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Seurakunnan tervehdys
«Että olisitte moitteettomat ja puhtaat, olisitte tahrattomat juma

lan lapsen kieron ja nurjan sukukunnan keskellä, joiden joukossa te 
loistatte niinkuin tähdet maailmassa, tarjolla pitäessänne elämän sanaa 
------------ « (PH. 2:15—16)

Tällaisen kuvan piirtää apostoli Paavali seurakunnan ja seurakun
talaisen roolista täällä maailmassa. Ei ole suinkaan merkitystä vailla, 
että me seurakunnan jäseninä muodostamme seurakunnan, vaikka 
emme millään tavalla olisikaan tähtihahmo. Me kaikki seurakuntana 
kannamme vastuun siitä, että jumalan sana ja sakramentit ovat tar
jolla. Ei kai kukaan tahtone tätä vastuuta paeta.

Kristinoppimme sanoo, että seurakunta on siellä, missä evankeliu
mia puhtaasti saarnataan ja sakramentit evankeliumin mukaisesti jae
taan. Tässä mielessä Virtain seurakunta taas tänäkin jouluna ja uuden 
vuoden varalle tahtoo tarjota palveluksiaan.

Vuodenvaihde lähestyy ja tuo mukanaan kunnallisväelle tärkeitä kysymyk
siä ratkottaviksi. Päättyyhän nykyisen kunnanvaltuuston ja samoin miltei 
kaikkien lauta- ja johtokuntien toimikausi. Kuluneet neljä vuotta ovat olleet 
merkityksellisiä Virtain kehittämisessä sekä uusien lakisääteisten tehtävien 
toteuttamisessa. Aika on ollut verrattain lyhyt, mutta tänäkin kautena on 
tehty lukuisia tärkeitä kuntalaisten hyväksi tarkoitettuja ratkaisuja. Kunta
laiset ovat saaneet hyödykseen uusia palvelumuotoja ja kun menotalous on 
paisunut enemmän kuin tulot, on myös verorasitusta jouduttu lisäämään. 
Se on hinta, joka meidän on suoritettava saamistamme hyödykkeistä- Käsi
tykseni mukaan kunnallisväki on taloudelliset mahdollisuudet huomioon 
ottaen pystynyt verrattain tasapuolisesti tyydyttämään eri hallintoaloilla 
ilmenneitä tarpeita eikä tänä aikana ole ollut unohduksissa taajaman ulko
puolellakaan asunut väestö. Näinollen päättävä elin sekä toimeenpanevat hal
lintokunnat voivat tyytyväisin mielin jättää tehtävänsä seuraajilleen. 

Tammikuussa kokoontuu lokakuussa vaaleilla valittu uusi 51 jäseninen kunnanvaltuusto. Ensimmäinen kokous 
on pääasiassa vaaleja käsittelevä. Toivokaamme, että poliittisella tasolla päästään henkilövalinnoissa jälleen mielek
käisiin ratkaisuihin ja eri tehtäviin saadaan vastuunsa tuntevia henkilöitä, sillä meillä on paljon tehtävää eikä ole
varaa virheellisiin ratkaisuihin. Uskon, että tässä onnistutaan.

Monista vaikeuksista huolimatta on yleinen kehityssuunta kunnassamme nyt päättyvänä vuonnakin ollut myöntei
nen ja meillä on täysi syy luottaa sen jatkumiseen tunnustusta saaneen virtolaisen yrityshengen myötä. Toivomme 
myös, että ne pohjaslahtelaiset, jotka vuoden vaihteessa siirtyvät virtolaisiksi, tuntisivat jo alusta lähtien Virrat koti- 
kunnakseen.

Kunnanhallituksen ja omasta puolestani toivotan virtolaisille hyvää joulua ja menestyksellistä vuotta 1975!

Kunnanjohtaja
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VIRT AI N 
JOULU 1972

KUSTANTAJA

TOIMITUSKUNTA

Virtain Opettajayhdistys ry 
Virtain Seura ry

Vastaava Kirsti Perähuhta 
Sihteeri Heikki Heikkilä 
Taloudenhoitaja Kauko Jokisalo 
Esko E. J. Koivisto, Liisa Saikko
nen, Tytti Ylä-Lahti, Anja Ylä- 
Soini

KANSI Aku Laasi

15. VUOSIKERTA
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HANNU HÄME

S~(Uid£L fauhdiäkcLelLz
On joulu taas ja hohteen hankiin valaa, 
nuo joulutulet joka ikkunoista.
Yön tumma tähtitaivas yllä, joista 
yks’ muita kirkkahammin kutsuin palaa.

Se suuren armon säteilyynsä salaa 
saa ihmevalon taivaan autioista.
Oi joulutähti, joka rintaan loista 
ja lempein sätein sytä sydänalaa.

Niin hohda taasen niinkuin silloin hohdit, 
kun idän viisaat erämaitten takaa 
sä seimilapsen luokse kerran johdit.

Vie kärsiväiset saman seimen luoksi,
Hän yksin voipi heille lohdun jakaa,
Hän, joka tullut on taas syntein vuoksi.



r

A. V. KYTÖVUORI

"Niin hän juoksi edelle ja nousi metsäviikunapuuhun nähdäkseen 
hänet, sillä Jeesus oli kulkeva siitä ohitse.” (Luuk. 19:4.)

Näin kertoo Luukas eräästä ihmisestä. Hän tahtoi nähdä Jeesuksen, mutta näytti siltä, 
että se oli hänelle mahdotonta. Hänellä oli omat esteensä, joita ei voitu muuksi muuttaa. 
Mutta hän oli kuullut Jeesuksesta sellaisia asioita, ettei hän voinut jättää yrittämättä, 
hänen oli nyt pakko päästä näkemään hänet tarkemmin. Näytti siltä, että nyt oli ehkä 
viimeinen tilaisuus. Niin hän keksi kiivetä tuohon metsäviikunapuuhun, ja sinne metsä- 
viikunapuun oksien lomitse hän kuuli tuon ihmeellisen lupauksen, vai oliko se myös 
täyttymys: «Tänään minun pitää oleman sinun huoneessasi.«

Kuka hyvänsä meistä voi tänä jouluna olla tämä ihminen. Me tahtoisimme nähdä Jee
suksen, sillä me tiedämme, ettei mitään joulua ole ilman Jeesusta. Mutta me olemme vain 
näitä tavallisia syntisiä ihmisiä, ja me kuulemme jo, kuinka «kaikki nurisivat sanoen: 
Syntisen miehen luokse hän meni majailemaani (Luuk. 19:7) Meillä on omat esteemme, 
joitten yli me emme voi nähdä, emme ehkä tahdokaan nähdä Jeesusta. Kuitenkin tuntuu 
siltä, että meidänkin täytyy saada edes pilkahdus siitä valosta, josta jouluevankeliumi 
kertoo. Luukas kertoo, että tuo evankeliumin mies tuli nopeasti alas ja otti Jeesuksen 
iloiten vastaan. Joulu onkin meille ilojuhla. Sitä varten me touhuamme jo kauan ennen 
joulua. Me tuomme joulukuusen juhlahuoneeseemme, sytytämme jouluvalot, ja me tah
domme kaikesta huolimatta kurottautua syntisten Vapahtajan puoleen. Me hiljennymme 
joulurukoukseen: Sinulle, rakas taivaallinen Isä, olkoon iankaikkinen kiitos ja ylistys 
suuresta rakkaudestasi, kun annoit ainoan Poikasi syntyä meidän veljeksemme. Sinä olet 
antanut iankaikkisen Elämän tulla keskellemme, että mekin saisimme elää. Sinä sallit 
itse Valkeuden astua alas meidän pimeyteemme, että yöhömme koittaisi kirkkaus. Sinä 
olet tehnyt Poikasi halvaksi ihmislapseksi, että meistä tulisi Jumalan lapsia. Minun Her
rani ja Jumalani, miten ihmeellistä viisautta ja armoa oletkaan käyttänyt pelastaaksesi 
minut. Polvistun nöyrästi Poikasi seimen äärellä. Älä ylenkatso halpaa kiitostani ja ylistys- 
täni. Kuule rukoukseni Jeesuksen Kristuksen tähden.
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Opetusneuvos Sauli Perälä

LIISA SAIKKONEN

Virtain Seuran 
kuulumisia

Kitusen museo on usein saanut maininnan »elävä 
museo». Tämä nimitys sai vahvistusta viime keväänä 
kun museokahvila, asiantuntijain opastuksella, siir
rettiin alakertaan ja pöydät penkkeineen sijoitettiin 
museoesineiden keskelle. Museoympäristöäkin kohen
nettiin hankkimalla nurmikolle puutarhakalustoa ja

ulko-oven molemmin puolin suuret rautapadat, joi
hin istutettiin värikkäät kesäkukat.

Virtain seudun Matkailijayhdistys vastasi museon 
hoidosta ja matkailijoiden opastuksesta. Järjestipä 
matkailijayhdistys siellä erikoisiltojakin kansanmu
siikin, tanhujen ja yhteislaulun merkeissä. Kuukau-

Martti Kitusen Erämuseon alakerta. (Kuva Kai R. Lehtonen)



KYLÄSEPÄN JYKEVÄÄ TAIDETTA

den ajan oli pitäjän oman tyttären, Eira Siltanen- 
Koivusen taidetta esillä vanhojen esineiden lomassa. 
Museovieraiden lukumäärä nousi n. 7000!

Keväällä Virtain Seura julisti kotiseutuaiheisen kir
joituskilpailun, johon otti osaa 11 henkilöä. Näin saa
tiin tallelle arvokasta kotiseututietoa, josta saattaa 
olla apua juuri meneillään olevan Virtain historian 
kirjoituksessa. Arvostelutoimikunta nimesi viisi pa
rasta kirjoittajaa ja siihen ryhmään kuuluivat: Eino

Aho, Matti Jalava, Aune Kankaanpää, Mauno J. A. 
Lahtinen ja Aira Peltonen. Toisen ryhmän muodosti
vat: Elsa Järvinen, Kalle Koivunen, Senja Puukko- 
niemi, Laimi Rasi, Vieno Tarvainen ja Liisa Valli. 
Kaikki kilpailuun osallistujat palkittiin. Palkinto
jen jakotilaisuudessa opetusneuvos Sauli Perälä koh
disti kiitoksensa kirjoittajille, todeten kotiseudun 
menneisyyden tallentamisen kuuluvan niihin kult- 
tuuritekoihin, jotka rakentavat siltaa menneisyyden
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MATTI JALAVA

Pastori Kari Gustaf 
Törnqwist

Virtain seurakunnan paimen vv. 1863—1893

Karl Gustaf Törnqwist

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 150 vuotta pastori 
Törnqwistin syntymästä. Hän on ainakin toistaiseksi 
pitkäaikaisin Virtain seurakunnan papeista ja on 
aikanaan vaikuttanut Virtain sekä henkiseen että 
taloudelliseen kehitykseen varsin merkittävällä taval
la. Sen vuoksi lienee paikallaan lyhyt esittely hänestä 
nykypolven virtalaisille, joista moni ei ehkä ole kuul
lut hänestä puhuttavankaan.

Pastori Törnqwist syntyi Pälkäneellä elokuun 8. 
päivänä 1822. Vanhemmat olivat pitäjänapulainen K. 
Kr. Törnqwist ja Charlotta Sofia Nyström. Käytyään 
Hämeenlinnan triviaalikoulua ja Turun kymnaasia 
hänet vihittiin papiksi 1844, siis 22 vuoden ikäisenä. 
Oltuaan sitten virassa Hattulassa, Pälkäneellä ja 
Ikaalisissa hän tuli kappalaiseksi Virroille 1863.

Virroista oli tullut Ruoveden kappeliseurakunta jo 
v. 1651 ja vasta 1859 se tuli itsenäiseksi kirkkoherra- 
seurakunnaksi. Aina vuoteen 1893 oli Virtain kirkko
herrana kuitenkin Ruoveden rovasti Durchman, sillä 
sen aikaisten säännösten mukaan omaa kirkkoherraa 
ei voitu Virroille valita, huolimatta siitä että se oli

itsenäistynyt, ennen kuin siihen astinen kirkkoherra 
oli kuollut. Törnqwist joutui näin ollen odottamaan 
Durchmanin kuolemaa 30 vuotta ja vasta vuonna 1893 
Durchmanin kuoltua Virrat vapautui Ruoveden rovas
tin yliherruudesta ja Virroille päästiin valitsemaan 
omaa kirkkoherraa. Suorapuheisena, kiivaana, mutta 
oikeudenmukaisena oli Törnqwist kuitenkin moitties- 
saan joitakin isäntiä näiden hairahduksista suutut
tanut ne niin, että ne saivat Törnqwistin syrjäyte
tyksi kirkkoherran vaalissa. Siihen aikaan ei vaa
leissa yleensäkään noudatettu mies ja ääni periaa
tetta, vaan suurilla manttaalimieKIllä saattoi olla kym- 
meniäkin ääniä, monilla pikkueläjillä ja naisilla ei 
yhtään. Vaalin tulokseen saattoi näin ollen ratkaise
vasti vaikuttaa muutama, jopa yksikin isäntä. Törn- 
qwistin syrjäyttäminen oli hänelle itselleen varmaan 
katkera pala, sillä hän oli todella kiintynyt seurakun
taansa ja olihan hän parhaan aikansa ja työnsä 
uhrannut seurakunnan ja koko Virtain pitäjän hyväk
si. Hän oli silloin jo 71 vuotias (mitään määrättyä 
eläkeikää ei siihen aikaan ollut, vaan papit saivat pitää

ja tulevaisuuden välille. Palkintojen joukossa oli lai
vamatkoja, Virtain koruja, tuohikontteja ja rahapal
kintoja.

Lopuksi voimme vielä onnitella opetusneuvos Sauli 
Perälää, jolle valtakunnallisilla kotiseutupäivillä Sa
lossa luovutettiin Kotiseutuliiton ansiomitali! Kuten 
monet virtolaiset tietävätkin, on Sauli Perälän osuus 
kotiseututyössä erikoisen merkittävä. Pitkäaikaisena 
Virtain Seuran puh.johtajana hän oli toteuttamassa 
monia kotiseudullisia hankkeita kuten Kitusen erä- 
museota, Virtain korua, Virtain kansallispukua ym. 
Virtain Joulu sai myös alkunsa hänen toimestaan!
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virkansa elivätpä he kuinka vanhoiksi hyvänsä). Hän 
ei hakenut enää muuallekaan, vaan muutti vanhim
man poikansa luokse Kangasalle. Siellä hän ei kuiten
kaan kauan viihtynyt, vaan unohtaen kärsimänsä vää
ryyden, palasi takaisin pitkäaikaiseen kotipitäjäänsä 
Virroille.

Pastori Törnqwist oli voimakas saarnamies; hänen 
temperamenttinsa oli eritoten nuoruusvuosina tuli
nen, mutta vanhemmiten se lauhtui tyyneksi, rauhal
liseksi ja sovittelevaksi, mikä ei kuitenkaan estänyt 
häntä lausumasta ankaraakaan arvostelua, milloin 
hän katsoi asian niin vaativan. Hän rakasti todella 
Virtain seurakuntaa ja teki monella muotoa työtä sen 
ja koko kunnan taloudellisen ja henkisen elämän hy
väksi. Hän oli myös innokas maanviljelijä, Marttisen 
pappila oli pitäjän mallitiloja. Kunnan asioita hän 
myös harrasti, oli mm. kuntakokouksen esimiehenä 
pitkät ajat. Kansanvalistus ja kansakouluasia olivat 
hänelle erikoisen rakkaita ja niillä aloilla hän onkin 
saanut paljon hyvää ja muistettavaa aikaan.

Papin palkka maksettiin ennen luonnossa, tavalli
sesti viljana ja voina. Määrät riippuivat tilan mant- 
taaliluvusta. Pappilan maa- ja karjatalous, jos niitä 
osasi ja viitsi hyvin hoitaa, antoivat vielä hyvän pal- 
kanlisän. Maksuvelvollisten ei tarvinnut antimiaan 
pappilaan kuljettaa, vaan pappi itse sai käydä palk
kansa pitäjällä keräilemässä, käydä »vaalulla». Sitä 
varten pappilassa oli erityinen vaaluvene, jolla vesis
töjen varrella olevat talot kierreltiin. Teitten varsilla 
olevissa taloissa pappi sai Pruntte-nimisellä hevosel
laan käydä vaalulla. Papin vaivojen vähentämiseksi 
kirkossa kuitenkin kuulutettiin, että etäällä sivuteit- 
ten varsilla olevat talot saivat tuoda antimensa johon
kin sovittuun valtatien varressa olevaan taloon. Kur- 
jenkylän tien varressa oli mm. Luoteen talo tällainen 
keräilypaikka. Tämän talon yli 90 vuotias tytär ker
too, että kun pastori Törnqwist oli paluussa Kurjen- 
kyIästä ja lähestyi Luodetta, hän puheli hevoselleen: 
»No Pruntte, poikkea nyt taloon, jos tykkäät. Sieltä 
kyllä kuorma lisääntyy, niin että voit mennä ohitse- 
kin, aivan miten parhaaksi katsot.» Pruntte oli niin 
kokenut hevonen, että se katsoi pienen kuorman 
lisäyksen edullisemmaksi kuin uuden erillisen mat
kan taloon kertyneitä varastoja noutamaan. Ja vie
raanvaraisessa talossa saattoi saada jotakin haukat- 
tavaakin. Ja niin siis taloon poikettiin.

Edellä kerrottu kuvaa muutoin hyvin pastori Törn- 
qwistin luonnetta. Hän ei halunnut ketään eikä mi
tään pakottaa, vaan antoi hevosellekin vapaan vallan 
valita menettelytapansa.

Osoituksena pastori Törnqvvistin peräänantamatto- 
muudesta ja sitkeydestä kerrottakoon hiukan hänen 
toiminnastaan kunnan kansakouluasiassa.

Virtain kansakoululaitoksen alkuunpanijana voi
daan täydellä syyllä pitää pastori Törnqwistiä. Tämä 
historia alkaa varsinaisesti vuodesta 1868, jolloin 
Törnqwist lokakuun 24. päivänä pidetyssä kuntako
kouksessa selosti kansakoulun »hyötyä ja tarpeelli
suutta». Kansakoulusta oli kyllä jo aiemminkin ollut 
yksityisiä keskusteluja ja monet virtolaiset olivat 
olleet asiasta kiinnostuneita, mutta vasta nyt asia tuli 
ensi kertaa virallisesti esille. On kuitenkin muistet
tava, että tällainen uusi ja tuntematon ajatus tuli

täällä näin julkisemmin esille juuri nälkävuosien jäl
keen, jolloin yleinen köyhyys ilmeni kaikkialla. Useat 
isännät olivat myös sitä mieltä, että eihän tyttäriä 
sitten enää saada navettaan eikä poikia pelloille, kun 
he ovat kansakoulun käyneet. Senpä vuoksi olikin 
paljon niitä, jotka vastustivat hanketta, mutta sitä 
innokkaampia olivat sen puolustajat. Vähän väliä 
Törnqwist otti asian kunnankokouksissa esille ja aina 
se tyrmättiin. Tätä taistelua kesti 11 vuotta. Kun asia 
ei ruvennut selviämään päätti pastorimme käyttää 
pientä juonta. Kunnankokouksen puheenjohtajana 
hän eräässä kokouksessa ehdotti, että kun aika on 
vierähtänyt jo näin myöhäiseksi, eiköhän lähdetä 
kaikki kotiin asiaa harkitsemaan ja nukkumaan ja 
jatketaan kokousta ensi sunnuntaina kirkonmenojen 
jälkeen sakastissa. Kävi niin kuin pastori oli oletta
nutkin, sakastiin ei koulun vastustajia saapunut mon
takaan ja koulu päätettiin perustaa kirkonkylään. 
Silloin merkittiin vuosiluvuksi 1878. Tämän kirjoitta
jalla ei ole tarkkaa tietoa koulurakennuksen rahoi
tuksesta, mutta tiettävästi ainakin osa töistä suori
tettiin talkoilla. Se tiedetään kuitenkin, että hirret 
saatiin Hietalan metsästä. V. 1880 oli koulurakennus 
valmis ja seuraavana vuonna koulutyö alkoi.

Mainittiin jo, että virasta pois jouduttuaan pastori 
Törnqwist muutti ensin Kangasalle, mutta pian hän 
palasi takaisin Virroille. Hänelle valmistui oma van- 
huudenkoti Saarlan maalle sen päärakennuksesta 
satakunta metriä etelään. — Mainittakoon jo tässä 
yhteydessä, että Törnqwistin kuoltua tuo rakennus 
myytiin. Sen osti Jussi Kankaanpää, joka siirsi sen 
kirkonkylään sille tontille, jossa nyt on Säästöpankin

Karolina Törnqwist o.s. Sehreck
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MATTI KANKAANPÄÄ

KAARINAN MAJA

Virroilla Sipilän tilalla on puiden varaan raken
nettu lehtimaja, jota sanotaan »Kaarinan majaksi». 
Nimensä maja on saanut Ruotsi—Suomen kuningat- 
taren Kaarina Maununtyttären mukaan. 
Sipilän tilalla säilyneessä perimätiedossa kerrotaan, 
että Sipilä olisi Kaarina Maununtyttären aikoihin 
kuulunut Liuksialan kartanoon. Lisäksi kirjoittaja on 
kuullut kerrottavan, että Sipilä olisi ollut Kaarina 
Maununtyttären metsästysmajana ja että kuningatar 
olisi kerran käynyt tilalla. Tämän käynnin muistoksi 
istutettiin talon ympärille joukko lehmuksia. Tilan 
päärakennus on muistitiedon mukaan silloin ollut 
tilaansa taaempana ja myöhemmin siirretty nykyiselle 
paikalleen. (Vuosisadan alussa näin kertoivat kaikki

vanhat miehet). Heikki Korhonen on kirjas
saan »Martti Kitunen» (s. 12) esittänyt perimätiedon 
hieman toisessa muodossa: »Vanhan kansan muisti
tiedon mukaan on Sipilän tila Virroilla Pirkkalan 
aikakautena ollut Liuksialan torppa ja Kaarina Mau
nuntytär on silloin useana kesänä vieraillut Sipilässä.»

Ohessa olevaan kuvioon on hahmoteltu lehmusten 
sijainti talon päärakennukseen nähden. Kuviossa: (1) 
kolmen rungon lehmusryhmä, luultavasti samasta 
juurakosta kasvaneita. (2) rivi erikokoisia lehmuksia. 
Rungoista kolme on muita suurempia ja ehkä alku
peräisiä. (3) Kaarinan maja, joka muodostuu 9:stä 
lehmusrungosta. Lavan joka nurkassa on kaksi run
koa ja lisäksi yksi runko on portaiden juuressa.

vanha talo. Siitäkin tuo rakennus siirrettiin vielä 
kerran lähelle nykyistä Shell Huoltoasemaa ja on se 
nykyään Virtain Kauppakunnan henkilökunnan asun
tolana.

Kun pastorin »Illansuuksi» ristitty asunto oli Saar- 
lan lähin naapuri, joutui allekirjoittanut sisaruksi- 
neen melkeinpä päivittäin kosketuksiin morfarin 
(äidin isän) kanssa. Ja hauska hänen luonaan oli pii
pahtaa. Niin usein sinne ei voinut mennä, etteikö vas
taanotto olisi ollut aina mitä sydämellisin ja mum
mun ruisjauhoista keitetty vesivelli ja vesipuolukat 
— vaarin jokapäiväiset terveysruoat — maistuivat 
paljon paremmilta kuin samat aineet kotosalla, ja 
auliisti niitä mummulassa meille kersoille aina tar
jottiin.

Jouluksi haettiin vaari kirkkoreellä Saarlaan — he
vosta ei noin pientä matkaa varten viitsitty valjastaa, 
vaan kuljetus tapahtui miesvoimalla. Vaari nostet
tiin rekeen ja peitettiin vällyillä, mistä avusta hän ei 
lainkaan pitänyt. »Peevelin pojat, älkää nyt hosuko 
siinä, kyllä minä tässä vielä itsekin pärjään.»

Olivat ne ikimuistettavia jouluja. Keskustelut vaa
rin kanssa olivat myös mielenkiintoisia ja mahdotto
miakin suunnitelmia tehtiin. »Jaa-a pojat, kunhan 
taas kesä tulee, lähdetään joukolla Autiolammille 
ongelle, katsomaan miten mustia ne ahvenet ovat.» 
Tämä lettorantainen suolampi oli parin kilometrin 
päässä Saarlasta, eikä sinne ollut muuta tietä kuin 
pahanpäiväinen kinttupolku. Mutta eihän vaarin lan
nistumatonta mieltä tuollaiset mitättömät esteet pe
lottaneet (todellisuudessa siihen aikaan vaarille jo 
kynnyksenkin ylittäminen saattoi tuottaa vaikeuksia).

Ikkunastaan vaari tavalliselta tarkkailupaikaltaan 
seurasi ahkerasti liikennettä ja tapahtumia »Illan

suuta» ohittavalla maantiellä. Eihän siinä niin paljon 
ihmisiä ja hevosia kulkenut (autoista ei siihen aikaan 
vielä uneksittukaan), mutta koiria juoksenteli ja nii
den käyttäytyminen vaaria kiinnosti. Saarlan Maffe 
ja vaarin Panu olivat jatkuvasti sotajalalla keske
nään, mutta annas olla, kun Herrasen koira saapui 
paikalle, omat vihamielisyydet unohtuivat ja yhdessä 
käytiin vieraan koiran kimppuun. Ja sekös vaaria 
hauskuutti.

Puolisen toistakymmentä vuotta vaari asui »Illan
suussa». Alkuaikoina hän oli vielä varsin pirteä ja 
vanhasta tottumuksesta ihmiset usein kääntyivät 
hänen puoleensa pappia tarvitessaan. Hän vihki avio
pareja ja saattoi näiden liittojen tuloksia kristillisen 
seurakunnan yhteyteen. Pitkät ajat hän Saarlan väen- 
tuvassa piti sunnuntaisin raamatunselityksiä ja taval
lisesti oli tupa täysi harrasta sanankuulijaa. Pikku
poikia pakkasi kyllä vähän tirskuttamaan vaarin ruot
sinvoittoinen ääntämistapa: »Härra siunatkoon täitä 
ja valjelkoon täitä.» Mutta aikaihmisten hartautta se 
ei häirinnyt. — Vaarin suvaitsevuutta todistaa hänen 
saarnojensa loppukaneetti: »Jaa, jaa. Niin se on, usko 
jos tahdot.»

Suhteellisen hyvissä ruumiin voimissa ja henkisesti 
täysin vireänä hän eli sopusoinnussa itsensä ja ympä
ristönsä kanssa 88 vuotiaaksi. Joulukuun 13. päivän 
aamuna 1910 mummu totesi, että vaari oli hiljaa ja 
ketään häiritsemättä poistunut yön aikana tästä elä
mästä. Heidän 52 vuotta kestänyt onnellinen avioliit
tonsa oli päättynyt.

Vaari haudattiin Virtain vanhaan hautausmaahan. 
15 vuotta myöhemmin hän sai 90 vuotiaana kuolleen 
puolisonsa jälleen vierelleen.
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Pihan puolelta katsottuna lehmukset näyttävät 
muodostavan kolmen suuren puun rivistön pääraken
nuksen taakse. Lehmuksia on kolme ryhmää, jotka 
kauenpaa katsoen muodostavat yhtenäisen latvuk
sen. Puut ovat metsälehmuksia, jotka on todennäköi
sesti tuotu jostakin lähiseudun luonnonvaraisesta leh- 
musesiintymästä. Kellomäen tuntemien esiinty
mien (Virtain Joulu 1965) lisäksi on olemassa ainakin 
yksi esiintymä Petäjänniemessä noin 1,5 km:n päässä 
Sipilästä.

Kaarinan maja on neliön muotoinen ja kooltaan 
3x3 metriä. Lava on rakennettu noin 3 metrin kor
keudelle maasta ja lavalle nousevat jyrkät portaat 
päärakennuksen puolelta. Lava kaiteineen on raken
nettu hirsistä ja on muistitiedon kertojien mukaan 
uusittu monta kertaa. Päärakennuksen takana on vie
läkin selvästi havaittavissa tasanne, jossa pääraken
nus on voinut aiemmin sijaita. Tällöin lehmukset 
(1) ja (2) olisi istutettu aivan päärakennuksen päihin 
ja lehtimaja (3) päärakennuksen taakse, eikä tunnu 
mahdottomalta se muistitiedon kertojien esittämä aja
tus, että majaan olisi ollut joskus suora yhteys pää
rakennuksesta.

Perimätiedon loogisuutta voidaan tarkistaa myös 
aikatarkastelulla. Liuksiala läänitettiin Kaarina Mau- 
nuntyttärelle 1577 ja hän asui siellä kuolemaansa asti 
1612. Siten hän olisi voinut tehdä retken Sipilään vuo
den 1600 tienoissa. Pitäjänhistorian mukaan Sipilän 
talo on perustettu 1575, joten talo oli olemassa jo 
ennen Kaarina Maununtyttären Liuksialan kautta. 
Puiden ikää ei ole kairauksin onnistuttu selvittä
mään, mutta niiden olisi oltava iältään lähes 400- 
vuotiaita. Lehmus voi saavuttaa jopa 600 vuoden iän 
ja on puista pitkäikäisimpiä (kts. Väänänen 72). Sipi
län nykyisen päärakennuksen päädyssä on vuosiluku 
1780, joten se ei ole Kaarina Maununtyttären aikainen. 
Voitaisiin olettaa, että 1780 rakennettaessa uutta pää
rakennusta se samalla tehtiin tilansa verran pihan 
puolelle. Syynä siirtoon on voinut olla, että lehmuk
set aikansa vapaasti kasvaneina olivat päärakennuk

sen tiellä. Taimena puu parin metrin päässä ojasta 
tai seinästä näyttää olevan kaukana, mutta sama puu 
täysi-ikäisenä on joko ojaan kaatumassa tai ikku
nasta sisään työntymässä.

Teoksessaan »Karin Mänsdotter» A r n e 11 sanoo, 
ettei kuningattaren elintavoista tiedetä kovin paljoa 
hänen Liuksialan kaudeltaan. Teoksessa on kuitenkin 
yksi kiinnostava poikkeus (s. 180): traditio yhdistää 
Kaarina Maununtyttären erääseen puuhun Tott- 
suvun kartanossa Kirkniemessä Lohjalla, jonka enti
nen kuningatar on kuulemma itse istuttanut ja joka 
vieläkin kantaa hänen nimeään. Puiden istutus Sipi- 
lässä ei siten olisi ollut ainutkertaista. — Vuoden 
1600 tienoilla parhaat kulkuyhteydet Virroille olivat 
vesistöjä pitkin, joten olettaisi Kaarina Maununtyttä- 
renkin kulkeneen vesitse. Matka Kangasaita niinkin 
kauas kuin Virtain Sipilään on voinut kauniilla kesä- 
ilmoilla olla entiselle kuningatarelle mieluinen huvi
retki. Kuningatar on halunnut säilyttää käyntinsä 
muistissa istuttamalla puita. Lehmuksen valinta istu- 
tuspuuksi on ymmärrettävää, koska se Kellomäen 
mukaan on Virtain ainoa luonnonvarainen jalopuu.

Arnellin mukaan Kaarina Maununtyttärellä oli hy
vät välit talonpoikaisväestöön Satakunnassa. Hyvistä 
väleistä parhaana todisteena on pidetty sitä, ettei 
Liuksialan maita hävitetty nuijasodassa 1596—97 
vaikka menet muut aateliskartanot hävitettiin. Eri
koislaatuista asemaa talonpoikaisväestön mielissä 
osoittaa myös pitkään säilynyt perimätieto. Perimä
tiedon arvo historian lähteenä usein kiistetään. Mutta 
tässä tapauksessa ei ole löytynyt mitään syytä miksi 
perimätiedon oleellisin osa ei pitäisi paikkaansa: enti
sen kuningattaren käynti Sipilässä ja puiden istutus 
käynnin muistoksi. Tilan myöhemmät omistajat ja 
asujat ovat rakentaneet puiden varaan majan, jota 
nimittivät puiden istuttajan mukaan Kaarinan ma
jaksi.

Käytetyt lähteet:
Arnell, Sture: Karin Mänsdotter. Helsinki 1951. 
Kellomäki, Erkki: Lehmus, Virtain ainoa jalopuu.

Virtain Joulu 1965.
Korhonen, Heikki: Martti Kitunen. Porvoo 1935. 
Väänänen, Heikki: Kasvitiede. Tiedon Portaat osa 3.

Porvoo—Helsinki 1967.
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HEIKKI KORO

&alfrejJ.a kerään

Sittenkin ihmistä 
joku suojelee,
— tai ei lainkaan.
Talvi —56
oli äreän kylmä.
Savutolpat
jäkittivät viikkokausia 
pystyssä kuin kynttilät. 
Ihmiset pyrähtelivät 
askareillaan ulkona 
ja palasivat sisälle 
taputtelemaan käsiään 
hehkuvien uunien kylkiin.

Merkillinen ilta,
lapsilisällä ostetut vaatteet 
vierellä jäin nukkumaan 
alakertaan, lattialle.

Aamulla talo paloi
tervasoihtuna,
ylös ei ollut menemistä.

Pojat kertoivat koulussa, 
minne saakka loimo oli näkynyt.

Raunio kyti monta yötä. 
Päivisin kaivelin 
kepillä tuhkaa.
Löysin tuttuja esineitä 
mustuneina. 
Pikapatinointia, 
ajattelin.
Taulut surettivat eniten, 
niitä ei löydy tuhkasta, 
paitsi Pompeijasta.
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Vaatteista en välittänyt.
Niitä tuli pakettikaupalla 
myötäileviltä, tuntemattomiltakin. 
«Suuri perhe pakeni pakkaseen 
palavasta kodista.«
Lehdistö ojensi 
villaisen kätensä.

Kesällä päätettiin panna 
raunio sileäksi, 
unohtaa koko juttu.
Hinattiin traktorilla 
peruskiviä pois.

Kuukauden kuluttua
kivet tuotiin takaisin
ja käänneltiin
entisille painanteille.
Sen täytyi antaa elää,
meillä ei ollut luontoa 
palastella kivijalkaa.

Koivut nousivat tuhkasta 
kuin vihreät perhoset.
Minun täytyy nähdä ne 
joka kesä.
Ne ovat kuin ihmisiä 
parasta laatua 
reheviä ja suoria.

(v'(,1 f / ; 
J I'' ,, tiK

A- f I A

,1 MTA''/s

.W 'I
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Virtolaisen kauppiaan 
muistelmia

Tamperelainen tukkukauppias Vihtori Salmi
nen syntyi Uuraisten pitäjässä 2. 8. 1880 kirvesmies 
Matti Salmisen ja tämän vaimon Erikan perheeseen. 
Myöhemmin perhe muutti Pihtiputaalle ja edelleen 
Saarijärvelle, sijoittuen Kukonkylään, joka on nykyi
sin Pylkönmäkeä. Seutu oli siihen aikaan perin köyhää 
ja toimeentulo saatiin pääasiassa metsätöistä, joskus 
myös tietöistä.

Noin 12-vuotiaana V. Salminen vastoin isänsä toivo
musta lähti Pylkönmäen kirkonkylän kansakouluun. 
Kansakoulun hän suoritti yhdessä vuodessa käyden 
kaksi luokkaa syyslukukaudella ja kaksi luokkaa ke
vätlukukaudella. Opettajaksi tuli kesken lukuvuotta 
Oskari Mikael Selin, rukoushuoneen saarnaaja, an
kara ja vaativainen, mutta oikeudenmukainen mies. 
Selin siirsi kaikki oppilaat luokkaa alemmaksi, koska 
väitti edeltäjänsä opettaneen liian pintapuolisesti. Hän 
teki poikkeuksen vain V. Salmisen ja yhden toisen 
oppilaan kohdalla, joita etevinä oppilaina ei alennettu. 
Keväällä pääsytutkinnossa V. Salminen sai parhaana 
oppilaana stipendin: 50 mk rahaa ja 3 hl rukiita. Sti
pendi kerättiin kyläkuntalaisilta opettajan toimesta ja 
oli tarkoitettu Jyväskylän seminaariin menoa varten.

Isä »ei halunnut pojastaan herraa» ja kuultuaan 
stipendistä, haki rukiit ja rahat ja sanoi, että nyt läh
detään tukinuittoon. Ja tukinuittoon sitä mentiinkin. 
Uitossa miehen palkka oli 1 mk 40 p ja pojan 90 pen
niä 12-tuntisesta päivästä. Stipendirukiit söi perhe ja 
stipendirahoilla ostettiin mullikka. Toisena uittopäi- 
vänä V. Salminen putosi jokeen ja oli vähällä hukkua. 
Isän moittiessa, mitäs menit rähjäämään, pojan mie
lessä kypsyi sisuuntumisen voimalla päätös lähteä 
omille teilleen. Yöllä hän jakoi eväät kahteen konttiin 
ja kirjoitti isän kontin päälle: »En ole hukassa, mutta 
kotiin en tule, vaan lähden omille teilleni.» Jo samana 
yönä V. Salminen käveli Multialta Saarijärven kirkolle 
35 km pyrkiäkseen rippikouluun. Poikien rippikoulu 
oli jo loppunut, mutta tytöillä oli vielä viimeinen viik
ko jäljellä. Pastori Kristian Kekoni, joka hyvin 
tunsi V. Salmisen, otti hänet 152 tytön mukaan suorit

tamaan rippikoulua. Koulu kesti enää vain 12 tuntia, 
mutta siitä huolimatta V. Salminen suoritti sen hy
vällä menestyksellä. Ripille hänet laskettiin juhannus- 
päivänä 1893 Saarijärven kirkossa. Omaisia ei ollut 
läsnä. Rippipukuna oli isän harmaa kulunut takki ja 
punaisilla paikoilla paikatut valkeat hurstihousut sekä 
hurstipaita.

Heti ripille pääsynsä jälkeen V. Salminen käveli 
30 km:n päähän Pylkönmäelle. Pylkönmäellä hän sai 
jo seuraavana päivänä paikan juoksupoikana kaup
pias Johan Hakzellilla. »Siitä se ura sitten alkoi 
urreta.» Juoksupojan tehtävät olivat moninaiset. En
nen kaupan avaamista täytyi tehdä monenlaisia »ak
kain» töitä, kuten pilkkoa ja hakea puita, hakea vettä, 
siivota, pestä astioita, luutata lattioita. Sunnuntaina 
hän joutui usein vielä kauppiaan veljen leipomoon 
myymään. Palkka kaikesta tästä oli 25 mk kk:ssa. 
Kohtelu oli hyvä. Kolmen viikon kuluttua V. Salmi
nen sai kauppiaan käskystä mennä tilaamaan ja anta
maan mittaa kahden puvun teettämistä varten. Ne 
olivat ensimmäiset omien mittojen mukaan tehdyt 
puvut. Puvut saatuaan hän köytti isänsä vaatteet, joita 
oli tähän asti käyttänyt, nippuun ja lähetti ne kotiinsa. 
Paitariepu oli ainoa, joka jäi kotiperintöä ylle.

Oltuaan kaksi vuotta Hakzellilla V. Salminen kir
joitti sedälleen Aug. Salmiselle Tampereelle ja pyysi 
häntä hankkimaan paikan jossain liikkeessä. Setä vas
tasi pyytäen häntä tulemaan ensin omaan liikkeeseen
sä. Noin vuosisadan vaihteessa alkoi aika, jolloin V. 
Salmisesta tuli tamperelainen. Muutaman kuukauden 
kuluttua V. Salminen sai paikan Kusto Ojasen 
tukku- ja vähittäiskaupassa. Ojaselle oli tehtävä 3 
vuoden sitoumus, josta ajasta vuosi kului lähettinä, 
tonen varastonhoitajana ja kolmas makasiinimiehenä. 
Tämä kaikki oli tehtävä ilman rahapalkkaa eli »maha- 
palkalla». Kauppias Ojanen oli kuitenkin niin tyyty
väinen V. Salmisen toimintaan, että alkoi jo vuoden 
kuluttua maksaa palkkaa 25 mk kuussa. Palkka nousi 
nopeasti ja tehtävien asteet kohosivat: juoksupojasta 
lähettäjäksi, varastonhoitajaksi ja myyjäksi. Kauteen
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mahtui paljon harrastuksia: voimisteluseura »Kotka», 
Tampereen Nuorisoseura, erilaisia ammattialan kurs
seja kuten kirjanpitokurssi, liikemieskurssi ja kieli
kursseja.

Juoksupojan tehtävät olivat suurinpiirtein seuraa- 
vat: Aamulla ylös kuudelta. Ennen kaupan avaamista 
huoneet oli lämmitettävä (konttori, varasto ja myy
mälä), öljylamput täytettävä ja kunnostettava, pölyt 
pyyhittävä. Myymälä avattiin aluksi seitsemältä, mut
ta myöhemmin kahdeksalta. Kauppa oli auki 8: aan 
illalla eli 12 tuntia. Aamiainen oli yhdeksältä, päivälli
nen neljän viiden tienoilla iltapäivällä ja illallinen työ
päivän päätyttyä. Ruokataukoja ei ollut vaan ruoka 
oli hotkittava liikeaikana. Liikeajan päätyttyä juoksu- 
pojat sulkivat ovet, siivosivat ja järjestivät kaupan 
kuntoon sekä »muokkasivat» tavaran. Tavaran muok
kaus ja pikku vilppi laskutuksessa olivat siihen aikaan 
aivan yleistä ja asiaankuuluvaa. Portti suljettiin kello 
10 illalla. Sulkemisen suorittivat juoksupojat. Kuiten
kin pikkuportista pääsi aina kulkemaan.

Ojasen tukkukaupan yhteydessä oli »Majatupa», jos
sa maaltatulleet ostajat yöpyivät. Heidän hevosensa 
olivat tukkukauppiaan tallissa. Ojasella oli viiden he
vosen talli. Makasiinimies oli renkien päällysmies ja 
määräsi heidän työnsä sekä antoi luvan kaupungille 
menoon yms. Ojasen tukkukauppa oli siihen aikaan 
kuin »linna». Kaikkien muiden oli kysyttävä lupa kau
pungille menoon ym. paitsi myyjien ja konttorihen
kilökunnan. Juoksupoikien oli sunnuntaiaamuisin 
uunia lämmittäessään kiilloitettava myyjien, konttori- 
henkilökunnan, isäntäväen ja heidän vieraidensa ken
gät. Joskus kiilloitettavia kenkäpareja oli jopa 18.

VAKUUTAMME

paikallisessa vakuutuslaitoksessa seuraavista 
syistä:

1. Vakuutusmaksut ovat halvemmat kuin 
kaupunkilaisissa yhtiöissä

2. yhdistys maksaa voitoistaan verot omaan 
kuntaan

3. avustaa kuntamme palosuojelutyötä mah
dollisuuksien mukaan

VIRTAIN PALOVAKUUTUS- 
YHDISTYS

Toimisto: Virtain Liikekeskus A 12 
Avoinna: Arkisin klo 10—14, ei lauantaisin

Kaikki likkeen huoneet sivuhuoneineen siivottiin kah
desti vuodessa, jouluksi ja juhannukseksi, koko talon
väen voimalla ikäänkuin talkoilla. Kauppias ja rouva 
olivat päällysmiehinä johtamassa ja vitsejä kerto
massa. Siivouksen päätyttyä oli kahvitarjoilu leivok- 
sineen. Lauantai-ilta oli laillaan juhlapäivä, kuin 
päästiin viereisellä kadulla olevaan saunaan. Juoksu- 
pojat ja rengit saivat 25 penniä saunarahaa: sauna- 
maksu oli 10 p, limunaatipullo 10 p ja tippaleipä 5 p.

Tavaran muokkausta oli monenlaista. Esim. kahviin 
laitettiin valkeata puhdasta järvenrantahiekkaa, nuus
kaan siirappivettä, kahvisäkkiä liotettiin vedessä, tu
pakkaa kasteltiin. »Ryssänlehtien» päälle asetettiin 
märkiä kahvisäkkejä tai jopa pissittiin niiden päälle. 
Kaupasta myytiin myös viiniä. Kaupanteolle eli ku
vaavaa, että samasta viinitynnyristä voitiin myydä 
kolmen eri hintaluokan viiniä. Paras teki parhaiten 
kauppansa, vaikka laatu oli sama.

V. Salminen oli kauppias Ojasella kaikkiaan 6 vuot
ta. Ojaselta hänet houkuteltiin kangastukkukauppias 
K. P. Ruuskaselle kaksinkertaisella palkalla. 
Ojanen vastusteli siirtoa sanoen: »Miksi menet Pikku- 
Vihtori tuollaiselle sivistymättömälle tukkimoukal- 
le... et viihdy siellä kahta kuukautta kauemmin.» 
Tätä vaihetta kesti kuitenkin kolme vuotta. Moneen 
otteeseen oli irtisanomisia puolin ja toisin, mutta aina 
V. Salminen jäi saatuaan palkankorotuksen. Tämän 
jälkeen V. Salminen toimi itsenäisenä yksityiskaup- 
piaana Kokemäellä 4 vuotta. Kokemäellä hänellä oli 
erään ystävänsä kanssa »Sekatavaraliike Salminen & 
Kumppanit»-niminen kauppa.

Kokemäeltä V. Salminen muutti v. 1907 tai 1908 Vir
roille kuultuaan, että Virroilla olisi liiketalo myytä
vänä. Myytävän talon omisti leipuri Jussi Niemi
nen, joka oli joutunut raha- ja luottovaikeuksiin. 
Häneltä V. Salminen osti »Helpolan». Kauppa oli 
aluksi vuokramaalla, mutta hän sai ostaa tontin myö
hemmin omakseen. Kaupanteko oli Virroilla huono
jen liikenneyhteyksien vuoksi melko raskasta. Ostolan 
asemalle oli matkaa 40 km ja se oli talvisaikaan mel
kein ainoa kulkutie. Vaasasta tulevat tavarat haettiin 
Alavuden asemalta. Pihlajaveden asemaa ei juuri käy
tetty, koska tiellä oli suuria mäkiä. Kesäisin tavara 
tuotiin ensin Tampereelle ja Tampereelta laivalla Vir
tain kirkkorantaan. Syksyllä yritettiin tuoda koko tal
vivarasto laivalla, jottei olisi tarvinnut käyttää pitkiä 
talvisia hevoskuljetusreittejä. Tämä vaati kuitenkin 
suuria varastotiloja ja pääomia sekä aiheutti kustan
nusten nousua korko- ym. menoina. Laiva saapui iltai
sin niin myöhään Kirkkorantaan, että yöhön asti oli 
oltava siirtämässä tavaroita makasiineihin ja varas
toihin. — V. Salmisella oli kolmisen vuotta sivuliike 
Jäähdyspohjassa ja Oriveden kirkollakin toista vuotta. 
Sivuliikkeen pito ei kannattanut, etenkin kun sitä oli 
hoidettava täysin vieraalla työvoimalla. Niinpä sivu
liikkeen pitäminen lopetettiin.

Noin viiden vuoden ajan V. Salmisella oli yhdessä 
Aleksi Kankaanpään kanssa tiilitehdas Siekkiskylässä 
lähellä Mäkelän taloa. Tehtaan nimi oli »Siekkisen 
Tiilitehdas». Tiilitehdas oli todennäköisesti Virtain 
ensimmäisiä. Tehtaalla oli töissä kaksi tai kolme mies
tä. »Panoksen» suuruus oli parituhatta kappaletta
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ANJA YLÄ-SOINI

Otteita Virtain Itäisen Maamiesseuran 
50-vuotishistoriikista vv 1919—1969

Kotiseutumme Virrat on suurten vesistöjen ja luon
nonkauniiden maisemien sekä laajojen metsien pitäjä, 
joka sijaitsee Ähtärin reitin alavesien Toisveden ja 
Vaskiveden ympärillä. Ennenkuin Virtain vesien var
silla pysyvästi asuttiin, täällä liikuskeli etelän miehiä 
metsästämässä ja kalastamassa. Vanhempia nimiä on 
Toisvesi, joka kertoo meille pirkkalaisten toe- kalas
tuksesta näillä vesillä. Nimi kirjoitettiin asiakirjoissa 
vielä vuosisadan alussa Toivesi, 1700-luvulla ja sitä 
ennen Toevesi. Vanhemmat virtolaiset muistavat toe- 
sanan risuista tehtyä kalapatoa tarkoittavana. Kun 
1500-luvulla alkoi tulla kiinteää asutusta, tarvittiin 
paljon enemmän paikannimiä, joiden avulla voitiin 
puhua maista ja vesistä. »Toi toinen vesi, johka mei- 
ränkin nyt pisättyä pitäs, on Toisvesi.» Tarkempi 
osoite Soininkylän Killinkosken seutu. Se on miehuus- 
ikään ehtineen Virtain Itäisen Maamiesseuran toimi
alue, kotikylämme, johon esivanhempamme muinoin 
ovat asettuneet.

Suomen olojen vakiinnuttua oli maamme maanvil- 
jelijäluokkain selvillä, että sen tulisi entistä tarmok
kaammin järjestellä olojaan. Oli yhdistyttävä seu
roiksi ja järjestöiksi, että voitaisiin toteuttaa visai
sempiakin tehtäviä.

Maamiesseuratoiminta täällä Virroilla on saanut al
kunsa jo tämän vuosisadan alkupuolella. Näitä seu
roja on Virroilla kuusi, joista vanhin on Virtain mms. 
perustettu 1906, Virtain Itäinen mms. 1919, Kurjen-

kylän mms. 1934, Liedenpohjan mms. 1945, Ikkalan- 
kylän mms. 1950, Jäähdyskylän mms. 1966. Virtain 
Itäisen mms., jonka piiriin ovat alkuaan kuuluneet 
Toisveden, Uurasten ja Tulijoen kylät on ensimmäisen 
yhdistysrekisteri-ilmoituksen mukaan perustaneet 
isännät: Onni Kahila, Oskari Ala-Soini ja Onni Ylä- 
Soini huhtikuun 21 p:nä 1919. Heidän lisäkseen ovat 
ensimmäiseen hallitukseen kuuluneet mv:t Onni Pihti- 
niemi ja U. W. Suutala sekä emännät Elli Wolander ja 
Greta Suutala. Vuoden 1921 toimintakertomuksesta 
ilmenee, että seuran jäsenmäärä oli 51 ja vuoden aika
na pidettiin kuusi kokousta, tuloja oli 1376 mk ja me
noja 1054 mk. Verrattaessa määriä nykyiseen rahan
arvoon huomattakoon, että seuran jäsen- ym. maksuja 
määriteltäessä on pidetty perusteena ennen ensim
mäistä maailmansotaa voimassa olleita rahanarvoja. 
Vuoden kilpailut kasvitarhan-, pellavan- ja metsänhoi
dossa.

Jo v. 1923 toiminnassa oli huomattavaa vilkastu
mista. Järjestettiin Virtain Läntisen seuran kanssa 
maatalousnäyttelyt, jotka olivat ensimmäiset Virroil
la. Suosittuja kilpailulajeja olivat olleet kauranniitto, 
kyntäminen, ojankaivu, kirvesvarren ja heinäseipään- 
teko, erilaiset kasvien- ja metsänhoitokilpailut. Illan
viettoja vuorotellen kylissä sekä puheita, esitelmiä 
että kevyempää laulu- ja lausuntaohjelmaa tilaisuuk
sien piristykseksi. Naisosasto on ollut kuvassa mu
kana Virtain Itäisen Maamiesseuran naisosaston ni-

kerralla, jotka poltettiin kolmessa uunissa. Sekoitusta 
varten oli tehty hevoskierto. Panoksen myynti kesti 
kolmisen kuukautta. Priimatiilen hinta oli 11 penniä. 
Tiilitehdas oli kannattamaton heikohkon saven ja pit
kän ajomatkan (Puttosharjusta) takia, joten sen toi
minta jäi lyhytaikaiseksi.

Koko Virroilla oloaikansa V. Salminen toimi Vir
tain Nuorisoseuran puheenjohtajana. Nuorisoseuralle 
tuo aika oli ripeän toiminnan kautta. Nuorisoseura 
kulki kaikin tavoin eteenpäin. Talo uusittiin lattiasta 
kattoon sekä maalattiin ulkoa. Simo Kaario maalasi 
kolmet kulissit ja Santeri Salokivi maalasi erittäin 
koristeellisen esiripun. Nuorisoseuran velat makset
tiin, pidettiin laulujuhlat, tehtiin näytelmä- ym. retkiä. 
V. Salminen toimi Virroilla jonkun vuoden kunnan 
taksoituslautakunnassa, oli suunnittelemassa palokun
nan perustamista, perustamassa Virtain Suojeluskun
taa ja vapaussodan aikana elintarvikelautakunnan

sihteerinä. Merkittävä tapaus V. Salmisen elämässä 
oli 1911 kun hän avioitui Aina Kankaanpään kanssa. 
Häät pidettiin I pääsiäispäivänä Nuorisoseuran 
talolla. Sali oli komeasti koristettu ja vihkimisen suo
ritti rovasti C. A. Carstedt. Leipuri Niemisen soitto
kunta puhalteli torvilla. Häävieraita oli puolitoista- 
sataa. Tanssia oli rovasti Carstedtin tovomuksesta 
vain pari tuntia.

V. Salminen oli kauppiaana Virroilla kymmenkunta 
vuotta. Lopettaessaan kauppatoimintansa Virroilla 
hän myi liikkeensä Yrjö Junkkoselle. Junkkoselta, 
joka teki konkurssin, kaupparakennukset joutuivat 
pian Virtain Uudelle Osuuskaupalle (SOK). Vuonna 
1920 V. Salminen muutti Tampereelle, jossa toimi 
kauppa-alalla kuolemaansa asti.

V. Salmisen itsensä kertomasta 
muistiin merkinnyt
Matti J. Peltonen
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meillä omana seurana. Heillä on ollut kaalipäivällisiä, 
pitokokki-, kutoma- ja ompelukursseja, sukanneulo- 
mis- ja ompelukilpailuja. Naisosasto on huolehtinut 
kahvitarjoilusta maamiesseuran ja myös muissa tilai
suuksissa.

Maamiesseura on järjestänyt kilpa-ajoja talvisin 
Metterin tai Kahilan järvillä tai Hirvelän rannassa 
jo 1930-luvulta lähtien. Yleisöä kertyi aina useita sa
toja. Illalla pidettiin iltamat palkintojen jakoineen. 
Ohjelmissa avusti usein Killinkosken palokuntalaiset. 
V. 1947 tehtiin retki maamiesseurojen 150-vuotisjuh- 
lille Turkuun. Tutustuttiin Turun nähtävyyksiin. Tu
run palosta 1827 säilyneet nähtävyydet olivat koulussa 
opitun kertaamista.

V. 1951 olivat Seinäjoen messut, jonne lähdettiin taas 
autoilija Uotilan kuorma-autolla, mukana oli 50 hen
kilöä. Sateisesta säästä huolimatta ei murjotettu. Seu- 
rattiinpa Suomen ravikuninkuuskilpailujakin. Ori Aga
petus uudisti kolmannen kerran kuninkuutensa. Mi
kään kaunis hevonen se ei ollut, mutta hyvin majes
teetillisesti se esiintyi, vallankin seppelöitynä kunnia- 
kierroksellaan.

V. 1949 maamiesseura juhli oikein pontevasti 27 ja 
28 p. elokuuta 30-vuotisjuhliaan. Lauantaina päivällä 
oli erilaisia työkilpailuja sekä miehille että naisille. 
Illalla koko illan näytelmä. Sunnuntaina kirkossa
käynti, päiväjuhla ohjelmineen ja kunniamerkki jakoi

neen. Nuorisoseuran talon piha oli koristettu Suomen 
lipuin, kukkasin ja köynnöksin — oli juhlan tuntua 
ja yleisöennätys oli valtava.

V. 1969 vietetyt 50-vuotisjuhlat olivat suppeammat, 
joskin kyllin arvokkaat. Ne olivat Toisveden kansa
koulun maastossa. Puhujakoroke oli koristeltu vilja- 
lyhtein. Kunniavieraat etupenkillä, oli laulua, lausun
taa, puheita, kukkasia ja suosiollinen syyskesän sun
nuntai. Koulun toisella puolella emännät olivat saa
neet pöydät koreiksi, kahvi maistui ja oli tunnelmaa.

Seuran johtokuntaan ovat kuuluneet v. 1919—1969: 
Onni Pihtiniemi 45 vuotta — jo 80 vuotta ylittänyt 
uskollinen ja ensimmäiseen hallitukseen kuulunut 
jäsen.

Onni Ylä-Soini 39 vuotta, Valto Oksanen 34 vuotta, 
Onni Kahila 30 vuotta, Juho Ranta-Kahila 28 vuotta, 
Jaakko Ala-Soini 24 v., Elo Harju 23 v., Väinö Lahti 
17 v., Matti Ranta-Kahila 17 v., Tauno Sihvonen 11 v., 
Uolevi Versta 7 v., Antti Huttunen 6 v., Pentti Härkö
nen 5 v., Otto Saikkonen vuodesta 1949 lähtien. Pitkä
aikaisin varajäsen on niin ikään jo 80 vuotta ylittänyt 
Toimi Versta.

Maatalous ammattina on monipuolinen, kiintoisa, 
mutta siitä on tulossa »ongelmalapsi» politiikanko 
ansiosta? Kuitenkin se työllistää ja ruokkii monia 
ihmisiä.
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KYLLIKKI JÄRVI

Kuorotoimintaa Keihäällä viisikymmentä vuotta

»Monihan täällä laulamahan itseänsä mielii...» 
Tästä vaatimattomasta kaksiäänisestä laulusta alkoi 
pian viisikymmenvuotinen kuorotoiminta Keihäällä. 
Pienen kylän suuresta saavutuksesta kannattaa kertoa 
hieman enemmän.

Keihään kuoro perustettiin v. 1923. Nuori, musikaa
linen opettaja Martta Matilainen, sittemmin Kulmala, 
oli saapunut ensimmäiseen toimipaikkaansa tiettömän 
taipaleen taa laivassa. Muutamissa talkoissa hän piiri
leikeissä huomasi hyvä-äänisiä nuoria ja päätti koota 
heidät yhteen. Hän itse oli aikaisemmin laulanut duet
toja Rauha-sisarensa (op. Jytilä) kanssa sekä monissa 
kuoroissa ja toivonut saavansa joskus johtaa omaa 
kuoroa. Kulmalan pirtti toimi kouluna, ja siellä ko
koontuivat myös ensimmäiset laulajat. Heitä olivat 
ainakin: Siiri Ahola, Jenny Haapajärvi, Esteri Joki
nen, Matti Järvinen, Kaisa Kaitajärvi, Elli Kauttu, 
Niilo Koivulampi, Aapo ja Lauri Kulmala, Arvi ja 
Hilja Moisio, Kalle Mäkelä, Aleksi ja Impi Niemi, Arvo 
ja Emmi Pohja, Hilda Soininen, Onni Tallila sekä 
Eero ja Rauha Tervonen.

Kerran viikossa pidetyt harjoitukset muodostuivat 
hartaasti odotetuiksi tilaisuuksiksi, joissa nuoret ta
pasi vat toisiaan. Se oli vapaa-ajan viettoa parhaim
millaan. Eivät haitanneet pitkät matkat, huonot tiet 
tai pimeyskään.

Esiintymisistä oli 'runsauden pulaa’. Kuorolaulu oli 
vakinainen ohjelmanumero monissa paikallisissa tilai
suuksissa. Yleensä mentiin pyydettäessä. Virtain maa
talousnäyttelyn juhlatilaisuuksissa esiinnyttiin kahte

na päivänä, silloin kolmikymmenluvulla ei Virroilla 
muita toimivia kuoroja ollutkaan. Keihäs hoiti yksin 
ja varsin kunniakkaasti koko laulupuolen. Mainitta
koon laulaminen kaksilla Pienviljelijäin Keskusliiton 
emäntäpäivillä, joiden välillä oli 25 vuotta. On ollut 
vuorossa oman Pienviljelijäin yhdistyksen, Vaskive
den Ns:n ja Työväen yhdistyksen vuosijuhlat, koti- 
seutuaiheisia juhlia, Rukoushuoneyhdistyksen tilai
suuksia, kirkkolaulajaisia ja vanhainkotivierailuja. 
Suurkuorossa laulettiin kirkossa sekä Virtain päivänä, 
jolloin ohjelmistossa oli kolme omaakin kiitoksin vas
taanotettua laulua.

Alkuvuosina oli moniääninen laulu vielä niin harvi
naista, että yleisön joukosta saattoi kuulua arvostelu: 
»Nyt siellä jotkut laulavat aivan väärin.» Jokaiseen 
esiintymiseen liittyy hauskoja yksityiskohtia, jotka 
saavat vuosien jälkeenkin hymyn kohoamaan huulille. 
On otettu osaa laulajien iloon ja suruun, olipa sitten 
kyseessä vuosia täyttävä kuoron jäsen tai matkansa 
päähän päässyt. Aikaisemmin oli tapana mennä onnit
telemaan yöllä. Erityisen rakkaaksi on tullut laulu: 
»Laula matkalainen korpimaan.» Sokean säveltäjän 
sanoma tavoittaa yhtä hyvin onniteltavan kuin osal
listuu surevan tuntoihin.

Ohjelmistoon on kuulunut monia hengellisiä- ja kan
sanlauluja sekä isänmaallisia teoksia. Muutamat niistä 
ovat olleet varsin vaativiakin. Kuorosovituksina on 
harjoiteltu pienviljelijäin-, maataloustuottajain- ja 
nuorisoseuralaismarssit. Viime aikoina on laulettu 
yksinomaan hengellistä musiikkia.
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Kuoro ei ole suostunut lähtemään kilpailuihin, vaik
ka se on saanut kiittäviä arvosteluja. Varmaan pitkä
aikainen laulaminen yhdessä on hionut äänet toisiinsa 
sopiviksi. Oman voimakkaan sävynsä ovat kuorolle 
antaneet hyvät miesäänet. Op. Kulmalalla on ollut 
tukenaan myös musiikkia rakastanut puoliso sekä 
myöhemmin omat tyttäret. Muutoin tuskin olisi pys
tytty selviytymään esimerkiksi »äänien» kirjoitukses
ta. Alussa kun nuottiviivastokin täytyi itse piirtää. 
Vasta viime aikoina on voitu siirtyä laulajien omiin 
tahi monistettuihin nuottilehtiin.

Keihään vireän Pv.yhdistyksen kuorona toimittiin 
useita vuosia, mistä op. Kulmala sai vuonna 1954 an
siomerkinkin. Sitten kuoroa pidettiin kansakoulun 
kerhona ja laulaja joukon laajentamiseksi Virtain opis
ton siipien suojissa. Kuorolaiset ovat moneen kertaan 
vaihtuneet. Ainoastaan Arvo Pohja on enää perustaja
jäsen. Olisi helpompaa luetella, ketkä Keihäältä eivät 
ole kuoroon kuuluneet kuin päinvastoin. Sitä mukaa 
kun nuoret päättivät koulunkäynnin, he muutaman 
vuoden perästä alkoivat laulaa kuoron riveissä. Lau- 
lajajoukon suuruus on ollut siinä parinkymmenen 
hengen paikkeilla, suurimmillaan kaksikymmentäviisi 
henkeä. — Johtajakysymys on viime aikoina ollut pul
mallinen. Opettaja Kulmalan terveys on horjunut, ja 
tilapäisesti on ollut muitakin johtajia. Seurakunta on 
ojentanut auttavan kätensä, ja kuoro on ollut kant
torien johdossa.

Tulevaisuuden näkymät eivät ole kovin valoisat. 
Koulunpidon kylässä loppuessa menetettiin myös 
harjoituspaikka, ja puute tunnetaan kipeänä. Op. Kul

mala kertoo kuitenkin uskovansa lujasti kuoron tule
vaisuuteen. Nuoria tarvittaisiin mukaan, sillä laula
jien keski-ikä on verraten korkea. Pitäjänneuvos 
Poukka kerran leikkisään tapaansa totesikin: »Hyvin 
ne pojat ja tytöt vain laulavat.» Vuosijuhlan aattona 
pitkäaikanen johtaja on omistanut kuorolle säveltäjä 
Pohjanmiehen laulun, mikä vt. kanttori Kaisu Talo- 
selan sovittamana tahtoo kertoa: »Laulu sa Luojan 
lahjoista laupehin liet.»

LEIKKIKOULUTOIMINTAA VIRROILLA

Leikkikoulu Virtain kirkonkylässä aloitti toimintansa 1965. Mannerheimin Lastensuojelu
liiton Virtain os:n toimesta. Innokkaana alkuunpanijana ja edelleen vetäjänä on toiminut 
opettaja Aira Hamara. Monien keräysten ja lahjoitusten myötä päästiin alkuun ja työ on 
voinut jatkua edelleen. Pienistä opiskelijoista ei ole ollut puutetta. Alkuun koulua pidettiin 
3 pnä viikossa 3 tuntia päivässä, mutta lasten lukumäärän lisääntyessä 50:een lapset ovat 
olleet kahdessa ryhmässä, isommat kolmena päivänä viikossa ja pienet kahtena päivänä.
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HILMA SUNIMENTO

Tuokiokuvia lastenkodista 
Jäähdyskylän ajoilta

Joulun tuloa odotellen täällä Koivurinteessä palaa
vat ajatukset usein joulunviettoon siellä vanhassa 
Jäähdyksen kodissa. Joulusta alettiin puhua ja sitä 
odotella jo paria kuukautta aikaisemmin ja pikku 
hiljaa sen tuloa valmistellakin. Jota lähemmäksi jou
lua päästiin, sitä puuhakkaammaksi tultiin. Suurin 
homma oli joululahjain valmistelussa. Niitä tehtiin 
yksikseen salaa ja niitä tehtiin joukolla. Olivatpa vä
liin naapuritkin auttamassa. Tuli siinä nukkea, kuva
kirjaa, pupua, nallea, sukkaa, lapasta, essua ym. tar
peellista vaatetavaraa suuret korit täyteen ja paljon 
sitä pukin konttiin tarvittiin, kun eräänäkin jouluna 
oli kodissa lapsia vallan 48. Ratkiriemullisia olivat 
nuo illat kaikkea hauskaa keksittäessä. Eipä unoh
dettu kodin koristeluakaan. Tehtiin himmelit, lyhdyt, 
kuusenkoristeet ja muut, vieläpä joskus kynttilätkin 
valettiin. Syksyn kätköistä etsittiin kauralyhteet ja 
kultamaalilla niitä silattiin. Mitä lähemmäksi joulua 
tultiin, sitä kiireisemmäksi tuli työn tahti. Tuli suur
siivoukset, livekalan liotukset, leipomiset, makeisten 
teko, ym. hommat. Kun sitten vihdoin kauan odotettu
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jouluaatto tuli, oli kiirettä, oli odotusta, oli juhlaa. 
Kaikki puhtauttaan hohtavat huoneet olivat joulu- 
aihein koristetut. Joulukuuset aamulla koristeltiin, 
toinen päiväsaliin ja toinen ruokasaliin. Sauna lämmi
tettiin aikaisin. Saunasta tultua pukeuduttiin juhla- 
vaatteisiin. Puti puhtaina, silmät kirkkaina, sydän 
täynnä jännitystä oltiin valmiit vastaanottamaan jou
lun suurta juhlaa. Kokoonnuttiin ruokasaliin, ja kel
lon lyödessä 12 kuunneltiin radiosta valtakunnallinen 
joulurauhan julistus, jonka jälkeen yhteisesti laulet
tiin: »Me käymme joulun viettohon taas kuusin, kynt
tilöin ...» Tulivatpa puolen päivän tienoissa myös kun
nan ja seurakunnan päämiehet, lääkäri sekä sosiaali
lautakunnan ja johtokunnan puheenjohtaja lastenko
din väelle hyvää joulua toivottamaan, mikä suuresti 
ilahdutti kodin väkeä. Noin kello 15:n maissa asetut
tiin juhla-aterialle, joka aloitettiin laulamalla: »Enkeli 
taivaan lausui näin ...» Sen jälkeen joku suuremmista 
lapsista luki jouluevankeliumin ja sitten istuuduttiin 
aterialle. Oli siinä herkkua monenmoista ja kyllä ne 
maistuivatkin, vallankin kun tontut niitä tarjoilivat 
ja vaikka joulupukin odottaminen kävikin jo melkein 
ylivoimaiseksi. No, tulihan se pukki viimeinkin. Oli 
mukanaan tonttuja ja joskus muorikin. Valtava oli 
lahjakuorma, vaikka se usein olikin melkein tyhjästä 
nyhjästy. Voi sitä iloa ja riemua, kun pukkiperheen 
kanssa piiriä pyörittiin, kiltteyttä vakuuteltiin ja lau
lutaitoakin esiteltiin. Kun sitten pukkiperhe oli men
nyt, lahjat katsottu, laulettu, leikitty ja iltakahvit 
juotu, oltiinkin jo kypsät Nukku-Matin huomaan rak
kaimmat lahjat vierellä. Siinäpä olikin jouluyö jo 
pitkälle kulunut ja aamulla oli varhain noustava kirk
komatkalle. Unikin olisi maistunut, mutta pitihän jou
lukirkkoon päästä. Ja päästiinhän sinne milloin hevo

silla, milloin kelkoilla ja viimeisinä vuosina sinne 
linja-autokin vei. Kirkossa vähän nukuttiikin. Joulun 
suurta sanomaa ainakin osittain kuunneltiin. Yritet
tiin veisatakin. Kynttilät loistivat ja kuusi siellä uljaa
na seisoi. Väkeä oli paljon. Oli joulu. Kotona joulun
vietto jatkui lauluin, leikein ja pukin tuomien lahjo
jen parissa. Tapania vietettiin tavalliseen totuttuun 
suomalaiseen tapaan vieraillen naapureitten parissa. 
Muistot entisistä jouluista vieläkin lämmittävät 
mieltä.
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Toinen suuri juhla, joka paljon antoi puuhaa kodin 
väelle, oli juhannus. Sitäkin kovin odoteltiin ja ajoissa 
sen viettoon valmistauduttiin. Majajärven rantaan 
koottiin aikamoinen kasa risuja kokkoa varten. Aat
tona porraspielet ja koko kuisti koivulimoilla ympä
röitiin. Huoneet kukkivin syreenin oksin koristeltiin. 
Oli koivun ja syreenin tuoksua. Rantasauna lämmi
tettiin, saunottiin, uitiin ja juhla-asuihin pukeuduttiin. 
Juhlallisina seurattiin siniristilippumme nousua sal
koonsa. Oli kiire kokon sytytykseen. Iloisina kohosivat 
liekit korkeuteen Pohjolan valkeassa yössä. Laulet
tiin, jotain leikittiin, makkaroita paistettiin ja limskaa 
juotiin ja hauskaa oli, kun sai myöhään valvoa. Nuo
tion hiipuessa jälleen käytiin sinne Nukku-Matin 
maille. Oli juhannus ja juhannusilta.

Muitakin hauskoja juhlia oli kuin joulu ja juhannus. 
Hauska oli laskiainenkin. Silloin huudettiin »pitkiä 
pellavia» Hauhuun mäessä, kun Kunnalliskodin van
halla reellä ja kaikenlaisilla kelkoilla mennä viiletet
tiin mäkeä alas, niin että lumi pöllysi. Joskus saatiin 
oikein hevonen Kunnalliskodista ja päästiin ajelulle. 
Sen jälkeen kyllä hernekeitto ja laskiaispullat mais
tuivat.

Laskiaisena huudettiin »pitkiä pellavia». Kyllä ne 
pellavat sitten pitkiksi kasvoivatkin, mutta puuhaa 
niistä kyllä oli. Oli loukuttamista, lihtaamista, kehrää
mistä, kutomista ja ompelemistakin, ennenkuin pöy
täliinat, verhot, pyyheliinat ja matot valmistuivat, 
mutta hauska niitä sitten olikin käyttää, varsinkin 
kun kaikki alusta alkaen oli kotona tehtyä. Tosin 
kehruu oli hyvien naapureitten ja kyläläisten autta
mana suoritettu, josta heille vieläkin lämmin kiitos. 
Hauskaa on vielä muistella, miten nämä talkoolaiset 
rukkeineen tulivat kehruussa auttamaan. Rattoisasti

rukkien suristessa iltoja vietettiin laulaen, nauraen, 
kahvitellen ja hauskoja jutellen.

Hauskoja olivat myös ympäristön metsiin tehdyt 
marja- ja sieniretket. Sattuipa kerran sellaisella ret
kellä marjamatkan vetäjä eksymään Valkeajärven 
erämaille. Oli kaunis päivä. Aurinko paistoi. Puolukat 
punoittivat ja niitä olikin runsaasti. Ne houkuttelivat 
retken vetäjääkin, jolle nämä metsät silloin vielä oli
vat tuntemattomat, yhä kauemmas ja kauemmas ja 
niin hän joutui joukostaan erilleen niin kauas, ettei 
kuulunut huuto eikä huhuilu. Yrittäen löytää jouk
koaan hän kulki ja kulki tietämättä, että etääntyi vain 
kauemmas ja kauemmas. Tuli pimeäkin. Vihdoin, 
löysi itsensä Visuvedeltä, josta hevoskyydillä lo
puksi selviytyi kotiin, jossa hätä oli suuri. Lyhtyjen 
kanssa olivat lähdössä hakuun ja toiset olivat menos
sa Kunnalliskotiin, jotta sieltä hälytettäisiin kylä
kuntalaisia eksynyttä etsimään. Ilo oli suuri ja naurua 
riitti, kun pieni, musta hevonen ajoi pihaan ja kaivat
tu siellä kärryillä istui marjakoreineen.

Tällaista oli siellä vanhassa kodissa Jäähdyksessä. 
Uudessa kodissa täällä kirkolla ovat uudet työmuo
dot. Kodin kokoomuskin on muuttunut. Vakinaisten 
asukkaitten lisäksi ovat nyt tulleet myös niinsanotut 
päivälapset. Kaikki yhdessä muodostavat nyt yhden 
yhteisen »perheen», joten vuosien haavekin on nyt 
toteutumassa ja toivottavasti onnistuu.

Vanha vakka, uusi kansi joka vuosi aukaistahan?
usauraf iajuC

Liekkuu, laakkuu, maahan ei putoa?
nABS

22



AUNE KANKAANPÄÄ

Matkailua 30-luvun puoliväl issa
Kolmikymmenluvulla Virroilla alkoi ensimmäinen 

nykyaikaan verrattava matkailijain palvelu. Etelä- 
Pohjanmaan Matkailuyhdistys aloitti toimintansa ns. 
Virtain Majassa Sarion talossa. Matkailuyhdistys ke
hoitta paikallista lottajärjestöä kehittämään ajatusta 
kahvilan tai kioskin avaamisesta jossakin Torisevan 
maastossa. Aluksi ajateltiin jatkaa jotenkin taiteilija 
Armid Sandbergin matkailupalvelua Pilvilinnassa 
kolmannen Torisevan eteläpäässä. Mutta huvilan kor
jaus osoittautui kalliiksi ja Virtain kunta oli sitä 
mieltä, että rakennus oli vaarallinen ja purettava. 
Sitten käytiin mv. ja peltiseppä Juho Kallion luona, 
jolla oli kauniita rantoja lähellä maantietä toisen ja 
kolmannen Torisevan tienoilla. Saatiin aikaan 15 vuo
den vuokrasopimus paikasta, jossa »Kahvimaja» edel
leen jatkaa toimintaansa. Tämä kaikki tapahtui syys
talvella 1934 tai 1935. Asiaa kehitettiin ripeästi. Kahvi- 
maja päätettiin avata seuraavan kevään helluntaina, 
joka sattui toukokuulle. Päättävässä kokouksessa 
oltiin yksimielisiä. Mutta myöhemmin ilmeni sora- 
ääniä vanhempien jäsenten keskuudessa, joiden avio
miehet epäilivät yrityksen kannattavuutta. Mahdolli
sesta konkurssista pääsi siirtymällä kannattajajäse
neksi.

Piirustusten ja mahdollisen rakennusurakan toi
vossa käytiin rakennusmestari A. G. Aimon puheilla 
Visuvedellä. Joitakin mittoja kai annettiin ohjeeksi, 
mutta suurtakaan »rakentamisymmärrystä» meillä 
sen ajan naisilla tuskin oli. Piirustukset hyväksyttiin, 
rakennuksen urakoi rak.mest. Aimo ja työn tekivät 
virtolaiset kirvesmiehet Unto Järvinen ja Urho Ne
vala, Me naiset yritimme kerätä rahaa ja tavaraa 
avaamisen avuksi. Lahjoituksena saatiin mm. vene 
kahvimajan rantaan kolmannelle Torisevalle. Eräs 
hauska yksityiskohta on jäänyt mieleen. Pyysimme 
jotain sopivaa myös vuorineuvos Gösta Serlachiuk
selta, koska hän oli virtolainen metsiensä kautta. Oli 
jo toukokuu kun vastaus tuli: »Anteeksi, että olin 
ulkomailla näin pitkään, mutta Kolhon tehtaalta tu
lee teille joku pöytä ja tuoli, ehkäpä ne vielä ehtivät.» 
Kai ne ehtivät, kun vieläkin yleisöä palvelevat. — 
Apua saimme talkoovoimin silloisilta nuorilta sk.-lai- 
silta ympäristön raivauksessa ja tien teossa majalle. 
Miehet muistivat tekemänsä tienpätkän pitkään ja 
majalle poikkeillessa joskus alkuperäistä jälkeänsä 
korjailivat. Seuraava pulma oli autojen pysäköinti
paikka — toki toivoimme paljonkin autoja. Kallion 
maalla oleva tien vierusta oli melko mahdoton täytet
täväksi lapiotyönä. Vastapuolella tietä oli mv. Kaapo 
Pöyhölällä oikein sopivasti tasainen »halkolaani», jota 
kysyttiin ja lupa saatiin. Kaapo-isännälle jäi oikeus 
kahvitella majalla silloin kun halusi. Talven mittaan 
yritimme mainostaa liikeyritystämme matkailijoille.

Helsinkiläisiin päivälehtiin lähetettiin mainostava 
kirjoitus palstalle ja se oli suuri onnenpotku.

Yhtenä kauniina kevätpäivänä tuli kirje Helsingin 
Suojeluskuntapiirin soittokunnan puheenjohtajalta. 
Hän oli Valtteri Säilä ja sikäli virtolainen, että hänen 
vanhempansa nukkuvat jossakin Virtain hautaus
maalla. Valtteri Säilä kertoi, että heillä oli tapana 
tehdä kesäretki ja jos Virtain lotat nyt hankkisivat 
heille asunnon ja ruoan, niin he soittaisivat majamme 
avajaisissa. Sehän oli kahvimajallemme valtavaa 
mainosta. Meillä oli yhteinen talo paikallisen sk: n 
kanssa. Sinne kaikki järjestyi. Soittokunta — 20—30 
henkilöä — tuli helluntailauantaina ns. yölaivassa 
kirkkorantaan. Tällöin kylä oli jo rauhoittunut yöksi, 
mutta moni mielellään avasi akkunansa, jollei aivan 
laivarantaan sattunut, kun soittokunta marssia pu
haltaen asteli nykyiselle Kisapirtille, silloiselle sk.ta- 
lolle. Helluntaina he soittivat ensin kirkossa jumalan
palveluksessa. Kirkko oli täysi viimeistä sijaa myö
den. Tuntui kuin silloinen pieni urkuparveke olisi 
ollut aivan täysi »miestä ja messinkiä». Silti muuta
kin pientä sovittelua kaivattiin elettäessä jyrkkien 
mielipiteitten 30-lukua. Maaseudun papisto ei ollut 
oikein ymmärtää torvimusiikkia kirkossa. Hyvät soit
toa ja laulua harrastavat välittäjät, silloinen suntio 
myöh. taloudenhoitaja Väinö Mäkinen ja talouden
hoitaja Matti Sipilä, saivat asian järjestykseen, kun 
he kapellimestari Hannes Konnon kanssa jättivät 
papistolle soittokunnan tarkan ohjelman. Ohjelmasta 
en enää muista muuta kuin Händelin »Largon».

Jumalanpalveluksen jälkeen soittokunta nautti 
kenttälounaan sk.-talolla ja sitten he marssivat Kah- 
vimajalle asti. Välillä he soittaen tahdittivat kulkuaan 
ja nuorempi yleisö seurasi sekin marssien mukana. 
Päivän varsinainen kohokohta, Kahvimajan avajaiset, 
keräsivät nekin paljon katsojia ja kuulijoita läheltä 
ja kauempaa, Luojan suosiessa aurinkoisella säällä. 
Peräti lehtimiehet huomioivat tapauksen. Heitä oli 
tullut ainakin Tampereelta ja Vaasasta, Mieleeni on
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jäänyt silloinen Kansan Lehden toimittaja Tapio Hii
sivaara. Varsinaisen oman konserttinsa soittokunta 
piti illalla silloisella sk.talolla. Sielläkin seinät olivat 
pullistella ihmisten paljoudesta ja mukanaolijan mie
leen jäi tunne yhteisestä innosta, kun konsertissa kai
ken päätteeksi karjaisi oma musiikkimiehemme Väi
nö Mäkinen: »Antaa tulla vielä Porilaisten marssi.» 
Se tuli ja hyvä kun lattiapalkit kestivät suosion tuo
man töminän.

Kahvimajan ensimmäinen varsinainen emäntä oli 
Eeva Järvinen ja hänen jälkeensä Lyyli Kaltti. Mo
lemmat taitavat emännät ovat poissa, Lyyli sankari
haudassa veljensä vierellä. — Kahvimajan alku oli 
hyvä ja tyytyväisiä oltiin jatkoonkin kesien mittaan. 
Vain puolitoista kesää uurastettuamme maja oli mak
settu. Sen jälkeinen tuotto oli tarpeen Keski-Suomen 
pystyttäessä kenttäsairaalaa. Silloin olimme antavin 
paikallisosasto piirissämme. Rauhan tultua palautet
tiin monta suurta laatikkoa liinavaatteita kunnan sai
raalaan, joka silloisen puutteen kautena otti ne kii
tollisena vastaan.

Kahvimajaa oli myös mainostettava. Kahvimajalle 
tehtiin omat tulitikut. Virtain Valokuvaamon otta
masta kuvasta opettaja Anna Leppänen tyylitteli 
Torisevanäkymän etiketiksi. Kauppias Aarne Män
nikkö toimitti tilauksen tulitikkutehtaalle omien tuli- 
tikkuetikettitilaustensa ohella. Niitä oli helppo levit
tää. Tikkuja oli tarjolla eri paikoissa, mm. käräjä- 
ravintolassa. Tämä oli sen ajan tapa tehdä tunnetuksi 
pitäjäämme ja Torisevia. Muistelijana olen tyytyväi
nen kun samassa Kahvimajassa jatkuu tarjoilu yhä 
matkailijan iloksi ja tyydytykseksi.

MAUNO LAHTINEN

Maailmanloppu tulee...

Joitakin vuosikymmeniä taaksepäin tuo pahaa en
nustava lause oli ahkerasti käytetty. Useita kertoja 
oli maailmanloppu epäonnistunut, mutta aina muu
tamien vuosien hiljaisuuden jälkeen se tuli taas ajan
kohtaiseksi. Vuoden 1923 kesällä siitä näytti tulevan 
kauhistuttava tosi-asia, sillä niin ponnekkaasti oli tuo
ta mustaa ennustusta levitetty. Sitä lietsottiin maa
kunnasta toiseen ja latvapalon tapaan se eteni kylästä 
kylään.

Tieto saapui Virroillekin, missä se monin paikoin 
otettiin tyrmistyksellä vastaan. Iltapuhteiden aikana 
asiasta keskusteltiin ja väiteltiin. Ja eritoten lasten 
mielikuvitus pantiin tällöin koville. Yritettiin löytää 
vastausta mikä oikein on maailmanloppu ja mitä sil
loin tapahtuu. Kaatuvatko silloin kaikki metsän puut 
ja lähtevätkö isot kivenjärkäleet rymisten pyörimään? 
Vai kaatuuko maa peräti ylösalaisin?

Paljon puhuttu maailmanlopun päivä alkoi kuten 
muutkin aurinkoiset kesäpäivät. Vaskiveden Niemellä
kin aloitettiin päivän työt tavalliseen tapaan. Eikä 
ainakaan päältäpäin näkynyt talonväen toiminnoista, 
että auringosta huolimatta tänään oli synkkä päivä. 
Oli viimeinen päivä! Muutaman vuoden vanha Kaisa- 
tytär lähti hakemaan postia isontien varresta kuten 
muinakin päivinä.

Kesäpäivän tunnit kuluivat ilman että huomattiin 
mitään erikoista. Ei edes aurinko peittynyt pilveen. 
Mutta ehkäpä jotakin oli kuitenkin tapahtunut? Posti- 
reisulla olevaa Kaisaa ei kuulunut kotiin! Kotona ru
vettiin huolestumaan ja lähdettiin tyttöä haeskele
maan. Ensimmäiseksi tietenkin tarkkailtiin järviran- 
taa, että jos on vaikka hukkunut.
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Liikenne- ja matkailupalvelua Virroilla
Virtain Linja-autoasema aloitti toimintansa 1. 1. 

1969. Asema sijaitsee kirkonkylän välittömässä yhtey
dessä omalla 1,2 ha:n tontilla. Kiinteistön omistaa ja 
on rakentanut Rakennustoimisto Pentti Raiski ja 
Kumpp., suunnittelijana rakennusmestari Pentti Mä
kinen. Kiinteistö on luovutettu 1. 1. 1971 Virtain Lin- 
jatalo Oy:lle, jonka osakkeet omistavat Rauha ja 
Pentti Raiski, sekä Virtain Kunta 3 %. Tilavuudeltaan 
kiinteistö on 10.500 ma ja lattiapinta-alaa on 2700 m2. 
Näissä tiloissa sijaitsevat matkahuolto, odotushalli

Läheltä isoatietä tavattiin Kaisa keskeltä tietä ma
kaamasta. Varjelkoon! Siinä se makasi raajat haral
laan kuin laakin lyömänä eikä eväkään värähtänyt. 
Mitä lapselle oli sattunut? Pian havaittiin Kaisan ole
van aivan terve. Ei pienintäkään naarmua missään 
paikassa. Sitten saatiin kuulla pätevä selityskin tähän 
outoon käyttäytymiseen: Maailmanloppua peläten 
lapsi oli ottanut suoja-asennon ja paneutunut maahan 
pitkäkseen. Jos lopun hetkellä täytyy kaatua, niin hän 
ei ainakaan siinä telaa itseään. Ehkäpä hän tällä ta
voin selviytyy maailmanlopusta ehjin nahoin.

Ja hän selvisi, mutta pitkät odotuksen tunnit olivat 
varmaan kauhukuvia täynnä. Tällaisena koki lapsi — 
ja varmasti moni aikuinenkin — maailmanlopun kau
hut, josta ei sen koommin hiiskuttu. Mustat pahan- 
ilman linnut lensivät hiljaisina tiehensä.

ja matkailijoiden neuvonta ja opastus monine palve- 
lumuotoineen. 200-paikkaisessa ravintolassa, Virtain 
Linja-autoaseman Ravintola, on myös kaksi kabinet
tia toinen 52 ja toinen 25 hengelle, kokouksia ja yksi- 
tyistilaisuuksia varten sekä koneellistettu keittiö. 
Linja-autoaseman käytössä on yhteensä 500 m2: Linja- 
autohenkilökuntaa varten on kalustettu lepohuone. 
Näiden tilojen vuokraajana ja hoitajana on Irja Grip. 
Matkahuoltoa hoitaa Osmo Grip.

Kiinteistöstä ovat vuokranneet tiloja seuraavat 
liikkeet ja laitokset: Kello- ja Kultasepänliike T. 
Ahola, Parturi-Kampaamo Kallio & Koro, Liha ja 
Herkku E. S. Koskinen, Alko, Virtain Tapetti ja Väri 
Huonekaluliike H. Vuorinen, Poliisiasema, Nimis
miehen kanslia sekä Verotoimisto. Kiinteistön yhtey
dessä on kunnan yleinen väestönsuoja.

Tontti on kokonaan asfaltoitu, paikoitustiloja on 
n. 150 autolle.

Matkailukauden ollessa vilkkaimmillaan kuulee 
matkailijoiden ihastelevan linja-autoaseman väljyyt
tä. Virtain muuttuessa lähaikoina kauppalaksi on 
tämä väljyys vain asiallista. Jo rakentamisvaiheessa 
on tässä tapauksessa huomioitu se seikka, että ase
man on pystyttävä tarjoamaan palveluksiaan vuosia 
eteenkinpäin Virtain liikenteelle, liike-elämälle ja mat
kailulle.
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Tässä kokeillaan aitoa virtolaista viemistä. Grazin konsuli Hornig sai lahjaksi Mikko Haapasalon ja Jorma 
Mäkelän yhteistyönä tekemän karhunkeihään.

LAURI YLINEN

Matkamuistelmia Itävallasta 1972
Yli kaksi vuotta kestäneet ankarat valmistelut 

tuottivat Virtain Mieskuorolle ja mukanaolleille 
»turisteille» antoisan ja ikimuistettavan matkan Itä- 
valtaan.

Kun lähdimme kesäkuun 10. päivän iltana Virroilta, 
oli ilmassa huomattavissa pienoista jännitystä retken 
sujumisesta. Silloin, kun saavuttiin aikanaan Amstet- 
teniin, jossa oli ensimmäinen konserttimme, alkoi 
jännityskin pikkuhiljaa kaikota, sillä amstettenilaiset 
ottivat meidät vastaan aidolla itävaltalaisella välittö
myydellä ja sydämellisyydellä. Tunsimme olevamme 
tervetulleita ja niin lähdimme konserttiimme luotta
vaisina ja parhaamme yrittäen.

Konsertti, joka oli heti illalla Itävaltaan päästyäm
me, muodostui erittäin onnistuneeksi vaikkakin väsy
mys ehkä vei parasta terää pois niin mieskuorolai- 
sista kuin tanhuajistakin. Kuulijat olivat erittäin 
innostuneita tanhuajiemme esityksiin ja Matti Mai
jala sai valtavat suosionosoitukset ja uusinnan »Lau
lulleen», jonka hän esitti saksaksi. Emme tietenkään 
pystyneet kilpailemaan isäntäkuoromme »Lieder-

krans’n» kanssa, mutta olihan kuoroilla varsin huo
mattava ikäero, sillä juhlihan isäntäkuoromme par
haillaan 110-vuotistaivaltaan ja Virtain Mieskuoro 
tulee vasta ensi vuonna 25 vuoden ikään.

Jätimme Amstettenin heti seuraavana aamuna ja 
suuntasimme kohti alppiseutuja. Seuraava etappim- 
me oli idyllinen Hallstatt, joka kapeine kujineen ja 
melkein päällekkäin rakennettuine taloineen oli var
sin mielenkiintoinen kaupunki. Täällä myös tutus
tuimme köysiratoihin käymällä suolavuoren sisässä 
ja Krippensteinin huipulla, jonka korkeus oh 2109 
metriä. Täältä joku kahmaisi mukaansa »alpinsieme- 
niä» ja kuinka moni lienee poiminut niitä kauniita kuk
kia, jotka kasvoivat lumen ympäröimissä päivissä, ja 
joiden poimiminen oh kielletty. Hallstattissa saimme 
olla kaikki turisteina, koska täällä ei virallista esiin
tymistä ollut. Hallstattista lähdimme kohti Klagen- 
furtia yli Alppien. Kokonainen päivä kuluikin kier
rellessä alppiteitä ja pelätessä putoamista, sillä kipu- 
simmehan busseilla aina 2506 metriin ja rotkoja riitti 
milloin milläkin puolella. Huumori ja reippaat laulut
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pitivät kuitenkin matkalaiset pirteinä ja poistivat 
pahimman pelon.

Yövyttyämme Klagenfurtin kaupungissa, jatkoim
me aamulla matkaamme kohti Grazia, jossa tuli 
olemaan tärkein konserttimme. Saavuimme Graziin 
aikataulun mukaan ja heti saavuttuamme oli kuoron 
johtohenkilöille lehdistötilaisuus, johon olikin saapu
nut peräti kuuden lehden edustajia. Näin saatoimme 
tehdä Suomea ja Virtaita tunnetuksi varsin laajalle 
piirille.

Seuraavana päivänä oli konserttimme Grosser Kam- 
mersaalissa, salissa, johon mahtuu arviolta 1500 kuu
lijaa. Sali täyttyikin melko mukavasti ja arvioimme 
kuulijoita olleen noin 700 henkeä. Kuulijoiden jou
kossa oli paljon Itävallassa opiskelemassa olevia suo
malaisia ja heidän ystäviään.

Olimme keskittyneet ja levänneet hyvin edellisen 
yön ja päivän ja niin oli lauluissa voimaa ja puhtia. 
Yleisö oli erittäin haltioitunut Mini tanhuajien esityk
siin ja he saivat esittää useita uusintoja. Myös Maija
lan Matti sai esittää »Laululleen» kahteen kertaan. 
Saamiemme lehtileikkeiden mukaan Matti arvostet
tiin erittäin korkeatasoiseksi laulajaksi. On tullut jäl
keenpäin mieleen, että mitä ilman meidän konsert
timme siellä olisivat jääneet, ellei meillä olisi ollut 
Minejä mukanamme, sillä heidän esityksensä toi kor
vaamattoman lisän konsertteihimme. Konsertin yh
teydessä ojensimme konsuli Horningolle Mikko Haap- 
salon takoman karhukeihään muistoksi siitä vaivan
näöstä, jonka hän oli suorittanut järjestäessään meil
le tämän konsertin.

Seuraavana päivänä lähdimme hyvissä ajoin kohti 
Jugoslaviaa, jossa oli tarkoitus piipahtaa ostoksilla. 
Kävimme rajan tuntumassa olevassa ostoskeskuk

sessa ja tinkasimme lujasti matkamuistoja hankkies- 
samme. Palasimme takaisin Itävallan puolelle ja tu
tustuimme idylliseen Stradenin kylään, jonka kirkos
sa pidimme hengellisen lauluhetken ja tutkimme ky
län kaikki neljä kirkkoa, jotka aikojen kuluessa oli
vat saaneet toimia suojana vihollisia ja pommeja vas
taan ja tulenjohtopaikkoina ja olivat silti säilyneet. 
Illalla pidimme yhteisen karonkan ja kilpalaulannan 
Tieschenin mieskuoron kanssa, ja palasimme takaisin 
Graziin. Seuraava aamu olikin viimeinen Itävallassa, 
ja Grazista pääsimme lähtemään heti kun oli saatu 
bussien kumeihin ilmaa, sillä joku oli nähnyt vaivan 
ja päästänyt ilmat renkaista. Parin rengasrikon ja 
muutaman tunnin ajon jälkeen saavuimme Wieniin, 
jota katselimme kiertelemällä busseilla. Ehdimme 
tehdä parin tunnin tutustumiskäynnin Schönnbrun- 
nin linnan puistoon. Tämä linna on entinen Itävallan 
keisarin kesäpalatsi, puisto oli useita satoja hehtaa
reja ja siellä sijaitsivat eläintarha ja kasvitieteelli
nen puutarha ja valtavia kukkaistutuksia. Kahdessa 
tunnissa ei ehtinytkään käydä kuin puolivälissä ja 
hätäisesti eläintarhaan tutustumassa. Oli aikamoinen 
kesämökki.

Niille, jotka aikoinaan epäilivät meidän matkamme 
tarkoitusta, haluan sanoa, että jätimme tutustumatta 
maineikkaaseen Grintsingiin ja sen kymmeniin viini- 
tupiin, ajoimme kyllä kyseisen kaupunginosan läpi, 
mutta emme päästäneet ketään ulos linja-autoista.

Ajoimme lentokentälle ja haikeilla mielin hyväste- 
limme autonkuljettajat, tuhlasimme viimeiset schillin- 
git verovapaaseen kauppaan ja nousimme lentokonee
seen.

Tulomatka sujui rutiininomaisesti ja kaikki olivat 
enemmän tai vähemmän väsyneitä, mutta se mikä 
ihmetytti oli se, että kaikki olivat tyytyväisiä mat
kaan enkä kuullut kenenkään narisevan pahemmin 
mistään, vaikka meitä oli peräti 95 henkeä ja osa 
heistä nuoria. Retki antoi Mieskuorolle paljon, en 
tarkoita rahallisesti, vaan uskoa siihen, että yhteis
toiminnalla päästään hyviin tuloksiin ja eipä van
nota vaikka tehtäis joskus toinen retki. Lienee syytä 
tähän lopuksi laittaa lämmin kiitos kaikille mukana
olleille ja niille jotka tukivat meitä tämän päämää
rän saavuttamiseksi. Kuten puheenjohtajamme sa
noo: »Kyllä ulkomailla ON ihmeellistä ja silti Alles 
in Ornung.»
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VIRTAIN RYIJY 1963

Alkuperäinen ryijy vuodelta 1803. Kansanomaisen mallin pohjalta ryijyn on sommitellut Suomen Kansallismuseon 
virkailija maisteri Tyyni Vahter. Samoin hän on sommitellut myös Virtain kansallispuvun, jonka alkuperä on vuosilta 
1861—1962. Virtain ryijyjä myy Muoti- ja Käsityöliike Virroilla.

VIRTAIN KORU

Ruoveden Kotiseutuyhdistyksen toimesta teetettiin Helsingissä 1954 Ruoveden koru ja 1958 Virrat sai rinnakkais- 
korunsa. Molempien korujen mallin lähtökohtana on 1700-luvulta peräisin oleva valinkivi. Tämä kivi löydettiin Ruo
vedeltä kirkon aitaa rakennettaessa. Valinkiven alkuperäisestä kiviosasta on ensin muovailtu solki, jota sitten on 
käytetty aiheena sekä rannerenkaassa että kaulakorussa. Materiaalina on patinoitu hopea, mutta pikkusolkea valmis
tetaan myös pronssista. Asian toteuttajina ovat toimineet lääkintöneuvos Einar Paimen ja opetusneuvos Sauli Perälä. 
Virtain korusta ovat antaneet kiittävän arvostelun tohtori Salmo Kansallismuseosta ja professori Kivikoski. Korua 
toivotaan käytettäväksi Virtain kansallispuvun koruna. Näitä koruja myy Virtain Seuran rahastonhoitaja Säästöpan
kissa. Värikuvat Virtain Valokuvausliike.
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KATRI ROKIO

Ompelu seura-kuva
Siten nimittävät tätä kuvaa ne harvat, joilla sellai

nen on, ompeluseurakuva vuodelta 1890. Kuva on 
ilmeisesti Into Inhan ottama, onhan siinä mukana 
kaksi hänen sisartaankin. Sen ajatuksen puolesta pu
huvat myös henkilöitten erinomainen sijoittelu ja 
että sen tämä taitava valokuvaaja on niin hyvin valmis
tanut, ettei se 82 vuotena ole juuri haalistunut. Entäs 
mikä ompeluseura se sitten oli? Se jää itse kunkin 
arvattavaksi, sillä ketään mukana olevista ei enää 
ole vastaamassa näihin eikä muihinkaan mieleen nou
seviin kysymyksiin. Paikasta vaan ollaan varmoja, se 
oli Ala-Härkösellä. Niinpä onkin aihetta alkaa henki
löitten selostus isäntäväestä Aada ja Kalle Härkö
sestä, he käyttivät sitä nimeä, nuorempi polvi on sen

muuttanut Ala-Härköseksi. Kuvassa mukana oleva 
isäntä oli sen nimen silloisen tavan mukaan ottanut 
nimekseen tultuaan taloon kotivävyksi Ruoveden 
Sarvanalta. Hän oli puuhakas mies, joka kotitalonsa 
hoitamisen lisäksi toimi myös monissa kunnan 
asioissa.

Maanviljelijä-perheisiin kuuluneita tai niistä lähte
neitä olivat myös Ruusa Ylä-Härkönen o.s. Heikkilä 
ja hänen tyttärensä Lempi ja Siviä; edellinen meni 
naimisiin kauppias Tainion kanssa, ja heistä tuli enti
sen Alinin kaupan uusi kauppiasperhe, jälkimmäinen 
muutti Helsinkiin kauppaneuvoksetar Lehtisenä. Sit
ten: Veera, Ylä-Herrasen emäntä o.s. Havanka ja 
Emma Herranen, Ylä-Herrasen isännän sisar, sittem-

Seisomassa vasemmalta: 1. Helga Helien, myöh. Kohtala, 2. Marjaana Volander, 3. Adolf Nylund, 4. Emma 
Herranen — Hietala, 5. Heikki Mäkinen, 6. Siiri Törnqvvist — Peltonen, 7. Niilo Liakka, 8. Hilma Nyström — 
Brummer, 9. Aina Alin, 10. Akseli Petrelius — Peltovuoma, 11. Lempi Törnqvvist, 12. Kalle Härkönen, 13. Alma 
Peltonen — Lönn, 14. Jukka Törnqvvist — Tarjanne, 15. Ilma Alin — Voionmaa, 16. Fanny Peltonen — Karls
son. Istumassa, koko ryhmä, kun ei ole selviä rivejä: 17. Lydia Hietala — Kaltti, 18. Olga Yrjölä, 19. Maija 
Herranen, 20. Aina Gelnder — Jalava, 23. Anna Bär, 24. Aada Härkönen, 25) Louise Bär, 26. Hilja Härkönen, 
27. Maria Alin, 28. Olivia Packalen, 29. Ruusa Ylä-Härkönen, 30. Anna Mäkinen, 31. Siviä Härkönen — Lehti
nen, 32. Veera Ylä-Herranen, 33. Saima Nyström, 34. Riika Raiski, 35. Constance Floor, 36. Lempi Härkönen 
— Tainio, 37. Vilhelmina Hietala — Ala-Herranen, 38. Karolina Törnqvvist, 39. Impi Peltonen — Laurila.
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min naimisissa Frans Hietalan kanssa; muuttivat 
Amerikkaan.

Edelleen: Lydia Hietala, myöhemmin Raitin emäntä 
ja hänen sisarensa Vilhelmiina Hietala, sittemmin Ala- 
Herrasen emäntä. Mukana on myös talon tytär Mar
jaana Volander, joka naimisiin mentyään muutti mie
hensä Matti Hannulan kotipitäjään Ruotsinpyhtäälle, 
sekä nuorina kuolleet talojen tyttäret Olga Yrjölä ja 
Hilja Härkönen, Ala-Härkösen tytär.

Tämän jälkeen olisi kai aihetta esitellä hengen vil
jelyn, lähinnä kirkon piiriin kuuluneet ja sieltä lähte
neet, ensimmäisenä papin emäntä »pasturska» Karo
lina Törnqwist. Silloin Virrat oli vielä Ruoveden kap
peliseurakunta ja Virroilla vaan yksi pappi, kappalai
nen, ja siis myöskin yksi pappila lähellä Marttisen 
Alasen rantaa ollut Marttinen, jota sittemmin sanot
tiin vanhaksi Marttiseksi ja josta ei enää ole mitään 
jälellä, ei edes näy, että siinä on koskaan mitään asun
toa ollutkaan.

»Pastuuska» Törnqvvist o.s. Schreck oli ystävällinen 
ja vieraanvarainen; tuskinpa oli sitä pappilaan vihille 
tullutta nuorta paria tai lasta ristille tuonutta paria, 
jota ei olisi kutsuttu saliin — vihittävien eteen vihki- 
pallit. Toimitus tuntui tietenkin siten sekä juhlalli
semmalta että lämpimämmältä kuin vaan kansliassa; 
ja sitten tietenkin kahvit.

Ompeluseurassa olivat myös mukana pappilan kaik
ki kolme tytärtä: Aina Gelander — myöhemmin Jala
va —, Virtain ja Ähtärin — silloin Ätsärin — piirin 
nimismiehen K. Gelanderin puoliso Herraskylän Sar- 
lundista — Saarlasta. Toisesta tyttärestä Suvista tuli 
— vanhan hyvän tavan mukaan — hänen isänsä apu
laisen, pastori J. A. Peltosen puoliso. Tämä nuori 
pari sai ensimmäiseksi kodikseen vielä osaksi raken
teilla olevan, tulevan ensimmäisen kirkkoherran pap
pilan, joitain satoja metrejä ylöspäin Marttisesta, 
joka nyt jäi vanhaksi Marttiseksi. »Jo panevat sen 
uuden pappilan ihan keskelle ruunun valtamaantie

tä», ihmetteli joku pitäjäläinen. Virkauransa viimei
sen vaiheen mainittu apulaispastori toimi läänin- 
rovastina Akaassa ja hänen puolisonsa vietti viimeiset 
vuotensa tyttärensä luona Helsingissä.

Nuorin tytär Lempi oli Viirurin kansakoulujen 
talousopettaja, asuen kesät vanhempiensa vanhuuden- 
kodissa Sarlundin naapurissa Illansuussa, viimeiset 
vuotensa Vehmaisissa vanhainkodissa; ja vielä pap
pilan nuorin poika Jukka silloinen ylioppilas, lopuksi 
kouluneuvos J. A. Tarjanne kouluhallituksessa. Papil
liseen piiriin kuului myös Olivie Packalen, ennen 
Törnqwistiä Virroilla olleen kappalaisen tytär. Pastori 
Packalenin kuoltua muutti hänen perheensä, rouva 
ja 2 tytärtä Impilään, josta oli muodostettu pappilan 
torppa ja johon kuului peltoa Nallelasta, Knallen 
sotilastorpan alueesta. Maanviljelyksen kuten muut
kin isännän työt hoiti nuorempi sisar Vilhelmiina 
(Mimmi), Impilän isäntä. Mitäpäs isäntä olisi ompe
luseurassa tehnyt, siellä oli mukana vaan vanhempi 
sisar, Impilän emäntä.

Kirkon piiristä olivat myös lähtöisin kanttori Tuo
mas Peltosen 3 tytärtä, jotka kaikki naimisiin men
tyään olivat uusilla kotiseuduillaan: Alma Lönn pan- 
kinkasöörin rouvana Jyväskylässä, Fanni Karlsson 
apteekkariperheessä Orivedellä ja Impi Längelmäellä, 
josta miehensä kauppamatkustaja Laurilan kuoltua 
muutti tyttärensä luo Orivedelle.

Virkamies-piiriin kuului myös Constance Floor. 
Perheen muodosti kolme naimatonta sisarusta. Pää
mies oli metsänhoitaja Adolf Floor, ompeluseurassa 
oli mukana vaan nuorempi sisar. Floorin perheeseen 
kuului myös kasvattipoikana Akseli Petrelius, myö
hemmin agronomi Peltovuoma. Silloinen ylioppilas, 
myöhemmin maisteri ja sitten kanslianeuvos Niilo 
Liakka ei ollut kasvattipoika, mutta metsänhoitaja 
Floor tuki häntä hänen opinnoissaan. Mukana olivat 
myös ruununvouti Nyströmin tyttäret Saima ja Hil
ma, edellinen muutti Ala-Veteliin parin vuoden päästä
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TYTTI YLÄ-LAHTI

Joulutapinaa
Niinpä niin, joulukin on sitten taas tulossa — ja 

kiire.

Tytyy ehtiä tehdä sitä ja tätä. Ehtiä ostamaan lah
jat sille ja tälle, lähettämään joulukortit sinne ja sin
ne, paketeista nyt puhumattakaan. Täytyy korjata se 
ja se, kunnostaa tämä ja tuo. Täytyy leipoa ja siivota 
ja ennenkaikkea laittaa ruokaa pyhiksi, jos niitä suku- 
laisiakin nyt tulee taas kyläilemään. Kai niillekin olisi 
sitten parasta varata jotain pientä lahjakääröön, aina
kin lapsille. Koska nekin kuitenkin tuovat tullessaan 
kaikenmaailman, niin emmehän mekään voi olla lait
tamatta. Vaikka niille onkin niin kovin vaikeaa ostaa, 
kun ei oikein tiedä niitten makua, että mistä ne tyk
kää. Mutta eihän sitä nyt voi ostamattakaan olla. Kun 
nekin kerran laittaa ...

Kun nyt sitten vaan ehtisi saada kaiken kuntoon. 
Viime vuonnakin ne tuli jo aatonaattona ja meillä

oli siivoukset vielä ihan kesken. Muuten, ostettaisko- 
han sitä nyt sitten kinkkua vai se kalkkuna, taitaa 
olla parasta varata molemmat. Onneksi vakikaupasta 
saa sentään tiliin, maksetaan sitten tammikuussa ...

Voi voi, kun ehtisi ja muistaisi kaikki... Kun nekin 
nyt taas saivat päähänsä tulla tänne jouluksi, ei oi
keastaan olisi väliksi, vaikkeivät tulisikaan. Miehet 
kuitenkin sitten taas riitelee politiikasta koko pyhät, 
eikä ne rouvatkaan aina ole ihan samaa mieltä lasten
kasvatuksesta, varsinkin niillä lapsettomilla on vallan 
kultaisia vihjeitä, oikeastaan ne ovat, sanalla sanoen 
joka asiasta eri mieltä kuin me, on siinäkin suku
laisia ... Mutta eihän sitä nyt voinut millään niin
kään sanoa, ettette saa tulla. Vaikka olimmekin suun
nitelleet viettää joulua vain oman perheen kesken 
kaikessa rauhassa.

Jaa, kai tuolle naapurillekin olisi joulukortti lähe
tettävä, sehän saattaa muuten loukkaantua, vaikka 
eihän me sitä sen kummemmin tunnetakaan. Ei ole 
ehditty tutustua. Voihan sille joskus hyvänpäivän 
huutaa, mutta tarpeeksi etäältä silloinkin, ettei tar
vitse sen kummemmin juttusille vaan alkaa. Kas kun 
ei sitä tunne, sehän saattaisi puhua vaikka jopa sel
laistakin, joka ei meidän ajatuksiin sopisikaan. Ja 
sehän olisi jo vallan vaarallista, voisimme ruveta 
ihan epäilemään itseämme. Meillehän on pääasia se, 
miten meillä menee ja mitä meistä ajatellaan. Se, 
että olemme varmasti niinkuin kaikki muutkin ja 
siis — oikeassa.

Sillä sehän se on joulun tarkoitus, että olisi maassa 
rauha ja ihmisellä hyvä tahto — itseänsä kohtaan, vai 
mitä?

ja jälkimmäinen toimi Jyväskylän seminaarin voimis
telunopettajana mennen siellä naimisiin lehtori Brum
merin kanssa. Ja mukana oli tietenkin nuorin veli, 
valokuvan ottaja Into, joka joitain vuosia aikaisem
min oli suomentanut nimensä Inhaksi ikäänkuin 
häntä n. 2 vuotta vanhemman, lapsena kuolleen Inha- 
nimisen sisarensa muistoksi.

Kuvasta löydämme myös Virtain ensimmäisen pos
titoimiston ensimmäisen hoitajan Louise Bär’in o.s. 
Gelander, nimismies Gelanderin sisaren ja tyttärensä 
Annan, joka äitinsä jälkeen tuli saman postitoimiston 
hoitajaksi.

Onpa kauppiaitakin mukana, Heikki Mäkinen, jon
ka kauppapuoti oli nykyisessä kunnantalossa, ja rou
vansa Anna, aikaisemmin Koro; ja kirkonkylän ensim
mäisten, jos ei juuri ensimmäisen niin luultavasti 
toisen kauppiaan Antti Alinin puoliso Maria o.s. Tuu- 
rala ja molemmat tyttäret Aina ja Ilma, edellinen 
pankkivirkailijana Helsingissä ja nuoremmasta tuli 
maisteri Väinö Valimin, sittemmin professori Väinö 
Voionmaan puoliso. Mukana on myös kauppias Alinin 
kuoleman jälkeen kauppaa hoitaneen kauppias Koso
sen puoliso Maria ja tämän vierailulla ollut veli, yli
oppilas Adolf Nylund; edelleen Riika Raiski, jolla 
miehensä kanssa oli kauppapuoti Jäähdyskylässä ja

rouva Josefina Lespi o.s. Bernas, jolla miehensä kans
sa oli tunnettu leipuriliike kirkonkylässä. He hoitivat 
myös puhelinkeskusta, eli niinkuin silloin sanottiin 
telefoonisentraalia.

Ihan loppuun jäävät Helga Helien, sittemmin Koh
tala ja Maija Herranen, tunnettu nimellä Kokki- 
Maija, jotka molemmat palvelivat kuntalaisia tunne
tuilla taidoillaan, edellinen hyvänä ompelijana käy
den sekä kodeissa että ommellen myös omassa kodis
saan ja jälkimmäinen kuten jo nimestä arvaa juhla- 
aterioitten valmistajana.

Entäs millä keinoilla Ala-Härköselle mentiin, olihan 
ompeluseurassa monien kilometrien päässä asuneita 
henkilöitä. Ei silloin vielä ollut autoja, ei edes polku
pyöriä ja tuskin Härköselle oli kunnon maantietä
kään, että olisi päässyt hevosella. Ei ollut muuta kei
noa kuin tulla kirkonkylään, pisin matka oli Nyströ
min sisaruksilla Valkeejärveltä, Ruoveden rajan tun
tumasta, ja sitten kirkonkyläläisten mukana veneillä 
suoraa reittiä soutaen perille asti. Herraskylästä ja 
Marttiselta pääsi samoin veneillä, siinä oli vaan pie
nenä hankaluutena Keituri, jota koskea hyvin pääsi 
alas kunhan tunsi reitin, ettei joutunut kivelle, ylös
päin soutajat tuskin jaksoivat kiskoa muita kuin pe
rämiehen, laiskanpenkkiläiset saivat kävellä rantaa 
pitkin. Keituri raivattiin myöhemmin laivareitiksi.
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Killinkoskelaista muotia ruudullisena.

Tankkikeräilyä v. 1932.

Vanhat valokuvat kertovat

■H

Rautatietyömaalla Kotalassa. Karjakkokurssilaisia v. 1907.
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Tukkilaistunnel- 
maa ponttoonilla.
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MAUNO LAHTINEN

Sähköä, sahtia ja piikkilankaa
Runsaat 20 vuotta sitten sähköistettiin Virtain pitä

jän eräs kolkka — Rantakunta ympäristöineen. Jo 
etukäteen tiedettiin kertoa, että sähkölangat tulevat 
olemaan käsivarttapaksua vaijeria, joita kannattelee 
lähes eiffeltornimaiset teräs rakennelmat... No aivan 
näin mittavaa ei sähkölinjasta toki tullut, mutta suur- 
tapaus se oli sittenkin.

Oltiin ylpeitä ja sääli telien muisteltiin vanhempien 
sukupolvien pärevalkeita ja öljytuikkuja. Mielellään 
ajatellaan vieläkin, että kehitystä ja edistymistä on 
tapahtunut juuri minun muistini aikana. Viimeisten 
kolmen vuosikymmenen kuluessa. Sitä ennen poljet

tiin paikoillaan tai korkeintaan poljettiin rukkia hä
märässä kynttilän valossa. Eläminen on varmaan ol
lut alkeellista ja takapajuista.

Nämä ovat kuitenkin helposti kumottavia harha
luuloja. Vanhemmat sukupolvet ovat päinvastoin 
olleet erittäin kekseliäitä ja yrittäväisiä joiden saa
vutuksille on syvään kumarrettava. — Todisteeksi 
kerrottakoon, että osa Rantakuntaa oli sähköistetty 
jo yli 50 vuotta sitten! Silloin ei kylläkään ollut käy
tettävissä »käsivarttapaksuja vaijereita», mutta oli 
piikkilankaa. Eikä myöskään ollut kirjanoppineita 
neuvoinensa, vaan yritteliään maamiehen oli itse kai-

Jo viisi vuotta on Aino Maijala innolla ja taidolla ohjannut Virtain Mini-Tan- 
huajia. Lapsia on ollut mukana yhteensä toista sataa ja esiintymisiä runsaasti 
kotimaassa ja ulkomaillakin. Lasten vanhemmat ovat tukeneet harrastusta. Täl
lä hetkellä piirissä pyörii viitisenkymmentä kansantanssin ystävää.
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vauduttava sähkötekniikan salaisuuksiin. Ja ehkäpä 
peräti käsihapusin kokeiltava voltteja ja ampeereja?

Yksi Virtain ensimmäisiä sähkölaitoksia sijaitsi 
Pirttiniemen tilalla Rantakunnalla. Voimanlähteenä 
käytettiin puilla lämmitettävää höyrykattilaa — Lo
komotiivia. Sähkölaitosta hoiti ja valvoi eräs van
hempi mieshenkilö, jota kutsuttiin Rintas-Topuksi. — 
Tämä tehtävä oli hänelle suuri luottamus. Itsevar
muus ja arvokkuus kuvastui kaikissa hänen toimin
noissaan Lokomotiivin ympärillä häärätessään. Jopa 
polttopuutkin hän heitteli tulipesään määrätyn ri
tuaalin mukaan. Kiiltäviä messinkiputkia piti tämän 
tästä rievulla pyyhkäistä ja laitteiston hanikoita piti 
käpälöidä tavan takaa. Eritoten, jos sattui olemaan 
katsojia paikalla. Ja usein niitä olikin, läheltä ja kau
kaa käytiin tätä harvinaista sähkömasiinaa ihmette
lemässä.

Massiivinen Lokomotiivi korkeitten rautapyöriensä 
päällä oli mahtava ilmestys. Se oli kuin höyryveturi. 
Lauri Pirttiniemi muisteli, että useampi hevospari pe- 
räkkän valjastettuna veti sen asemapaikalleen Pirtti- 
niemeen. Eikä tietenkään ilman haittoja. Ylämäet 
täytyi vedättää vaiheittain ja alamäissä oli jarrumie- 
hillä totiset paikat. Herraskosken kanavan silta oli 
sellainen pullonkaula jossa tehtiin tuntikausien työ 
ennenkö tämä kolossi saatiin läpi. Tämä erikoinen 
saattue herätti kummastusta ja pelkoa tienvarsien 
asukkaissa. Höyryvoimalaitoshan oli maakunnissa sii
hen aikaan ennen näkemätön »maailmanlopun ve- 
heje».

Niin, Rintas-Topulle uskottua luottamusta ei pas
sannut pienimmässäkään määrin asettaa kyseen alai
seksi. Olihan hänen hallinnassaan ihmeellinen, kirkas 
sähkövalo, jonka hän saattoi yhdellä kädenliikkeellä 
katkaista. Joka ilta kello kymmentä vaille kymmenen 
katkaistiin virta lyhyeksi tuokioksi. Se oli merkkinä 
siitä, että tasan kymmeneltä loppuu virranjakelu.

Voidaanpa sanoa, että Pirttiniemen sähkölaitos toi
mi kellon tarkkuudella. Tämä voitiin todeta muun
muassa eräissä häissä joita tanssittiin Luodespohjan 
Heinolassa. Ja nämä taisivatkin olla Virtain ensim
mäiset häät joissa valonkeinona oli sähkö? — Mor
sian oli nuori neito Anna Heinola ja sulhasmies oli 
Svantte Ylä-Patala. Vierasjoukko oli määrältään val
tava, mutta kaikille tarjottiin hääateria. Siihen kuu
lui mm. »täysmaitoon keitetty riisryynipuuro», jota 
syötiin rusinasopan kanssa, — Anna Ylä-Patala ker
toi, että tämä tapahtui heti Kapinan jälkeen ja arvoi
tuksena varmaan pysyy mistä saatiin hankituksi tätä 
ulkomaanviljaa — riisiä — niinkin paljon, että siitä 
riitti puuroaineet lähes satapäiselle vierasjoukolle? 
Aikana, jolloin ulkomaankauppa oli miltei tyystin ty
rehtynyt. Mutta niinkuin jo edellä todettiin ovat van
hemmat sukupolvet olleet yritteliäitä ihmisiä ja luul
tavasti he eivät tällöinkään jääneet sormi suussa var- 
toomaan, vaan pistivät töpinäksi. Ja niinpä sitten 
rusinat ja väskynät kuin myös riisitkin löytyivät vaik
ka »kiven alta».

Heinolan talo kylpi upeassa juhlavalaistuksessa. 
Sähköt paloivat molempien pytinkien kaikissa huo
neissa. Tästä kertoi Fanni Pirttiniemi, että pääraken
nuksessa oli vierasporstuan ja tuvanporstuan pääty
jen välille naulattu pitkä lankku, jossa suorassa rivis

sä kimalteli yhdeksän kirkasta lamppua. Ne valaisi
vat laajan pihakartanon jonka reunoilla häävieraitten 
hevoset loimiensa alla seisoivat. Oli talvi ja lunta 
satoi, mutta se ei juhlatunnelmaa pilannut — olihan 
talossa sahtia ja sähköt paloivat!

Tuvan lattialankut notkuivat — tanssi oli alkanut. 
Yhfäkkiä humahti pimeys tupaan. Oli kuin suuri 
säkki olisi heitetty tanssijoiden niskaan. Tanssitupa 
pimeni, koko kartano pimeni!

— Se Toppu saakeli... — Se peijakkaan Rintas- 
Toppu...

Tuskinpa Toppua kukaan tosissaan manaili vaikka 
hän kurinpäitten antoikin varoitusmerkin. Hänelle oli 
kyllä sanottu ettei hääiltana tarvinnut antaa tätä 
jokailtaista merkkiä. Häätalon emäntä löi kädet rei
siinsä ja sanoi että Herra siunakkoon mikäs nyt tuli? 
Eri puolilta tupaa kuului tirskuntaa: siinä pimeän 
turvin oli niin viatonta kompastella ja sitten hairata 
entistä lujemmin kiinni tanssiparistaan. Taisipa siinä 
nuori morsiankin tuntea hellän puristuksen uumal
laan?

Sähkökatkoa ei toki kestänyt kauan. Talonpiiri lei
mahti jälleen valoisaksi ja tanssi jatkui. Isäntämie- 
het vetivät raskaat taskukellot liiviensä lakkareista 
ja tarkastivat ajan. Joo, kyllä näkyivät leijonat ja 
omekat olevan ajassa.

Häähumu jatkui tunnista toiseen ja sähköt paloivat 
nyt ilman katkoja. — Siellä kaukana, järven toisella 
puolen, paasasi Rintas-Toppu halkoja tuon ahnaan 
Moolokin tuliseen kitaan. Vesi höyrykattilassa kuu
meni höyryksi ja liikutti raskasta valtapyörää. Siitä 
lähti vetoremmi generaattoriin joka pyöri hyristen 
jauhaen valovoimaa. Fanni Pirttiniemi muisteli kuin
ka häätaloon oli kuitenkin varmuuden vuoksi lähe
tetty »tiedustelija» toteamaan miten sähköt pelasivat. 
Arvatenkin mieluinen tehtävä, sillä tietenkin vieraan
varaisesta talosta lykättiin murua mukaan ja olletik- 
kin kun oli vielä hääjuhlat meneillään. Palatessaan 
Pirttiniemeen tiedustelija toi Rintas-Topulle rauhoit
tavia tietoja: sähkövalo oli kirkasta vaikkakin se hie
man »ontui». Päinvastaisessa tapauksessa olisi höy- 
rynpainetta pitänyt nostaa raottamalla vetoluukkua 
enemmän. Sähkövalon ontuminen taas johtui veto- 
remmin liitoksesta, joten sitä ei Toppukaan voinut 
auttaa.

Sähkölinja Pirttiniemestä Heinolaan oli vedetty 
Pohjasselän yli ja johtimina käytettiin piikkilankaa. 
Samasta paikasta lähtivät piikkilankajohdot myöskin 
Härköskylään joka niinikään oli osittain sähköistetty.

Saattaisi kuvitella, että monen talon karjat käys- 
kentelivät kesäisin aidattomilla laitumilla. Vai mistä 
saatiin kilometrimäärin piikkilankaa? — Tähän 
osasi antaa vastauksen Yrjö Heinola joka itse muka
na olleena tiesi kertoa seuraavaa: Nämä monet piik- 
kilankakilometrit raksittiin Herraskylän Pappilan- 
mäessä olleista esteistä. Venäläisten toimesta sinne 
oli rakennettu hyökkäysesteitä sekä kaivettu juoksu
hautoja. Piikkilangat oli kiinnitetty tukeviin maapaa- 
luihin 10-senttisillä määlyillä. On selvää, että niiden 
irtikiskominen on ollut perin vaivalloista ja aikaavie
vää hommaa. Piikkilankaa ei sopinut pätkiä miten 
rookaa, vaan mahdollisimman pitkältä yhtäjaksoista 
lankaa oli saatava rullalle. Jo silloin tiedettiin, että
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ESKO E. J. KOIVISTO

Virtolainen nahkuri muistelee
Liedenpohjan kylässä elelee leppoisia vaarin päiviä 

viettäen eläkeläinen Iivari Hinkka. Aivan tavallista 
— kun ikää vuosien saatossa on kertynyt jo runsaat 
kahdeksankymmentä vuotta. Mutta Iivari Hinkka 
edustaa ammattia, joka on jo hävinnyt kyläkuvista, 
nimittäin nahkurin ammattia. Tosin Iivarikin on nos
tanut kalustimensa orsille jo ajat sitten.

Mutta mieli lämpiää kun vanhoja aikoja aletaan 
muistella. Kuvanauha alkaa purkautua, muistikuvat 
kirkastuvat. Eletään lapsuus kuin uudestaan ja sil
loinhan tämä taasen herkistää mielen. Vilahtaa sil-

liitoskohtiin pakkaa tulla »oomia» joka heikentää 
sähköä. Monen miehen kämmenet olivat verillä ja 
vaatteet palkeenkielillä ennenkuin suur-urakka oli 
loppuun viety.

Suomi oli vastikään julistautunut itsenäiseksi. Sen 
seurauksena venäläiset sotilasjoukot jättivät asema
paikkansa Pappilanmäessä ja muuallakin Virroilla 
vetäytyen rajojensa taakse. Samalla kävivät este- 
varustukset tarpeettomiksi, mutta neuvokkaat ranta- 
kuntalaiset panivat ne hyödylliseen tarkoitukseen — 
sähkötekniikan palvelukseen.

Pöytäkirja tehty kyläkuntalaisten kesken 
Pirttiniemessä sunnuntaina marraskuun 
24 p 1918.
1 si

Keskusteltiin yhteisestä tynamon ostosta U W Suuta- 
talta jonka hinta on 8000 markkaa tynamo päätettiin 
ostaa ja osanotto päätettiin järjestää saran markan 
osakkeisiin ja päätettiin otta ylös kuka ja kuinka 
monta osaa kukin ottaa

Pirttiniemi 
Toivo Linna 
Matti Välimaa 
Eemeli Raittinen 
Santeri Valli 
Lauri Korteniemi 
Ilomäki Juho 
Onni Pöytäaho 
Heikki Luodes 
Herman Heinola 
Oskari Koskela 
Juho Koro 
Ville Mäntylä 
Yli Härkönen 
Viljo Vehmas

20 osaketta 
13 »

1 »
1 »
6 »
6 »
4 »
1 »
2 »
7 »
6 »
2 »
2 »
8 »
3 »
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Kahden sukupolven yhtiötoverit.

missä kuva isästä, kuva äidistä, sellaisena kuin pieni 
poika on sen kokenut. Muistaa kuinka ihmeteltiin 
mitä varten kaikenlaisia nahkoja isän verstaaseen 
kuljeteltiin, kunnes iän karttuessa huomasi, että työ
tähän se onkin kaikenlainen ripusteleminen ja venyt- 
teleminen, Isä Hinkka oli tunnettu hyvin valmiste
tuista nahoista ja tässä »kisällinä» perheen verstaassa 
tuli sitten hankituksi ammattitaito ja salaisuudet. 
Yhdessä sitten ikään kuin nykyaikaistettuna perhe- 
yhtiönä ammattia harjoitettiin joka turvasi silloisissa 
oloissa tyydyttävän toimeentulon. Työ vaati pitkäjän
nitteisyyttä. Valmistusprosessi »raakanahasta» kesti 
monta kuukautta, seurasi liotusvaiheet, joissa nahkat 
saivat luovuttaa karvapeitteensä. Sen jälkeen seurasi 
siivoukset ja muut toimenpiteet, jonka jälkeen park- 
kivedessä lopullisesti nahat valmistuivat. Kaikki työ
vaiheet täytyi suorittaa erittäin huolellisesti. Pieni
kin virhe saattoi pilata kaiken ja tähän ei ollut varaa. 
Silloinkaan ei ajateltu miten taitava mies nahkuri 
loppujenlopuksi oli, niinkuin nykyaikanakaan ei aina 
huomata miten kukin omalla työpanoksellaan edes
auttaa kehityksen kulkua eteenpäin. Nyt puhutusta 
nahkurintaidosta riippui miten hyviä »pieksuja» sil
loin sai jalkaansa vetää ja lapikasta lattiaan lyödä.

Monta ammattia on hävinnyt teollistamisen myötä, 
niin on nahkuritkin kyläkuvista kaikonneet. Muistot 
vain jääneet, mutta näiden muistelojen mukana nou
see Iivari Hinkan jalka kepeästi vaarin askareita 
suorittaessaan.
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Kiliin Voima Oy:n Kiliinkosken 
uuden vesivoimalaitoksen 
rakennusvaiheita vv. 1970—72
1. Tunnelin suulla Metterinjärven läheisyydessä ole
van koneaseman maansiirto- ja louhintatyöt aloitet
tiin joulukuussa 1970. Kallion avolouhintaa oli suori
tettava 6000 m3 ja tunnelin louhintaa 9000 m3.
2. Iso-Vuolteen rannasta Metterinjärveen louhitun 
kalliotunnelin korkeus on n. 4,5 m, poikkileikkaus 20 
m2 ja pituus 470 m. Vesi tulee liikkumaan tunnelissa 
1 metrin nopeudella sekunnissa.
3. Huhtikuussa 1971 pystytettiin nosturi koneaseman 
rakentamista varten. Alakanava on valmis ja Mette- 
rinjärven rannassa oleva työpato estää veden pääsyn 
alakanavaan.
4. Turpiinin spiraalin asennus alkamassa heinäkuus
sa 1971. Turpiinin yhdistää kalliotunneliin 36 m pitkä 
ja halkaisijaltaan 3,25 m suuruinen teräsputki. Putken 
ja turpiinin välissä on läppäventtiili, jolla veden tulo 
turpiiniin avataan ja suljetaan.
5. Koneasema valmiina. Seinustalla on 6,3/45 kV 5 
MVA muuntaja, jolla generaattorin jännite muunne
taan 45 kV jännitteeksi sekä 20/45 kV 5 MVA verkos- 
tomuuntaja. Etualalla on 45 kV kytkinlaitos, josta 45 
kV johdot lähtevät Alavudelle, Virroille ja Ähtäriin.
6. Koneasema alavirran puolelta nähtynä syyskuussa 
1972. Generaattori alkoi tuottaa sähköenergiaa 22. 3. 
1972. Putouskorkeus laitoksessa on 23 m ja vesimäärä 
20 m3/sek. Huipputeho on 4,5 MW ja energia keski
määräisenä vesivuotena 16 milj. kilovvattituntia. 
Kuvat Reino Haapaniemi



EINO AHO
Koonnut ja lyhentänyt Sylvi Ylä-Soini

Vanhojen isäntien kaupunki- ja markkinamatkoista

Mennyttä aikaa muistelen niin mielelläni vielä.
Moni armas tähtönen minulle vilkkuu siellä.

Viime sataluvun loppukymmenillä Kuurilan talon 
vanha isäntä möi yhtiölle suuret metsäalueet. Hän sai 
paljon senaikaista rahaa. Hän oli rehevä, kun oli pal
jon paperirahaa. Kuskipoika ajoi hurjapäistä hevosta 
ja isäntä kylvi reestä paperirahaa Tulijoenperän köy
hille. Kerran hän meni naapuriin ja kysyi: »Oletko 
sinä rikas vai köyhä?» Naapuri vastasi: »Rikas.» Isän
tä sanoi: »Et sinä vielä ole rikas, mutta minä teen 
sinusta rikkaan» ja antoi hänelle paperirahoja koura- 
kaupalla.

Kuurila teki myös kaupunkimatkoja Tampereelle 
ja Vaasaan. Kerran Vaasassa käydessään hän meni 
liikkeeseen, jossa hänet ennestään tunnettiin rik
kaaksi Kuurilan isännäksi Virroilta. Liikkeessä oltiin 
kohteliaita ja pyydettiin istumaan ja valehtelemaan. 
Isäntä sanoi hätäisesti: »En nyt kerkiä istumaan, 
kun satamaan on tullut suuria ulkomaan laivoja, joita 
täytyy mennä katsomaan.» Myyjä tuumaili, että olisi 
hänenkin mukava ne nähdä ja lähti kiireesti Kuurilan 
jälkeen. Satamassa ei ollut yhtään laivaa eikä rikasta 
Kuurilaa.

Kerran lähtivät Ala- ja Ylä-Lahden vaarit hevosella 
Vaasaan viinaa ym. hakemaan. Ostivat isot lekkerit 
kotiin vietäviksi ja pulloja matkaevääksi. Ryypättiin 
ja kehuttiin hevosia. Välillä huudettiin. Tällainen käy
tös ärsytti jäljessä ajavia miehiä ja he huusivat: »Me 
oomma pohojalaasia ja annamme virtolaasille vaikka 
selekähän!» Vaarit tuumasivat, ettei tuollainen huuto 
meille oikein sovi. Pysäyttivät hevoset. Pohjalaisten 
reestä hyppäsi mies Ala-Lahden vaarin eteen. Vaari 
kysyi: »Kumpi meistä ensin lyö?» mutta samalla vaa
ria hivautettiin ja hän huomasi olevansa lumipöy-

kyssä. Rytäkän jälkeen Ylä-Lahden vaari sanoi kave
rilleen: »Put, put ikkään perkele, minä en kysynyk- 
kään kumpi ensin lyö, vedin kohta kun yletyin.» 
Tämä samainen vaari oli pieni ja vanhanakin vielä 
hyvin notkea mies.

Muistelen hiukan sitä aikaa, kun kansakoulu saa
tiin Ikkalankylään. Ensimmäiset kolme vuotta koulu 
oli Heikkolan talossa. Samaan aikaan uusi kansa
koulu rakennettiin Heinosen mäkeen. Multalan vel
jekset Santeri ja Eetu olivat mestareina, kun koulua 
tehtiin. Syksyllä neljännen lukuvuoden alkaessa muu
tettiin uuteen kouluun. Tenavat kantoivat lamput, 
kartat, kuvataulut ym. sellaiset tavarat, jotka kan
taen voi tuoda. Uunien pesiin tehtiin tulet, mutta savu 
meni ulos samaa tietä kuin muuraritkin olivat men
neet. Savu kirveli silmiä. Opettaja käski isompien poi
kien hakata turvonneet akkunat auki, jotta saatiin 
raitista ilmaa sisälle. Siviä Pylkäs oli nuori tullessaan 
Ikkalaan opettajaksi. Samoihin aikoihin rakennettiin 
Lahdenkylän työväenyhdistyksen talo. Opettaja Pyl
käs sanoikin meille oppilaille, että pian Papinlahden 
männiköstä alkaa valo loistaa. Ala-Lahden isännällä 
oli kolme riihtä. Häneltä saatiin ostaa yksi riihi, josta 
työväentalo rakennettiin nykyiselle paikalleen. Saa
tiin vielä Lahden talojen yhteinen mylly, josta raken
nettiin ravintola- (puhvetti) puoli. Isännät eivät osan
neet hinnoittaa myllyä, niin ostajat sanoivat, että 
saatte tulla kerran ilmaiseksi iltamiin. Kerran sitten 
isännät päättivät mennä istumaan myllyn hintaa työ
väentalolle. Lähtiessään ottivat ryypyt aikamoiset. 
Tullessaan talolle ei heitä aiottu laskea sisälle, kun 
olivat humalassa. Ala-Lahti sanoi: »Jumalauta, kyllä 
minä myllyyn tulen.» Istuivat hiljaa koko illan.

Rippikoulun kävin Virroilla. Matka kuljettiin jal
kaisin. Vain yhdellä Killinkosken pojalla oli polku-
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ANTTI KOTIAHO

Käynti kunnantalolla
Siinähän se seistä törröttää arvoisellaan mäellä, 

keskellä kirkonkylää, kunnantalo. Siinä lukee mustin 
kirjaimin: Virtain kunnantoimisto. Eipä talo päälli
sin puolin kaksinaiselta näytä. On se parempiakin 
päiviä nähnyt. Mitä, jos poiketaan pirttiin. Katsotaan, 
mitä tämä kunnan päämaja sisältää.

Tuosta ovesta sinne pääsee. Tämäpä vasta eteinen. 
Ei tätä oikein odotusaulaksi voi sanoa. Mistä nyt 
mieleen juolahti kuva raastuvan porstuasta? Onhan 
täällä penkki ja pöytä, jolla on tuhkakuppi. Kaikki 
välttämätöntä. Tuosta kai pääsee varsinaiseen toimis
toon. Tämä se on, se varsinainen kunnantupa! Tyt
töjä juoksee kuin tulipalokiireessä. Iso huone on pan
tu täyteen kaappeja ja pöytiä. Tuossa on keskus, kos
kapa se noin kovasti soi ja tyttö jatkuvasti haloota 
huutaa. Tämän oven takana on varmaan kunnan- 
tirehtöörin työverstas, on se niin kiireisen näköinen 
ovi. Oven pielessä palaa punainen valo.

Taisi tulla juotua kahvia liikaa kuppilassa. On sel
lainen olo. Eikö täältä jostain löydy mukavuuslaitos
kin? Mennään takaisin samaa reittiä. Rakennustoi
miston ulko-ovi. Poiketaan siihenkin paikkaan. Johan 
on jyrkät portaat! Tälläisetkö ne hierarkian portaat 
ovat. Onneksi jalat kantaa. Hämärä on paikka. Ei 
nämä huoneet täällä ullakolla ole aina olleet — jäl
keenpäin on tehty. Kattohirretkin näkyy. Missä se 
pikkuhuone on? Hätä kai se näillekin tulee kesken 
työpuuhien. Tuossa on rakennustoimisto ja maata
loustoimisto, samassa huoneessa. No pitää sitä maata
louttakin rakentaa. Miesvaltaista näkyy tämä kerros

pyörä. Mieluisana muistan ajan, kun olen Lahden 
kirkkoveneellä matkustanut kirkkoon. Se oli Tois
veden suurin vene. Se oli rakennettu Ylä-Lahden »rii
hen röydän alla ja mestarina on ollut Ylä-Lahden 
isäntä. Se oli sisältä valkoisella öljymaalilla maalattu. 
Airoparien lukumäärää en enää muista. Kun vene 
uutena vietiin Hirvelän rantaan, niin kutsuttiin kylän 
voimakkaimmat miehet sitä kantamaan. Veneen perä- 
tuhdolla, kunniapaikalla istui venemestari.

Myöhemmin venekoppeli rikkoutui ja jäät särkivät 
sen. Helsingistä tulivat miehet, jotka olisivat ostaneet 
veneen Seurasaaren ulkomuseoon. He ostivat Ikkalan 
veneen, joka oli samanlainen, mutta hiukan pienempi. 
Myöhemmin oli sanomalehdessä uutinen, jossa ker
rottiin helsinkiläisten koettelevan Virroilta ostetun 
kirkkoveneen kulkua. Toissa kesänä katselin Seura- 
saaressa venettä, joka oli tervattu tummaksi. Alku
peräistä valkoista oli jätetty nimi Ikkala, Airoja, han- 
katappeja ja hankavitsoja oli paljon pois. Vene ei 
enää ollut entisen näköinen, kaunis ja valkoinen.

olevan. Ei niitä tyttölapsia tänne hämärään ole syytä 
laskeakaan, pelkäävät vielä. Tuosta menee raput alas. 
Nämä ovat jyrkät, ja kaidekin heiluu. Mitä? Nyt tul
tiin pihanpuolelle.

Jaaha, tuossa rakennuksessa on näköjään sosiaali
toimisto. Siellä osataan antaa neuvoja näistä ihmis
ten sosiaaliasioista. Ei tässä eteisessä näe mitään. 
No, tuossa ainakin on yksi ovi. Tyttöjä täälläkin on 
ja koneella nekin näkyvät kirjoittavan. Ei, enhän 
minä nyt oikeastaan kovin suurta apua tarvitse. Kyy- 
tirahat on kotiin. Ei näy täällä sitä helpotuksen huo
netta, jaa, että pihan puolella palotallilla. Sitähän 
minä, että kyllä nämä tytöt jotain neuvoa osaavat 
antaa suureen tai pieneen hätään. Miten se muka
vuuslaitos on palokunnan taloon pantu? Hyvä laitos 
tämä on, nykyaikainen. Palotalli on näköjään tätä 
kunnanmäen uusinta rakennustaidetta.

No niin, se siitä. Tuli asia toimitettua ja kunnan- 
tupaa vilkaistua. Kunnantoimisto. Pian tämäkin on 
kauppalantoimisto. Muutoksia varmaan tulee, aina
kin uusi nimikyltti kunnantuvan oven pieleen.

MIKKO YLINEN

Äidin muistolle
Liian varhain jäin orvoksi 
Sinusta, äitikulta.
En olisi antanut Sinua pois, 
en koskaan Sinusta luopunut ois’.

Meitä jäi monta lasta
Sinua kaipaamaan.
Nyt katselet taivahasta,
käyt vieläkin meitä huoltamaan.

Tunnen kuin kulkisin käsikkäin 
kanssasi, äiti, hellin ja voimakkain. 
Olet lähelläin.
Luoksesi saavun,
kun kuolema minutkin kutsuu.



★ *★★★★★ NUORET KYNÄILIJÄT *★*★★★★

SAMULI SAARINEN

Pilkkikilpailut

Koron Kauhut päättivät järjestää pilkkikilpailut 
Koronlahdella.

Kun kilpailut alkoivat, tulivat mukaan Seinäjoen 
Sisu, Vermaan Voima, Kantoperän Kunto ja Mesi- 
mäen Koho. Koron Kauhujen puheenjohtaja Eetu 
Törppö toivotti suurmestari Heikki Hasun tervetul
leeksi. Vaskuun vanha veteraani, oikea supermies, 
Kalle Votka tuli kunnioittamaan läsnäolollaan kil
pailuja.

Matti Vonkale sai mahtavan hauen. Mutta Heikki 
Hasu tempaisi niin lohen avannosta, että jää rutisi. 
Kilpailua hallitsi täysin Heikki Hasu. Kalojen yhtei
nen paino oli 102,5 kg. Vanha ukko pelästyi isoa kalaa 
niin, että melkein kuoli.

Mutta vielä oli palkintojenjako jäljellä. Tuomarit 
olivat Kalle Pöpi, Kustaa Törppö ja Kalle Votka. Kil
pailun jyry antoi Heikki Hasulle 10.000 mk. Matti 
Vonkale sai 1 mk:n, Kalle Votka 1 p:n ja muut sai 
turpiinsa kylätappelussa.

Koron nuorisoseuralla oli vielä tanssit, jossa oli 
kaikkien ihailema TOM JONES. — Sahtia oli 5.000 
litraa, mutta monet jäivät ilman. Sata mellakkapolii
sia oli vartioimassa ihmisten turvallisuutta. Väkeä oli 
paljon.

Kaikki muistavat vielä 100 vuotta nämä kilpailut, 
niin fantastiset ne olivat.

JUKKA MUTILA

Mielipiteitäni Suomen
puoluepolitiikasta

En minä maallikkona osaa paljonkaan sanoa, onko 
tämä viimeisen eduskunnan voimasuhde oikea. Mutta 
sen olen kyllä huomannut, että he osasivat olla asiois
ta eri mieltä. Ja voin olla varma, että tämän entisen 
eduskunnan aikana, olisipa hallituksen kokoonpano 
ollut mikä tahansa, se olisi ollut hätää kärsimässä.

Ja sitten puolueisiin:
SDP: »Ei, me emme voi antaa tuloerojen vaatimia 

maataloustuotteiden korotuksia!»

KOK: »Ehei pojat, tuo rahasumma ei kuulu teol
lisuustyöntekijöille tai maataloustuottajille. Johta
jille, johtajille!»

SKDL: »Pojat, pojat! Mitäs te oikein meinaatte? 
Ahaa, tehän meinaatte aivan kauheita! Emme suostu. 
Pojat lähdetään.»

KESK: »MTK ja me olemme sitä mieltä, että rahaa 
maataloustuottajille ja paljon!»

SMP: »Kansa vaatii! Kansa vaatii! Kansa vaatii! ...»
RKP: »Me emme suostu mihinkään, ellei rahat tule 

kalastajille.»
LKP: »Olemme keskustapuolueen kanssa asiasta 

samaa mieltä.»
SKrL: »Uskonnon opetus koulussa on säilytettävä. 
Rahat uskonnonopetuksen hyväksi!»

TPSL: »Me nousemme! Me nousemme! ...»
PRESIDENTTI: »Pikku pojat, nyt mä pistän edus

kunnan kumohon!»
Ja niinpä taasen alettiin vaalitentit televisiossa. Ja 

niin toinen pääsi toistaan syyttämään.

ULLA-RIITTA SAIKKONEN

Nälkä
Kuka on tuo musta, laiha,
vain päällä pieni paita?
Nälkä. Joku kuiskaa sen korvaani...
Se voimistuu ... voimistuu ... VOIMISTUU ! !

Nälkä. Tuo pieni sana joka merkitsee niin paljon, 
tuli mieleeni tuosta pienestä olennosta 
joka istuu hiljaa riisikuppi kädessä.

Hän ei edes itke!! Kärpäset surisevat... 
ne tunkeutuvat nenään ... silmiin! ! ! Hirveää! !

Mikseivät ihmiset auta! ! He kulkevat vain 
konemaisesti ohi. Ajattelevat itseään. Kauneutta? 
Ehkä.

Tämä saa ihonne pehmeäksi... Bellavita ... 
hoitaa ihonne terveyttä ... olen aina käyttänyt... 
naisen kauniille silmille Arcancil...!

Joku pistää pilkaksi... »Lähetetään kärpäslätkiä 
niin ei itikat syö!» Ha-ha!

Kukaan ei ajattele tuota pientä ihmistä, 
jolla on riisikuppi ja nälkä.
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KEIJO ALA-KURKI

Sukset
Sukset suristen rohisten hangella luistaa,
risukkohon rahisten mäkeä vinhassa lennossa laskee. 
Kilpaladulla viimannopeasti kiitää.
Mäessä pujotellen ja saksaellen pyörien alas tulee. 
Suojalla naristen pökkien nenällensä putoo.

MARITA SAARI

Mehiläinen
Jos minä öisin mehiläinen, 
pörisevä suriseva pörriäinen, 
minä pistäisin ihmisiä takamuksiin 
ja tekisin suuren pesän.
Päivän murheista välittäisi en, 
minä hunajaa keräisin 
ja talvet nukkuisin pesässäni, 
jalat sängystä roikkuen.

RAIMO JUVAKKA

Nuori hiihtäjä
Otan sukset seinältä 
vedän ne jalkaan.
Menee väärään, 
vaihdan ne.
Lähden hiihtämään, 
kaadun.
Nousen ylös, 
jatkan matkaa.

Haparoin,
tuskin pysyn pystyssä. 
On alamäki, 
lasken ja kaadun.
Lähden kotiin.
Itkien.
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RITVA TUOMINEN LEA KORONEN

POP
LAPSENVAHTINA

Jukka Gustafson, Jim Pembroke, Pekka Pohjola ja 
Ronnie Österberg. He kaikki ovat yksinäänkin hyviä 
pop-muusikkoja, ja kun he soittavat yhdessä on mu
siikki aivan fantastista. Se on musiikkia, jota kuun
nellessa todella nauttii elämästä. Tämä yhtye on 
Wigwam, kuten varmaan kaikki tietävät.

Wigwam tulee menestymään... 
yhtyeellä on kaikki mahdollisuudet...
Wigwam Amerikan kiertueelle...
Wigwam USA:n Top sataan?
Tämä fantastinen ennustus oli vaikutusvaltaisessa 
Record World -lehdessä. Myös monet muut pop-alan 
suurlehdet ovat antaneet vastaavanlaisia arvosteluja. 
Mielestäni nämä arvostelut ovat osuneet kohdalleen, 
sillä Wigwam on todella hyvä.

Aavistelen, että monet kirjoittavat CCR:stä ja 
muista ulkomaisista huipuista, ja sen vuoksi valitsin 
juuri suomalaisen »bändin». Pitäähän sitä suomalais
takin kannattaa, eikä kaikki suomalaiset ole huonoja, 
poikkeuksiakin on kuten tuo Wigwam, joka on todella 
vetävä.

Tasavallan Presidentti on myös kova nimi suoma
laisilla pop-musiikkimarkkinoilla. Useasti tai melkein 
aina sanotaan, että »Pressa» olisi paras, mutta ei ole.

Itse olen kuunnellut hyvin paljon kummankin mu
siikkia ja tulos on, että Wigwam soittaa paremmin.

Olen käynyt katsomassa kumpaakin, kun he ovat 
esiintyneet ja sama on tulos sielläkin. Wigwamin 
esiintyessä yleisöllä todella svengasi. Kun taas »Pres- 
san» esiintyessä kaikki vain seisoi paikallaan, sillä 
heidän musiikkinsa ei pystynyt samaan kuin Wig- 
wamin.

Wigwamilla on kolme hyvää säveltäjää, nimittäin 
Jukka Gustafson, Jim Pembroke ja Pekka Pohjola. 
Heidän rumpalilta Ronnie Österbergiltä on usein 
kysytty, miksei hän sävellä. Vastaus on ollut ytime
käs ja totuudenmukainen: »Wigwamilla on jo kolme 
todella loistavaa säveltäjää. Neljättä ei enää tarvita.»

Näitä omia sävellyksiä Wigwam sitten esittelee ylei
sölle ja yleisö hullaantuu.

Wigwam on todella paras.

Olin aina luullut lapsenvahtina olemista hauskaksi 
ja jännittäväksi hommaksi, mutta kun sain koke
musta, niin olen asiasta eri mieltä. Jännitystä siitä 
ei kyllä puutu, kun saa olla sydän kurkussa ja pelätä, 
koska holhottava putoaa tuolilta tai kaataa pöydän 
päälleen. Hauskuus sensijaan on poissa siitä työstä.

Olin naapurissani katsomassa pienen perään, joka 
oli pienestä koostaan ja vähäisestä kahden vuoden 
iästään huolimatta sinnikäs pahanteossa. Minulla oli 
täysi työllisyys juosta hänen perässään ja kieltää 
alinomaa jostakin päättömästä kiusan tekoyrityk- 
sestä.

Tämä pojan vesseli ei minua hyvin tuntenut ja oli 
senverran ujo, etten saanut häntä innostumaan mi
hinkään leikkiin ja puhumaan hän ei myöskään sovin
nolla suostunut.

Televisio oli kiinnostavin kapine ja sen hän osasi 
avata ja sulkea. Olin varma, että ellen saa häntä pois 
siitä huoneesta, jossa »töllö» oli, niin hän rikkoo sen 
ja asia tulee minun syykseni. Vihdoin sain houkut
telemalla ja vikittelemällä hänet katsomaan trakto
ria.

Yritin keksiä kaikenlaisia leikkejä ja puhua muka
via, mutta ipana ei puhunut mitään. Arvasin, että 
hän ei osaa puhua vielä yhtään ja siksi hän nyt kaik
kein vähiten minulle ajatuksiaan sanoisi.

Kuulin eteisestä rapinaa ja ihan niin kuin arvasin, 
kissa oli tehnyt asiansa matolle. Po jän vesseli syöksyi 
sinne, ja minä viivana perässä. Laitoin kissan ulos 
ja siivotessani sen tekemää sotkua, poika hoki vie
ressä: »Äp-äp-ää.»

Hetken päästä hän alkoi tyhjentää komeroa ja 
minä keksin kaikki traktorista mitä osasin, että sain 
hänet pois pahanteosta. Käskin hänen tulla katso
maan satukirjasta traktorin kuvaa. Silloin hän kaa
tui mattoon ja jo alkoi ääntä kuulua. Olin helisemässä 
ja nyt vasta työ alkoi. Lauloin joka ikisen laulun mitä 
ikinä osasin. Puhuin televisiosta ja traktorista ja yri
tin puhaltaa pojan leukaan, joka oli osunut tuoliin. 
Ainakin varttitunnin lepyttelin ja lauloin vuorotellen, 
kunnes poju vihdoin lakkasi ulvomasta. Hän meni 
kamarin nurkkaan ja sieltä hän mulkoili minua kuin 
murhamiestä, luuli kai minun aiheuttaneen kuhmun 
leukaansa.

Olin iloinen, kun talonväki kotiutui ja sain jättää 
pahasti lellityn vekaran heidän huostaansa. Sain vielä 
hintaakin siitä työstä ja päätin, etten ainakaan 
vapaaehtoisesti mene »lapsenammaksi».
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Helvetinkolu, jonka n. vuonna 1885 oli valokuvannut ylioppilas I. K. Inha Virroilta. Hän oli kuljettanut 
sinne suuren ja painavan valokuvauskoneensa, jolla lasilevylle otettiin 23 x 17 cm2 suuruisia kuvia. Valo
kuvia ei siihen aikaan osattu suurentaa eikä pienentää. Kuvassa alhaalla ylioppilaat Väinö Vallin ja Jukka 
Törnqvist, myöhemmin prof. Voionmaa ja kouluneuvos J. A. Tarjanne. Ylioppilaslakkia käytettiin — kellä 
sellainen oli — silloin ja vielä paljon myöhemminkin melkein ainoana kesäpäähineenä.
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LIISA VALLI

VANHOISTA VIRTOLAISISTA RUOKAILU
TAVOISTA JA VÄHÄN MUUSTAKIN

Isäni, Antti Korhosen kertoman ja muistiinpanojen 
mukaan

Noin 80—100 vuotta ajassa taaksepäin maalaista
loissa naisten talviaikaiset työt oli rajoitettu jotakuin
kin tarkkaan navetta- ja sisäaskareisiin eikä mistään 
ulkotöistä ollut puhettakaan. Sanontakin kuului: Mik
keliltä nauriit kuoppaan ja ämmät pirttiin.» Talois
sa, joissa naispalvelijoita tarvittiin, pestattiin piiat jo 
syyskesällä seuraavaksi palveluskaudeksi, joka alkoi 
marraskuun alussa. Jos sitten sattui palvelijalle 
talosta muutto toiseen paikkaan, kyyditsi hän lam
paansa (1—2 kpl) sinne uuteen palveluspaikkaan 
mikkelimaanantaina. Tämä poikkeuksetta kuului pes- 
taussopimukseen, että talon lampaiden yhteydessä 
ruokittiin piian lampaat ja lisäksi vielä pantiin kappa 
pellavaa kasvamaan talon peltoon. Rahapalkka lie
nee ollut 30—50 markkaa vuodessa, vielä vanhempina 
aikoina se on ollut 3—5 markkaa vuodessa.

Syystalvi kului tavallisin navetta-askarein ja sisä
töinä pääasiana oli kehrääminen ja usein verimakka- 
roiden teko, joita syötiin paljon ja aineita oli run
saasti joista niitä valmistettiin. Joulun lähestyessä oli 
suuret valmistelut. Hapanta ruisleipääkin (joulun- 
alusleivät) leivottiin niin runsaasti, että niitä riitti 
aina tammi—helmikuulle asti. Lähimpänä joulua teh
tiin varilimput ja ohrahiivaleivät, kinkkujen ja mui
den lihojen palvaamiset ja lopuksi tehtiin suursii
voukset.

Joulu tuli runsaine ruokineen. Jouluaaton päivälli
nen, joka syötiin saunan jälkeen kun ensin oli pulla- 
kahvi juotu, oli yleensä peruna- ja lanttulaatikko, 
kokonainen kinkku ja myös raavaslihaa ja rasva- 
soosi, riisipuuro ja rusinasoppa. Kun kinkku oli tuotu 
pöytään, se jätettiin siihen kaikiksi joulunpyhiksi ja 
myös raavaslihaa, tavallisesti lehmän reisi. Siitä sai 
leikata ken halusi ja milloin vain aterian väliajoilla
kin.

Loppiaisen jälkeen laskettiin viikottaiset ajanjak
sot seuraavasti joulusta lähtien: Heikki neljännellä, 
Paavali viidennellä, kynttilä kuudennella, kynttilästä 
kolme Mattiin, Matiaasta neljä Mariaan, Mariasta 
puolikuudetta Vappuun. Vanhemmilla ajoilla lienee 
lukutaitokin useilla ollut vähän heikonlaista ja al
manakan seuraaminen oli työlästä hommaa, mutta 
edellä mainitun muistaen pysyi ajassa mukana ja se 
pitää paikkansa suurin piirtein vieläkin. Tänä pitkänä 
talvikautena ei ruokavaliokaan ollut kovin monipuo
linen. Maitoa yleensä oli kovin niukasti talvisaikaan, 
sillä lehmien paras lypsy kausi järjestettiin kesäkau
deksi.

Arkipäivän aamiainen oli kokoperunat, suolakala 
ja soosi, johon vaan kastettiin perunaa useampikin

samaan kuppiin. Päivälliseksi perunasoppa »makkara-
soppa» päävelli, limppisoppa j.n.e. vaihtelivat vuorol
laan ja keskiviikkoisin oli voita. Illallisella oli suola-
kala, ohra- tai ruisvelli tai puuro, jossa oli vähän
voita silmänä. Leipää oli aina joka aterialla. Silloin
tällöin oli myös hernerokka tai lanttupuuro.

Vaihtelua yritettiin järjestää monin tavoin, joskus 
imeläropsu, juomana kalja tai varihapan. Kaikki tar
veaineet olivat kotoista tuotetta. Vihanneksien kasva
tus rajoittui vain perunaan, lanttuun ja nauriiseen.

Sunnuntaiaterioihin kuului voi aamiais- ja päiväl
lispöytään, melkein poikkeuksetta päivälliseksi oli 
ohraryynivelli.

Kuten edelläolevasta näkyy oli talviaikainen ruoka 
happohäiriöitä potevalle henkilölle sopimatonta. Mo
net saivat närästämisoireita, jota nimitettiin sydän
taudiksi, joka johti ennenaikaiseen kuolemaan, kun 
lääkäriäkään ei ollut kuin kaupungissa, johon oli pit
kät matkat ja huonot kulkuyhteydet. Kesäaikaiseen 
ruokavalioon saatiin parannusta sikäli, että maitoa 
oli nyt runsaammin vaikka siitä kerma lusikalla kuo- 
rittiinkin, josta voi kirnuttiin. Olihan se alasmaito 
ja kirnupiimä parempi kuin kalja ja varihapan. Ka
laa saatiin kesäisin, joten kalakeittoa oli usein tar
jolla ja suolakalanakin se oli maukkaampaa kuin jo 
kauan suolassa olleet. Koko kesä aina aamiaisella 
syötiin viiliä ja talkkunaa ja sitä tehtiin suuriin kup
peihin. Kevättalvella oli saunassa palvattu lihoja, joi
ta syötiin koko kesä.

Lopuksi senaikaisia ruokien valmistusohjeita nyky
ajan ruoanlaittajille: f

Verimakkara: syömä: verta, vettä, suolaa, karkeita 
vehnäjauhoja (sipulia). Puhdistetut suolet täytetään f
syömällä. Paistetaan uunissa niin kauan kuin se tai
vuttamalla katkeaa.

Makkarakeitto: Makkarapalat keitetään vedessä, 
joukossa sianlihan palasia. Keitettyjä, kuorittuja ja 
paloiteltuja perunoita pannaan joukkoon. Liemeksi >
maito, jota pannaan vähän. Maustetaan suolalla. |

Päävelli: Lampaan pää ja jalat kuivataan uunissa 
varpujen päällä (karvat on poistettu). Keitetään kyp
säksi, luut erotetaan pois. Joukkoon pannaan keitet
tyjä perunoita ja ohraryynejä. Maustetaan suolalla.

Tappajaissoppa: Teurastuksen sivutuotteista teu- I
rastuspäivänä valmistettu lihakeitto perunoiden kera.

Räätikäsrokka: Keitetään hernekeitto, johon jouk
koon pannaan räätikänlohkoja, jotka kypsyvät siellä.
Suurustetaan ohrajauhoilla paksuhkoksi. Tarjotaan |
maidon kera.

Varihapan: Kaljan imellystä laimennetaan kiehu
valla vedellä, juodaan. |
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Nykyaikaista sahateollisuutta

POHJAN SAHA OY

Jäminkipohja puh. 2722 — 2754

Ostaa sahatukkeja päivän hintoihin

sekä

myy sahatuotteitaan

Piiriesimiehet: Pentti Kytölä 
Antti Pitkänen 
Eero Latoneva 
Olavi Rantanen

Virrat
Ruovesi
Tampere
Pälkäne

puh.
puh.
puh.
nuh.

934-55269
934-2764
931-45440
936-2058



on
muuten

nistäluRea

AAMULEHTI



HÄMEEN KULJETUS OY

Virrat puh. 55491

HYVÄÄ JOULUA 
JA ONNELLISTA 
UUTTA VUOTTA

VALMET
TRAKTORIMYYNTI

Virrat puh. 55197

Huolto puh. 55118

AINA NUOREKAS

PARTURI - KAMPAAMO 
KANERVA

Virrat puh. 55114

Kokemukseen ja asiantuntemukseen 
perustuvaa palvelua

TARJ ANNE-TALOSSA

VIRTAIN
AUTO Virrat 

puh. 55427

— AUTOMYYNTI

— KORJAAMO

— VARAOSAT

— MAALAAMO

VIRTAIN

SÄÄSTÖPANKKI



i:
i

TOIVOTAMME ASIAKKAILLEMME 
HYVÄÄ JOULUA 

JA
MENESTYKSELLISTÄ UUTTA VUOTTA

KANSALLIS-OSAKE-PANKKI POHJOISMAIDEN YHDYSPANKKI OY
Virrat

UUSI TRI-STABIL JOUSITUS 
ENEMMÄN VOIMAA 
ENEMMÄN TURVALLISUUTTA HAUSKAA JOULUA JA

ONNELLISTA

UUTTA VUOTTA

Uusi Opel Rekord II
Tulkaa nyt tutustumaan autonrakennus- 
taidon uuteen sukupolveen. Opel Rekord II

odottaa GM-liikkeessä.

VIRTAIN TB-HUOLTO
J. JOKINEN 

Virrat puh. 55460

SALMEN BAARI TB:LLÄ
HYVÄÄ JOULUA

KIITOS KULUNEESTA VUODESTA 
ONNEA UUDELLE VUODELLE

Toisveden Auto
Virrat puh .55465

JOULULAHJAVIHJEET
ÄIDILLE:

Carmen-lämpörullat -fr AEG-hiustenkuivaajat 
■fa BBC-kotitalouskoneet

ISÄLLE:
■fr Braun- ja Philips-partakoneet
■fr Nivico-nauhurit, radiot, levysoittimet

///HANKKIJA
Virrat puh. vaihde 55445



Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 
toivottaa asiakkailleen

Virrat puh. 55260 — Alavus puh. 20129

VIRTAIN PUUNJALOSTUS
VELJ. VIRTANEN 

Puh. 55323
TILAUKSESTA ALAN TUOTTEITA 
Varastossamme kaikki rakennelevyt

SEKATAVARAKAUPPA 
EERO LEHTOVAARA

Liedenpohja puh. 56115

HYVÄÄ JOULUA
asiakkailleen ja jälleenmyyjilleen toivottaa

HEIKKI SUNTILA
Virrat puh. 55294

VIRTAIN PESULA
Puh. 55417

HYVÄÄ JOULUA JA 
ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

TAVARATALO KOSKINEN
Virrat puh. 55301 ja 55336

VIRTAIN OPTIIKKA
Nurmisen liiketalo 
Virrat puh. 55492

ERKKI JOUTSENJÄRVI 
SEKATAVARAKAUPPA

Kurjenkylä puh. 59754 
AINA EDULLISIA TARJOUKSIA

VIRTAIN LINJA-AUTOASEMA
RAVINTOLA puh. 55542 

MATKAHUOLTO puh. 55541 
RUOKALA SAMPO puh. 55374

VIRTAIN LINJA-AUTOASEMAN

PARTURI - KAMPAAMO
RIITTA KORO — HELENA KALLIO 

Virrat puh. 55552

RAKENNUSLIIKE 
JUNNIKKALA & SIHVONEN

Virrat puh. 55744

HYVÄÄ JOULUA JA 
ONNELLISTA UUTTA VUOTTA 

TOIVOTAMME ASIAKKAILLEMME

VIRTAIN TAPETTI JA VÄRI
Puh. 934-55547

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta

VIRTAIN PAPERILIIKE JA 
KEMIKALIO

TERTTU LETONMÄKI 
Virrat puh. 55398

HYVÄÄ JOULUA JA 
ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

VÄÄNÄNEN & KUMPP. 
PUTKITYÖLIIKE
Virrat puh. 934-55155

• ÖLJYPOLTINHUOLTOLIIKE
• LVI-ASENNUKSET
• LVI-TARVIKEMYYNTI



KIITTÄEN HYVÄSTÄ 
YHTEISTYÖSTÄ 
TOIVOTAMME 
HYVÄÄ JOULUA JA 
ONNELLISTA 
UUTTA VUOTTA

VIRTAIN OSUUSPANKKI

AUTOKORJAAMO 
TAUNO MÄKINEN

PENTTI KANGASAHO 
SEKATAVARAKAUPPA

Kotala puh. 59919 Kotala puh. 59941

KYLLIKKI TAPANAINEN 
SEKATAVARAKAUPPA

VASKIVEDEN TALOUSKAUPPA
Vaskivesi puh. 56936 

MYYMÄLÄAUTO
Kurjenkylä puh. 59702 Eduksenne K-kaupasta

KELLOSEPÄNLIIKE 
T. N, YKS-PETÄJÄ

Virrat puh. 55120 RAKENNUSTOIMISTO
PENTTI RAISKI & KUMPP.

VIRTAIN TILITOIMISTO
Virrat puh. 55505

VALOKOPIOPALVELU

Virrat puh. 55251

VIRTAIN OSUUSMEIJERI
Virrat

Puh. 55144

RADIO- TV- KOTITALOUSKONE- 
SÄHKÖTARVIKEMYYNTI

HUOLTO:
LUXOR — SUOMEN SIEMENS 

GRUNDIG

KODINPISTELIIKE

VIRTAIN SÄHKÖHUOLTO
S. HARTTUNEN puh. 55451



KOKO PERHEEN VAATEHTIMOSTA
• MIELEISET JOULULAHJAT

• LÄMPÖISET TALVIASUSTEET
• EDULLISEEN HINTAAN

VAATETUSLIIKE E. TAMMINIEMI
Virrat puh. 55388

VIRTAIN VALOKUVAUSLIIKE
Virrat puh. 55106

HYVÄÄ JOULUA JA
ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

VALOKUVAAMO — KUVAVALMISTAMO VIRTAIN KEMIKALIKAUPPA
VALOKUVAUSTARVIKEKAUPPA Puh. 55108

VIRTAIN KEHRÄÄMÖ VIRTAIN AUTOKOULU
Om. ARVO VEHNIÄ

Puh. 55164 • Virrat puh. 55359

SULO KORPINEN PALA-KULMA
Virrat puh. 55379 KUNNILA

AUTOPELTIEN KORJAUSTA JA MAALAUSTA Virrat puh. 55487

HATTU ASU HYVÄÄ JOULUA asiakkailleen toivottaa

MODISTI ESTERI NIEMINEN puh. 55258 
Virrat As. Oy Virtain Rantatie B, II kerros

LENINKILIIKE JA OMPELIMO
ALAN ERIKOISLIIKE

Muodikkaiden hattujen valmistusta AINO RANTANEN
Hyvä valikoima lakki- ja kaulusturkiksia Virrat puh. 55459

KENKÄKAUPPA JA -KORJAAMO
ESKO TÖYRYVUO

KONETARVIKE
Virrat puh. 55210

Virrat puh. 55432
SUOMENSELÄN AUTO

Virrat puh. 55420



VIRTAIN APTEEKKI
Virrat puh. 55306

VAATETTA KOKO PERHEELLE

KILUN VAATETUSLIIKE
H. SIPILÄ

HARJUN SEMENTTIVALIMO Killinkoski puh. 934-50032
Virrat puh. 56419

KILLINKOSKEN APTEEKKI
KILLINKOSKEN AUTO OY

SHELL-HUOLTO

Killinkoski puh. 50035 Myymälä ja huolto puh. Killinkoski 50042 
Korjaamo puh. Killinkoski 50081

TOIVO MÄKINEN 
SEKATAVARAKAUPPA

PARTURI - KAMPAAMO
EILA HÖMMÖ

Killinkoski puh. 50066 Killinkoski puh. 50077

HALPA-AITTA VIRTAIN KUMIKORJAAMO
Killinkoski puh. 50132 Virrat puh. 55207

SIMO YLÄ-SOINI 
SEKATAVARAKAUPPA

ESKO SAARIMÄEN 
AUTOKORJAAMO

Toisvesi puh. 50098
Toisvesi puh. Killinkoski 50013 ARVA-TUULILASIHUOLTO

300 tuulilasia 70 eri automallille

LAPSENNE SIEVIKSI VAATETTAA SEKATAVARAKAUPPA
LASTENPUKIMO MINI-MUOTI MARJA KAIDESLAMPI

Virrat puh. 55442 Jäähdyspohja puh. 56715

Toivotamme asiakkaillemme
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta

T:MI HITSAUSPALVELU
MARTTI MÄNTYNEN

PUKUPISTE
JUNTUSEN VALOKUVAUSLIIKE

Virrat puh. 55203

Virrat puh. 55488

AUDI — MERCEDES BENZ — GM-HUOLTO 
HITSAUS- JA SORVAUSPALVELUA



TOIVOTAMME VIRTOLAISILLE HYVÄÄ JOULUA

VILJANMAAN KONEPAJA
Virrat

HENGEN PUHETTA 
KÄSIEN KAUTTA

TAIDETAKOMO
MIKKO Virrat puh. 934-55484

ÄAPSALO HYVÄÄ JOULUA JA 
ONNELLISTA 

UUTTA VUOTTA

HAUTAUSTOIMISTO JA 
KUKKAKAUPPA

P. N. JÄRVI 

Virrat puh. 55390

VIRTAIN MAANRAKENNUS
Virrat puh. 55248

KUKKA JA ASKARTELU

PEUKALOINEN
Om. RAILI NIEMINEN

SUORITAMME KAIKKIA
MAANRAKENNUSALAN TÖITÄ

Virrat puh. 55538

Kukkia — seppeleitä — askartelutarvikkeita

KIITTÄEN KULUNEESTA VUODESTA 
JA HYVÄÄ JOULUA JA 

ONNELLISTA UUTTA VUOTTA 
TOIVOTTAEN ASIAKKAILLEMME

VIRTAIN VARAOSA
Puh. 934-55264

VAINIONPÄÄN
SAHA

\_r_7
KAMPAAMO 

HILKKA KYTÖNIEMI Liedenpohja puh. 56139

Virrat puh. 55163

HYVÄ JOULUA JA 
ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

SÄÄSTÖHALLI
Virrat puh. 55748

MAATALOUSKONEKORJAAMO
M. V. TOMPERI

Liedenpohja Virrat puh. 934-56113

METALLITUOTE
T. YLÄ-MONONEN 

Siekkinen Virrat puh. 56319

Hitsaus-, sorvaus- ja korjaus palvelua 
Tilauksesta alan tuotteita

TOIVOTTAA HYVÄÄ JOULUA



mukavammin
sähköllä

TULI TÄYTETYKSI 
NELJÄNNESVUOSISATA.

Yhtiömme perustamisaikana 
25 vuotta sitten kulutettiin sähköä 
nykyisellä jakelualueellamme 
800.000 kWh vuodessa.
Tänä vuonna hankitaan tälle 
alueelle 50 milj. kWh.
Kasvu on ollut melkoinen, käyte
täänhän nyt n. 60 kertaa niin paljon 
kuin yhtiön perustamisen aikana.

KIITOS KULUTTAJILLEMME.
HE OVAT HUOMANNEET, ETTÄ 
MELKEIN KAIKEN VOI TEHDÄ 
MUKAVAMMIN SÄHKÖLLÄ.

KOILLIS-SATAKUNNAN 
SÄHKÖ Oy

34800 Virrat 
934-55225
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