta.

Mutta lauteittesi yläpuolella,
takaseinäsi savuttaneesta seinäluukusta 
näkee vielä tänäpäivänäkin 
jäkälänharmaan kallion, 
rannan huojuvan kaislikkometsän 
ja aurongonsepän lyömät 
kymmenentuhatta hopeista sädenauhaa 
Härkösselän lainehtivassa, 
elävässä vesimassassa.

Mutta puisen kiulun vanne on pudonnut maahan 
kuin kuivuneeksi seppeleeksi 
ajan tummentamalle permannollesi, 
ja hämähäkin seitti savuttuneessa nurkassasi 
kätkee hellävaroen silkkiseen peitteeseensä 
vuosikymmenien kultaiset muistot.

kokkaan ja perälle sekä keskellekin ja asetettiin tarvitta
vat tuki- ja kannatuspuut veneeseen. Mestari oli muo
vaillut peräsimeen koristuksen. Veneeseen kuului myös 
irrallinen perämela. Sisältä veneet tervattiin ja aikaisem
min ulkopuoleltakin. Myöhemmällä ajalla ne maalattiin 
mahdollisimman kirkkailla väreillä. Eniten käytetyt värit 
Virtain kirkkoveneissä olivat valkoinen ja vihreä, paitsi 
vesirajan alapuoli punaisella mönjällä.

Veneen kokkaan maalattiin nimi, joka tavallisimmin 
oli omistavan kyläkunnan nimi. Kalettomanperän kirkko- 
venevalkamassa saatiin lukea: Ikkala, Tyrkkö, Purra, No- 
jonen, Pirttijärvi jne. Ahkera-niminen vene on ollut 
Koronkylän ja Vaskuun yhteinen vene.

Kirkkoveneen suuruus usein määräytyi sen mukaan, 
kuinka paljon siihen kuului taloja. Hanka ja talo (ruo
kakunta). Hangan omistus velvoitti jatkuvasti pitämään 
osaltaan kirkkovenettä kunnossa, huolehtimaan, ettei ai
ro ollut laho ja että se aina oh hyvässä (punaisessa) 
maalissa. Hangan juuren kulumisen estämiseksi laitettiin 
siihen kovike tammesta tai metallista. Yleisemmin tässä 
tallana käytettiin eläimen sääriluuta. Jos joku osallistui

II
Lapsuuteni savusauna!
Pian iskeytyy leka ja kirves 
hauraisiin valtimosuoniisi.
Sinut puretaan,
hirtesi numeroidaan
ja kerätään pinoksi.

Sinut puretaan ja numeroidaan ...

Mutta, lapsuuteni sauna,
Sinun muistojasi ei pureta koskaan 
eikä Sinun arvoasi lasketa milloinkaan 
kylmillä, järkevillä numeroilla.

Ei! Tuhannesti ei .. .

Suljen silmäni — ja katso!
Sinä elät yhä,
lämpimästi hymyillen,
hiljaisena ja nöyränä.

Sinä elät yhä!

Siksi en sanokaan hyvästi, 
vaan näkemiin ja kiitos!

Sinä annoit paljon
ja Sinä elät aina, aina —
muistoissani.

suuremmin kirkkoveneen rakentamiseen sai nimiinsä use
ampia hankoja. Kerrotaan, että joku on omistanut ai
na neljään viiteen saakka hankoja.

Suuren kirkkoveneen rakentamiseen he tarvitsivat 
aikaa kolmisen viikkoa. Veneen valmistuttua nimitettiin 
kullekin omat hangat. Joka sai hankansa yläsiltä, tuli 
heille helpompi soutupaikka. Alasilta, peräpää, oh aina 
raskaampi soutaa.

Kirkkovene lastattiin sillä tavalla, että yläsille ja alasihe 
tuhdoille asettui soutajiksi kolme henkeä ja keskelle neljä. 
Näin keskiveneen airoparissa oli neljä henkeä ja päissä 
kolme. Peränpitäjänä oh aina vanhempi ja vakaa mies.

Maineikkain soininkyläläinen kirkkovenemestari on 
ohut 1829 - 1906 elänyt valuri Henric Eric Son Kescu- 
Soini. Rakentamansa kirkkoveneet tiedetään hänen va
rustaneen messinkiheloilla. Väitetään, että hänen valmis
tamansa kirkkovene olisi päässyt peräti Seurasaaren ulko
museoon. Valurin työn ohella hän harrasti siis kirkko- 
veneiden tekoakin.

Kilpasoutu oli asia erikseen, jossa koetettiin veneiden 
laatua ja soutajien kuntoa.
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ARMI SIEVÄNEN

MUISTIN LOKEROISTA

Virroilla on rakennettu, on ilmestynyt uutta, vallan 
uusia "kaupunginosia”. Viimeiseksi on puhuttu Nallelasta. 
Siellä on Hakatalo, sinne rakentaa kunta vastaanotto- 
taloa. Mutta mikä on tuo Nalle? Nallen tietää jokainen. 
Se on monen lapsen rakkain leikkikalu. Onko Nallelassa 
siis ollut karhu, ehkä karhunpesä? Mahdollisesti niinkin. 
Mutta nimi johtuu siellä olleesta ruotusotilaan torpasta.

Jokainen sotilas sai palvelukseen pestauduttuaan ruot
salaisen sukunimen — olimmehan silloin Ruotsin yhtey
dessä. Perimätieto kertoo, että tuon sotilaan nimi olisi 
ollut Knall (=pamahdus, räjähdys). Niinpä puhuttiin esim. 
Nallen portista, mutta alueesta tuli myöhemmin "Nallela”. 
Knallen tupa oli alangossa tien oikealla puolella kirkolta 
kuljettaessa. Kun aivan pienenä tyttönä olin isän kanssa 
etsimässä sen raunioita, oli hirsisestä kaivon arkusta vielä 
nurkkaus jäljellä, tuvasta tuskin "kivipenger sammalpei- 
ton alla”. ”Se oli ainut merkki ihmisen, mi kerran kärsi, 

.iloitsi ja eli -.” Olivatko pienet pellot ympärillä ylempä
nä ruotusotilaan aikaisia ja hänelle kuuluvia, en tiedä. 
Myöhemmin niitä viljeli Impilän isäntä ja emäntä so.

neidit Packalen, Virtain entisen kappalaisen tyttäret 
Herraskylästä asti he kävivät maansa hoitamassa. Siellä 
kasvoi milloin ohraa milloin kauraa. Latokin oli heiniä 
tai olkia varten. Myöhemmin peltoja viljeli Tanhuanpää, 
joten heidän kaikkien muistonsa liittyy Nallelaan.

Mainitsin jo Nallelan portin, jota mahtavat kuuset ym
päröivät. Sen vierellä oli suuri kivi, jossa musta risti. 
Sanottiin, että siihen oli ryssä haudattu. Kun tietä leven
nettiin — silloin taisi kivi hävitä — joutui kivi upoksiin. 
Jaakko Peltonen kertoi sitä oikein etsineensä — löytä
mättä enää. Lieneekö Nallen metsikössä vielä kiiltomato
ja? Sellaista paljoutta en muualla ole nähnyt. Oli synkkä 
syysilta. Joku kertoi, miten asevelvollisuusaikanaan — en
nenkuin Suomen sotaväki sortovuosina lakkautettiin — 
ehkä sata vuotta myöhemmin kuin ruotusotilas Knall 
asui tuvassaan — kaukana metsässä pimeässä yössä oli 
ollut vartioimassa ammusvarastoa. Sitä kuunnellessa oli 
jännitystä kylliksi. Ja kun katsoin ympärilleni, oli joka 
puolella pieniä silmiä: kiiltomatoja. Muistan sen aina.
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Eräs evakossa ollut

30 vuoden takaisia muisteloita

Sellainen paikka kuin Lumivaara Kalksalo sijaitsee 
noin 30 km tämän uuden rajan väärällä puolella. Nyt 
olisi kerrottava, miten me lumivaaralaiset viihdyimme 
siellä entisillä asuinsijoillamme. Minä kerron Kalksalon 
oloista, koska olen sieltä lähtenyt ja olen lapsuuteni, 
nuoruuteni ja osan miehuusajan päivistä siellä viettänyt.

Lapsuudesta on jäänyt mieleeni erikoisesti pyhäkou
lut. Pyhäkouluja pidettiin joka pyhä, opettajia oli kolme
kin. Sai vuorotella. Ne olivat toista luokkaa kuin nämä 
nykyajan pyhäkoulut. Niissä annettiin aina läksyt ja niin 
tämä pyhäkoulu jakautui kahteen osaan. Ensin 
kyseltiin läksyt. Paavo Sihvosen muistan hyvänä ja us
kollisena palvelijana tässä pyhäkoulutyössä. Pitkäaikaista 
opettajan työtään hän teki noin 30 vuotta. Hän on täällä 
Killinkoskella muuttanut rajan taa. Minä tulin hänen 
jatkajakseen.

Seurakuntaelämä oli yleensä Lumivaarassa vilkasta. 
Lumivaaralaiset rakastavat kirkkoansa ja pappejansa, 
mentiin kirkkoon pitkienkin matkojen takaa. Erikoisesti 
meille lumivaaralaisille on jäänyt mieleen viimeinen 
kirkkoherra Paavo Kiuru. Hän sai jakaa seurakuntalais- 
tensa kanssa evakkotien.

Kylämme oli pieni ja sellainen tavallinen maalaiskylä, 
kirkolle matkaa noin 15 km. Harrastuksina meillä oli aina 
koulussa kuoroharjoitukset, opettaja oli kova laulaja ja 
laulattaja. Oli hengellinen kuoro ja sekakuoro, ja usko
vaisena ihmisenä tämä opettajamme Aili Kilpiö piti 
kerran viikossa kristillistä opintokerhoa. Luimme ja tut- 

- kimme muun muassa piispa Sormusen kirjoittaman kirjan 
Uskon mies, joka kertoo melko tarkkaan Martti Lutherin 
elämäkerran, sisälähetystyöstä selostavia kirjoja ym. 
Hommasimme uuteen kouluumme kirjallisuutta, pietim
me kirkko-ompeluseuroja, kun pitäjämme ja kirkkomme 
oli uusi. Kalksalon ompeluseuravaroilla oli mm. ostettu 
yksi kruunu kirkkoon ja nyt se kaunistaa kirkkoa jossain 
tuolla pohjoisessa. Ja mieleeni on jäänyt monet seura
kunnan ja pyhäkoulun järjestämät kesäjuhlat, jotka pi
dettiin tuolla Laatokan saarilla kahvi- ja piirakkatarjoi- 
luineen. Ihmisiä sinne kuljetettiin laivoilla ja moottori
veneillä. Ne olivat ihania ja mieltä ylentäviä juhlia. 
Sitten meillä oli yhteinen pakana- ja merimieslähetys- 
ompeluseura, maatalousnaisten ompeluseura. Maamies
seuran nuoret järjestivät iltamia näytöskappaleineen ja 
muine ohjelmineen ja tekivät retkiä muihin maamies
seuroihin. Oman lisänsä antoivat tarkastusyhdistys: pidet
tiin lypsykilpailuja ja karjanäyttelyitä. Sonniyhdistys, 
kalastusseura ja sitten tietenkin suojeluskunta ja lotta-
svärd toimivat omaan laskuunsa hyvin voimaperäisesti.

Elämä meidän kylässä oli maanviljelysvoittoista, Laa
tokan kalastusta myös harjoitettiin esim. lohen pyyntiä. 
Kylämme kaikki asukkaat olivat melkein sata prosentti

sesti maalaisliittolaisia. Mainitsen tässä esimerkiksi presi
dentti Kalliota valitessa kun äänestettiin Kalksalon ky
lässä oli 1 vasemmistolainen, 2 kokoomuslaista ja yksi 
edistyspuolueen äänestäjä, kaikki toiset olivat maa
laisliittolaisia.

Me viihdyimme mainiosti omilla kotisijoillamme. Kan
sakoulussa luimme Ähtärin reitistä ja se oli meistä vähän 
outo nimi, ja se tahtoi aina vääntyä Ätsärin reitiksi. Em
mepä osanneet aavistaa, että jotkut meistä kerran vielä 
paitojansa huuhtelee tässä reitissä.

Niin sitten syksyllä -39 puhkesi tämä maailman palo, 
kun Saksa hyökkäsi Puolaan. Emme aavistaneet vielä 
silloin -heti, mitä-se meille tulee merkitsemään ...

Oli syksy. Läksimme metsään kaikki päiväsydämella 
jotain siellä tekemään. Kaikki oli jo pellolta koijattu 
säilöön. Palatessamme sitten iltapäivällä kotiin naapurin 
lapset tulivat meitä vastaan huutaen ryssän hyökänneen 
Suomeen, radiossa sanottiin. Siitä se sitte alkoi, ne kau
hujen päivät ja yöt. Kaikki sotaan kelpaavat miehet 
määrättiin lähtemään. Ikkunat käskettiin pimentää, kun 
viholliskoneet lensivät kylämme yli. Mutta eivät nähneet 
liikettä eikä valoa niin ajoivat eteenpäin. Elisenvaaraan 
kulki vihollisen reitti siitä kautta, jossa se kävi pahojansa 
tekemässä.

Sitten ompeluseurat alkoivat muuttaa luonnettaan. 
Kokoonnuttiin päivällä, karstattiin ja kehrättiin lankaa, 
kudottiin sukkia ja käsineitä rintamalle lähetettäväksi. 
Lotat ompelivat suojapukuja sotilaille. Viihtyisyys alkoi 
olla hyvin kurjaa, kyynel silmäkulmassa melkein aina 
kuuntelimme sitä kumua, joka rintamalta kantautui. 
Vihollinen kävi pommittamassa Lahdenpohjan kauppa
laa, jonne oli meiltä matkaa 25 km.
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Keväällä -40 meitä alettiin sitten evakoida. Muistan 
aina sen kamalan tunteen kun puhelin yöllä alkoi kauhe
asti soida. Arvasin, että nyt on jotain erikoista tekeillä, 
samalla tavalla ilmoitettiin puhelimella myös ilmavaara. 
Vapisin niin, ettei tahtonut torvi pysyä kädessä. Sieltä 
sanottiin, että tämä on evakoimismääräys, huomenna 
kylän pitää olla ihmisistä ja eläimistä tyhjä, varustautu
kaa lähtöön. Seuraavana aamuna ilmoitettiin radiossa: 
On tullut rauha .. . Voi suloinen rauha, ei tarvitse lähteä. 
Sitten jonkun ajan kuluttua ilmoitettiin rauhan ehdot. 
Se oli Lumivaaralle ja kaikille siirto-Karjalan pitäjille kau
hea rauha. Nyt määrättiin: kahden päivän aikana pitää 
olla kylän tyhjä. Neuvottiin laittamaan viljat säkkeihin ja 
ajamaan kirkonkylän koululle, ja muutakin, mitä ehti 
huonekaluja ym. irtainta omaisuutta. Kaijaa lähdettiin 
ajamaan, lampaat, vasikat ja osa sioista teurastettiin pai
kalla. Joka taloon oh vielä jätetty hevonen, jolla sitten 
pääsi lähtemään.

Meidän perheemme joutui ensimmäisessä evakoinnissa 
Perä-Pohjolaan, Kemin maalaiskuntaan Ala-Kärpän ta
loon. Kello kaksi yöllä evakkojuna puisteli meidät Kos- 
kenkylä-nimiselle pysäkille, olimme muutoin viimeiset 
evakot siinä junassa. Meille oli annettu junassa lappu, 
että meidät 10 henkeä on määrätty Ala-Kärpän taloon, 
ja kun meitä tietenkin alkoi itkettää, tämä sotapoliisi 
lohdutti meitä sanomalla meidän joutuvan hyvien ihmis
ten luo ja sanoi tuntevansa Ala-Kärpän väen. Oh 
pääsiäisen aatonaatto, muuten ihana kuutamoyö, kun 
laskeuduimme junasta. Laiturin vieressä oli kaksi pyhä- 
rekeen valjastettua hevosta. Sieltä pitkä, tuhti mie^ huuti: 
Ala-Kärpän isäntä ja toista hevosta ajoi hänen aikuinen 
poikansa.

Niin lähdettiin ajamaan. Evakon tunteita ei arvaa 
kukaan muu, kuin se joka on matkassa ollut. Oli kilo
metrin verran matkaa tänne paikalle. Talo oh aika iso ja 
vauras. Meidät ajettiin pääportaitten eteen ja portailla 
seisoi talon emäntä vieraita vastaanottamassa. Hän selvit
ti, että kun he ovat koko yön valvoneet ja odottaneet, 
kolmas korvike jo keitettynä. Aina hälytettiin, että nyt 
tulee se juna ja aina hän keitti uuden korvikkeen, entisen 
joivat odotellessa. Vuoteet meille oh laitettu vierashuo
neisiin, jonne saimme käydä nukkumaan.

Olin kuin puulla päähän lyöty. Oh varmaan tuhannen 
kilometriä matkaa, mistä me läksimme ja toisessa päässä 
emäntä odotti kuuman korvikkeen kanssa. Tämä meni yli 
ymmärryksen. Tämä on kui satua, mutta joka sana on tot 
ta, niin kultaisten ihmisten pariin me jouduttiin. Ne ovat 
nyt kuolleet, mutta olen pyytänyt Jumalaa muistamaan 
heidän suuren hyvyytensä eräitä evakkoraukkoja kohtaan.

Sitten keväällä taas vuosi -40 miehet vapautettiin rin
tamalta. Meidän isäntä vuokrasi maatilan naapuripitäjäs
tä Tervolasta. Kun oh kylvöt kylvetty, oli taas lähdettävä 
isänmaata puolustamaan. Vuotena-41 tuh syksyllä lupa 
karjalaisille muuttaa entisille asuinsijoilleen, jos haluaa. 
Me muutimme Kaijalaan takaisin -42.

Liekö ollut kevät -43, kun tuh taas tieto, että teidän 
on lähdettävä evakkoon. Kalksalon kylässä pidettiin

sitten kokous, jolle saa vertaansa hakea. Otto Saikkonen, 
kun kuului vanhempaan, oh jätetty Kalksalon kylän 
asioita hoitamaan siltä varalta, jos tulee evakointi niin, 
hänen oli se hoidettava. Oli heinäkuun alku, kylä kutsut
tiin kokoukseen, jossa sitten neuvoteltiin ja neuvottiin, 
kuinka sitten on meneteltävä. Kun kokouksen asiat oh 
käsitelty, esitti kauppias Heinonen (pastori Heinosen isä) 
ja opettajamme, että eikös nyt laskeuduta tähän lattialle 
polvillemme Taivaallisen isän jalkojen juureen pyytämään 
Häneltä voimaa ja suojelusta tälle raskaalle taipaleelle, 
joka on edessämme, ja kun me varmasti olemme kylässä
viimeisen kerran kokoontuneet ja meitä on monta, jotka 
näemme viimeisen kerran toisiamme, annetaan sydä
mestämme anteeksi kaikki tosillemme. Ei ohut yhtään 
jonka polvet eivät olisi taipuneet. Lopuksi veisasimme 
virren: Sun haltuus rakas isäni . . . Kokouksessa oli 
lähemmäs 30 henkeä. Muistatkos Sylvi, sinäkin oht siellä?

Näin loppui erään Kalksalon kylän tarina. Toinen 
evakkotiemme johti Keski-Pohjanmaalle Raution pitäjään 
Ala-Verrosen taloon. Rautiosta käsin sitten muutettiin 
tänne Virroille keväällä 46. Asunto saatiin Ala-Soinista 
siksi ajaksi, kun oli omat rakennukset valmiit. Syksyllä 
-47 muutettiin oman katon alle. Ehkä evakon sydämestä 
nousi harras kiitoksemme ylös taivaisiin, kun taas oh 
'oma tupa, oma lupa”. Niin sitten alettiin olla virtolaisia.

Minusta tämä virtolainen luonto aivan alussa toi Kar
jalan mieleen, kun oli helluntain aluspäivät, kun muutim
me tänne. Päivä oli mitä suloisin ja luonto oh herkimmil
lään, järvet läikkyi ja pihlajat tuoksui. Luulen kaikkien 
lumivaaralaisten, jotka ovat kotinsa tänne Virroille pys
tyttäneet viihtyvän täällä. Täällähän me puolet elämän
työstämme olemme tehneet, täällä lapsemme kasvatta
neet ja osa on syntynytkin virtolasina. Me sanomme: 
Meidän on täällä hyvä olla. Me olemme teille virtolaiset 
suursti kiitolhsuuden velassa, että olette jaksaneet, silloin 
aikanaan, meitä auttaa ja kannustaa eteenpäin. Me Karja
lan heimolaiset emme varmaan enää tosissamme kaipaa 
entisille asuinsijoillemme, sillä eihän meillä ole kuin 
Muistojen Karjala.

e

Johan sinukkin on joku pyyrystäny! (sormus)

Jottain joutessaan juonii.
Juomaköyhälläkin on vielä armahrus mutta 
syömäköyhä on ihan onneton.
Juu Jussi kulta, jos siä vaan joisit ja vaikka vielä 
tappelekkin, mutta kun siä en täyteinen 
hyväilet toisia!
Juostessaan koirakin vanhenee.

Juopuneen röystäys: Johmä oikeen röhömistyn 
niin mua ei pelekääk kukkaan!
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ANJA YLÄ-SOINI

vtiLeciöei

Kun Killinkoskelta Alavudelle suuntautuva tie ylittää 
Hepolammin sillan, siinä — aivan lähimaastossa kapeampi 
tie koukkaisee Lintukorpea isännöivän Matti ja Impi 
Naakan taloon. Se on siirtotila, MHL:n nojalla Ala-Soinin 
maista lohkaistu vastineeksi Karjalassa menetetyn tilalle.

Lumivaaran Ruuhkaan kylässä, Naakan sisarussaijan 
Jaakko, Matti ja Erkki yhteistuumin huolehtivat talon
pidosta, kunnes sota vei miehet ja pitkäpeijantaina kotiin 
jääneille tuli lähtö evakkotaipaleelle.

Impi-emäntä kertoo, että se oli mieleenpainuvin pitkä
perjantai, sotilasjoukot tulivat vastaan, Mattikin joukossa, 
kumpaisellakin edessään raskas tie.

Evakkotaival kulki Ala-Tomioon Frans Laavalan ta
loon — vuosien mittaan Laukaaseen ja Himangalle. Vuon
na 1948 tulivat yhdessä Matin kanssa hevosella ajaen 
tänne Virroille. Outoja kun paikat olivat joutuivat samoa
maan Metterin rantoja, mutta löytyihän se Alitalonperä 
lopulta.

Naakan veljekset selvisivät onnellisesti sodista. Jaakko 
ja Matti asuvat lähekkäin Killinkoskella ja nuorin Erkki- 
veli asustaa Koronkylässä. Impi Naakan sisarukset ovat 
sitävastoin "lennelleet” ympäri Suomea.

Pari peltokappaletta (kaijalaisittain sanottuna), lato 
ja huminoivia puita oli täällä vastaanottamassa. Aluksi 
he asuivat veljen luona, kunnes saivat navettarakennuksen 
valmiiksi. Siinä toisessa päässä oli pieni asuinhuone. Pari 
vuotta vierähti, kunnes tuli asuinrakennuksen vuoro val
mistua. Kyllä siinä sai Impi-emäntäkin hevosella tukki- 
kuormia rakennuspuita kotiin ajella.

Karjalan joulu, Matti-isäntä kertoo, että jouluruokiin 
ei kuulunut lipeäkala, vaan joulun aluspäivinä pyydettiin 
siikaa ja siitä keitettiin "kalasoppa”. Emäntä kertoo puo
lestaan, että muihin joulunpyhien ruokiin kuului piiraat, 
kaijalan paistit, vihannekset, riisipuurot ja hedelmäkeitot. 
Joulujuomana oli joulutaari - kalja, jota valmistettiin 
limpuista. Joulusiivot tehtiin ennemmin - aikaisin aatto
aamuna paistettiin pullat ja kaakut.

Vanhaisäntä luki paksusta Bostillasta joulutekstin ja 
muulloinkin - sunnuntaisin - silloin täytyi kaikkien olla 
hiiren hiljaa - "pentuloihenkin”. Joulusaunaan meni 
kukin miten ehti, ei ollenkaan vakituista tapaa, kuten 
täällä — päivällä.

Matti-isäntä on jo Karjalassa ollessaankin harrastanut 
kalastusta. Kerran hän oli kummisetänsä Julun Matin 
kanssa Laatokalla laskemassa pitkää siimaa, laittoi kuo
reita syötiksi kun alkoi valtavasti nykiä. Kovan kiskomi
sen jälkeen saalis saatiin veneeseen ja se oli 4 kilon pai
noinen lohi. Riitti siinä ihmettelemistä ja hyvältä se 
maistui.

Matti Naakka on tuttu näky kesällä tai talvella mopoi- 
neen menossa tai tulossa kalaan Kahilanjärvelle tai Tois
vedelle muikun pyyntiin Mörskyn isännän kanssa.

Impi Naakka on hoivannut ns. kesälapsia, jotka kau
pungista koulun loputtua suunnistavat maaseudulle, eräs 
heistä on ollut jopa kahdeksan vuotta.

Kun juttu kääntyy viihtyvyyteen, toteavat he: ”Mikäs 
tässä. Ei ole moittimista. Varjopuolena on, kun on saanu 
elämänsä kodikkaaksi, alkaa terveys puikkoilla ."Ovat 
joutuneet vuokraamaan pellot naapurille. — He ovat 
sopeutuneet hyvin. — Muistot ja kaipuu Karjalaan —. 
Voivatko ne unohtua? Ne ovat alue, josta ei puhuta, tun
netaan voimakkaammin.

He toivovat hyvää joulua niin kanta-asukkaille kuin 
heimoveljilleenkin — eivät ole katkeria — . Se lähtö 
Karjalasta, se oli pakon sanelema ja tie on kunnioitetta
van arvoinen.

Lintukorven isäntäväki Matti ja Impi Naakka 
kotinsa portailla kasvattityttären lapsien seurassa.
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MAUNO LAHTINEN

HÄTÄKELLOT SOIVAT

Vaalea kevätilta alkoi vähitellen tummua. Monissa ta
loissa vedettiin verhot ikkunoihin ja väet oikaisivat itsen
sä oljille. Oli aivan tavallinen ilta noin 35 vuotta sitten. 
— Mutta jossakin oli kekäle alkanut kyteä ja se tulisi 
muuttamaan tämän tavallisen illan aivan toisenlaiseksi. 
Tämän yön tapahtumat koskettivat koko Virtain pitäjää 
ja vieläpä naapuripitäjissäkin taivasteltiin.

Kohta hämyn laskeuduttua havahtuivat Rantakunnan 
asukkaat hätäiseen kellojensoittoon. Pirttiniemen velli- 
kello aloitti hätäsoiton ja hetkessä siihen yhtyivät Linnan, 
Korteniemen ja Heinolan kellot. Ruokakellojen ääni tun
tui nyt täysin muuttuneen? Se ei ollut sitä totuttua, 
rauhallista vel-lil-le-tahtia, vaan malmi moikui nyt moni- 
kertaisena, kovana ja pahaa ennustavana! Kieli iski 
kellonlaitoihin tiuhaan tahtiin, ikäänkuin hätää huutaen! 
Renkaina erkanevat äänet levisivät tyynessä ilmassa laa
jalle ympäristöön ja Pohjasselän päällä ne yhtyivät 
sekasointuiseksi pauhuksi.

Myöskin Pehkosen käsivälitteinen puhelinkeskus oli 
hälytetty. Tottuneesti ja erehtymättä siellä paineltiin 
töpseleitä reikiin. Ja kaikki talot, joissa puhelin oli, 
saivat herätyksen. Runsaasti varttitunnissa oli koko 
Rantakunta ja Luoteenmäki jalkeilla ja apuvalmiina.

Mutta mitä oh tapahtunut? Mistä johtui ruokakellojen 
jatkuva pauhu? — Vastaus löytyi, kun katsoi Linnanselän 
suuntaan. Siellä taivaanranta loimotti mustanpunaisena. 
Jossakin oli kytevä kekäle leimahtanut liekkiin: Pirtti- 
niemen saha paloi.. .

Apuväkeä alkoi kiiruhtaa joka suunnalta, kuka juosten, 
kuka polkupyörällä tai hevosella ajaen. Vain muutama 
harva saapui paikalle autolla.

Miehillä ja palokalustolla lastattuja veneitä lähti liik
keelle Heinolan puolelta, Salomaan rannasta, Kotasalmes- 
ta, joka puolelta järveä. Luotsattuaan veneensä Pirtti- 
salmesta Kaurasyvän puolelle, venekuntia kohtasi kaa
mean juhlava näky: keltaisena roihuavat liekit ja niiden 
päällä pyörteilevät mustanpuhuvat palopilvet. — Ja kai
ken tämän peilasi tyyni järvenpinta kaksinkertaiseksi.

Ensimmäisten sammuttajien ehdittyä paikalle olivat 
sahan puurakenteet jo ilmiliekeissä. Leveät vetoremmit 
paloivat rätisten ja paukkuen. Rasvaiset laakerit leimah
tivat tuleen ja isokokoiset vauhtipyörät alkoivat puner
taa. Koko laitos oli hetkessä kuin hehkuva pajan ahjo. 
Rannasta nousevat ratakiskot vääntyivät mutkille ja 
tyhjät tukkivaunut liikahtelivat liekeissä . . . Kone
huoneesta kuului höyryventtiilien uhkaava kohina ja 
Lokomotiivin sireeni puhalsi kuin veturipilli. Pelättiin 
vakavasti höyrykattilan räjähtävän ja ihmisiä oli varoi
tettu lähestymästä konehuonetta.

Sammutusväkeä oli kerääntynyt paikalle jo useita 
kymmeniä, mutta olivat pakoitetut vain tuon hirmunäy-

telmän katselijoiksi. Kuumuuden ja räjähdysvaaran takia 
palokohdetta ei voinut lähestyä. Oli tyydyttävä matkan 
päästä katselemaan, kuinka laitoksen rakennelmat yksi 
toisensa perästä romahtivat maahan. — Tulikuuma ilma 
nousi humisten korkeuksiin ja veti mustaa savua ja tuh
kaa pyörteinä perässään. Tuli riehui nyt täydessä voimas
saan ja katselijoista tuntui kuin olisi Horna ollut valloil
laan. Kaikkinaisten äänten kakofonia oli korviahuumaa
va, mutta kaiken melun ylitse kuului hätäkellojen soitto. 
Taukoamatta. ..

Kauempana seisoviin lautatapuleihin loiskittiin vettä, 
jota sammutusväestä muodostettu paloketju nosti rannas
ta. Sahan paloruisku pumppusi täydellä teholla vettä 
liekkeihin, mutta kuuma ilma muutti sen tuokiossa höy
ryksi. Hiestyneet, nokiset miehet kamppailivat epätoivon 
vimmalla ja saivat lautatarhan varjelluksi tuholta.

Sitten lakkasivat höyrykattilan venttiilit viheltämästä. 
Se merkitsi ehkä, että paine oli laskenut vaaralukeman 
alapuolelle. Mutta yhtä hyvin se saattoi merkitä välitöntä 
räjähdysvaaraa.

"Juoskaa tiehenne! Pannu voi räjähtää! ” Se oli sahan- 
omistaja Justus Pirttiniemi, joka tuon komennon huusi. 
Hetkessä häntä toteltiin ja väki lakosi kuin luudalla pyyh
käistynä. Jotkut juoksivat turvaan Rantakämpän taakse
kin, jonka nurkan takaa pälyilivät ja henkeään pidätellen 
vartosivat räjähdystä. Sitä ei onneksi kuulunut, sillä tii
listä muurattu konehuone kesti kuumuuden eikä kallis
arvoinen höyrykattila vaurioitunut. Lokomotiivin mer
kin an tosireeni vain voihkaisi kerran epäsointuisella äänel
lä. Ja tuo särkynyt ääni kimposi takaisin Kauravuoren 
kupeesta vielä kerran kuultavaksi. — Se oli kuin loppu- 
sointu hävitykselle ja tuholle . ..

Toistakymmentä miestä — sahan työväki kokonaisuu
dessaan — menetti sahan palossa ansionsa ja perheensä 
elannon. Yleinen sosiaaliturva oli tuntematon käsite tuo
hon aikaan, mutta vastuunsa tuntevana miehenä sahan- 
omistaja Justus Pirttiniemi huolehti työttömiksi joutunei
den sijoittamisesta ja omakohtaisestikin järjesti heille 
töitä.

Vuosikausia sahan rauniot olivat toivioretkien kohtee
na pikkupojille, jotka sieltä aarteita etsivät. Roskia kään- 
nellessään saattoi löytää ruostuneen mutterin tai irtonai
sen rautapultin. Hyväonninen saattoi saada omakseen 
kappaleen lyijyä tai epämuotoiseksi sulanutta metallia.

Takorautainen rengas kalliossa muistuttaa vieläkin 
paikasta, johonpioottorihinaaja on ollut ankkuroituna.

Sammaleen peittämät perustukset puiden keskellä 
kertovat ajasta, jolloin Sahanrannassa harjoitettiin puun
jalostusteollisuutta. Joillekin se aika on vieläkin läheinen, 
mutta nykypolvelle se on kaukainen ja hämärän peittämä.
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MATTI KANKAANPÄÄ

VIRTAIN ENTISISTÄ LUKKAREISTA

Vanhan Ruoveden pitäjänhistoria kertoo lyhyesti, että 
"Virtain lukkarina oli isonvihan jälkeen aluksi Hannu 
Tuomaanpoika, häntä seurasi Tuomas Matinpoika ja vuo
desta 1774 Antti Melander”. Mitään muuta historiateos 
ei heistä kerro.

Ensimmäisestä isonvihan jälkeisestä lukkarista Hannu 
Tuomaanpojasta en paljoa lisää tiedä. Hänen syntymä- ja 
kuolinaikojaankaan ei tiedossani ole. Mutta hän toimi 
lukkarina vielä vuonna 1743. 1730-luvulla häntä kutsu
taan "väkkäriksi” (kyrkoväck), mutta 1740-luvun alussa 
lukkariksi (klockare).

Toinen lukkari Virroilla isonvihan jälkeen oli Tuomas 
Matinpoika. Hän käytti sukunimeä Klockström, mikä 
viittaa lukkarin ammattiin. Tuomas Matinpoika syntyi 
Keuruulla vuonna 1718 ja kuoli Virroilla 1779. Hänet 
mainitaan ensimmäisen kerran Virtain lukkarina vuonna 
1744. Samoihin aikoihin hän avioitui edellisen lukkarin 
Hannu Tuomaanpojan tyttären Maria Hannuntyttären 
kanssa. Maria Hannuntytär oli syntynyt Virtain Ranta- 
pappilassa vuonna 1718. Syntymäpaikka viittasi siihen, 
että lukkari Hannu Tuomaanpoika olisi asunut Ranta- 
pappilassa.

Tuomas Matinpoika Klockström asui kirkonkirjojen 
mukaan pitäjäntuvassa (sochnestuga). Vanhan Ruoveden 
historiateos kertoo:”Virtolaisilla oli aikaisemmin myös 
oma pitäjäntupa kirkollaan: Vuonna 1730 se mainitaan 
äskettäin rakennetuksi ja että se oli ehdolla lukkarin 
asennoksi, mutta sen myöhemmästä käytöstä ja kunnos
ta ei ole säilynyt tietoja.” Pitäjän historian kirjoittaja 
Koukkula ei liene tutkinut kirkonkirjoja, sillä niistä käy 
selvästi ilmi, että lukkari todella asui pitäjäntuvassa aina
kin 1740-, 1750- ja 1760-luvuilla. Tuomas Matinpojan 
ja Maria Hannuntyttären kaikkien lasten syntymäpaikak
si on merkitty pitäjäntupa. Tämä pitäjäntupa lienee siten 
ollut jonkinlainen lukkarin virka-asunto.

Kolmas lukkareista oli Antti Meiander. Sukunimi esiin
tyy myös muodossa Melender tai Mellender. Hän syntyi 
vuonna 1750 ja kuoli 1809. Virtain kirkonkirjoista ei 
löydy syntymäpaikkakuntaa. Mutta eräs koulumatrikkeli 
kertoo hänen olleen kotoisin Nybystä. Nyby lienee ny
kyinen Marttilan pitäjä Turun- ja Porin läänissä. Antti 
Melander otettiin 21-vuotiaana Turun koulun apologiselle 
luokalle vuonna 1771. Tästä koulusta hän sai päästötodis
tuksen kaksi vuotta myöhemmin. Jo seuraavana vuonna 
hänestä tuli Virtain lukkari ja hän toimi tässä virassaan 
ilmeisesti kuolemaansa asti. Antti Melander avioitui 
24.5.1774 edeltäjänsä Tuomas Matinpojan tyttären Re
gina Tuomaantytär Klockströmin kanssa (syntynyt 1750 
ja kuollut 1831). He asuivat Virtain kirkon naapuriksi 
perustetun Kankaanpään talon maalla (tulkoon maini
tuksi, että tämän Kankaanpään talon sai kruunun uudis

tilaksi lukkari Tuomas Matinpojan kolmas poika Juho 
Tuomaanpoika vuonna 1781). Vanhan vuonna 1832 laa
ditun kartan mukaan heidän asuntonsa, jota on kutsuttu 
Lukkarilaksi, on ollut jossakin lähellä nykyistä Virtain 
Osuusmeijeriä. Karttaan on tälle alueelle merkitty seuraa- 
vat palstat: ''lukkarin pelto”, "kaalimaa edellisen lukka
rin tontin vieressä” sekä "lukkarin moision pelto”. Nämä 
merkinnät eivät voi tarkoittaa ketään muuta lukkaria 
kuin Antti Melanderia. *

Regina ja Antti Melanderilla oh vain yksi lapsi, poika 
Antti, joka oli syntynyt Virroilla 1776. Hänet kirjoitet
tiin Vaasan kouluun apologiselle luokalle vuonna 1795 
ja siirrettiin seuraavan vuoden keväällä "collegia infima”- 
luokalle. Mutta tämä Antti Antinpoika merkitään kuol
leeksi vuonna 1799 keuhkotautiin naimattomana nuoru
kaisena Virtain kirkonkylästä. Lieneekö tästä perillisten 
puutteesta johtunut, että virtalaisilla oli — kuten pitäjän
historia kertoo — vaikeuksia löytää uutta lukkaria 1800- 
luvun alussa.

Nämä kolme lukkaria Hannu Tuomaanpoika, Tuomas 
Matinpoika ja Antti Melander olivat kukin lukkarina 
20 — 30 vuotta ja yhteensä lähes sadan vuoden ajan. He 
toimivat lukkareina koko Ruotsin vallan loppuajan isosta- 
vihasta aina Suomen sotaan asti. He muodostavat yhte
näisen ketjun, jota sukulaisuus sitoi yhteen. Tapa naittaa 
tytär virkansa seuraajalle lienee noihin aikoihin ollut 
varsin yleinen. Mutta ketju on samalla kehitysketju 
Aluksi lukkari oli vain unilukkari, mutta myöhemmin 
vierasperäisen nimen omaksunut ja koulujakin käynyt.

LÄHTEET:
Painetut: Jalava, Emil: Liber Scholae Aboensis 1670- 

1825-1830. Suomen Sukutut
kimusseuran julkaisuja IX,
Helsinki 1933

Koukkula, Tuomo: Vanhan Ruoveden his
toria 11:1, Vammala 1967

Wanne, Olavi: Liber Scholae Wasaensis
1722-1830. Suomen Sukutut
kimusseuran julkaisuja XVIII,
Helsinki 1947

Muut lähteet:
Kankaanpään tilan (N:o 8 Virtain kylässä) 
välijakokartta vuodelta 1832 
Virtain kirkonkiijat, joihin kuuluvat rippi
kirjat (vanhimmat säilyneet ovat vuosilta 
1749-55, 1776-85 ja 1798-1803) sekä his
toriankirjat (eli syntyneet, vihityt ja kuol
leet. Näiden kopiot Valtionarkistossa).
Henkikirjat usealta eri vuodelta (Valtion
arkistossa)
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ELSA JÄRVINEN

Murhenäytelmä Suomen 
sodan ajoilta

Lapsena ollessani kuulin veljeni ja muiden pikkupoi
kain hokevan: ”Kukkovuoren alla järvessä on ryssän raa
to”. Enempää eivät puhuneet, lienevätkö tietäneetkään. 
Myöhemmin kuulin vanhojen ihmisten puhuvan samasta 
asiasta yhtä ja toista.

Sota oli maassa ollut. Haminan rauhassa oli Suomi 
kokonaan Eitetty Suuriruhtinaskuntana Venäjään. Mutta 
vielä silloin tällöin venäläisiä upseereita ja sotilaita Rikkui 
Suomessa. Niinpä Ilkan majataloon Alavuden Sapsalam- 
mella ajoi eräänä sydäntalven päivänä venäläinen kuriiri 
kuskinsa kanssa. Kuriiri tietääkseni oli jonkinlainen lähet
ti eli posti. Miehet antoivat hevosensa syödä ja menivät 
itsekin levähtämään. He kantoivat reestä huoneeseen pul
lean nahkalaukun. Talonväki katseli laukkua himokkaasti.

Siihen aikaan oli tavallisella kansalla sellainen käsitys 
kuin saduissa kerrottiin, että tuollaiset laukut ovat täyn
nä kulta- ja hopearahoja. — Niinpä Ilkan renki hiihti Saa
ren taloon. Siellähän kertoi isäntäväelle, he olivat nuoria 
ihmisiä, että nyt olis saatavissa paljo rahaa. Menis vain 
tievarteen kyttäämään kun sitä rahalaukkua tuodaan ja 
ryöstäisi sen.

Saaren väki innostuikin asiaan. Varasivat kirveen ja 
tuuran mukaansa ja vesikelkkaa lykäten menivät Virtain 
ja Alavuden pitäjien rajalla olevaan Kukkomäkeen väi- 
jyksiin. Siinä pienen kauniin Kukkolammen vesi virtaa 
puroa myöten Sapsalampeen. Silloin kuljettiin vanhaa 
maantietä, joka on olemassa vieläkin. Kukkomäessä on 
jyrkkä sekä ala- että ylämäki. Asumatonta taivalta oli 
silloin ainakin 10 km.

Pian venäläisten rekipeli laskeekin mäkeä alas. Saaren 
isäntä hyökkää piilostaan kiinni hevosen kuolaisiin py
säyttäen sen. Kuski, nuori mies loikkaa alas ja pakenee

metsään. Mutta pahaa aavistamaton kuriiri paksussa tur
kissaan ei ehdi edes nousta kun isäntä iskee häntä kirveen 
hamaralla ohimoon. Lieneekö ollut tarkoitus ihan tappaa 
vai lyödä tajuttomaksi? Joka tapauksessa isku oli niin 
kova, että aivot valuvat ulos. Isäntä ja emäntä vierittävät 
ruumiin vesikelkkaan ja vetävät sen Sapsalammen jäälle, 
hakkaavat avannon jäähän ja upottavat ruumiin sinne.

Muistivatko he edes ottaa oletettua rahalaukkua ja 
oliko siinä rahaa vai oliko tihutyö turha, en muista kuul
leeni. Kuski, joka piilopaikastaan seurasi tapahtumaa 
juoksi rekensä luo ja ajoi minkä hevonen pääsi Viiroille 
päin. Ruovedellä hän kertoi tapauksen viranomaisille. 
Pian sieltä tulikin poliisivoimia tutkimaan asiaa. Löysivät 
Saaren taloon, vangitsivat isännän ja emännän ja veivät 
mukanaan. Sille tielle he jäivätkin. Heidät karkotettiin 
eliniäkseen Siperiaan.

Kuusiviikkoinen tyttövauva jäi kehtoon itkemään kun 
vanhemmat vietiin. Lapsi vietiin sitten sukulaistaloon 
Vainionpäähän ja kasvatettiin siellä neidoksi. Hän meni 
naimisiin Volanderin Martti-nimisen miehen kanssa, muut
tivat emännän kotitaloon Saareen, saivat lapsia ja sitä 
sukua pitäisi Sapsalammin Saaressa oleman vieläkin.

Kuriirin ruumis jäi Sapsalampeen siksi, kunnes ”meri 
antaa ne kuolleet kuin hänessä ovat”. Muutamat kertojat 
luulivat, että Venäjän pappi olisi käynyt lukemassa 
siunauksen järven yli.

Teko oli hirveä ja raaka. Kuriirihan oli virkamatkalla 
velvollisuuttaan täyttämässä. Hänellä oli kukaties vaimo 
ja lapsiakin. Lievennyksenä mainittakoon, että sota oli 
raaistanut tavat ja köyhdyttänyt maan. Raha oli niin 
suurta valuuttaa, että sen saamiseksi ei keinoja kaihdettu.

jatkoa sivulta 20
Ruomanreiät täytyy olla omalla paikallaan pakkaan 

nähden. Ne täytyy olla ihan niin sanotaan, että sisä
puolelta ne tulee tuolta ihan keskeltä pakkaa ja pikkui
sen niin vaihteli, että minkä asentoiseen kaulaan sen 
teki. Ruomanreikä täyty olla niin, että läpitte samaan 
suuntaan. Se täyty olla se ruomanreikä, että se on suo
raan, että länki on ylhäältä kapeampi. Se ei saa mennä 
sen pakan mukaan. Reiän täytyy olla kuin puolessa vä
lissä alaspäin. Poraan sen reiän siittä ja siittä alaspäin 
se pakka. Se on nyt niinku pitkissä länkissä, kun tämä 
reikä nyt siihen otettiin ja kuvailtiin, kun tuo pakan 
kohta oli niin se kaks senttiä pidempi ylhäältä alas
päin reiän kohdalle. Yläpuoli tehtiin, että se piti olla ste

tuuman ja pitkistä enemmän keskustasta alaspäin.
Länki on semmonen, että sitä ei osannu kaikki,

vaikka oli hevosta ajanu ja siinä oli sitte se, että sen piti 
olla yhtäläisesti kireellä. Sanottiin, talvella kinnaskäsi 
ja kesällä paljaskäsi. Mutta ei se nyt ihan, että liian 
paksu kinnaskaan, silloin se oli liika löysällä. Kyllä 
se täyty reiruun paljas käsi mennä. Jos oli tiukemmalla, 
länki alkaa pusertaa. Ja jonsei länki sopinu, ja siinä 
päivä ajettiin, niin jos siintä paikalta puihin koski niin, 
hevosen kaulaan niin, kyllä se aamulla märkänä oli. 
Ei se kuivana siitä. Mutta jos länki sopi niin, kyllä se oli 
yhtä kuiva joka paikasta. Ei hionnu eikä hiottanu mis
tään kohdasta.
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ALMANAKKA 1866

KAHVIN KÄYTTÄMISESTÄ RAVINTO-AINEENA

Kahvi ei ole, niinkuin moni luulee, mikään ylellisyys- 
juoma, vaan todellisesti verta lisäävä ravinto aine.

Jos tieteellisesti tutkimme niitä kasvia, jotka eri 
kansat vaan satunmoisiltaan ovat valinneet lämpimäin 
juomainsa valmistamiseksi, niin kohtaa meitä se hupainen 
ja merkillinen seikka, että nämä kasvit kaikki ovat sem
moisia, joissa on jokseenkin palotyppiä eli tukoa, mutta 
että niiden lisäaineiden valitsemisessa, joita ihmiset huo
keamman hintansa vuoksi käyttävät, lähes aina on erhe- 
tyksestä käyty semmoisiin, joissa on sangen vähän tukoa, 
ja se on varsinki sanottava sikurista kahvin lisänä.

Ravitsevien aineiden ohessa on kahvissa muitakin, jot
ka ruumiin hermoihin vaikuttavat suloisesti virkistävällä 
tavalla, ja se on merkillinen seikka sivistyshistorias
samme, että ei ainoastansa yksityiset henget, vaan halli
tuksetkin, ovat suurella innolla kiivastelleet kahvinjuon
tia vastaan, jonka leviämistä ei sen kautta kuitenkaan ole 
voitu estää.

Kahvinpavun eli -jyväsen kanssa pitää edeltäkäsin omi
tuisella tavalla meneteltävän, ennenkuin siitä saadaan se 
niin mieluinen juotava. Raakana ei ole kahvipavulla 
mitään viehättävää hajua, mutta paahdettuna antaa se 
aivan omituisen hyvän hajun. Paahtamisen eli niin kutsu
tun polttamisen kautta muuttuu kahvipapu suuresti.

Raa’assa kahvipavussa on paitsi solukkoa eli kuteus- 
ainetta, vettä, kiinteätä öljyä, sokeria, gummia ja muuta
mia kivennäisaineita, myöskin neljä tärkeätä pää ainetta 
nim. haihtuvaa öljyä, kaamahappoa, kahviydettä ja kasvi- 
tymää. Haihtuvaa öljyä ei huomaa raa’assa kahvipavussa; 
sitä löytyy siinä tuiki vähäisen ainoastaan 1/1000 prosent
tia, se irtautuu siitä vasta paahdettaessa hyvänä hajuna ja 
asuu raa’assa pavussa rasvamaisena aineena. Paahdettaessa 
irtautunut haihtuva öljy on erinomaisen väkevää ja lemu
avaa, sillä vaikka se paahdettaissa täyttää huoneet hajul
lansa, irtautuu sitä kuitenkin niin vähäinen painomäärä, 
että saadaksesi yhden luodin (luoti noin 13 g) haihtuvaa 
kasviöljyä saisit käyttää 50 000 luotia kahvipapuja. Tämä 
öljy on sen mukaan erilaatuista, miten kahvipavut ovat 
erilaatuisia; monissa lajissa on sitä paljon, toisissa taas 
aivan vähä ja tämä öljy antaa kahvijuomalle sen hyvän 
ja voimia virkistävän, ihon hiestymistä edistävän, nälkää 
sammuttavan ja ruvan sulamista auttavan vaikutuksen, 
vaikka se taas toisaalta liian väkevänä ja ylellisesti nautit
tuna pakottaa veren päähän, saattaa hikoilemaan ja unet
tomaksi.

Koska kahvin paahtaminen niin suorastansa vaikuttaa 
tämän öljyn irtautumiseen, niin pitää niin kutsuttu kah
vin polttaminen tapahtua ymmärryksellä, josta jälkeen
päin enemmän.

Kahvipavussa oleva kaarnahappo, jota myös klorogeni- 
hapoksi ja kahvihapoksi kutsutaan on myös hyvin tärkeä 
aine tähän juotavaan. Raa’assa kahvipavussa löytyy noin

5 % kaamahappoa, joka paahdettaissa niin muuttuu, että 
se vähän kadottaa kutistuvaa luontoansa. Se antaa suu
reksi osaksi kahvijuomalle sen omituisen maun ja voipi 
kun kahvi on huonosti paahdettu, jolloin ei se muutu 
niinkuin pitäisi tehdä, tämän juotavan pahanmakuiseksi.

Kahviyde on vallan omituista kiteytyvää ainetta, jota 
huonoissa kahvilajeissa löytyy ainoastaan 1/3 tai 3/4 
prosenttiin asti. Se keksittiin n. 40 vuotta sitten eikä 
tuota kahvijuomalle mitään makua, mutta sensijaan 
elähdyttävän vaikutuksen. Se on runsas tukoinen ja siis 
verta lisäävä aine.

Kahvitymää on kahvipavuissa runsaasti aina 13 ja 40 
prosenttiin asti; se on hyvin arvollista ravintoainetta. 
Paahdettaessa tapahtuu siinä kemiallinen muutos kuu
muuden kautta ilman, että se ravintoarvostansa mitään 
kadottaa, jonka vuoksi tärkeätä onkin saada sitä oikein 
pavuista irti ja juoman sekaan.

Jos peiheenemäntä tahtoo saada hyvää kahvia, niin 
tulee hänen l:ksi ostaa hyvää kahvia, 2:ksi paahtaa eli 
polttaa kahvipavut oikein ja 3:ksi niin va'mistaa juoma, 
että kahvipapujen arvoisatta aineet liukenevat kuumaan 
veteen.

Mitä nyt ensinnä kahvin ostoon tulee niin pitää siinä 
ennenkaikkea pääjohtona noudatettaman, että hyvä 
emäntä ei osta jauhettua kahvia, sillä se on usein ei 
ainoastaan petoksella tehtyä vaan myöskin pilattua 
paahtamisen kautta. Perheenemännän pitää huolellisesti 
oppia tuntemaan raa’at pavut ja oikein arvaamaan niiden 
erinäisen kelvollisuuden, jossa toimessa ei myöjänä ole
va kauppamies kuitenkaan olko hänen neuvojansa. Kahvi- 
papujen muodosta ja väristä ei yksinänsä saada luotetta-
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vaa tunnusmerkkiä, sillä ne muuttuvat sen mukaan miten 
kahvin kasvatuspaikka on joko rantaseudulla tahi sisä
maassa, sekä minä vuodenaikana niiden korjuu on tapah
tunut ja kuinka vanhoja kahvipavut ovat. Luotettavin 
merkki kahvilajin hyvyydestä tahi huonoudesta on 
kahvipapujen haju suuremmassa paljoudessa, kuin niitä 
kahmalollinen pidetään aivan nenän alla. Kaikki kahvi- 
lajit vaalenevat vanhemmuuttansa ja samoin on se myös
kin yleinen keksintö, että kahvilaji on sitä parempaa kuta 
suurempia hienompia ja turpeampia pavut ovat. Istutus- 
maiden kahvi on isompaa ja hienompaa ja parempaa, 
rannikolla kasvanut on taasen pienempää, karkeempaa ja 
huonompaa. Kun emäntä nyt on ostanut hyvää kahvia, 
niin pitää hänen toiseksi ymmärtää se oikein paahtaa.

Tässä useammat emännät ovat erehtyväisiä ja harvassa 
tapaa oikein ja kelvollisesti paahdetun kahvipavun. Jokai
nen kahvipapu kevenee poltettaessa ja käypi kookkaam
maksi. Tämä keveneminen ei suinkaan ole arvoton asia, 
sillä kuumuuden kautta kadottaa papu haihtuvat aineen
sa, ja juuri näistä saa kahvijuoma hyvän hajunsa ja ma
kunsa, Tavallisesti poltetaan kahvipavut niin, että käyvät 
liian tummiksi miltei mustiksi, kun muka luullaan, että 
semmoisista pavuista keitetty kahvi on väkevämpää.

Tässä kuitenkin petytään, sillä liian väkevä paahtami
nen ei ainoastansa haihduta pavuista lähtevää hyvähajuis- 
ta, vaan synnyttää myöskin katkeran, pahanmakuisen ja 
pilalle palaneen öljyn sekä muuttaa papujen solikot ja 
tymän varsin mitättömäksi karstaksi, joka mustuttaa 
kuuman veden ja tekee sen käryltä maistuvaksi.

Kahvin paahtamisessa tulee erottaa kolme eri laatua, 
nimittäin ruskeaksi, tummanruskeaksi ja mustanruskeak
si poltettu papu. Jokaisella laadulla on omituinen keven- 
tymisensä ja kookkammaksi paisumisensa. Ruskeaksi 
poltettu papu kadottaa painostansa 15 % ja paisuu 30 % 
kookkaammaksi. Tummanruskeaksi poltettu eli paahdet
tu papu kevenee 20 % ja paisuu 50 % eli siin suureksi kun 
kahvipapu voi suinkin paisua. Mustanruskeaksi poltettu 
papu kevenee 25 % ja paisuu 50 %. Tästä vertaamisesta 
nähdään, että ruskeaksi paahdettu papu vähemmin keve
nee ehkä se kooltansakin vähemmin paisuu. Ohjeena on 
siis kahvin paahtamisessa, että pavun tehollisia aineita 
niin paljon kuin suinkin estetään haihtumisesta, jonka 
tähden paahtaminen ensinnämainitusta laadusta so. rus
kean väriseksi, onkin oikea ja tarkoituksenmukainen. 
Kahvin paahtaminen on suoritettava seuraavalla tavalla: 
kahvinpaahtimeen kaadetaan senverran kahvipapuja, että 
se vaan tulee puolellensa, sillä muuten ei ole tilaa papuja 
turpoamisensa jälkeen oikein aikatavalla paahtimessa 
puistella, joka kuitenkin on tärkeä tehtävä. Olkoon nyt 
paahtimena tavallinen varrellinen kahvinpaahdin, taikka 
napansa ympäri pyörivä telanmuotoinen pöselö(rännäri), 
pannaan se hyvästi sulettuna kohta kuin pavut ovat sisään 
kaadetut liekkivalkealle, jossa sitä ahkerasti liikutellan ja 
käännellään, että se joka puolelta yhtä paljon kuumenee 
eikä pavut saa liian kauan olla yhdessä kohdin. Sitten 
on tärkeä asia, että se kohta kuin paahdin on kuumentu
nut ja haihtuva öljy alkanut irtautumaan, joka huoma

taan sen hyvin tunnetusta kahvihajusta, niin otetaan kah- 
vipaahdin heti tulelta ja puistellaan lujasti ilmassa. Jos 
telamaista pöselöä käytetään, pitää se siis olla niin varus
tettuna, että sen helposti saa asemaltansa nostetuksi ja 
että napa saatetaan sopivalla varrella jatkaa. Tällä usein 
kerrottavalla ja kovemmalla puistelemisella ilmassa on 
kaksikin tarkoitusta. Toiselta puolen estetään sen kaut
ta papujen tarttuminen paahtuneen ja pohjaan palaminen, 
sekä hajoitellaan heissä kuumuus tasaisemmin puistele- 
misen kautta, niin että kaikki pavut tulevat yhden väri
siksi; toisaalta taas on se suuresta arvosta kahvin hyvän- 
makuisuuden suhteen, sillä sen kautta, että papuja sitten 
kuin ne tulessa ovat kuumentuneet paahtimessa puistel
laan ja kuumuutensa paremmin tasoitellaan. Jäähtyy 
paahdinkin vähän ilmassa ja niin usein kun tämä 
vaihteleva vähäinen jäähdytys tapahtuu, erkanee myös 
vähäisen sitä pohjaan palanutta öljyä, joka paahdettaissa 
valmistuu samalla kuin hyvänhajuinen öljykin tulee pa
halta savun käryltä. Tämä syntyy osaksi pavun kuumen
tuneesta kasvitymästä ja antaa juomalle karvaan ja poh
jautuneen maun.

Välistä avataan vähän paahdinta, sitä kuitenkaan liian 
kauan auki pitämättä, ja katsotaan kuinka pitkälle paah
tuminen on edistynyt. Kun pavut ovat ruskehtuneet ja 
juuri alkavat hikoilla, otetaan paahdin tulelta ja puistel
laan niin kauan ilmassa, että se on vähän jäähtynyt, jonka 
jälkeen kahvipapujen annetaan paahtimessa täydellensä 
jäähtyä ennenkuin se avataan. Paahdettu ja jäähdytetty 
kahvi pitää säilytettämän hyvin suljetuissa tousissa eli 
rasioissa, sillä muuten haihtuu hyvä hajunsa ilmaan. Kun 
paahdettua kahvia pitemmän aikaa säilytetään, menee 
siitä aina paljon hukkaan, jonka tähden ei suurta kahvi- 
määrää milloinkaan pidä kerrallansa paahtaa, vaan useam
min vähemmissä erissä. Jokainen kyllä tietää, kuinka 
hyvältä kahvi maistuu äsken poltetuista pavuista. Jauhe
tusta kahvista haihtuu hyvä haju vielä pikemmin, jonka 
tähden aina pavut vasta tarvittaessa ovat jauhettavat.

Mutta vieläpä tulee emännän kolmanneksi osata näistä 
hyvästi paahdetuista kahvipavuista, oikealla tavalla valmis
taa hyvä juoma. Tavallinen kahvinkeittotapa so. että 
jauhetut kahvit vedessä keitetään ja kahvipavussa olevat 
aineet siitä sillämuotoa uutetaan, on monelta kannalta 
sopimaton. Ensinnäkin katoaa keittämisen kautta enim- 
mäksensä kahvin hyvä haihtuva haju ja samassa eroaa 
myöskin se paahdettaissa syntynyt omituinen katkera 
aine ja sekautuu veteen, jonkatähden keittämällä valmis
tettu kahvi on karvaanmakuista. Kahvin valmistaminen 
niinkutsutulla siivitsemällä on parempi keino. Silloin 
kaadetaan jauhettu kahvi tiheälle siivilälle ja peitetään 
harvemmalla, sillä muuten nousisivat kahvijauhot siihen 
kaadetun veden pinnalle eivätkä tulisi keittämisen kautta 
kyllin uutetuksi. Valaessanne kahvin päälle kuumaa vettä 
erehtyy moni emäntä suuresti, kun näet valelee kahvi- 
jauhojansa niin kauan uudella vedellä, että kahvikannun
sa täyttyy taikka tulee siihen niin paljon juotavaa kun 
siksi kertaa, mutta tämän paljon ja pitkällisen uuttamisen 
kautta lähtee kahvijauhoista karvaskin aine ja pilaa 
Jatkuu sivulle 37
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PENTTI LINTUNEN

Virtain rakennuskaavoituksesta

Maalaiskunnan taaja-asutusta ja muuta sellaista aluetta 
varten, jonka rakentaminen ja muun maankäytön yksi
tyiskohtainen järjestäminen on tarpeellista, on kunnan 
toimesta, sitä mukaan kun kehitys vaatii, laadittava 
rakennuskaava (RakL 95 § m l mom). Rakennuskaavaa 
laadittaessa on erityisesti otettava huomioon, että kaava 
tyydyttävästi täyttää ne vaatimukset, joita kohtuuden 
mukaan voidaan asettaa järjestetylle rakennustoiminnalle, 
ja että kaavasta tulee niin yksinkertainen ja tarkoituksen
mukainen, kuin olosuhteiden mukaan on mahdollista, 
sekä että tarpeettomia kustannuksia vältetään ja riittävää 
huomiota kiinnitetään voimassa oleviin omistussuhteisiin. 
Kuitenkin saadaan rakennuskaava laatia yksityiskohtai
semmaksi asemakaavan tapaiseksi, milloin taloudelliset 
edellytykset on olemassa sellaisen kaavan toteuttamiseen 
ja sitä muutoinkin on pidettävä tarkoituksenmukaisena.

Rakennuskaavan tulee osoittaa eri tarkoituksiin aiot
tujen alueiden kuten rakennusmaa, yleisen liikenteen 
käytettävien liikenneväylien ja muiden yleisten alueiden 
sijainti ja rajat. Lisäksi kaavassa tulee selvittää maaston 
korkeussuhteet, maaperän laatu sekä viemäröimis- ja ve
densaantimahdollisuudet.

Erityisestä syystä voidaan rakennuskaavassa osoittaa 
alueita maa- ja metsätaloutta varten (RakL 96 §).

Tarkasteltaissa Virtain kirkonkylän sijaintia pääliiken
neväyliin nähden, voidaan sen todeta olevan erittäin 
edullisen. Taajaman halki kulkee kantatie n:o 66 Ruovesi- 
Ähtäri, jonka rakentaminen kirkonkylän kohdalla on jo 
loppuun suoritettu. Kirkonkylän pohjoispuolitse tullaan 
rakentamaan uusi Järvi-Suomen maantie, jonka merkitys 
liikenteen välittäjänä maan länsi- ja itäosien välillä tulee 
olemaan huomattava. Lisäksi mainittakoon taajaman 
kautta kulkeva Porin-Haapamäen välinen rautatie.

Kalettomanlahden rannassa on satama, jonka merki
tys matkailun kannalta suositun laivareitin päätepistee
nä on suuri.

Taajaman nopea kasvu, pääliikenneverkossa, elinkeino
rakenteessa sekä muut muuttuneet olosuhteet olivat saa
neet aikaan sen, ettei aikoinaan vahvistetun Virtain kir
konseudun rakennuskaavan katsottu enää palvelevan taa
jaman kehitystä parhaalla mahdollisella tavalla, josta 
syystä uuden kaavan laatiminen oli tullut välttämättö
mäksi. Laaditussa uudessa rakennuskaavassa on eri toi
mintojen kohdalla pyritty mahdollisimman keskitettyyn 
ratkaisuun, mikä mm. palvelujen saavutettavuuden ja 
kunnallistekniikan toteuttamisen kannalta on edullista. 
Tämän periaatteen mukaisesti on taajaman keskusta-alue 
pyritty saamaan tehokkaaseen käyttöön varaamalla se 
pääasiassa kerrostaloalueeksi. Vanhoja omakotiasunto- 
alueita on ehdotuksessa myös tiivistetty jakamalla suuria

tontteja mahdollisuuksien mukaan useammiksi rakennus
paikoiksi.

Kaavaehdotuksessa on mitoitusasukasmäärä n. 6100, 
mikä varsinkin seutukaavaliiton ennusteeseen verrattuna 
tuntuu korkealta (3200 asukasta v. 1981). Kuitenkin on 
otettava huomioon että mainittu asukasmäärä in teo
reettinen, toteutumisasteen ollessa vain n. 70 %. Varsin
kin rivitaloalueilla ei tulla pääsemään suurimpaan sallit
tuun tehokkuuteen, koska monessa tapauksessa tiivistä
miseen ei ole mahdollisuutta syystä että rakennuspaikka 
on saatettu jo rakentaa pienemmällä tehokkuudella aivan 
lähiaikoina. Edellä mainittua toteuttamisastetta käyttäen 
saadaan asukasluvuksi 4500 asukasta. Asunto- ja liikera
kennukset (A) on kaavassa sijoitettu nykyisen Virtaintien, 
kantatien n: o 66 ja kantatieltä rautatieasemalle johtavan 
sisääntulotien väliselle alueelle. Lukuun ottamatta meije
rin ja Ainalan lähiympäristöjä, on ko. alue kokonaisuu
dessaan merkitty kerrostaloasutukseen. Suurehkon yhte 
näisen asuntoalueen muodostaa myös ns. Nallelan alue 
kantatien itäpuolella. Nallelan mitoitusasukasluku on n. 
1200, mistä määrästä valtaosa sijoittuu pientaloihin. 
Sairaalan ympäristö kuten myös kaava-alueen laitaosat 
on kaavassa osoitettu pientalojen rakennuspaikoiksi. Ker
rosluvut kerrostaloalueella ovat II, 1/2II ja III ja rivitalo
alueella I tai II maastosta riippuen.

Suurin osa liikerakennuksista on sijoitettu taajaman 
keskustaan. Linja-autoaseman ja Virtaintien väliseen 
maastoon on varattu alue varsinaista liikekeskusta varten. 
Jalankulkijoita ajatellen on pääsy liikekeskukseen pyritty 
järjestämään niin, että ajoneuvotietä jouduttaisiin ylittä
mään mahdollisimman vähän. Nykyisin Virtaintien mo
lemmin puolin sijaitsevat liikerakennustontit on kaavassa 
säilytetty lähes sellaisenaan. Kaava-alueen laitaosissa ole
vilta asuntoalueilta on lisäksi varattu rakennuspaikat tar
peellisia huoltomyymälöitä varten.

Kerrostalotontteja on kaavassa 37 kpl, yhdistettyjä 
asunto- ja liikekerrostalotontteja 16 kpl, liikerakennus- 
tontteja 7 kpl, rivitalotontteja 32 kpl ja omakotitontteja 
317 kpl. Moottoriajoneuvojen huoltoasemia 5 kpl.

Yleisten rakennusten (Y) alueet on kaavassa säilytetty 
suurin piirtein ennallaan.

Uusi virastotalo on esitetty sijoitettavaksi liikekeskuk
sen tuntumaan Virtaintien ja Keskustien risteykseen 
lähelle linja-autoasemaa.

Teollisuusalueet (T) on sijoitettu rautatien koillispuo
lelle erilleen varsinaisesta asuntoalueesta. Teollisuusalue- 
varaus, josta suuri osa on jo toteutunut, on yhteensä 
noin 25 ha. Teollisuusalueen sijainti rautatiehen ja taaja
man kautta kulkeviin pääteihin nähden on erittäin edul
linen.
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KAUKO JOKISALO

Kampoja maailmansodan 
päätyttyä

Vartamäen kertomaa

Maailmansodan jälkeen kun isä kans kaikenlaista työtä 
teki, että saa sanoo melkein mitä vaan. Silloinhan kun ei 
mitään tuotu ulkoo. Ei noita kamppoja, kun niitä ei saa
rni mistään. Ja niitä ei täällä kotimaassa valmistettu. Se 
vain rupesi ku niitä oli kotivieraita . ..

Se alko tekeen niitä kamppoja, ja se teki niitä sitte 
toista vuotta. Ja niitä sarviahan sitte tarvittiin. Se teurasti 
paljon siihen aikaan ja se kuljetteli niitä sarvia. Härän 
sarvestahan se tulee hyvä, kun se on ehjää, ja paras kämp
pä. Aivan käsin sitte semmosesta ohkosesta kellon viet- 
ristä se teki viilalla siihen ste piikit. Ne oli ainaki yhtä 
pienet kuin rautasahassa, mutta se terä täyty olla ohut. 
Mutta se teki niitä sitte tosiaan toista vuotta. Ne meni 
kaupan sitte maharottomasti. Niitä kysyttiin, kamppoja.

Se oli yksi Jokisen Henni ku kiersi tuolla pitäjällä, nie 
se keräsi niitä sarvia ja toi, kävi täällä ja niitä kamppoja. 
Möi sitte niitä kamppoja. Mehän oltiin sitte semmosia, 
että yritettiin olla sitte apuna siinä työssä.

Kun se tuoraan nyt sarvi ni, siellähän on sisällä se luu- 
tappi. Ne täyty keittää. Siellä oli iso pata, tuolla Vartiassa, 
ja sinne kiehumaan, että se luu irtoo sieltä sisältä pois, se 
tohlo. Siitä se tehrään, siittä pintasarvesta, kun tehrään 
semmonen, että toinen pää harvempi ja toinen pää ti- 
heempi. Semmonen sanotaan, että ne piikit oli puolitoista 
senttiä pitkät. Se piti olla aika taaja, että sieltä tuli pikku-

nenkin täi. Se oli taaja, niin senparempi.
Se ihan sitte sillä sahalla sahas ne piikit. Se katko ne 

sitte semmosiksi, että niitä saatiin oijasta. Piti kuumentaa 
takkavalkeessa ja rasvan kanssa paistaa, että se kesti oijas
ta. Ja semmoseen pihtiin se pantiin oikenemaan ja vietiin 
tonne uloskin kylmään, että se jäähty hyväks, ja niin se 
pysy oikosena.

Sitä täyty, siihen ei pystyny puukko niin, semmosella 
hevosenkengitysraspilla voi hinkata. Mutta sehän oli liika 
rouvi, se täyty olla ste semmoset viilat, jotka oli viinim- 
piä. Semmosella ny sitte enintään hinkkas, että se oli 
ihan kämpän muotonen, ku siihen ne piikit sahattiin. Ja 
sitte se silitettiin hinkattiin kamalan viinillä santapape
rilla.

Ei tahtonu saara mistään semmosta väritöntä lakkaa. 
Mutta kumminki se sai tuolta, ku sitä jossain oli, niin sai. 
Minä muistelen, että Ättäristäkin se sai, ja sinne se myiki 
niitä kamppoja.

Niitä oli, sanotaan pitkiksi kamppoiksi ja semmosia 
ykspäisiä ja oli sitte myös kaksipuolisia, että toinen pää 
oli harvempi ja toinen taajempi. Toisella päällä otettiin 
täit kuntoisella päällä ensin tapettiin.

Kyllä se niitä teki. Niitä tuli, ku se oli hyvänäkönen, 
öljylampun valossakin, vaikkei se niin hyvin valaissu.

Suurimmat yhtenäiset puistoalueet (P) ovat Nallelan 
alueella ja urheilukentän läheisyydessä, jotka alueet suu
rimmaksi osaksi ovat jo kunnan omistuksessa. Keskustan 
asuntoalueilla on varattu muutamia pienempiä istutetta
via korttelipuistoja.

Kirkon eteläpuolella olevan urheilukentän (U) ympä
ristöä ehdotetaan kehitettäväksi varsinaiseksi urheilukes
kukseksi. Sen keskeinen sijainti ja eri koulujen läheisyys 
ovat lähinnä olleet ne tekijät, jotka ovat vaikuttaneet em. 
ratkaisuun. Uimaranta on merkitty Kalettomanlahden 
rantaan sataman itäpuolelle kunnan omistamalle alueelle.

Rakennuskaavatiet on pyritty suunnittelemaan nykyi
sen tieverkon pohjalta, joskin keskustassa on jouduttu 
menemään voimakkaaseen saneeraukseen. Nykyinen Vir- 
taintie tulee toimimaan eräänä taajaman pääkokoojatienä 
ja sitä varten on kaavassa osoitettu 24 m leveä varaus. 
Linja-autoasemalta rautatien vartta Tapiolan asunto
alueelle johtava tieyhteys on uuden kantatien takia

jouduttu katkaisemaan ja liikenne ko. alueelta keskustaan 
johdetaan jo rakennettua Mielikintietä pitkin.

Yleisiä pysäköimisalueita on kaavassa varattu verraten 
vähän, kaksi liikekeskustaan ja yksi nykyisen kunnantoi
miston läheisyyteen. Tarkoituksena on että paikoitus 
myös liiketonteilla hoidetaan tonttikohtaisesti. Yleiseen 
paikoitukseen varattua aluetta on kaavassa 1,6 ha.

Virtain kirkonseudun rakennuskaavan on laatinut 
Helsingin maanmittauspiiristä dipLins. Kaarlo Koivisto.

Rakennuskaavan hyväksyy kunnanvaltuusto. Valtuus
ton päätösvaltaa voidaan vähäisten rakennuskaavan muu
tosten osalta siirtää kunnanhallituksen ohjesäännöllä 
kunnanhallitukselle sen mukaan kuin ohjesäännössä tar
kemmin määrätään.

Rakennuskaavan hyväksymistä ja muuttamista koske
va päätös on alistettava lääninhallituksen vahvistetta
vaksi. (RakL 97 §).
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NIKU-VAARI muistelee

KARJAPIHAN VAIHEILTA

Vielä eivät liene kaikki virtolaiset lyöneet lehmäänsä 
lahtipenkkiin ja panneet peltojansa pakettiin? — Ei. 
Vielä on Virroilla monta ammattinsa taitavaa karjan
omistajaa. Mutta sanotaanhan ettei7 oppi ojaan kaada 
ja on niinollen ehkä paikallaan merkitä muistiin eräitä 
varteenotettavia, karjanhoitoon liittyviä menetelmiä. 
Alempana mainittuja »hoitotapoja» on muutama vuosi
kymmen taaksepäin käytetty hyväksi ja kukaties hyvällä 
menestykselläkin?

Hyvin yleinen lääkitystäpä ennenvanhaan oli juottaa 
sairaalle eläimelle ’Kamferintippoja’ lämmitettyyn mai
toon sekoitettuna. Mutta kotipolttoinen viina, pontikka, 
di sekin paljon käytetty yleislääke. Sitä käytettiin kui
tenkin säästeliäämmin kuin kamferia, se oli tarkoitettu 
paremmin niinkuin ihmislääkkeeksi . . .

Ostettaessa uusi lehmä taloon, täytyi tarkoin huoleh
tia, että se astui oikean jalkansa ensin navetankynnyksen 
ylitse. Tällä toimenpiteellä torjuttiin lehmän koti-ikävää. 
Se ei »romottanut vanhaan kotiinsa», vaan sopeutui heti
miten uuteen paikkaan ja pysyi maidossaan. — Tämä 
toimenpide ei kuitenkaan päde vahvaluontoisiin lehmiin, 
mutta eräs edesmennyt vanhanpolven naisihminen osasi 
valmistaa vastamyrkkyä tällaisiakin tapauksia varten. 
Saunan seinustalta hän repi tukon heiniä, jotka syötti 
eläimelle. Valitettavasti ei ole tiedossa, minkälaisia sanoja 
tai kehoituksia hän syötti heinien mukana?

Laidunkautena on vaikea jatkuvasti seurata eläinten 
edesottamuksia, joten on edullista suorittaa jo ennalta
ehkäiseviä toimenpiteitä vaaraa ja turmiota vastaan. Ulko- 
laidunkauden alkaessa voi karjanhoitaja — tavallisesti 
emäntä — asettua navetan oviaukkoon hakopölkkyjen 
varaan sillä tavalla, että karja joutuu kulkemaan hänen 
haarojensa alitse. Paljonkylvetyllä vihtakynällä hän täl
löin roimaisee tervankusta lehmien takapuoleen. Ennen
vanhaan lausuttiin (juhlallisesti) samanaikaisesti: ”Susi 
suittiija, karhu kahleisii”. — Sananmukaisesti ottaen 
tämä lausuma ei ole enää ajankohtainen ainakaan Virroil
la, mutta sitä voi soveltaa maahisiin ja velhoihin, joita 
vieläkin esiintyy muutamin paikoin. Petoeläimiin verrat
tuna ne eivät ole perin vaarallisia, mutta saattavat kyllä 
pikkuilkeydellään tuottaa vahinkoa. Niiden elämistavoista 
tiedetään niiden mielellään oleskelevan hämärissä paikois
sa, esim. ronttojen alla ja juurionkaloissa. Satimiin tai 
rautoihin ne eivät kuulemma tartu, vaan ainoa ase niitä 
vastaan on loitsu.

Muutama vuosikymmen sitten olivat isokokoiset rupi
sammakot kesäaikaan suoranaisena vitsauksena karjalai- 
tumilla. - Mikäli lehmät pudottivat maitomääränsä, ar

vattiin sammakoiden imeneen niitä. Ja "kokemuksesta” 
tiedetään tällaisen ison rupikonnan iskeneen kyntensä(?) 
jopa niin syvälle lehmän utareisiin, että se oli väkivalloin 
irti riuhtaistava. — Nykyaikaisten kuivatussuunnitelmien 
toteuttaminen on kuitenkin suuressa määrin ehkäissyt 
rupisammakon lisääntymistä, joten ne tuskin enää aikaan
saavat mainittavaa vahinkoa.

Myöskin käärmeiden kerrotaan lypsäneen laitumella 
käyvää karjaa, mutta niiden aiheuttama vahinko on olkit 
vähäistä. — Selitys lienee siinä, ettei käärme koskaan 
päässyt sikiämään runsaslukuiseksi. Sehän on vihattu ma
to, jonka päätä on poljettu jo melkein maailman 
luomisesta lähtien.

Ainoa keino tällaista salalypsäntää vastaan oli erittäin 
pahanhajuisen salvan nk. tökötin hierominen utareisiin. 
Tökötin tehon parantamiseksi se oli luonnollisestikin 
höystetty määrätyillä taikasanoilla. Eräs tehokkaaksi ha
vaittu höyste oli: ”Sittasta suuhun, karvasta kieleen”. — 
Kun siis sammakot ja käärmeet saivat sitan maun suu
hunsa, ne oitis lopettivat imemisen.

Rauhallisesti käyttäytyvä lehmä on jokaisen karjan
kasvattajan toiveuni. Esimerkkinä sellaisesta voidaan mai
nita erään vanhahkon naisihmisen lehmä. Vuodesta vuo
teen lehmä seisoi sekasonta-alustalla, jonka seurauksena 
sille kasvoi ennennäkemättömän pitkät kyntyset ja joi
ta tietämän mukaan ei koskaan lyhennetty. Ne muistutti
vat lähinnä pikkukeinun anturoita, joiden päällä lehmä 
verkkaisesti keinutteli eteenpäin .. . Kaunike oli tosiaan
kin rauhallinen eläin, joka ei koskaan riistäytynyt irti 
omistajansa otteesta. Niinpä esim. ”kulietusmatkoilla” 
vauhti oli molemmille sopiva. — Tiedossa ei ole, oliko 
kysymyksessä 'jalostuksen’ tulos, vaiko nk. luonnon
menetelmä.

Juluma Justus juuston söi, kissaparka tapettiin. 

Jumpinkuriset junttikouluun.

Jonakin häkähierimenä minäkin vielä koitan ähärätä. 

Jatkaa kum piru takkavittaa.

Jokalaia meirän likat ossaa: virkata, merkata ja polokata.

Juoraan niettä kämmenet savessa vaikka savi olis 
kuinka syvässä.
Jussinpäivän aikanen Sareja Jaakon aikanen pouta 
kultaa kalliimmat.
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MARJA-LEENA KORO

«Velttous ja välinpitämättömyys 
ovat kansallisen elämän surkastu» 
misen oireita«, sanoi J. K. Paasikivi

Vallitseva tilanne on hyvin olennainen tekijä kansan 
aktiivisuudessa tai sen mahdollisessa puuttumisessa. On 
järjestelmiä, jotka tarjoavat yksilöille vaikuttamismahdol
lisuudet, mutta on myös niitä, joissa yksilön toimintaa 
rajoitetaan tai joissa ei voi vaikuttaa millään tavoin. 
Vaikuttamismahdollisuuksien puute aiheuttaa turhautu
neisuutta ja piittaamattomuutta yhteiskunnallisissa asiois
sa, jolloin välinpitämättömyys usein laajenee koskemaan 
myös yksilöä ja yksilön pyrkimyksiä.

Luonnollistahan on, että kansan taloudellinen ja po
liittinen tilanne vaikuttaa huomattavsti kansalaisten ak
tiivisuuteen. Kansantalouden vaikeudet heijastuvat ihmi
sissä. Köyhyys ja työttömyys saa näiden kanssa painiske
levat joko vaipumaan apatiaan tai tuntemaan katkeruutta 
paremmassa asemassa olevia kohtaan. Tiedon puute sul
kee pois vaikuttamismahdollisuudet. Neuvottomuus aihe
uttaa epävarmuutta ja kykenemättömyyttä.

Voidaanko syyttää intialaisia velttoudesta ja välin
pitämättömyydestä, kun eivät ole pystyneet nälänhätää 
ja tietämättömyyttä poistamaan. Voidaanko syyttää 
slummien neekereitä, kun eivät ole pitäneet puoliaan. 
Esimerkkejä on riittämiin.

Mutta mikä saa intialaiset näkemään nälkää ja neeke
rit elämään valtioissa, joissa apartheid-politiikka ei anna 
heille edes ihmisarvoa. Miksi mustalaiset käyttäytyvät 
asosiaalisesti eivätkä edes yritä sopeutua yhteiskuntaan. 
Mistä johtuu toisiin yksilöihin kohdistuva väkivalta esim. 
USA:ssa ja Tukholmassa, ja sitä esiintyy hälyttävässä 
määrin jo Suomessakin. Mistä tämä kaikki johtuu? 
Johtuuko se joillekin kansoille ja ihmisryhmille ominai
sesta saamattomasta luonteesta vai onko se kenties 
pitkien aikojen olosuhteiden tulosta.

Kuinka voi olla vireää kansallista elämää kansoilla ja 
kansanryhmillä, joilta lähes kaikki vaikuttamismahdolli
suudet on riistetty ja joilla on ylipääsemättömiä vaikeuk
sia tyydyttää jokapäiväinen ravinnontarpeensa. On pyrit
tävä käyttämään niitä ravintoaineita, mitä kukin maa
pallon osa tuottaa. Mutta toistaiseksi syövät lehmät 
täällä Suomessa öljykasvien siemenistä tehtyä rehua, 
siemenistä, jotka olisivat tärkeä proteiinilähde maapallon 
aliravituilla alueilla. Sairailta ja nälkäisiltä ei voi vaatia 
sitä, mikä voidaan vaatia terveiltä ja hyvin ravituilta.

Asunnon ja ilmastolta suojaavan vaatetuksen tarve on 
myös huomioon otettava. Turvallisuuden tunne antaa ih
miselle voimaa ja rohkeutta. Kun ihminen pystyy tyydyt
tämään ensisijaiset tarpeensa uhraamatta siihen kaikkea 
energiaansa, hän kykenee myös muuhun toimintaan. 
Tällöin on mahdollista^ että informaatio, mikäli sitä on, 
saa vastakaikua. Ihmiset on saatava tiedostamaan tilan
teensa ja mahdollisuutensa. Tiedostava yksilö pyrkii vai
kuttamaan olosuhteisiinsa ja sitä kautta muuttamaan niitä

Tiedon merkitystä ei voida aliarvioida. Erittäin epä- 
edullisissakin olosuhteissa syntyy tarve saada tietoa, ja 
vain tiedon kautta on mahdollista vaikuttaa, sillä ihmis
ten ikävä ominaisuus on itsekkyys, todellista apua ei saa, 
joten on pyrittävä auttamaan itse itseään. Ja se vaatii 
paljon, on opiskeltava ja edelleen opiskeltava. — Kun 
ihmisillä on tietoa, ei voida enää puhua "velttoudesta ja 
välinpitämättömyydestä”.

Jatkoa sivulta 33

kahvijuotavan maun.
Hyvänlaatuiset aineet eriävät jo kahvijauhoista kuin 

näiden päälle vain muutama kerta on valettu kuumaa 
vettä, jonkatähden vedellä valelemista pitää uudistetta- 
man vaan joku kerta ja vähissä erissä kahviuutoksen saa
miseksi, johon sitten kuumaa vettä tottumuksen mukaan 
lisätään.

Tällä tapaa jääpi karvasaine kahvinporoon, mutta 
myöskin toinen kahvissa oleva hyvin tärkeä aine nim. 
kasvitymä, joka tekee juoman hyvänmakuiseksi ja vähem
män vetiseksi, sekä varsinki ravitsevaksi. Pitkällisellä 
keittämisellä liukenee tosin kahvitymä niinkuin syy-aine
kin lihasta, mutta semmoinen pitempi keittäminen haih
duttaa myöskin kahvista kaiken hyvänmakuisuuden. 
Helpommallakin keinolla voidaan kahvista mitä siinä on 
ravitsevata kasvitymää, nim. siihen sekoittamalla vahan 
suolaa.
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LUM/UKKO

Oli kuninkaan pihalla lumiukko suur, 
niin suuri, suuri kuin muuri.
Se vartioi linnaa kuninkaan.
Oli hauskaa se vaan!

Mutta kerran lumiukko kärkäs, 
jäi paikalle vain varvas.
Niin neuvoi poika viisas:
"Pane lehteen ilmoitus: 
ken lumiukon löytää, 
se kuninkaan kruunun saa."

Oli tullut jo kesä
ja linnuilla oli pesä.
Yhä lumiukkoa etsittiin, 
joka puolelta huudettiin

Niin sattui sitten,
tuli poika kerran toisen.
Ja hän sanoi:
"Lumiukko se paloi!
Kun kesä tuli
ja lumi suli,
lumiukko katos näin."

Poika viisas sai,
sen kuninkaan kruunun kai.

KEVÄTTÄ KOHTI

Ope sano meille:
Tässä tehtävä teille.

Ajatukset runomuotoon, 
niinkuin itse kukin luokoon.

Miksi tämä kiusaus suuri 
mieli keväinen kun juuri

tahtoo viedä mielen soman 
ajatuksen kesäloman.

Unohtuis kai läksyt, taskut, 
mutta ei — vaikka tyhjät taskut.

Kesää kohti kuljen, 
silmäni mä suljen.

PAK KASTYTTÖ

Minä pakkastyttö
ihmisille pahaa teen, 
paukuttelen ja hakkaan nurkissa, 
minä pieni pakkastyttö.
Minä nautin siitä,
kun ihmisiä palelluttaa saan, 
heidän pirttejänsä jäädyttää, 
heille tuskaa tuoda saan, 
minä itkeä pakkastyttö.
Riehun kesällä
viljavainioilla ja perunamailla, 
viljasadot monesti vien, 
minä itkeä pakkastyttö.
Minä ihmisille 
tahdon pahaa tehdä.
Minä olen ilkeä ja paha 
ja monet pelätä saa.
Mutta enhän sille 
mitään voi, 
kun on siihen 
hommaan luotu, 
minä itkeä pakkastyttö.

YÖSSÄ

Astun iltaa hämärään. 
Pelottava on ilta tää. 
Tähtöset vain iloitsevat, 
ja tuuli humisee.

Ja varjot ne iloitsevat.
Kun astuu, hiekka rapisee. 
Kaikki on niin pelottavaa, 
puut huojuvat.

Ruoho on märkää.
Jalat kastuvat.
Myyrät ne peuhovat. 
Sammakot hyppivät.

Kuu vain liikkuu.
Tuuli humisee.
Ilma tummenee.
Yö pimenee.

SYYSTUULI

Sinä vingut ja vistaat, 
viet kaiken kauniin pois, 
pois aivan kaiken, 
kaikki lasten leikit ja ladut. 
Tuot tuulet tuiskuiset, 
kurat kurjat ja 
sateet sankat,
joilla lapset kouluun saatat.

Riivot puista lehdet somat, 
nuo, jotka, kevät tuonut on. 
Tuot tämän kaiken, 
kaiken harmauden, 
sinä — tuuli pitkähuuli, 
pitkähuuli ilkimys.

Käytät taitoasi, taitoasi ilkeää 
aivan — aivan liian usein, 
jotta saisit talven tuiskut, 
tuiskut kylmät ja tuuliset, 
palellutat lasten posket, 
posket ruusunnuput.
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KESÄLOMALLA

Viime kesän kaksi parasta viikkoa olivat ne viikot 
jotka Eila oli meillä. Eräänä keskiviikkona otin bingossa 
Kisapirtillä, ja Eila oli myös. Me etsimme hänen sisarensa 
ja sanoimme hänelle, että nyt vihdoinkin Eila tulisi 
meille.

Sinä iltana voitin bingosta Trip-juomaa laatikollisen, 
ja se säilyi, ihme kyllä kokonaisena kotiin asti. Se yö 
me juotiin Trippiä niin että huonoa teki.

Päivät me puuhailimme mitä sattui, käytiin kaupoissa, 
ajeltiin pitkin kylää rämisevällä fillarilla ja ongittiin ja 
soudeltiin.

Illat meillä oli aina hirveän kivoja. Me asumme kym
menen metrin päässä järvestä, ja siinä järvessä, meidän 
rannalla on kaksi aika isoa, tasaista kalliota. Useina iltoi
na me olimme noilla kallioilla. Siellä paloi yön yli nuotio, 
ja me keitimme siinä teetä ja paistoimme makkaroita ja 
kalaa. Kumpikaan meistä ei erityisesti pitänyt kalasta, 
mutta tuota savustettua ja fileroitua kalaa me söimme 
kilpaa. Sitten kun ruoka loppui, meidän oli keksittävä 
muuta huvia. Meillä olikin kitara mukana, ja nuotiolla 
oli kivaa istua soittelemassa. Ei ollut väliä vaikka vähän

tukka paloi ja savua meni suuhun ja silmiin. Toisella 
puolella järveä oli vasikoita haassa. Ne lähtivät kirrnaa- 
maan kuin hullut kun mä vähän soittelin Love Story a. 
Ei se kyllä ihme ollutkaan, ainakin Vexi niin väitti.

Usein kello lähenteli neljää ja viittä kun me sammu

timme nuotiota ja lähdimme nukkumaan.
Hauskaa oli, ei kuitenkaan niin hauskaa, kuin eräänä 

iltana kun olimme ongella. Eikku lähti taiteilemaan yh
delle rontolle, ja sanoi saavansa sieltä enemmän kalaa 
kuin veneestä. Joo, hän taiteili siinä aikansa, ja voivotteli 
että: "Voi kun minä en nyt putoisi tästä .. . ", ja mutisi 
jotain muutakin, mutta enhän minä niitä kaikkia kuun
nellut. Eila sai kai yhdeksän aika isoa ahventa, mutta 
mutta sitten alkoikin jo tapahtua.

Järven pohja oli mutapohja, ja jos sinne putosi, niin 
vyötäröään myöten olisi mudassa.

Tottakai Eila putosi!
Minä en voinut muuta kuin nauraa.
Eila huusi apua ja kiljui vaikka mitä.
Mä en voinut tehdä mitään, mutta hän sai onneksi 

kiinni siitä rontosta. Oli näkemisen arvoista katsella, kun 
hän hinasi itsensä senttisentiltä maalle.

Ensimmäinen toteamus maalla oli/'Kengät jäi järveen!'
Ne olivat onneksi vain varvastossuni, joten nauroin 

edelleen. Eikku ei pahemmin nauranut ennenkö sai kui
vat vaatteet päällensä. Mutta kyllä hän sitten nauroikin!

Päivät kuluivat nopeasti.
Kaksi viikkoa on hirveän lyhyt aika, sen me huoma

simme sinä torstaina kun Eila lähti.
Kuitenkin niistä nuotioilloista ja onkiretkistä, lauantai- 

iltaisista tansseista ja keskiviikkoiltojen bingoista, ihan 
koko ajasta, jäi hirveän kivat muistot.

TUULA VILLAMO

MERI

Näen talon
aution, yksinäisen
korkealla vuorella.
Se tuijottaa synkkänä mereen.
Meri pauhaa, 
aallot lyövät rantaan.
Ilta pimenee, tuuli ulvoo.
Kuolleet lehdet putoavat puista. 
Tunnen sadepisaran kasvoillani. 
Kuulen kovaa kohinaa, 
sade yltyy.
Nostan katseeni vuorelle,
annan sen kiertää yli koko ma/se ma i
viimeisen kerran.
Käännyn kulkemaan pois,
kuulen vielä kerran meren kohinan.
Juoksen,
sateen kohistessa ympärilläni, 
meren jäädessä kauas taakseni.

HELI RUOHOMÄKI

PIMEYS

Pimeys on hiljainen, 
alakuloinen 
ja peloitta van musta. 
Kuljen pimeässä, 
vain askeleeni 
kaikuvat
vasten kovaa maata. 
Kuulen tuulen huminan, 
puiden oksat rahisevat, 
kammoittava pimeys 
on alati edessäni. 
Juoksen.
Tahdon valoon, valoon, 
pois yksinäisyydestä 
ja pimeydestä.

MIRJA TOURONEN

KUUTAMO

Ulkona
on kuutamo.
Pitkät varjot
lipuvat aavemaisen maiseman yli. 
Olen yksin.
Verhon raosta paistaa silmiini 
kuun valo.
Ajattelen.
Mieleeni tulee tuhansia asioita. 
Kuvittelen
olevani matkalla kuuhun.
Sinne on pitkä matka.
Viimein olen
kuun kultaisella portilla.
Se avautuu. —
Havahdun.
Huomaan olevani 
omassa vuoteessani.
Kuu oli vain mennyt pilveen.
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”Rapu rakas”

KESÄPÄIVÄ

Eräänä päivänä ovikello soi niin, että luulin jonkun 
aivan kohta ryntäävän oven läpi 'raamit kaulassa", ellen 
pian pääsisi lämpöisestä, pehmeästä vuoteestani ylös. 
Niinpä pömppäsin pystyyn ja vedin aamutakin päälleni. 
Aukaisin oven ja sen takana seisoivat sisareni Anu ja hä
nen poikaystävänsä Kimmo. He ryntäsivät sisään kuin 
tuulispäät ja kehoittivat molemmat yhteen ääneen minua 
pukemaan vaatteet ylleni. Kysyin ihmetellen, miksi niin 
kauhea kiire. Sain kahdesta suusta vastauksen, että jos 
aiot yöllä ralliin ja ravustamaan niin, olisi parasta lähteä 
jo aamulla mökille, koska he menisivät suoraan sieltä 
katsomaan Jyväskylärallia. Pääsin heti ajan tasalle ja 
aloin pukeutua.

Noin puolen tunnin kuluttua olimme mökillä aurin
koa ottamassa. Sain talvella koulussa kovan inspiraation 
kirjoitella runoja. Niinpä istuin eräällä kivellä ja kirjoitte- 
lin kaikesta, mikä mieleeni juolahti ja mitä edessäni näin. 
Välillä pulahdin virkistävän viileään veteen.

Kävimme Anun kanssa myöhemmin päivällä musti
kassa ja saimme marjoja melkein kaksi ämpärillistä. Kyllä 
me nauroimmekin siellä metsässä itsemme kipeiksi. Anu 
nimittäin repäisi vahingossa housunsa eräässä piikkilan
ka-aidassa ja hän huusi surkealla äänellä, että ainoat dia- 
gonaalihousuni repesi ja piteli takapuoltaan. Nauroin 
niin hänelle, että olin kaatua kannon päälle. Sain kui
tenkin käteni vastaan, mutta se osui juuri ampiaispesän 
päälle. Satuin vielä puristamaan pesästä niin, että ampiai
set oikein suuttuivat. Lähdin laukkaamaan kuin villi 
varsa metsässä ja minun nauruni loppui siihen, mutta 
nyt oli Anun vuoro nauraa. Kieltämättä hän hoiti osuu
tensa hyvin. Kolme ampiaista oli kerinnyt pistämään 
minun käteeni. Päätin olla poimimatta enää mustikoita. 
Niin lähdimme kiukkuisina syömään mökille. Meillä mo
lemmilla oli huutava nälkä, koska olimme olleet metsässä 
jo kolmatta tuntia ja alkoi jo hämärtää. Syötyämme 
menimme pienille ruokaunille.

Kellon lähetessä kymmentä illalla päätimme lähteä 
kolmisin ravustamaan. Kimmolle me nauroimme Anun 
kanssa, koska hän oli aivan ylivedon näköinen. Hänellä 
nimittäin oli isänsä mahtavat saappaat jalassaan ja iän
ikuisen vanha kulunut maihinnousutakki ja suurilierinen 
olkihattu. Kaiken kukkuraksi on Kimmo alkanut kasvat
taa jo melko muhkean näköistä huulipartaa. Anu pilaili, 
ettei ole mikään ihme, jos ravut pötkivät pakoon tuon 
näköistä miestä. Kävelimme maita pitkin hyvälle rapu- 
paikalle, koska Akin isä oli mennyt veneellä saunomaan 
järven toiselle puolelle.

Me laskimme merrat järveen ja istuuduimme odotta
maan mättäille. Hetken kuluttua kysyi Anu, mistä kuu
luu aivan selvästi laukka-askelia. Katsahdimme siihen 
suuntaan, mistä ääni kuului ja näimme edessämme kaksi 
kiiluvaa silmäparia. Säikähdimme Anun kanssa niin, että 
juoksimme suin päin läheiseen risukkoon. Kimmo näytti 
otusta taskulampulla silmiin ja huomasi, että "otus" oli 
naapuritalon hevonen. Kuitenkin hevonen Kimmosta 
välittämättä ryntäsi tätä kohti. Silloin Kimmo sai jalat 
allensa ja juoksi meitä kohti. Laukka-askeleet kuuluivat 
Kimmon takaa. Me vilkaisimme taaksemme ja purskah
dimme nauruun, sillä hevonen juoksi Kimmosta poispäin 
minkä kintuistaan pääsi. — Rapuja tuli vain kolmisen 
kymmentä, jotka keitimme heti mökille päästyämme ja 
söimme suihimme. Nukuimme muutaman tunnin ja nel
jän maissa aamuyöstä vedimme Anun kanssa Kimmon 
jaloista lattialle ja sanoimme, että nyt mies lähdetään 
rallia katsomaan. Hän nousi silmät ristissä vuoteesta, joi 
kupillisen kahvia ja oli valmis lähtöön.

Jäminkipohjaan päästyämme istuimme ojan penkalle 
ja odotimme Mikkolan saapuvan ensimmäisenä. Näin ei 
kuitenkaan käynyt, sillä hän oli tyydyttävässä kunnossa 
Tampereen keskussairaalassa ajettuaan autonsa katolleen. 
Kimmoa suututti niin, että hän sanoi lähtevänsä heti 
takaisin mökille. Me yritimme kaikin tavoin estellä, 
mutta hän kun on itsepäinen, niin oli pakko tähteä, jos 
ei mieli kävellä.

Paluumatkalla hän itse ajoi aikamoista rallia. Sentään 
kunnialla setvisimme. Seuraavana aamuna ei kukaan us
kaltanut puhua Kimmolle mitään rallista, sillä ruotsalai
nen oli ensimmäisenä — ja voitti lopuksi koko rallin.

Aave

Aave talossa liikkuu, 
toinen keinussa kiikkuu. 
Tuvassa talonväki nukkuu, 
koivussa käki kukkuu. 
Ulkona valo väikkyy, 
kissa pankolla säikkyy. 
Mutt sitten aave on poissa 
ja talo kuollut on tuossa.
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********* NUORET KYNÄILIJÄT *********

JARI MESSUAA

Näin unta

Menin nukkumaan. Otin nähnyt kauhean elokuvan 
Nyt nukahdin. Olin iltakävelyllä ja näin raketin. Kävin 
sen sisällä. Siellä oli pitkätukkaisia miehiä. Heillä oli 
kitarat ja he lauloivat: Jee monki is,hei baby jee jee baby. 
He olivat Pop-tähdeltä. Kun he näkivät minut, yksi pyör
tyi. Toinen sanoi: Haa!! Sopiva jee jee jätkä. He veivät 
minut Pop-tähdelle. Yhdessä altaassa oli krokotiili. Se 
narskutti näkkileipää ja huusi käheällä äänellä: Pop jee 
jee jee monkiis. He veivät minut suureen saliin. Siellä oli 
ankka ja sillä oli suuri kruunu päässä. Silläkin oli kitara 
ja se lauloi samalla tavalla kuin ne miehet. Miehet sanoi
vat: Tässä on hyvä . . . Ei, ja ei. Heittäkää hänet kroko
tiilille! Huusin apua, mutta mikään ei auttanut. Kun he 
olivat heittämässä, krokotiili sanoi: En minä nyt huoli. 
Näkkileipä on paljon parempaa. Kuningas tuli ja huusi: 
Ei älkää heittäkö häntä. Vanha Poppis kuoli poplaulajan 
kauhuun. Kaikki alkoivat itkeä: Byäääää. Ne miehet 
sanoivat: Ainahan kaikki meidän tuomat laulajat kuole
vat, esimerkiksi: Baby, Jee Charlie Rock, Watt Ben- 
hardilainen . . .
— Joo, ja se on se toinen kundi maasta, se Ketaraisen 
Kalle.

Sillävälin hiivin linnaan, ja menin yhteen vempelee
seen. Vedin vipua, ja se alkoi liikkua. Leijailin jo 90 
metrin korkeudessa. Kauhistus! Minua vastaan tuli ilma- 
partio. Heillä oli Hmamoottoripyörä. He lähtivät ajamaan 
minua takaa. Annoin heille limsaa ja takun ja lauloin 
heille tuutulaulun. He alkoivat nukkua ja lihoivat ainakin 
9 kiloa. Ryskis! Hmamoottoripyörät törmäsivät yhteen. 
Yhtäkkiä olin Mount Everestin huipulla. Se oli niin 
korkealla, että oksensin ja pyörryin. Muksis! Putosin 
sängystä. Olin nähnyt unta.

ESKO RUOHONEN

Eläinystävyys

Koiranpentu syntyi siinä toukokuun loppuvaiheilla. 
Se oli pieni, pehmoinen karvakerä, joka söi ja nukkui 
suurimman osan päivää, ja joka ei tullut toimeen ilman 
äitiään.

Pari viikkoa ennen tätä tapahtumaa oli meillä synty
nyt toinenkin pieni pentu, kissanpentu, pikimusta, vain 
sen tassut olivat valkoiset. Se availi parhaillaan silmiään.

Ajatus viedä se koiranpennun luokse tuli minulle mie
leen silloin, kun koiranpentu jo otti ensimmäisiä horjuvia 
askeleitaan. Kun Rekku, se oli koiranpennun äiti, oli 
poissa, vein kir an koiranpennun luokse.

Koiranpentu horjui katsomaan mustaa pentua. Se ih
metteli, että mikä kumman otus tuo oli. Kissan suu auke
ni, mutta ääntä ei kuulunut, vaikka se ilmeisestikin yritti 
sähähtää, kun koiran kuono tuli lähelle. Jätin ne koppiin 
ja lähdin pois, mutta katsoin samalla, ettei Rekku pääs
syt sinne.

Menin katsomaan puolen tunnin kuluttua, mitä kopis
sa tapahtuu Molemmat nukkuivat sulassa sovussa. Kut
suin Rekun paikalle ja ksäkin sen mennä koppiin. Se kat
soi ensin ihmeissään uutta tulokasta, mutta hyväksyi sen 
lopuksi ja asettui paikalleen kopin suulle vartioimaan pen 
tujen unta.

Kerran katselin ikkunasta, kun naapurin poika lähes
tyi koppia. Pennut olivat sisällä nukkumassa, ja Rekku 
nukkui kopin suulla. .Rekku nousi hampaat irvissä, ja 
poika perääntyi nopeasti.

Myöhemmin pentujen vartuttua oli mukava katsella 
niiden leikkiä. Mutta emme voineet pitää kahta koiraa, 
joten toisen oli lähdettävä. Arpa lankesi pennun osalle.

Eräänä iltana se sanoi omalla kielellään hyvästi -kissalle 
ja minä kyydin sen noutajan autoon. Se tuli saamaan 
hyvän isännän. Kun laskin sen autoon, se puristi kättäni 
kovaa, se pyysi jäädä meille. Mutta pian se tottui uuteen 
isäntään, ja vartioi nyt hänen pihaansa. — Kissanpentu 
on yhä meillä, ja se on jo iso kissa.

VUODESTA VUOTEEN

Kevät tulee tupsuttaa, 
hanki maahan humahtaa. 
Purot solisee siellä täällä 
kaikenlaisella kevätsäällä. 
Tulvat myös uhkaa 
ja tönöistä tulee tuhkaa.
Tiet liukkaina loistaa, 
keväinen aurinko sen poistaa.

Kottarainenkin Suomaan tuli 
ja pian lumetkin suli.
Aurinko kirkkaana loistaa 
ja kaikki lumet altaan poistaa. 
Linnuillakin on pesä, 
on siis tullut kesä.
Ympärillä linnut laulaa 
ja rakentajat lautoja naulaa.

Karhut horroksesta herää 
ja mahaansa eineksiä kerää.
Taivas on kirkkaan sininen, 
eikä pilvinen.
Maa on kukista punainen 
ja taivas pilvetön sininen.
Talvi muisteloon jää,
kun aurinko mukavasti lämmittää.
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Syksy, sade, minä.
Kyynel, alakuloisuus.
Siniset lehdet, punaiset lehdet, keltaiset lehdet 
ainoastaan minä yksin, harmaata.

Harmaat pilvet 
vesi

valuva yhdiste

Huurteisen aamun kylmyys
sade, koivunlehti, koulubussi

maanantai
lokakuu.

Istun pulpetissani
ja kirjoitan tätä.

Ulkona sataa 
kaatamalla.

Kaikki on hiljaista,
vain jonkun vatsa valittaa 
maanantaiaamun ankeutta.

f

Puu pudotti lehvänsä, 
maanviljelijä tappoi lehmänsä.



aukaisen silmäni 
ottaa päähän 
taas yksi viikko edessä 
kuolisinpä edes 
neljäksi päiväksi

Hiihtäjä

Poika puhisee, suksi suhisee 
Sauva lentää, kauaksi entää. 
Latu päättyy, ilma jäähtyy.

Syksyisenä maanantaiaamuna
herään sateeseen ja kylmään maailmaan, 
unisena ja allapäin lähden opin tielle.

Kun kohtasin mä armaan 
polulla syksyn harmaan.
Näin lehdet puista lentää 
silloin ajatuksin luokses entää.

Satoi, kun sun viimeks näin 
sä sanoit silmät minuun päin: 
Et nää sä mua, lähden pois 
niinkuin syksy tullut ois.

Sateisen syksyn ankeus. 
Keltaisten lehtien

hautausmaa. 
Viluisen pultsarin

kuolema.



NUORET TAITEILIJAT

Riitta Salmi 
Päivi Nurmi

Maijatta Kiiski 
Tapio Rantala





KODIN JA 
HUVILAN 
TAONNAISIA 
LAHJAESINEITÄ 
SEKÄ TILAUSTÖITÄ TAIDETAKOMO

MIKKO ÄAPSAIO
Virrat puh. 934-5484

SUOMENSELÄN KIRJAPAINO 
VIRRAT- PUH: 934/5490



INKA OY



maailma
kotiin
ioka •• • ••päivä

Aamulehti on jokapäiväinen tapahtumien 
tulkki. Sekä tilaaja- että sivumäärältään 
Suomen toiseksi suurin. Aamulehden luki
ja tietää kaiken sekä läheltä että kaukaa.
Ja tilaushinta on edullinen. Vuosikerta 
1972 vain 63 mk.

AAMULEHTI
Nykyaikaista sahateollisuutta

POHJAN SAHA OY

JÄMINKIPOHJA PUH 2722-2754

Ostaa sahatukkeja päivän hintoihin

I

sekä
myy sahatuotteitaan

Pentti Kytölä Virrat puh. 5269
Antti Pitkänen Ruovesi » 2764
Kalle Tulonen Orivesi » 57174
Eero Latoneva Tampere » 45440



TOIVOTAMME ASIAKKAILLEMME

HYVÄÄ JOULUA 
JA

MENESTYKSELLISTÄ UUTTA VUOTTA

KANSALLIS - OSAKE - PANKKI POHJOISMAIDEN YHDYSPANKKI OY

Virrat

OPEL VAUXHALL BEDFORD

P I I R I M Y Y N T I

Opel on luokkaa ylempänä

Nyt
koeajolle:

OPEL KADETT
HAUSKAA JOULUA JA ONNELLISTA, 
ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

TOISVEDEN AUTO
Virrat - Puh. 5465

HÄMEEN KULJETUS OY

Linja - autoasema 

Virrat puh 5491

Myös Virtain tapahtumista 
kertoo sanoin ja kuvin

KANSAN LEHTI 
ottakaa yhteyttä puh. 5239

SUOMENSELÄN a NEON OY

VIRRAT 934 — 5250

MAATALOUSKQNETARVIKE Kukka ja askartelu PEUKALOINEN
M.V Tomperi Om. Raili Nieminen Virrat puh. 5538
Liedenpohja, Virrat Puh. 934-56113

toivottaa Hyvää Joulua kukkia - seppeleitä-askartelutarvikkeita



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 Liikekeskus A 12
Avoinna: Arkisin klo 10— 14 

ei lauantaisin

Parturi- Kampaamo 
KANERVA

Virrat - Puh. 5114
Kokemukseen ja asiantuntemukseen 
perustuvaa palvelua

Tarjanne-talossa

©VIRTAIN 
AUTO VIRRAT

5427

Hyvää Joulua 
ja Onnellista 
Luita Vuotta

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

— Automyynti

— Korjaamo

— Varaosat

— Maalaamo HUOLTO

VIRTAIN
SÄÄSTÖPANKKI



OY PYYNIKKI
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta

VIRTAIN PAPERILIIKE JA 
KEMIKALIO

TERTTU LETONMÄKI

Virrat - Puh. 5398

HAUTAUSTOIMISTO JA 
KUKKAKAUPPA

P. N. JÄRVI
Vi r r a t puh. 5390

TOIVOTAMME ASIAKKAILLEMME

HYVÄÄ JOULUA 
JA

ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

Virrat 934 - 55546 
HALLIMYYMÄLÄ SAMPOLASSA

HUONEKALU
JA VÄRIL1IKE O. NISKANEN

JOULULAHJAVIHJEET
Äidille: Carmen-lämpöruilat i s ä 11 e: Braun-ja Philips-partakoneet

AEG-hiustenkuivaajat Nivico-nauliurit, radiot, levysoittimet
BBC-kotitalouskonee. BBC-voileipägrilli

HYVÄÄ JOULUA
toivoo

///HANKKIJA
VIRRAT PUH. vaihde 5445



VIRTAIN APTEEKKI
Virrat - Puh. 5306

SEKATAVARAKAUPPA
EERO LEHTOVAARA

Liedenpohja - Puh. Tulijoki 56 115

VIRTAIN PUUNJALOSTUS
VELJ. VIRTANEN

Puh. 5323

HYVÄÄ JOULUA
asiakkailleen ja jälleenmyyjilleen toivottaa

HEIKKI SUNTILA
Tilauksesta alan tuotteita Virrat - Puh. 5294

VIRTAIN PESULA
Puh. 5417

TAVARATALO

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

VIRTAIN OPTIIKKA
Nurmisen liiketalo
Virrat - Puh. 5492

ERKKI JOUTSENJÄRVI 
SEKATAVARAKAUPPA

Kurjenkylä - Puh. 59754
NÄKÖTARKISTUKSIA

Aina edullisia tarjouksia.

VIRTAIN LINJA-AUTOASEMA

RAVINTOLA puh. 5542 
MATKAHUOLTO 5541 

RUOKALA SAMPO 5374 RAKENNUSLIIKE 
JUNNIKKALA & SIHVONEN

VIRTAIN LINJA-AUTOASEMAN Virrat - Puh. 5304

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. 934 - 55 155

VIRTAIN
ELÄINVAKUUTUS YHDISTYS

• ÖLJYPOLTINHUOLTOLIIKE
• LVI-ASENNUKSET
> LV1-TARVIKEMYYNTI

Suorittaa kaikkia alaan kuuluvia töitä

Virrat puh. — 56917



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

VASKIVEDEN TALOUSKAUPPA
PARTURI-KAMPAAMO

VELI-PEKKA VIRTANEN
Virrat Puh-5137

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

«s-/—-fflIniiH
HUOLTO:

LUXOR - SUOMEN SIEMENS
GRUNDIG - HELKAMA - SLEV

HUONEKALU-

7\ JA-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 VALMET
TRAKTORIMYYNTI

Virrat puh. 5248

Suoritamme kaikkia Virrat — puh. 5197
maarakennusalan töitä Huolto 5118

LA STENPUKIMO
VIRTAIN TILITOIMISTO

Virrat - Puh. 5505 MINIMUOTI
Virrat — Puh. 5442

VALOKOPIOPALVELU
HYVÄÄ JOULUA ja

Y-VAKUUTUSASIOIMISTO ONNELLISTA UUTTA VUOTTA
Jättäkää kirjanpito-, tilinpäätös- ja veroasianne 

hoidettavaksemme VIRTAIN KEMIKALIKAUPPA
Puh. 5108

VIRTAIN AUTOKOULU

4conetärvike
Virrat - Puh.5432

Virrat - Puh. 5359

PALA-KULMA
KUNNILA

Virrat - Puh. 5487



SAHA

Liedenpohja — Puh. 56139

PÄÄLLÄ JOKA SÄÄLLÄ

KILUN 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 
SEKÄTAVARAKAUPPA

PARTURI-KAMPAAMO
EILA HÖMMÖ

Killinkoski - Puh. 50066 Puh. - Killinkoski - 50077

HALPA-AITTA VIRTAIN KUMIKORJAAMO
Killinkoski - Puh. 50132 Virrat - Puh. 5207

SIMO YLÄ-SOINI 
SEKATAVARAKAUPPA

Toisvesi - Puh. Killinkoski 50013

ESKO SAARIMÄEN
AUTOKORJAAMO
Toisvesi - Puh. 50098
ARVA-tuulilasihuolto 

300 tuulilasia 70 eri auromallille

PU USEPÄN LIIKE

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. 5488
AUDI - MERCEDES BENZ - GM HUOLTO

Hitsaus- ja sorvauspalvelua



k

KOKO PERHEEN VAATEHTIMOSTA
• MIELEISET JOULULAHJAT

• LÄMPÖISET TALVIASUSTEET
• EDULLISEEN HINTAAN

VAATETUSLIIKE E. TAMMINIEMI
VIRRAT - Puh. 5388

VIRTAIN VALOKUVAUSLIIKE
Virrat - Puh. 5106

T U K M A OY

VALOKUVAAMO — KUVAVALMISTAMO 
VALOKUVAUSTARVIKEKAUPPA

Virrat - Puh. 5402

VIRTAIN KEHRÄÄMÖ
Puh. 5164

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
ALAN ERIKOISLIIKE

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

METALLITUOTE
T. YLÄ-MONONEN SUOMENSELÄN AUTO

Siekkinen VIRRAT puh. 56319
Hitsaus-, sorvaus- ja korjaus palvelua

Tilauksesta alan tuotteita

Virrat - Puh. 5420



SÄHKÖLÄMMITYS

Sanan sähkölämmitys Te olette varmasti 
kuulleet monta kertaa. Se on yksi tämän 
päivän puheenaiheista. Varsinkin jos olette 
omakotitalon omistaja tai aiotte sellaisen 
rakentaa, se koskee Teitä.

Mitä

sähkö-

lämmitys

tuo

Vastaus

Sähkölämmitys luo turvallisuutta. Auto
maattinen lämmönsäätö sekä tarvittaessa 
ylikuumenemissuoja laitteissa takaavat 
turvallisuuden, vaikka olisitte matkoilla 
pitemmänkin ajan. Kytkiessänne lämmitys- 
laitteet "päälle” Teidän ei tarvitse raapia 
tulitikkuja sekä käsitellä avotulta. Kytki
men napsautus riittää.
Sähkölämmitys on helppohoitoinen. Tei
dän ei tarvitse kovillakaan pakkasilla 
huolehtia energiasta. Sitä riittää ja sitä 
tulee.
Termostaatin säädöllä saatte haluamanne 
oikean lämpötilan erikseen kuhunkin 
huoneeseen. Vaivatonta.
Noki, savu sekä palamisjätteet - pulma, 
jonka voitte unohtaa. Sähkölämmitys on 
siisti. Se ei saastuta ympäristöänne eikä 
pohjavesiä.
Sähkölämmitys voidaan asentaa sekä van
hoihin että uusiin rakennuksiin. Se on 
edullisempaa kuin luulittekaan.

Vastaus kysymykseen ”Mitä sähkölämmi
tys tuo” ei siis ole yksiselitteinen, 
mutta voisimme pitää sähkölämmitystä 
mukavana elämäntapana.
Kirjasta. "Pientalo ja sähkö” saatte koko 
joukon hyödyllisiä neuvoja. Ilmoittakaa 
osoitteenne, lähetämme ilmaiseksi.

KOILLIS-SATAKUNNAN SÄHKÖ OY
34800 Virrat 934-5225



Suomenselän Kiijapaino Offset, Viitat


