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Nykyaikaista saiha teollisuutta

POHJAN SAHA OY
Jäiminkipohja puh. 27.22 — 2754

Ostaa sahatukkeja päivän, hintoihin 
sekä

myy sahatuotteitaan

Hankintapäällikkö Antti Pitkänen Ruovesi puh. 934/2764
Piiriesimiehet: Pentti Kytöiä Virrat puh. 984/55269

Jorma Perkiö Orivesi puh. 935/33632 
Eero Latoneva Tampere puh. 9311/630440 
Olavi Rantanen Pälkäne puh. 936/2058

Muoti- ja käsityöliike Kivistö
Virrat puh. 55166

Virtain ryijy ja kansallispuvut 
valmiina ja työtarpeina

KILLINKOSKEN APTEEKKI
Killiinteoslki puh. 50035

TOIVO MÄKINEN 
SEKATAVARAKAUPPA

Killinteoski puh. 50066

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta

HALPA-AITTA
Killinteoski puh. 50132

Vanha ja vakaa 
Virtain Osuuskauppa 
takaa
Onnistuneet ostot 
Tänäkin jouluna

Ensi jouluna teemme- 
kin kaupat väljem- 
missä tiloissa.

x^stokasJ^

palvelee
//{pistä

CENTRUM



Sokosmuoti
on uutta valinnanvaraa
Uutuuksissa on aina oma viehätyksensä. Sokosmuoti on 
asukokonaisuuksia ja valinnanvaraa. Erikokoisille. Luotet
tavaa ja tutkittua. Edulliseen hintaan. Sokosmuoti on uutta 
valinnanvaraa.

Kuvassa: Esa ulkoilutakki — melkein kuin turkki. 
100 % puuvillamolskia, tikkivuori. Värit: sininen ja 
ruskea.

Hinta 163:—

SOKOS
VIRTAIN KAUPPAKUNTA

KONETARVIKE

HYVÄÄ JOULUA JA
ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

TOIVOTAMME ASIAKKAILLEMME

VIRTAIN TAPETTI JA VÄRI
Puh. 934—55 547

Virrat puh. 55 432 VIRTAIN VALOKUVAUSLIIKE
Virrat puh. 55 106

Valokuvaamo — kuvavalmistamo 
valokuvaustarvlkekauppa

SIMO YLÄ-SOINI 
SEKATAVARAKAUPPA

Toisvesi puh. Killinkoski 50 013 RAKENNUSLIIKE

JUNNIKKALA & SIHVONEN
Toivotamme asiakkaillemme

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 
PUKUPISTE

JUNTUSEN VALOKUVAUSLIIKE
Virrat puh. 55 203

Virrat puh. 55 744



Kyllikki Mäkinen

JOULUN IHME
Taas ilmassa joulun henkäys leijaa 
pyhä Maria sylissään lastansa heijaa. 
Nyt sielumme täyttyi armosta herran 
min kansoille yössä soi lahjansa kerran

Oi ihmettä suurta ken ymmärtää voi 
kun yössä enkelten laulu soi.
Se viestin taivaasta maahan toi 
ja kansoille vapahduksen soi.

On lahjoista suurin tää taivaallinen 
ken saanut sen täällä osakseen on.
On herramme armo niin ihmeellinen 
kun syntisen vapaaksi ostanut on.

Sinä yhdy nyt kuoroon laulamaan 
sun virtesi viritä kiitokseen.
Kun laulu soi lapsosen kunniaa 
mi vapahduksen toi synnyin lahjanaan.

JOULURAUHAA

Kun soittaa joulurauhaa 
nuo kellot temppelin 
ja syttyy kynttiläiset 
nyt iltaan loistamaan.

Ne meille kertoo jälleen 
tuon viestin taivaisen. 
Kun kerran yössä Juudan 
tähti kirkas loisteli.

Nyt alla arjen kiireen 
kokea saamme sen 
sanoman suloisuuden 
ja rauhan ihanan.

Maa ylistystä laulaa 
Ja Herran kunniaa,



Piirros Anne Kellomäki

Virtain Joulu
1973

16. VUOSIKERTA

KUSTANTAJA Virtain Opettajayhdistys —
Virtain Seura

TOIMITUS Kirsti Perähuhta (vastaava),
Heikki Heikkilä (toimitussihtee
ri), Pauli Perähuhta (talouden
hoitaja), Esko Koivisto, Liisa 
Saikkonen, Anja Ylä-Soini

Virtain nainen, mies ja tyttönen 
kansallispuvussaan

Kuva Virtain Valokuvausliike
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Hyvät virtolaiset

Vuosikausia vireillä ollut kuntamuodon 
muutos on ovella.

Virtain kunnallishallinto maalaiskuntana 
päättyy ja uusi hallintovaihe kauppalana al
kaa. Jo pidemmän aikaa on tehty valmistele
via toimenpiteitä siirtymisestä kauppalakun- 
naksi. Kuntamuodon muutos tulee vaikutta
maan kunnallishallintoon sekä sitä tehostaen 
että alkuun myös talouteen vaikuttaen. Jou
dumme perustamaan uusia virkoja, rahatoi
miston täytyy olla toiminnassa tammikuun 
alussa ja myös tekninen toiminta tulee vaa
timaan uutta viranhaltijakuntaa.

Peruskouluun siirrytään vuoden 1975 syk
syllä, johon mennessä koulutoimen valtion
avut ovat nykyistä huomattavasti pienemmät. 
Tämä tulee rasittamaan puolentoista vuoden 
ajan kunnan taloutta melko voimakkaasti.

Näillä näkymillä voidaan kuitenkin olettaa, 
että me tulemme selviämään tästä ylimeno
kaudesta ilman veroäyrin hinnan nousua. 
Yleinen ilmiö kunnallishallinnon piirissä on 
tehtäväkentän laajeneminen ja menotalouden 
lisääntyminen enemmän kuin tulonmuodos
tus kasvaa. Kun päätämme toimintojen laa
jentamisesta on muistettava se, mitä kukin 
erillispäätös vaikuttaa kunnan talouteen. Kun 
kuntamuodon muutos tapahtuu, tulee se aset
tamaan viranhaltijakunnalle, mutta ennen
kaikkea myös luottamushenkilöstölle lisää 
tehtäviä ja velvoitteita ja suuremman vastuun 
siitä, miten hallinnolliset ja taloudelliset asiat 
voidaan järkevästi toteuttaa. Kaivataan puhal
tamista yhteen hiileen, onhan kysymyksessä 
erittäin mittavien asiain täytäntöönpano ja 
toteuttaminen.

Nyt päättymässä oleva vuosi ei kun
nallishallinnon osalta ole ollut paras mahdol

linen. Esillä on ollut suuriakin kysymyksiä, 
joista poliittisella tasolla ei ole päästy riittä
vään yksimielisyyteen. On selvää, että kun
nan johdolle käy vaikeaksi tehokkaasti ja 
määrätietoisesti hoitaa asioita koko kunnan 
ja kuntalaisten parhaaksi pitkällä tähtäyksel
lä, jos epävarmuus päätöksentekotasolla jat
kuu. Toisaalta on todettava se myönteinen 
kehitys, joka kunnassamme kuluvan vuoden 
aikana on vallinnut. Kannattaa todeta, että 
ensi vuoden valtion tulo- ja menoarvioon on 
varattu alueemme tiestön rakentamiseen run
saasti määrärahoja. Näitten avulla tieosia 
saadaan rakenteille ja tulevat kiihdyttämään 
teitten loppuun rakentamista. Näin ollen pää
semme vähitellen normaalien tieyhteyksien 
piiriin.

Rakennustoiminta on myös ollut vilkasta 
ja näyttää sellaisena edelleen jatkuvan.

Myös kunnan toimenpiteet asuntotuotan
non edistämiseksi ovat kehittyneet myöntei
sesti. Me tulemme saamaan uusia ajanmukai
sia asuntoja lisää, mikä osaltaan luo parem
mat edellytykset saada myös uutta yrittäjä- 
voimaa ja turvaa entisille yrittäjille parem
mat työntekijäin saantimahdollisuudet.

Uskon, että vuoden vaihtuessa kuntamuo
don muutoksella tulee kokonaisuutena ole
maan myönteinen vaikutus Virtain vastaiseen 
kehitykseen.

Menneitten vuosien työ on tehty vaikeissa 
olosuhteissa, mutta siinä on onnistuttu, koska 
on tehty yhteistuumin ja yhteisvoimin. Jos 
meillä on malttia jatkaa samoissa merkeissä, 
emme tule epäonnistumaan.

Toivotan kaikille kuntalaisille ja tulevan 
kauppalan asukkaille hyvää joulua ja onnel
lista uutta vuotta.
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Saa ehtoollinen Jeesuksien. 
Niin iloiseksi sydämen.
Hän elää ja hän lahjoillaan 
Käy tässä meitä siunaamaan.

Kun viime vuonna vietimme joulujuhlaa vanhainkodissa, lensi tali
tiainen kesken jouluevankeliumin lukemisen juhlapöydälle. Se toi ylä
ilmoista, tosin sillä kertaa vain puusta, joulutervehdyksen. Kaikki otti
vat sen iloisesti vastaan, niinkuin vain otetaan vastaan lintusten ja kuk
kasten pyyteetön sanoma. Pyritään vastaamaan herttaisuuteen herttai- 
suudella.

Joulun sanoma tuo meille tuulahduksen vielä ylempää ja kauempaa, 
Jumalan luota. Se on Jumalan hyvän tahdon sanomaa, pienen lapsen 
sanomaa. Se on puhdasta, hyvää ja pyyteetöntä. Siksi kaikki tahtovat 
ottaa sen arvokkaasti ja rakkaudella vastaan. Joulu on kaikkien juh
la. Rakkauteen pyritään vastaamaan rakkaudella, jumalallisen kunin
kaanpojan syntymiseen hiljaisella palvonnalla.

Kaikki joulun kiireet, olkoon niissä omatekoista ja tarpeetontakin, 
ovat heijastusta siitä, että ihminen yrittää vastaanottaa Juma
lan hyvän tahdon sanoman sille kuuluvalla arvokkuudella. Paimenet
kin menivät kiiruhtaen suuren asian takia. He löysivät Jeesus-lapsen. 
Kunpa mekin löytäisimme ja kokisimme: lapsi on meille syntynyt 
ja poika, on meille annettu. Hänen hartioillaan on herraus. Niin 
paljon rakkautta on meille tarkoitettu sydämemme juhlapöydälle.

Toivotan Teille hyvää ja onnellista joulumieltä!

Juhani Leppänen
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Pitäjäneuvos Svante Poukka

Liisa Saikkonen

Virtain
Seuran

kuulumisia

Vuosi -73 on kulunut Virtain Seuran osalta 
varsin tapahtumarikkaana. Kevättalvella jär
jestetty Vanhan kulttuurin juhla’ onnistui 
erinomaisesti. Alkajaisiksi olivat maa- ja ko
titalousnaiset kattaneet virtolaisen pitoate- 
rian, johon kuului laatikot, rosollit, uunipais- 
tit ym. Maittavan aterian jälkeen voitiin seu
rata työnäytöksiä, Viisi vanhan ajan työn tai
tajaa näytti esimerkkiä kuinka valmistetaan 
pitsiä nypläten, karjalaista neuleikinnasta, 
narukasseja, pärekoppia ja ns. lautanauhaa. 
Virtain kansalaisopisto antoi juhlaan ohjel
ma-apua, joista mainittakoon toim.pääll. Esko 
Tommolan puhe sekä opistolaisten tanhu- ja 
pelimannimusiikkiesitykset, Lopuksi muistet
tiin pitäjäneuvos Svante Poukkaa kiitoksin 
Kotiseutuliiton ansiomitalilla.

— Kesä museolla sujui entiseen tapaan. 
Museon hoidosta ja matkailijoiden opastuk
sesta vastasi Virtain Seudun matkailijayh
distys. Moni museolla kävijä huomasi seiniltä 
puuttuvan arvokkaat pyssyt. Ne varastettiin 
talven aikana eikä varkaiden jäljille ole pääs
ty. Lisäksi vorot veivät vanhan matkavakan 
ja rukin, joka. aina oli matkailijoiden eri
koisen huomion kohteena.

— Kansanmusiikin esiinmarssin myötä on 
monilla paikkakunnilla herätty suunnittele
maan oman paikkakunnan kansallispukua. 
Virroilla oli jo ennestään viisikymmentälu
vun puolivälissä muotoiltu Virtain naisen 
puku jonka hameen raidoitus on virtolaista 
alkuperää, Karoliina Kauppilan os. Ylä-Her 
ransn alushameen raitamallin mukaan. Lii
vi sai värinsä Hämeestä, mutta liivin takana

olevat halkiot ovat vaikutteita Pohjanmaal
ta. Valkoinen pusero ja esiliina, valkoiset su
kat ja mustat kengät sekä tykkimyssy tai 
nauhat kuuluvat asuun. Kun Virtain nai
sen kansallispukua suunniteltiin, ei vielä 
silloin ollut tuota kaunista Virtain korua ja 
näin ollen lainattiin Satakunnasta korun mal
li. Nykyisin kuitenkin Virtain koru on juuri 
se koru, mitä pitäisi puvun kanssa käyttää. 
Puvun suunnitteli tri Tyyni Vahter Kansal
lismuseosta.

Kansanpelimanneilla on esiintyessään mel
kein aina ’koreet’ päällä ja niinpä virtalaiset 
miehet tunsivat olonsa oudoksi asianmukai
sesti pukeutuneiden pelimannien joukossa. 
Näin ollen Virtain Seura nimesi toimikun
nan, joka alkaisi ajaa miehen kansallispuku- 
asiaa. Puh.johtajan ja sihteerin lisäksi toimi
kuntaan valittiin Aune Kankaanpää, Laimi 
Rasi ja Yrjö Raja. Kansallismuseon suunnit
teluryhmään kuuluivat tri Hilkka Vilppula 
sekä maisteri Kaisa Grönholm ja Mariliina 
Perkko, joista vm. laati muistion ja vastasi 
viime kädessä suunnittelutyöstä. Näin alkoi 
miehen puku muotoutua. Päätettiin käyttää 
naisen kansallispuvun hameen värejä; pu
naista, mustaa ja kellanvihreää, koska tie
detään sen olevan vanhan kansanomaisen 
käytännön mukaista, Liivikankaan raidoitus 
on paikkakunnalla käytössä olleesta patja- 
kankaasta. Raidat olivat kuitenkin kovin hen
toja kun ajateltiin puvun tulevia käyttöti
lanteita, jolloin tanhuajia ja soittajia katsel
laan verraten kaukaa, päätettiin leventää 
raitoja. Kansallismuseon kokoelmista ei löy-
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tynyt yhtään liiviä Virroilta, joten kuosi otet
tiin ruoveteläisestä liivistä, jota on käytetty 
1820 luvulla. Liivi on napitukseltaan yksiri
vinen ja sen verran lyhyt, että housun kau
luksen yläpuolelle jää jonkin verran paitaa 
näkyviin ns. naurismaa, joka nimitys on tut
tu Virroillakin, onhan pitäjä kuulunut van
haan Ruoveteen.

Paita on länsisuomalaista mallia, jossa is- 
tuttamattomat leveähköt hihat ja korkeah
ko kaulus.

Housut ovat väriltään luonnonmustat, kuo
siltaan tavalliset suorat ja pitkät tasaleveine 
lahkeineen. Housun kaulukseen suunniteltiin 
vyölenkit, joihiin pujotetaan mustasta pinta- 
nahasta heloin koristettu vyö! Helan muoto 
Virtain korusta.

Jalkineena käytetään tavallisia mustia

miesten nahkakenkiä (ei kapeakärkisiä) tai 
saatavissa olevia miesten kansallispuvun 
kenkiä. Sukat mustat. Takki voidaan hankkia 
haluttaessa, jonka kuosi Ruovedeltä, väri 
luonnonmusta. Takin napitus kaksirivinen 
selkäosa koostuu neljästä kappaleesta, joi
den väliset saumat jäävät helmasta auki.

Päähineenä voidaan käyttää pihiä javete- 
läistä mallia olevaa huopahattua.

Virroilla on totuttu näkemään etupäässä 
Pohjanmaan miehen pukua. Nyt kuitenkin 
suosittelen lämpimästi oman pitäjän pukua. 
Se voidaan tehdä omassa pitäjässä alusta 
loppuun saakka, jolloin puku olisi aito vir- 
tolainen, eikä hinta nousisi sellaisiin lukemiin 
kuin alan liikkeistä ostettaessa. Hämeen-Sa- 
takunnan Kotiteollisuusyhdistyksen Virtain 
neuvonta-asemalle on Virtain Seura ostanut
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Aino-Inkeri Sipilä pitsiä nypläämässä

Ii jo
»J

lankoja ym. tarvikkeita. Siellä saa käydä ku
tomassa liivi-, hame- ja housukangasta mo
lempiin pukuihin ja kangasta voi myöskin 
kudottaa siellä. Haapsalo takoo helavyön 
tilauksesta,.

Kansallispuku on tekemässä uutta tuloaan 
koko maassa. Se on juhla-asu mitä ei voita 
yksikään nykyaikainen luomus. Olisipa se 
upea näky jos esim. paikkakunnalla vireäisti 
toimivat kuorot esiintyisivät aidossa Virtain 
kansallispuvuissa. Hanke olisi samalla koti
seututyötä parhaimmillaan!

Virtain kansallispukuisia tyttönukikeja saa
tavissa Säästöpankista hintaan 22 mk.

Virtolaisia sanamparsia

Totanoin tottalauta toisenkin kylien hevosesta 
näytti Viinikainen kilivanajossa.

Tunnyk kattoon nouseeko meirän tornista vai- 
vansavu.

Tonneip päin! rissas Sikoniemi hevostaan.

Tuuma ja tikki josei pirän niim menköön 
rikki.

Tokkoham miä lähären siehen laivaan josson 
huria kapteeni.

Toren sannoop pittää vaikkei tulis muuta 
sana päivässä.

Tottakais se kaikki totta o-m mitä painetaan.

Top top! huikkas kapteeni siehen velehon nä- 
kössen torveen, mutta eltari senkun vaan tee- 
säs pöökköö pessään.

Toistek kum meillet tut, niin jätät tossas kot- 
tiin!

Toiset lakitap päin, isäntä ittep paliaim päin.

Tottashan haliennet jos ton syönet! källäs La
pin akka isoruoikasta, vierasta.

Pitopöytä

Tokkos toi nym mikkään Amerikan konsti on?

Silimin nähtävää ja käsin tehtävää!

Turkin hihhaan pantava mies ja tehtävä 
uurastaan.

Tuppas Kalle kattoon jäläkiäs!

Tullee ja mennee kuin Sipiläisen saapas.

Tulossa kuin Herraselle vävy vaikkeiot tyttä- 
riäkkään.

Tungosta kum, massa,tehtaan huusissa.

Tuuli käy niin ettei tupakit, suussa pysy.
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Inka Oy 75 vuotta

Vesiratasta symbolisoiva juhlaportti Insinööri P G Holm vasemmalla ja 
sahanomistaja Mathias Bonn

Avara tehtaan piha juhlakenttänä Kunniavieraita ja isäntiä

40 vuoden työstä palkitut Juhlayleisö lounaalla

9



Pirkko Kivistö

Terveydenhoitotyön
kehitys
Virtain kunnassa

Terveydenhoitotyö Virtain kunnassa on 
kautta vuosikymmenien seuraillut yleistä ke
hitystä. Ennen varsinaista lainsäädäntöä on 
kunnanlääkärin aktiivisuudesta riippuen aloi
tettu yhä uusia työmuotoja, jotka myöhem
min ovat tulleet lakisääteisiksi. Jo vuonna 
1894 on kunnalle laadittu terveydenhoitosään- 
tö. Sen mukaan kunta oli jaettu useihin pii
reihin, joissa kussakin oli katselmusmies. 
Tämän tehtävänä oli valvoa terveydentilaa 
alueellaan. Samat tehtävät kuuluvat nykyisin 
terveydenhoita j ille.

Koulutettu kätilö toimi Virroilla jo viime 
vuosisadan puolella ja v. 1920 vahvistettiin 
kätilöitten ensimmäinen ohjesääntö. Silloin 
tulivat työhön kätilöt Anni Mantilo ja 
Bertha Litukka, jotka suorittivat pitkän päi
vätyön Virtain kunnan palveluksessa. 1920 
luvulla oli kunnassa kiertävä sairaanhoitaja 
ja 1926 lähtien kiertävä tuberkuloosihoitaja. 
Hänen toimestaan suoritettiin Virroilla en
simmäinen tuberkuloositarkastus 1928. Täl
löin tuberkuloottisia löytyi 250. Ensimmäi
senä terveyssisarkoulutuksen saaneena työn
tekijänä aloitti toimintansa terveyssisar In
keri Vanamo Killinkoskella tehtaitten palve
luksessa 1931. Työssään hän noudatti kou
lutuksensa antamia periaatteita ja teki sai
raanhoidon ohella uraa uurtavaa ennaltaeh
käisevää terveydenhoitotyötä käyden kodeis
sa ohjaamassa äitejä pikkulasten ja kululais- 
ten terveydenhoidossa.

Äitiysneuvonnan mainitsee kätilö Litukka 
muistiinpanoissaan aloittaneensa v. 1933 Vir
roilla.

Huolestuneena kulkutauti- ja tuberkuloosi- 
tilanteesta sekä puutteellisesta ennaltaehkäi
sevästä neuvonnasta, ehdotti terveydenhoito- 
lautakunta vuonna 1940 alussa, että kuntaan 
perustettaisiin kolme terveyssisaren virkaa 
ja rakennettaisiin, neuvola. Suunnitelma, toteu
tui vasta kun, lakisääteinen terveydenhoitotyö 
alkoi v. 1944, jolloin laki kunnan kätilöistä, 
ja äitiys- ja lastenneuvoloista tuli voimaan. 
Kunta jaettiin kolmen terveyssisar- ja kahteen 
kätilöpiiriin. Koulutuksen saaneita työnteki
jöitä oli vaikea saada, koska, useimmat olivat

Virtain pitäjän ensimmäinen koulutettu ter
veyssisar Inkeri Vanamo työhuoneessaan.

komennettuina sotilassairaaloihin. Työtä teh
tiin monet vuodet erittäin hankaloissa, olo
suhteissa. Sodan jälkeinen puute ja pula 
tavaroista tuntui kaikkialla jopa rokkoaineita 
oli vaikea saada, Kuitenkin tuolloin kurkku
mätä, hinkuyskä ja polio vaivasivat vuodesta 
toiseen lasten keskuudessa ja kuolleisuus 
etenkin kurkkumätään oli suuri. Varsinkin 
vuosi 1945 oli Virroilla vaikea, Silloin järjes
tettiin kunnassamme joukkorokotus kurkku
mätää vastaan. Kaikki alle 25 vuotiaat py
rittiin rokottamaan. Tuberkuloosin lisäänty
minen aiheutti paljon työtä. Vanhojen posti- 
kirjojen mukaan suurin osa terveyssisarien 
kirjeenvaihdosta suuntautui parantolaan. 
Tuberkuloosin vähentämiseksi järjestettiin 
pitkän harkinnan jälkeen Calmette-rokotus- 
tilaisuus kaikille 15—25 vuotiaille vuonna 
1948.

Kolme vuotta aikaisemmin oli pidetty en
simmäinen pienoisröntgenkuvaus. Terveyssi
sarien ja kätilöiden työskentelyolosuhteita 
1940 luvulla kuvaa hyvin lääkintöhallituksen 
kiertokirje n:o 46, missä kehoitetaan kuntaa 
varaamaan sivuneuvolamatkoille hevonen 
työntekijöden käyttöön. Polkupyöriäkään kun 
ei saanut ja mukana piti kuljettaa vaaka, 
mittalauta ym.

Tuolta ajalta on peräisin lääninterveyssisa-
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ren kirje, missä hän lupaa neuvolaan kolme 
palaa saippuaa, mutta kehoittaa säästäväi
syyteen, koska seuraava lupa tulee ehkä puo
len vuoden kuluttua.

Äitiys- ja lastenneuvolatoiminta aloitettiin 
Mannerheimliiton toimesta. Vuonna 1948 
Mannerheimliitto lahjoitti kunnalle tontin ja 
suurehkon rahasumman neuvolan rakentami
seksi. Kirkonkylän terveystalo valmistui sit
ten v. 1951, Killinkoskelle vuotta myöhemmin 
Enqvist Oy:n lahjoittamalle tontille.

Terveydenhuollon alalla koettujen vaikeuk
sien jälkeen työn luonne alkoi vähitellen 
muuttua. Jatkuneen tehokkaan neuvonnan ja 
parantuneiden elinolosuhteiden vuoksi alkoi 
painopiste vastasyntyneiden ja pikkulasten 
hoidosta siirtyä muihin toimintoihin ja työ 
tuli enemmän perhekeskeiseksi. Erittäin te
hokkaan rokotuksen ansiosta ja yleisen hy
gienian parannuttua, saatiin kulkutaudit vähe
nemään, kurkkumätä hinkuyskä ja polio 
toistaiseksi jopa kokonaan loppumaan.

Vielä, v. 1947 rokotettiin mutamia rokotuk
sen laiminlyöneitä. Tehostetun äitiyshuollon 
ansiosta äitien ja vastasyntyneiden kuollei
suus putosi minimiin. Aikaisemmin oli ollut 
tärkeintä synnytyksen hoitaminen, mutta nyt 
alettiin huomio kiinnittää raskaudenajan ter
veydenhoitoon.

Kaikesta myönteisestä kehityksestä huoli
matta työ terveydenhuollon alalla ei ole vä
hentynyt, päinvastoin lisääntynyt, monipuolis
tunut ja syventynyt. Huhtikuun alussa vuon
na 1972 astui voimaan uusi kansanterveyslaki, 
mikä korostaa entistä enemmän ennalta eh
käisevää väestön kaikki ikäryhmät tavoitta
van terveydenhuollon merkitystä.

Uudessa laissa muutettiin avoterveydenhuol
lossa toimineiden kätilöiden ja terveyssisa
rien nimi terveydenhoitajiksi.

Kansanterveystyöhön kuuluvina velvolli
suuksina, kunnan terveyslautakunnan tulee 
ylläpitää terveysneuvontaa, huolehtia, äitiys- ja 
lastenneuvolatoiminnasta, kouluterveyden
huollosta, tarttuvien tautien ehkäisystä, tu
berkuloosi- ja mielenterveystyöstä.

Aikaisemmin ennalta ehkäisevän terveys
huollon piiriin kuuluvien ikäryhmien lisäksi 
pyritään entistä enemmän kiinnittämään 
huomiota työikäiseen väestöön ja vanhuksiin.

Sairauksien varhaiseksi toteamiseksi jär
jestetään joukkotutkimuksia sekä naisille et
tä miehille. Pakollisia pienoisröntgenkuvauk
sia suoritetaan keuhkojen sairauksien sel
vittämiseksi joka kolmas vuosi. Ensi vuonna 
kuvaukseen yhdistetään sydäntutkimus ja ve- 
renpaineenmittaus, Erittäin tärkeä ja kunta
laisten arvostama on vuosittain naisille jär
jestettävä irtosolututkimus kohdunkaulasyö
vän ja tulehduksen toteamiseksi ja varhaisek
si hoitamiseksi. Näin tarkastetaan vuosittain 
noin 200 naista eli n. 97 % kutsutuista saa-

Terveydenhoitaja Kerttu Ristolainen 
Vanhuksen luona kotikäynnillä.

puu tarkastukseen. Työikäisten miesten ter
veydentilan toteamiseksi järjestetään joukko- 
tutkimuksia, joissa kiinnitetään lähinnä huo
mio sydän- ja verisuonisairauksiin. Lisäksi 
järjestetään metsätyömiehille kuulotutkimus. 
Palvelujen saannin helpottamiseksi on Vir
tain neuvola arkisin auki klo 08—16, kaiken 
ikäisille asiakkaille.

Killinkoskella on terveydenhoitaja tavatta
vissa arkisin klo 08—10 sekä määrättyinä 
neuvolavastaanottoaikoina, Neuvolassa voi
daan mitata verenpaine, ottaa virtsakoe, veren 
hemoglobiini ja laskeutumisarvo.

Potilaiden hoidon jatkuvuuden turvaami
seksi on yhteistyötä vuodeosaston ja avo
huollon välillä pyritty lisäämään. Neuvolassa 
tapahtuvan työn lisäksi tekevät terveydenhoi
tajat kotikäyntejä mahdollisuuksien mukaan.

Työn tehostamiseksi on kuntaamme perus
tettu seitsemäs terveydenhoitajan virka, jonka 
haltija vastaa kouluterveydenhoidosta.

Virroilla on kuntalaisten käytettävissä 
myöskin kasvatusneuvola neljä kertaa kuu
kaudessa, mielenterveystoimisto kolme ker
taa kuukaudessa ja uusimpana palvelumuoto
na on puheterapeutti aloittanut työnsä kasva- 
tusneuvolan alaisena.

Tällaisia palveluksia tarvitsevat voivat ensin 
kääntyä terveydenhoitajan puoleen tarkempi
en neuvojen saamiseksi.

Kiitämme työnantajaamme, esimiehi- 
ämme ja asiakkaitamme hyvästä yhteistyös
tä. Toivomme, että tulevana vuonna pystym
me entistä paremmin palvelemaan kuntalai- 
siamme terveyden säilyttämiseksi ja lisäämi
seksi. Terveydenhoitajat toivottavat kaikille 
virtolaisille terveellistä joulua!
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Pertti Tamminen

Kehittävää opistotyötä Virroilla

Vuoden 1965 Virtain Joulussa todettiin 
vuonna 1960 toimintansa aloittaneen kansa
laisopiston perustamisen olleen aiheellisen 
ja virtalaisten kunnanisien oikein oivaltaneen 
kehityksen kulun ottaessaan opiston alunpe
rin kunnan omistukseen.

Opiston viettäessä kymmenvuotisjuhlaansa 
pidettiin Virroilla myös Pirkanmaan Opisto- 
piirin edustajakokous ja kulttuuripäivät. 
Edellisvuoden olivat piirin puheenjohtajan ja 
sihteerin tehtävät olleet virtalaisten hoidossa 
ja am. tilaisuudet voitiin näin joustavasti yh
distää. Isäntiä ilahdutti erityisesti se, että 
lähes sata muiden opistojen edustajaa saapui 
alueen pohjoisimman opiston vieraaksi. Juh
lassa jaettiin kymmenelle opettajalle ja opis
kelijalle muistoplakaatit ansiokkaasta työstä 
opiston piirissä. Juhlan draamallisesta annista 
vastasi rehtorin kirjoittama ja Hannu He
linin ohjaama dokumenttisarja "Virtain vieri
essä”, jossa kuvattiin virtolaiskohtaloita vuo
silta 1790—1970. Kuvaelman neljässä osassa 
esiintyivät seuraavat henkilöhahmot: Karhun
kaataja — Martti Kitunen, Koulunrakentaja 
— Juho Mäntynen, Sotilas — Antero Kujala 
ja Emeritus — Matti Jalava. Viimeksimainit
tu esiintyi itse kuvaelman viimeisessä osassa 
kertoen lapsuusvuosistaan Virroilla, opiske
lusta, matkoista maailmalla ja siitä miten 
teknologian professorin juuret ovat tiukasti 
pysyneet kiinni kotiseudussa, johon hän täy
sin palvelleena on jälleen kotinsa rakentanut. 
Matti Jalavasta on monivuotisena eri piirien 
osanottajana ja opettajana tullut itseoikeutet
tu opiston ”grand old man”.

Opiskelijamäärät ovat vuosittain tasai
sesti nousseet ja viime työkautena ylitettiin 
ensimmäisen kerran 1000 osanottajan raja. 
Opistopiireissä on tähän mennessä opiskeltu ja 
harrastettu yli 70 eri ainetta. Opetussuunni
telmallinen vapaus sekä Virroilla kitkatto
masti sujunut yhteistyö kunnan koulujen, eri 
lautakuntien ja yhteisöjen kanssa on saatta
nut yhä useammin virtalaisen opistotyön pii
riin.

Maatalouden luentopiiri keväällä 1969 keräsi ennä
tysmäärän osanottajia.

Toukokuun lopussa päättyneen työkauden 
aikana kansalaisopisto oli mukana järjestä
mässä 17—18. 2. pidettyä taidetapahtumaa, 
jonka eri tilaisuuksissa kävi n. 3000 henkeä.

Kahtena kesänä toimi kansalaisopisto kesälukion 
järjestäjänä. Ensimmäiset lukiolaiset 1969 kantoi
vat TIEDON PUUN — YRJÖN Tampereelle, jossa 
se isutettiin kaupunginjohtajan läsnäollessa kauppa
oppilaitoksen tontille! Alallaan ME—luokka!
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Intialainen UTTAM SOOD piti joogakurssin, jolla 
oli 60 harrasta osanottajaa.

Toukokuussa vietettiin OPISTON PÄIVÄÄ mu
siikin merkeissä. Vaskiveden piiripä on vanhat ja 
vahvat perinteet.

Samoin oli opisto järjestävässä 18. 3. pidettyä 
Vanhan kulttuurin juhlaa, jossa, juhlaesitel
män piti toim. pääll. Esko Tommola. Lisäksi 
tarjosivat opiston ohjelmaryhmät apuaan työ
vuoden aikana useille eri yhdistyksille. VIII 
Opiston Päivää vietettiin kirkonkylässä 26. 5. 
jatkolukukauden päättyessä. Keskikoulun ja 
lukion .suojissa, pidetty näyttely, johon osallis
tuivat kirkonkylän kudontapiiri, taidetaonita- 
piiri, puutyöpiiri, ompelupiiri ja askartelupii- 
ri sekä Killinkosken kudontapiiri. Juhlan oh
jelman pääosan muodostivat seitsemän eri 
musiikkipiirin esitykset, jotka huipentuivat 60- 
jäsenisen yhteisorkeisterin finaaliin. Aktiivisia 
soittajia oli musiikkipiireissä yhteensä 109 ja 
eläkeläisten musiikkipiireissä 70 osanottajaa,. 
Siitä huolimatta, että päätoimisen musiikin 
opettajan johdolla toimi työvuoden aikana yh
teensä 12 eri ryhmää ei täystyöllisyydestä 
huolimatta ohjaustoimintaa saatu vielä kat
tamaan koko kuntaa. Tarve ohjattuun mu
siikin harrastustoimintaan oli vieläkin suu
rempi kuin perustettaessa, oli laskettu: mu
kaan tuli vanhoja pelimanneja, keski-ikäisiä 
ja nuoria soittajia. Naisia oli mukana 16 ja 
raja-aitoja kaadettiin niin sävellysten kuin 
instrumenttien valinnoissakin. Kun Virroilla 
aloitti syyslukukaudella 1972 toimintansa 
myös musiikkiopisto, jossa uurasti innolla 
toista sataa oppilasta, voidaan musiikin har
hautuksen katsoa Virroilla ottaneen historial
lisen edistysaskeleen.

Vuoden 1972 lopussa päättyi yhteistyö Poh
ja, sla,hden kunnan kanssa, kestettyään lähes 
10 työkautta. Syyskuun kokouksessa kiitti 
rouva Irma Virtanen, joka koko ajan on edus

tanut Pohjaslahtea opiston johtokunnassa, 
opistoa ja sen johtoa hyvästä yhteistyöstä ja 
luovutti samalla muistoksi Pohjaslahden 
kunnan viirin. Marraskuun lopussa pidettiin 
samoissa merkeissä viimeinen illanvietto Poh
jaslahden kansakoulussa, johon Virroilta saa
pui linja-autollinen toverikuntalaisia. Opisto- 
laisyhdistys, Virtain Opiston Toverikunta on 
sekin jo1 täyttänyt 10 vuotta. Ensimmäisenä 
puheenjohtajana toimi Unto Peltomäki ja. 
vuodesta 1969 on puheenjohtajan tehtäviä 
hoitanut Eero Niittylä. Toverikunta on jär
jestänyt opistolaisille retkiä, juhlia, ja illan
viettoja. Se on osallistunut paikallisten yh
distysten ja järjestöjen yhteistoimintaan ja 
monin tavoin laajentanut ja tukenut opiston 
toimintaa.

Eräänä keskeisenä pulmana on opiston 
työssä ollut sivukylien opintopiiritoiminta. 
Koulujen lakkauttaminen on vaikeuttanut 
työn organisointia; pitäjäläisten alttius ja 
innostus työtä kohtaan on ollut kuitenkin 
avuksi. Viime kaudella, kiersi yhteiskunnalli
nen piiri II eri puolilla pitäjää talosta taloon 
ja samoin toimi Monoskylän musiikkipiiri. 
Tulevaisuudessa tulee kansalaisopistolla, ole
maan tärkeä asema uudelleen- ja jatkokoulu- 
tustehtävissä, joissa se jo tähänkin mennessä 
on nopeasti pyrkinyt tyydyttämään kunnassa 
esiintyneet tarpeet. Kun kuntamme lähivuo
sina, siirtyy peruskouluun, tulee peruskoulun 
oppimäärän välittäminen niille, jotka ovat 
jääneet sitä ilman ajankohtaiseksi ongelmak
si. Sen ratkaisemiseen tulee kansalaisopisto 
tarjoamaan kaikki voimavaransa.
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Mauno Lahtinen

Kun posti
kulkee . . .

Vuosisadan alussa maamme postilaitos oli 
pahasti retuperällä. Se oli suuresti riippuvai
nen Venäjän sisäministeriön asetuksista ja 
rajoituksista. Ja varmasti Virroillakin saatiin 
tuntea, että elettiin niin kutsuttua "ensim
mäistä sortokautta”, jota aikaa myöskin "rou
tavuosiksi” kutsutaan.

Ne eivät kuitenkaan voineet estää tunnet
tua virtolaista. edistyshenkeä sen paremmin 
kuin kehityksen kulkuakaan. — Maaliskuun 
4 päivänä vuonna 1904 oli suuri joukko kylä
kuntalaisia kokoontunut Iso-Kommun tilalle 
Virtain Uskalassa. Yhteisen neuvonpidon ai
heena oli kyläpostin kulun järjestäminen Us- 
kalinperälle.

Tähän saakka peräkuntalaiset olivat saaneet 
postinsa kerran viikossa, mutta se oli noudet
tava Luoteen kaupasta, johon Kurjenkylän 
posti sen jätti. Tämä ei ollut tyydyttävä 
järjestelmä. — Postihallitukselle osoitetussa 
anomuksessa mainittiin mm. että "sieltä Us- 
kalinperästen on aivan vaikee saara pos
tinsa pitkän matkan sekä muutenkin sielul- 
len pistävän tien kunnon takia”.

Nyt tämä hankala epäkohta oli saatettava 
järjestykseen, päättivät Iso-Kummun tuvassa 
istuvat edistysmieliset kyläkuntalaiset. — He 
toivat julki mielipiteitään ja keskustelivat, 
"kuinka pitkällen tulisi posti kulkemaan joka 
yksimielisesti suostutti! Kruununtorppari Ju
ho Ylimyksellen asti, koska postin kulku tar
jouksessa otettiin Ylimyksellen samalla mak- 
somäärällä kuin Uskolin Wiertiälään”,

Lisäksi kyläpostin kokous teki päätöksen, 
että Ylimykseltä lähdettäessä postin oli sekä 
mennesesä että palaessa poikettava seu- 
raavissa paikoissa: "Mäntylässä, Pirttiniemes
sä, Lahtisella, Ylä-Herrasella, rovastin luona 
Marttisella ja Virtain Postitoimistolla. Koko 
matkan sum. 25 km”.

Postireitti kulki aivan Iso-Kummun piha- 
kartanon halki, ja tällöin tulee ihmetelleeksi 
ettei sinne määrätty postipaikkaa. Oliko kum- 
munmäkisten haettava postinsa 'Uskalin Wier- 
tiälästä’, jonne on matkaa parisen kilometriä? 
— Mutta voidaanhan kuvitella, että postimies 
rasiassa istuessaan aikansa kuluksi sestasi 
postilaukun sisältöä eroitellen kummunmäkis- 
ten kirjat ja aviisit sekä poikkeutti ne ohi- 
ajaessaan.

Postinkuljettaja Akseli Raittinen

Pidettäköön kuitenkin mielessä, että tätä 
edestakaisin 50 km:n matkaa kuljettiin myös
kin jalkapatikassa. — Erikoismaininnan Us- 
kalinperän posteljoonien joukossa ansaitsee 
Raittis-Aleksi, joka hoiti tätä virkaa noin 40 
vuotta sitten. Monet ajat hän suoritti pos- 
timaksan kävellen — kolme kertaa viikossa. 
Hän teki siis 150 km:n viikottaisen kävely- 
lenkin huolimatta siitä, että oli tällöin iältän- 
sä jo puolessa välissä viittäkymmentä. Mo
nesti tuo miesparka laahusti päätepaikkaan
sa pahsti myöhässä. Kello lähenteli joskus 
puolta yötä hänen saapuessaan Ylimykselle.

Sittemmin kyllä Raittis-Akselikin hankki 
itselleen hevosen — Letares-Valakan. Tuo ni
mikin jo antaa aiheen olettaa, että kysymyk
sessä oli laiskanpuoleinen juhta, mutta, ko
vasti tarpeellinen. Talvisin posteljooni käytti 
rekipeliä ja kesäisin ajaa täristi kovapyörä- 
kärryillä. Tämä oli sellainen edistysaskel, jo
ta kyläkuntalaiset tervehtivät suurella mieli- 
hyväliä. Pianaikaan postikuski sai näet sivu- 
hommakseen kauppakuskin tehtävät. — Vä
liin saattoi olla sellainen rovisjooni, ettei sii
tä ilman hevosta olisi selvinnytkään: Akoille 
toppasokeria, kahvipööniä ja leuhusannaa.
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Jenny Kivelä

Killinkosken
Työväenyhdistys
70-vuotias

Killinkosken Työväentalo ennen lisärakennusta.

Jo yhden, ihmisen seitsemänkymmen-vuopti
seen elämäntaipaleeseen sisältyy paljon ta
pahtumia, myötä ja vastoinkäymisiä, se on ai
nutkertainen jokaisen kohdalla, olkoonkin 
että se eletään syrjässä suuresta maailmasta. 
Niin on laita myös jonkun järjestön kohdal
la, vaikka tapahtumien paikkana on pieni ky
lä, joka elää elämäänsä näennäisesti rauhas
sa, ja sivussa suuriin tapahtumiin nähden.

Poliittisen seitsenkymmenvuotiaan yh
distyksen historiassa voi nähdä kuin läpileik
kauksena ajan suuret tapahtumat, sortovuo
det, teollisen vallankumouksen saapumisen 
maalaiskylään, kansalaissodan, kansallisen 
itsenäistymisen, koko suuren murroksen ny- 
ky-yhteisikuntaan, Elettyä elämää monen ih
misen kohdalla, vielä tämän päivän Killinkos- 
kella.

Killinkosken Työväenyhdistyksen syntysa
nat lausuttiin heinäkuisena iltana Tannerin 
pihamaalla. Veljekset Kaappo Tanner ja Ee-

ti Vuolle olivat yhteisesti tilanneet "Työmies”- 
lehteä joka kirjaimellisesti kului kyläläisten 
käsissä. Paikkakunnalla oli viisi vuotta aikai
semmin perustettu kutomatehdas, ja uusi yh
teiskuntaluokka, teollisuustyö väestö, oli muo
toutumassa kyläyhteisöön.

Lehden kirjoitukset lankesivat näin otolli
seen maaperään. Tosin lehteä ei saanut kul
jettaa tehtaan postilaukussa, koska se "pilk
ka Jumala, ja haukku kirkko ja pappi”. Niin
pä lehti haettiin Soininkylästä. Liekö kulje- 
tuskielto osaltaan vaikuttanut, että tilaaja- 
määrä kasvoi, ja kylvetty siemen alkoi itää.

Kymmenkunta miestä siinä kesäiltaa istus- 
kellessaan keskusteli yhä kiristyvistä Venä
jän keisarivallan Suomeen kohdistuvista sor
to-toimenpiteistä, Näihin kysymyksiin oli mai
nittu työväen lehti pontevasti puuttunut. Ja 
niin heräsi ajatus perustaa paikkakunnalle 
työväenyhdistys. Myöhemmin syksyllä asiaan 
paneuduttiin virallisesti, ja Pispalan työväen-

Äijille nuuskaa, pikanellia ja paperossia, sekä 
kaikille yhteisesti roppia ja linjamenttia Vir
tain "Atteekista”.

"Kiiruhda, kiiruhda posteljooni ja riennä 
eteenpäin, jos henkesi on sinulle kallis”. — 
Näin kova ukaasi on joskus aikoinaan ollut 
räntättynä englantilaisiin kirjekuoriin. Se 
muistutti alituiseen, että oli liikuttava rip- 
pevästi. Ja lisävauhtia, postille antoi vielä 
tekstin vieressä ollut kuva, joka esitti hir
ressä roikkuvaa posteljoonia! — Uskalinps- 
rän postille ei sentään oltu luettu näin paina
vaa lekalukua, muttei hänenkään passannut 
jäädä Kirkonkylän riemuihin liian pitkäksi 
aikaa, Kyläpostin kokous oli nimittäin laati
nut aikataulun, josta ei liikoja sopinut tin
kiä: "Päätettiin, että postin on lähdettävä Yli
mykseltä kello 5 epp sekä palata samana päi
vänä postin saatuaan ja saavuttava Ylimyk- 
sellen kello 6 ipp”.

Posti ei siis alkuaikoina kulkenut kuin pari

kolme kertaa viikossa, mutta sitä hartaammin 
hänen paluutaan postipäivinä varrottiin. Vä
hän väliä käytiin lasipielessä tähystämässä 
"eikö sitä jo näy tulevaksi”. Ja saatettiin kyllä 
hermostuksissaan murahtaakin, mikäli aiheet
tomasti aikataulusta poikettiin. Mutta talvi
set lumipyryt ja rospuuttoajat syksyin, keväin 
viivästyttivät suuresti postin kulkua,

Olipa matkan varrella vielä muitakin syitä 
viivästymiseen, mutta nämä syyt "laillistet
tiin” itsestään selvinä. — Joissakin pysähdys
paikoissa tarjottiin nimittäin postikuskille 
kahvia. Suurten juhlapyhien edellä oikein ni
sun ja paksun kerman kanssa, ja kukapa 
sellaisesta voi kieltäytyä. Mikäli isäntä sattui 
olemaan paikalla, niin hän kaatoi kupin täy
teen väkevää viinaa, — Silloin posteljooni 
luultavasti ajeli laulumusiikin myötäilemänä. 
Silloin aisakellokin moikui tavallista enem
män ja matka joutui, olipa aisoissa sitten 
vaikkapa itse Letares-Valakka...
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Kiliin kosken Ty:n johtokunta v. 1905.
Eturivissä vas. Mäenpää, Kaappo Tanner, Kalle A. Jokinen ja Oskari Leimu.

Takarivissä vas. Taimi Tanner, Serafiina Kahila ja Hilma Peltola.

yhdistys lainasi sääntöjään malliksi. Pienin 
muutoksin Vaasan läänin kuvernööri vahvis
ti 21.12. 1903 Toisveden Työväenyhdistyksen 
säännöt, nimi muuttui myöhemmin Killin- 
kosken Työväenyhdistykseksi. Säännöille vah
vistusta olivat hakeneet koneenhoitaja Kal
le Jokinen, leipurinsälli Toivo Tanner, puu
seppä H. A. Markkula, torppari Samuel Pel
tola, ja kutoja Edv. Lilius. Perustava, ja sa
malla. ensimmäinen sääntöjen mukainen ko
kous pidettiin, Tannerilla 17. 1. 1904. Talo on 
nykyisin Inka, oy:n omistuksessa, työnjoht. 
Kupilan asuntona. Ensimmäisen kokouksen 
puheenjohtajaksi valittiin K. A. Jokinen ja 
kirjuriksi Toivo Tanner. Ensimmäiseen joh
tokuntaan kuuluivat H. A. Markkula,, E. Lili
us, K. Tanner, Toivo Tanner, Milja Markkula, 
Viia Kahila, Mimmi Soini ja Taimi. Tanner.

Tasa-arvoisuus, periaatetta on noudatettu 
ensimmäistä johtokuntaa valitessa, koska 
puolet sen jäsenistä on naisia.

Takana oli jo Forssan kokous, elokuussa 
1903, sen periaateohjelma oli alkavan yhdis
tyksen toiminnan ja päämäärien runkona, Al
ku ei ollut helppoa, esim. jokaisen kokouksen 
pitoon oli anottava viranomaisilta lupa, ja jo

kaisessa kokouksessa, samoinkuin iltamissa
kin oli poliisi paikalla. Kaikesta oli luonnolli
sesti myös maksettava, Kokouksen pito 3 mk. 
ja poliisille 4 mk. Vertauksen vuoksi mainit
takoon että iltamalippujen hinnat olivat tuol
loin 25 — 50 p. Seuraavana vuonna tilanne 
kuitenkin vähän helpottui, Venäjä oli kohta 
vuoden ollut sodassa, Japanin kanssa, hävin
nyt kaikki suuremmat taistelut, kärsien suu
ria aineellisia tappioita, joten pienen rajamaa- 
kunnan kaikkiin tapahtumiin ei niin suurta 
huomiota enää kiinnitetty. Bobrikoff oli edel
lisenä, vuonna murhattu ja seuraajat eivät 
olleet yhtä häikäilemättömiä.

Oman toimitalon hankintaa suunniteltiin. 
Maanvilj. K. Aittoniemen kanssa oli tehty jo 
vuokrasopimus 1906 alkupuolella ja tontin 
raivaustöitä tehtiin talkoilla kahtena iltana 
viikossa. Lukemattomat ovat ne talkootyötun- 
nit, jotka silloin tehtiin. Rahaa ei ollut, kuin 
700 mk. aloitettaessa, intoa onneksi sitä 
enemmän. 1908 päästiin toimimaan omaan ta
loon, velkaa oli tullut kaikkiaan 300 mk. Pe
rinne on velvoittanut.: Kun 1956—57 suori
tettiin korjaustyöt, jossa osa talosta raken
nettiin kokonaan uudestaan ja kuluneena ke-
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sänä on tehty peruskorjaus-, aina on löytynyt 
uskollisia uurastajia talkoisiin. Kiitokset 
heille. Rahassa ei lahjan arvoa voikaan mita
ta. Vuoteen 1908 Oili Tannerin pirtti ollut ko
koontumispaikkana, sen jälkeen toiminta kes
kittyi työväentalolle. Väljemmät liikkumatilat 
antoivat enemmän mahdollisuuksia iltamien 
pitoon, niistä ja arpajaisista oli yritettävä kas
saa täyttää.

Pelkästään huvitilaisuuksiin ei poliittisen 
yhdistyksen toiminta luonnollisestikaan ra
joittunut, esim. vaalitilaisuuksia jouduttiin 
varsinkin alkuvuosina järjestämään tuhka ti
heään. Vuonna 1908 valittu eduskunta oli 
koossa vain viikon päivät kun se hajoitettiin, 
ja toukokuussa 1909 suoritettiin uudet vaalit. 
Yhdistyksen toimihenkilöt eivät silloinkaan 
ennättäneet kädet ristissä istumaan. Kun 
Tannerin miehet olivat päivisin vapaita, oli 
itsestään selvää, että he hoitelivat asioita. 
Milloin ei isä Tanner ehtinyt, meni poika 
Tanner.

Toiminnassa oli lukutupa, sinne tilattiin 
lehtiä, joiden kirjoituksista keskusteltiin. Va
listustilaisuuksia järjestettiin usein, matka- 
puhujia kävi usein luennoimassa, mm. Väinö 
Voionmaa, toiminnan johdossa olevat henki
löt tiesivät, että edellytys parempaan huomis-

Työväen yhdistyksen torvisoittokunta v. 1926. Edessä 
vas, Arvo Niemi, Heikki Helin (johtaja), Martti Vä
keväinen toinen rivi: Iivari Helin, Hannu Helin, Ar
vo Niemi takana: Lauri H. Sainio.

”Anna-Liisan” esitys v. 1929. vas. Aleksi Villamo, 
Anna Tanner, Heiinä Peltonen, Heikki Helin ia Ola
vi Villamo.

päivään on yleisen sivistystason kohottami
nen, asioiden ja niiden yhteyksien tiedosta
minen.

Heikkoja renkaitakin oli tosin jäsenketjus- 
sa. Rakenteilla olevan massatehtaan työ
maalle oli tullut paljon vierasta työvoimaa, 
josta osa liittyi työväenyhdistyksen jäsenik
si. Näistä oli kuitenkin enemmän harmia kuin 
hyötyä. Joivat ja hulinoivat iltamissa, möi- 
vät viinaa, ja pelasivat korttia. Pöytäkirjat 
kertovatkin, että joitakin jäseniä jouduttiin 
erottamaan yhdistyksestä...............

Jälleen taantumus kiristi otettaan. Eräissä 
paikoin maatamme käytettiin sotaväkeä ko
kousten ja juhlien hajoittamiseen. Majesteet
ti ja valtiorikosjuttuja oli lukuisasti vireillä. 
Harva se sosialidemokraattinen sanomalehti, 
josta ei ollut miestä "istumassa”, harva se 
työväen puhuja, joka ei aika-ajoin ollut val
tion täysihoidossa.

Vuoden 1916 kesällä otettiin työväentalo 
pakko-otolla sotilasvarustelutöitä varten paik
kakunnalle tuotujen pakkotyöläisten asun
noksi, josta tarkoituksesta se vapautui seu- 
raavana vuonna. Jäsenistö kokoontui jälleen 
Tannerin pirtissä.

Varustelutyöt enteilvät jo sitä synkkää 
lukua, joka kansamme historiaan kirjoitettiin. 
Tuli kansalaissota. Sen päätyttyä saivat kaik
ki työväenjärjestöt kokoontumiskiellon, niin 
myös edellisvuonna perustettu voimistelu- ja 
urheiluseura "Myrsky” sekä ammattiosastot. 
Osa jäsenistöstä oli menettänyt henkensä, 
osa oli vailla kansalaisluottamusta. Punaisten 
puolella olleilta evättiin näin äänioikeus tule
vissa vaaleissa, eikä vaaleihin kovin suurin 
toivein lähdettykään. Oman talon ovet olivat 
lukossa, talo hukkaamiskiellossa, sen avaimet 
"luotetuissa” käsissä, joten harventunut, ko
via kokenut joukko kokoontui Tannerilla. 
Paljon oli kestetty, paljon menetetty, mutta
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Äitienpäivänä 30 luvulla

aatteellisuus ei ollut sammunut, löytyi henki
löitä, jotka uskalsivat jälleen yrittää, Puheen
johtajaksi valittiin Ilmari Kannisto, vara- 
puh. johtajaksi Toivo Vuolteenniemi, kirju
riksi Osk. Leimu, varakirj. Jenny Kahila, mui
na johtokunnan jäseninä Em. Kahila, Iivari 
Helin, Mimmi Helin, Salli Ahonen, H. Mäen
pää, ja Toivo Tanner.

Vaalit 1—2 helmikuuta tuottivat monille sit
tenkin yllätyksen, Sos-dem puolue sai 80 
edusta j apaikkaa.

Eräs muoto järjestöelämässä toi iloa paik
kakunnan elämään ja yhdistykselle myös ai
neellista hyötyä. Se oli jo noihin aikoihin vi
rinnyt, ja pitkälle sotien jälkeiseen aikaan 
jatkunut näyttämö- ja musiikkiharrastus. Yh
distyksen jäsenistöön on aina kuulunut il
maisukykyisiä, näyttämölahjakkuutta omaa- 
via henkilöitä. Kun lahjoja vielä kehitettiin 
alan kursseilla, saivat kyläläiset nauttia mo
nista varsin korkeatasoisista suorituksista. 
Myös turneita tehtiin. Torvisoittokunta jatkoi 
myöskin puhaltelemistaan sotien jälkeen, 
mutta monien jäsenten poismuutot, ja ehkä 
ajan "televisioituminen” päättivät nuo toi
mintamuodot. Paikkakunnalle se on ollut 
suuri menetys,

Vuosina 1920—22 työväen liikettä kipeästi 
koskenut hajaannus, repeäminen sosialide- 
mokraatteihin ja kommunisteihin, koettiin 
Killinkosikellakin työväenyhdistyksessä, mut
ta pitkäksi aikaa se ei toimintaa lamautta
nut.

Ns, lapualaiskausi sivuutettiin verrattain 
rauhallisesti, mutta yleinen pula-aika löi lei

mansa elämään, 1931 on muiden kokousten 
lisäksi pidetty I työttömäin kokous. Monta 
yksilön murhenäytelmää tuohon kokoukseen 
kätkeytyy, ei ollut edes tuota kassalinjaa, joka 
olisi jonkunlaisen aineellisen turvan antanut 
työttömille ja heidän perheilleen.

Suomalainen nainen on aina tasaveroisena 
toverina seisonut miehen rinnalla ainakin 
mitä tulee työntekoon. Työväenyhdistyksen 
nais jaosto ei tässä ole ollut kanssasisartaan 
huonompi. Karttuisa on kansan käsi, sano
taan, monet rahen reijät onkin nais jaoston 
uutterin käsin parsittu.

Muutaman rauhallisen toimintavuoden kat
kaisi sitten vuosi 1939, silloin järjestöelämä 
keskeytyi pitkäksi aikaa. Juoksevat asiat tosin 
hoidettiin, mutta muuhun ei ollut aikaa, eikä 
oikeastaan haluakaan. Poissa oli miespuolinen 
toimiva järjestöväki, eivätkä kaikki takaisin 
palanneetkaan, heidän nimensä ovat Killinkos- 
ken kansakoulun juhlasalin seinällä taulussa. 
Lokakuussa -39 kuoli 85 vuoden ikäisenä 
Kaappo Tanner, 36 vuotta hän oli yhdistyksen 
kantavana voimana toiminut. Sotien jälkeiset 
ajat ovat jo monilla muistissa, alkuvaiheet, 
ja uranuurtajat eivät niinkään. He kaikki an
saitsisivat maininnan, mutta lyhyessä yhteen
vedossa se on mahdottomuus. He tekivät 
työtä pyyteettömästi, yhdessä isät ja pojat, 
moni seikka, joka on meille itsestään selvää, 
työaikalaki, äänioikeus, vuosilomat oli heille 
unelma jonka kuitenkin tiesivät kerran to
teutuvan.

Tosin se monelle jäi vain unelmaksi.

JK.
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Eero Niittylä

Vallityöt Enonkoskella ja Soininkylässä 
vv. 1916-1917

Otteita naiuihoitetuista haastatteluista 
esitettiin vanhan kulttuurin juhlassa 
Virtain Kauppaoppilaitoksella 18. 3. 1973

Ensimmäisen maailmansodan riehuessa 
Euroopassa katsoivat venäläiset sotilasviran
omaiset tarpeellisiksi rakentaa Suomeen, jo
ka silloin kuulu suuriruhtinaskuntana Venä
jän valtakuntaan, varustuksia siltä varalta 
että saksalaiset hyökkäisivät Venäjälle Suo
men kautta, Etelä-Suomessa tehtiin suuria 
varustelutöitä, ja kaipa työväestä oli puute, 
koska sinne kuljetettiin miehiä ympäri maa
ilman. Oli kiinalaisia, tatafareja ja muita, aasi
alaisia, Täällä pohjoisempana työväki oli 
suomalaista, venäläisten johtaessa työtä.

Ilmeisesti venäläiset laskivat mahdollisen 
hyökkäyksen etenevän vesistöjä pitkin, ja 
päättiväs varustaa mm. eräät Ähtärin reitin 
kapeikot ampumahaudoilla, ja piikkilankaes- 
teillä. Virroilla vallitöitä, kuten niitä täällä 
nimitettiin, tehtiin ensin Herraskylässä ja sit
ten Soininkylässä ja Enokoskella.

Vallitöiden lisäksi suojasivat venäläiset 
Tampereen—Virtain seutuja perustamalla v. 
1916 sotalaivaston. Pyhäjärven laivueessa oli 
kaksi alusta, matkustajalaiva Längelmäki ja 
hinaaja Tavastehus II. Näsijärven laivasto oli 
suurempi. Siihen otettiin matkustajalaivat 
Tarjanne, Pohjola ja Kuru sekä hinaajat Nä
sijärvi ja Murole. Lisäksi laivastossa oli pari 
kolme moottorivenettä.

Näsijärven laivasto1 teki moottoriveneitä lu
kuunottamatta tiettävästi Virroille yhden mat
kan. Syksyllä 1917 laivat palautettiin omista
jilleen,

Näin pitkän ajan kuluttua ja tarkemmin 
luntematta sen aikaisia olosuhteita, on vaikea 
ymmärtää näiden varustelujen tarokitusta. 
Etelä-Suomen varustelun ymmärtää, mutta 
val-litöiden ulottuminen Virroille ja Ähtäriin 
saakka tuntuu aika merkilliseltä, Samoin ih
metyttää sotalaivasto näinkin kaukana sisäve
sillä.

Vanhemmat virtolaiset muistavat vielä hy
vin nämä vallityöt, joita Virroilla tehtiin use
ampana vuonna. Tämä kirjoitus perustuu 
Enokoskella ja Soininkylässä vallitöissä ollei
den virtolaisten Toivo Antilan, Heikki Kui- 
vikon, Onni Moision, Eero Niemen ja Toimi 
Verstan kertomuksiin.

Eero Niemi muistelee vallitöiden alkua: 
"Olin kansakoulussa Toisvedellä silloin, niin 
siellä huomattiin kun alkoi tulla kuormasto- 
ja Virroille, siis, etelään päin. Eihän sitä tie
detty muuta kun että sotilaskuormastoja, ne 
oli. Niitä sitten pelättiin ja ihmeteltiin että 
mitä niillä oli takana, Sitten kun tultiin kou
lusta, seurailtiin niiden jälkiä ja Soininkyläs
sä jo saatiin tietää että Virtain kirkolle ne 
olivat tulleet, Kaupoissaman oli jo puhelimet 
siihen aikaan että ne sai tietää. Ja sitten jo 
saatiin kuulla että ne olivat ottaneet taloista 
miehiä ja hevosia ja että Herraskylässä oli 
alettu kaivaa juoksuhautoja ja ampuma,hau
toja”.

Vuonna 1916 aloitettiin työt Enonkoskella 
ja Soininkylässä. Työjohto oli venäläisten kä
sissä, ja kun näistä vain harvat osasivat suo
mea, puhuttiin käsin. Venäläisillä oli myös 
tulkki, nimeltään Denisof, joka haettiin sil
loin kun ei asia muuten selvinnyt. Venäläisiä 
oli Virroilla vallitöiden aikaan Eero Niemen 
arvelun mukaan joitain kymmeniä.
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Toimi Versta, kertoo: "Herraskylässä oli jo 
aikaisemmin kaivettu näitä juoksuhautoja ja 
vallitöitä tehty. Sinne oli meidänkin kylästä 
taloloista määrätty miehiä ja joitakin hevo
siakin. Mutta tämän jälkeen ne siirtyivät 
tänne Soininkylän pohjoispuolelle, Soininky- 
län talojen maille. Se meni Metterinjärvestä 
Kahilan järveen se juoksuhautalinja. Ja siinä 
sitä kaivettiin ja kaivettiin. Mutta ne oli kyllä 
vapaaehtoisia vain näitä virtolaisia, ei siihen 
tuotu pakolla ketään”.

Kun työmaat paisuivat niin laajoiksi ettei 
virtolainen työvoima riittänyt, tuotiin Pohjan
maalta, ns. pakkolaisia,

Toimi Versta jatkaa: ”Ne pakkolaiset tuo
tiin pohjanmaalta, oli ummikkoruotsalaisiakin 
Sinne toi poliisi kaikki Pietarsaaren satama- 
jätkätkin ja kaikki kokosi. Mutta eihän ne ol
leet kun päivän, kaksi kun ne häipyivät taas 
takasi. Töitähän siellä ei tehty, mutta kun 
satoja miehiä oli niin tulihan niitä ojia jotka 
vieläkin näkyvät.”

Juoksuhautojen seinämät tuettiin halaistuil
la puilla ja isompia aseita varten tehtiin ns. 
lintaasia, hirsistä veistettyjä maahan upotetta
via bunkkereita, jotka myös katettiin. Tar
vittava puutavara otettiin lähitalojen metsis
tä.

Toimi Versta,: ” Metsän raiskaus oli valta
vaa. Näiden vallitöiden lähettyvillä oli suuret 
tukkimetsät, Niinpä kotitalon metsästäkin 
ajettiin sellaisiakin runkoja että kaksikin he
vosta oli edessä, kun yksi ei jaksanut vetää. 
Ne tuotiin koko runko aina latvaa myöden 
sinne lintaasirakennustyömaalle.

Kotitalostani oli määrätty miss hevosen 
kanssavallitöihin, tukkien ajoon Ohtolan talon 
maalta Enokoskelle. Ja, niinhän meitä meni tä
män kyläsiä, siellä oli Arvi Kahila Mäki-Ka,hi
lan talosta, Lauri Kivistö Keski-Kahilan talos

ta ja Ohtolan kylästä oli mm. Aapo Rintala, 
vanhempi mies. No, me mentiin sitten sinne 
määrättynä aamuna ja se työnjohtajasolttu 
vei meidät metsään. Ja sielläkös oli kiirettä, 
kyllä se huusi ja mellehti että ropotta, ropot- 
ta, ropotta vaan ropotta vaan, ja me sanottiin 
että tämähän on ihan mahdotonta kun mil
lään ei kerkiä tukkia saamaan kärrylle, kär
ryt oli, kesä aika,, sula maa. Sellaisia suuria 
petäjän runkoja, mutta se huhto vaan että 
ropotta ropotta vaan, joutuun joutuun. Mutta 
sitten seuraavana aamuna joku keksi että 
sille pitää antaa rahaa, lahjoa sitä. Valkea 
kun oli tehty metsään ensimmäisenä, se solt
tu vaati, niin me vietiin 25 penniä mieheen 
sille ja joo, ei tarvitse ropottaa, ei tarvitse 
ropottaa, tulkaa valkeelle, tulkaa valkeelle. No 
siinä sitä oltiin sitten se aamupäivä ja sitten 
kun lähdettiin, niin sillä Aapo Rintalalla oli 
vanha ja laiska, hevonen ja kyllä hidas kulke
maan, niin se laitettiin menemään edellä. Ja 
niin sitä mennä jur rattiin se jono sitten Eno- 
koskelle. Eihän siitä tule matkaa, Enokosken 
tienhaaran takaa siitä mäestä, paljon muuta 
kuin puoli kilometriä, mutta kyllä siinä, aikaa 
tunti, toista, meni. Sitten sitä taas tultiin ta
kaisin samalla 'tavalla ja niin saatiin olla että 
iltamyöhässä vietiin taas yksi kuorma,. Niin 
sitä päästiin sitten helpolla, mutta 25 penniä 
meni joka aamu.”

Työnteko' otettiin löysin rantein. "Kello
kauppaa me siellä tehtiin ja heitettiin ilma- 
hoitoa. Joku vahti ettei päässyt pilvi nouse
maan, ts. venäläinen yllättämään. Kun solttu 
tuli niin silloin lapiot heilumaan,” kertoo Ee
ro Niemi. "Sellaista silmänpalvelua se oli. Ja 
hyvä olikin, vähemmän tuli tehtyä vahinkoa. 
Aamulla pidettiin nimihuuto, miehet rivissä ja 
jokaisella oli oma numeronsa. Toiset kävi aa
mulla numeron sanomassa ja menivät kotiin, 
toiset olivat jossain muuallakin. Jotka oikeen 
oli tekijöitä, olivat kahdessakin huudossa 
samana, aamuna, Ja saivat kaksinkertaisen 
palkan. Venäläisissä oli paljon nitsi vo asen
netta, sama se. Eihän sitä valmista paljon tul
lut, mutta eivät ne venäläisetkään siitä perus
taneet, ne tykkäsivät kun saivat olla.”

Onni Moisio sanoo: "Eihän se työ siellä 
niin ollut että sitä paljon tarvitsi tulla,, ja pal
jon oli sellaisiakin etteivät tehneet yhtään. 
Jos sitä venäläistä lahjoi rahalla niin, sitä sai 
olla vähän ilmaiseksikin."

Onni Moisio muistaa, että viimeisenä kesä
nä siirryttiin urakkatyöhön. Aamulla annet
tiin aina, päivän urakka, jonka tehtyään sai 
mennä. "Mutta se oli määräyksenä, että en
nen puolta päivää ei saanut lähteä pois vaikka 
sen urakan olisi tunnissa tehnyt." Iltapäivällä 
venäläinen merkkasi kirjaansa urakan tehdyk
si.

Eero Niemi muistelee erästä urakkaansa: 
"Se oli sellaista se urakkatyö, että meidän
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piti kerrankin neljään mieheen hakea oliko 
se nyt kahdeksan vai kuusitoista aidasta Hau- 
ralan vuoresta laivasillan takaa Enokoskelle. 
Kun ne aidakset oli pitkiä, niin me saatiin 
Niittylän Santerilta saha, kun se oli kirves- 
miehenä, ja katkaistiin ne aidakset keskeltä 
poikki. Niin saatiin vähemmällä senkin päi
vän urakka täyteen.”

Eero Niemi arvelee, ettei urakkatyöhön siir
rytty niinkään työtulosten parantamiseksi, 
vaan sen vuoksi että päästiin aikaisemmin 
kortteeriin.

Vaikka venäläiset eivät työn hitaasta edis
tymisestä välittäneetkään, oli heillä kuitenkin 
jonkinlainen pyrkimyys kohottaa työtehoa. 
Eräs keino oli, että laiskuudesta sakotettiin.

Eero Niemi: "Sitten niillä oli semmoinen 
tapa, kai kansallisuudelle ominainen ja ne 
kai itse tienasivat sillä, ne sakotti. Se oli yh
teen aikalailla yleistä. Muistan kun Niittylän 
Santerikiakin sakoitettiin siitä kun se1 sahasi 
maassa hirttä tikkisahalla ja oli polvillaan. 
Eihän sitä oikeastaan muuten voinut sahata- 
kaan, mutta venäläiset katsoivat polvillaan 
olon laiskuudeksi.” Ja niin sai Santsri-vaari 
markan sakon, mikä oli huomattava osa päi
väpalkasta.

Edelleen Niemi muistelee: "Niissä taloissa 
olevat miehet, isännät, pehtoorit ja rengit 
pelkäsivät lähteä semmoiseen sotilashom- 
maan. Se oli niin paljon outoa touhua ja epä
tavallista. Niin isäkin oli Herraskylässä Oh- 
tolan miesten edestä, sai talosta eväät ja pal
kan vielä vallitöistä, Isä oli myöskin Ähtäris
sä samalla kaupalla, hevosmiehenä. Palkka 
oli sen aikaisiin oloihin ja palkkatasoon näh
den hyvä, ja muuta työtähän ei niin aina ol
lutkaan. Päiväpalkka oli siinä neljän markan 
paikkeilla, riippui vähän miehestä. Minäkin 
olin sitten kun koulusta pääsin keväällä, ja 
olinpa joululomallakin vähän aikaa, töissä 
siellä. Sanottiin oravakomppaniaksi, kun sii
nä oli nuoria poikia, Eihän siitä työstä niin 
ihmeellistä tullut, mutta kannettiin me paa
rilla maata ja kiviä sinne lintaasin päälle. Ny
kyään sanotaan bunkkeriksi, siellä sanottiin 
lintaasiksi, maahan upotettuja hirsirakennuk
sia, Ja kun minulla on melkein kansainväli
sestikin kaikkein pisimmät kädet — 205 sent
tiä syli — niin ne kai venyivät kun semmoise
na nuorena poikana kannoin sitä maata,”

Toivo Antila,: "Olin 15 vuotias kun olin näis
sä töissä. Sitten siinä oli kymppinä semmoi
nen venäläinen aliupseeri, Samatof niminen, 
Se katsoi minut vähän liian nuoreksi noihin 
raskaisiin töihin. Se tuli varttia vaille kolme 
yhtenä päivänä ja sanoi, tules poika tänne! 
Minä tuumasin, mitä asiaa on. Tulet aamulla 
Ohtolaan lämmittämään saunaa, se on hel
pompaa hommaa nuorelle. Ja minähän menin, 
käskyn mukaan. Ja siellähän vasta elämä oli, 
oli nisua ja junssaa ja teetä ja pitkiä sokeri

paloja. Siellä asusti herroja silloin, suuria ve
näläisiä, Ohtolassa.”

Ohtolassa oli venäläisten Enokosken työ
maan päämaja, Soininkylän työmaan pääma
ja oli ns. Korpi-Soinissa, jossa asui virolais
syntyinen vänrikki Meister. Hän osasi suo
meakin hyvin. Lisäksi venäläisiä muistetaan 
asuneen ainakin Hietasessa, Mäki-Kahilassa ja 
Ylä-Soinissa. "Ne ottivat huoneet mistä ne 
tahtoivat, ei siinä mitään ollut,” sanoo Toimi 
Versta. Vallimiehiä oli kaikki talot täynnä, 
kaksinkertaiset laverit oli tehty seinille ja 
ahdasta oli.

Eero Niemi muistaa, että vuoden 1916 syk
syllä oli Enokoskella töissä 1 000 miestä, 
Heikki Kuivikko kertoo: "Muistan kerran yh
tenä maanantai-aamuna, kun niitä Pohjan
maalta tuli niitä niinsanottuja pakkolaisia, 
Siinä oli 700 miestä, kun niitä rivitettiin ja 
nimihuutoja pidettiin siinä Sippolan mäellä, 
missä kirvesmiehet, teki lintaasia.” Onni Moi
sio: "Niitä oli paljon, kun siinä oli viitisen
kymmentä miestä aina komppaniassa ja mi
näkin olin viidennentoista komppanian mies,”

Tiettävästi nämä työmaat olivat mieslukuun 
nähden suurimmat, mitä Virroilla koskaan on 
ollut.

Kun näin paljon oli vierasta väkeä paikka
kunnalla, sattui joskus levottomuuksia ja tap
peluita, Varkaitakin oli joukossa, kerrankin 
varastettiin Ikkalankylästä venelasti viljaa,

”Se oli levotonta aikaa,” sanoo Toimi Vers
ta. "Aitoja poltettiin, kun kovat pakkaset oli 
ja ne ei tarjenneet. Kovaa lakia piti pitää, et
tä ne vähänkin säily. Kun kaiken maailman 
kansa, tuotiin, joka, ei mitään lakia, tuntenut.”

Venäläiset sotilaat pyrkivät tietysti seurus
telemaan paikkakunnan naisten kanssa, vaih- 
televalla menestyksellä. Ystävällisiä, ja kohte
liaita kun olivat, saavuttivat muutamat hyvin
kin menestystä naisten keskuudessa. Aina ei 
kuitenkaan ollut onni myötä.

”Se oli vähän se1 tyttöjen saanti täällä huo
noa venäläiseltä, ei ne tytöt oikeen kaikki ty
känneet,” kertoo Toivo' Antila, Eräs aliupsee
ri oli valittanut asiaa ja Antila, koetti auttaa, 
"Niin oli komia sisko meillä kotona ja palve
lija. Ja minä sanoin, minä hommaan morsi
amen. Hän nosti heti palkkaakin 50 penniä 
päivältä. Sitten lähdettiin ehtoolla, oli saunat 
lämmitetty, Antilaan ja no siellä oli sitten An
ni ja se Männikön Impi navetalla. Me kysyt
tiin äifvainaalta missä naiset on. Se sano ne 
on navetassa, No kun me mennään sinne niin 
nehän lähti hyppäämään karjukartanolle ja 
me perätöykyriä mentiin siellä. Se oli haura- 
lato sitten missä oli lehtikerpoja, niin ne me
ni sinne lehtikerpojen alle. No minullehan hä
tä käteen että mitä minä nyt meinaan kun 
palkkakin nostettiin ja morsianta ei tullut
kaan. Minä koetin hosua, että mennään nyt ta
kasi ja tullaan uudestaan. No minä en tien-
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Viljo Paasimo

Suntion muistelmia

Omistan näillä riveillä ajatukseni sille vir
talaiselle sukupolvelle, joka kaksisataa vuot
ta sitten on ahertanut Virtain pääkirkon ra
kennuksella- Ajattelen myös kunnioituksella 
kaikkia niitä henkilöitä, jotka tämän kahden
sadan vuoden aikana ovat toimineet vanhan 
kirkkomme palvelutehtävissä ja joiden pal
veluketjua olen oman aikani saanut jatkaa. 
Olkoon sama taivaan siunaus seuraajieni yllä, 
niinkuin se on ollut entisten polvien kanssa.

Muistelmieni osalta nämä rivit eivät ikä
luokkani henkilöille tarjoa mitään uutta. 
Myös kirkon palvelijana työaikani oli suh
teellisen lyhyt, viitisentoista vuotta. Lapsuu
denkoti oli pienehkö maalaistalo. Jouluun ja 
kirkkoon liittyvistä muistoista on elävimpänä 
säilynyt hevosella ja reellä tehdyt jouluaamun 
kirkkomatkat. Kun samalla matkalla oltiin 
pitkin pitäjää, syntyi pitkiä hevosjonoja, jol
loin aisakelloista ja sitolkkakulkusista syn
tyi värikäs kellopeli. Kotipihan poikasesta tä
mä oli jotain ihmeellistä. Hevosia oli paljon. 
Kirkon hevospuomit olivat täynnä ja kaikki 
mahdolliset kiinnityspaikat pitkin kylää. En 
osaa arvioida, oliko hevosia enemmän kuin 
autoja nykyään, mutta veikkaisin hevosten 
puolesta.

Katuvaloina olivat taivaan tähdet ja kuu, 
jos sattuivat näkymään. Kirkossa oli pelkkä

kynttilä valaistus. Erityisen juhlavilta vaikutti
vat ikkunoihin asetetut kynttiläaakkoset. Nä
mä muodostivat kaksi rimaa, jotka alapäis- 
tään olivat tuetut akkunain sivukarmeihin ja 
yhtyivät yläpäistään akkunan yläosan keskel
lä. Tässä laitteessa oli kynttilöitä porrastettui
na alhaalta ylös. Siinä kirkon kynttilät lois
tivat lämpöisin liekin ja niistä tuli myös jon
kin verran valoa kirkon pihalla.

Kirkon kynttiläkruunut lienevät olleet sa
mat kuin nykyäänkin. Kirkon pohjoissakaras- 
sa oli lisäksi lasihelyistä koottu luomus, joka 
on hävinnyt. Kirkon seinissä oli peltisiä lam- 
petteja. Jumalanpalveluksesta on eniten mie
leen jäänyt alttaripalvelus, jossa papit esiin
tyivät vanhoissa koristeellisissa kaavuissa. 
Kirkosta paluu tapahtui usein kilpa-ajon 
merkeissä. Ohituskolarit olivat lievempiä kuin 
nykyään. Niistäkin joskus kerrottiin. Saihan 
rovasti Carstedtkin erään kerran ohittavan he
vosen aisan päästä tällin päähänsä. Tuliseksi 
mieheksi tunnettu rovasti oli hetkessä reestä 
tiellä, pysäytti hevosjonon ja nuhteli vauhti- 
hurjasteluun intotuneita seurakuntalaisiaan.

Kirkon palvelijoista on jäänyt erityisesti 
mieleen suutari Ahlqvist. Hän oli tunnetusti 
harvasanainen mies. Hänen tehtäviinsä kuu
lui muun muassa huolehtia kirkon kolmesta 
lämmityskamiinasta. Kun hän näissä aska-

nyt sitten oikein mitä tekisin. Ehtoolla kun 
menen kotiin, niin siellä minä saan kovan sel- 
käsaunan. Äite piteli ja sisko löi luudan tyvel- 
lä ja vannotti että jos vaan vielä tuot niitä 
tänne niin silloin sinut vie perkeles!”

Toimi Versta: "Työt lopetettiin vuoden 1917 
lopulla, kun Venäjällä puhkesi vallankumous. 
Ne jäivät nämäkin vallihaudat keskeneräisik
si, jotka olivat Metterinjärvestä Kahilanjär- 
veen suunniteltu. Yhtään lintaasia ei tullut 
valmiiksi. Niitä oli kyllä valmiiksi veistettynä 
ja hakattuna, mutta ne jäivät maahan hau
taamalta. Ne myivät ne sitten pois huutokau
palla.”

Enokoskella tuli juoksu- ja ampumalla,uto- 
ja valmiiksikin. Samoin sinne rakennettiin 
piikkilankaesteitä. Lintaaseja ja juoksuhau

tojen tukipuita kaivettiin myöhemmin poltto
puiksi, osa jäi maahan lahoamaan. Kun Ikka- 
lankylään v. 1918 hankittiin pieni höyryvoima
laitos,, purettiin Enokosken esteistä piikkilan
kaa sähköjohdoiksi. Eristimeksi kalpasi kat
kaistu pullonkaula.

”Kun Venäjän vallankumous alkoi, loppui
vat vallityöt kun ukkonen Ilomäen seinään,” 
sanoo Eero Niemi. ”Saman tien lähtivät venä
läiset Virroilta. Olin kansakoulussa vielä sil
loin. Siihen aikaan oli koulun seinällä Nikolai- 
keisarin kuva. Niin me Koskisen Väinön kans
sa käännettiin sen naama seinään päin. Opet
taja Anni Sievänen otti sen sieltä naulasta ja 
pani kirjakaapin taakse. Siellä se oli niin 
kauan kun minä muistan.”

Niin joutui keisari historian roskatynnyriin.
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reissä liikkui, näytti siltä, että hän on yksin 
kirkossa. Toinen kirkonpalvelijana pitkään 
ollut mies oli Urho Eloranta. Hänen tehtäviin
sä kuului kellojen soitto ja usein hän avus
ti kolehdin keruussa. Jumalanpalveluksen ai
kana hän oli aina lehterillä ja asetti virren nu
merot lehterin kaiteessa olevaan kääntyvään 
tauluun.

Jonkinlaisena väläyksenä senaikaisesta työ- 
paikkahengestä seuraava. Eräänä jouluaamu
na taloudenhoitaja Mäkinen ja Eloranta ta
paamat sakaristossa. Mäkinen pistää Eloran
nalle kättä ja toivottaa: Hyvää joulua köri- 
läs! Eloranta vastaa vanhan miehen bassolla: 
Samalla tavalla! Mäkinen oli huumorimiehiä, 
joskus hän oli huumorissaan kirpeä. Olin en
simmäistä kevättäni kirkon palveluksessa ja 
laitoin alttarille maljakkoon hiidenkorvalla 
olevia koivun oksia. Mäkinen oli kirkossa ja 
sanoi minulle jälkeenpäin: Laita ne oksat il- 
mavasti, ettei ne ole kuin vihta! Opetus jäi 
mieleeni, vaikka yleensä olen huonomuistinen. 
Kaiken takaa taloudenhoitaja Mäkisessä aina 
tapasi turvallisen esimiehen ja työtoverin.

Ajat ovat muuttuneet, aisakellojen sointi ja 
kavioiden kapse on vaihtunut auton mootto
rin surinaan. Joulun tuoma liikkeelle lähtö on 
pysynyt ennallaan. Eläähän joulukirkon pe
rinnekin edelleen voimakkaana. Uutena piir
teenä jouluun on tullut kynttilöiden tuonti 
haudoille. Kynttilänsytyttäjiä alkaa tulla aat
tona iltapäivällä ja kävijäin virta kasvaa to
delliseksi kansan liikkeeksi ja jatkuu myö
hään iltaan. Voisi sanoa, että tästä käynnistä 
on Virroilla tullut juhlan avaus. Jotain herk
kää ja hiljentävää näillä käynneillä haetaan. 
Varmasti moni kävijä muistelee yhteisiä jou
luja poisnukkuneen kanssa. Ehkä näillä käyn
neillä myös elävästi tajuamme, kuinka kapea 
on se raja, jonka kukin vuorollamme ylitäm
me.

Kun me toivotamme toisillemme hyvää ja 
rauhallista joulua, tulee mieleen tuo Luuk
kaan kertoma tapaus paimenten kedolla. Ker
rottuaan lyhyin vedoin paimenten kokeman 
enkeli-ilmestyksen Luukas kertaa taivaan jou-

Suntio Viljo Paasimo
Kuva: Juntusen Valokuvausliike

kon ylistyksen: Kunnia Jumalalle korkeuksis
sa ja maassa rauha ihmisten kesken, joita 
kohtaan hänellä on hyvä tahto. Siinä joulutoi- 
votus suoraan Jumalan maailmasta. Tämän 
sukupolven ihmisinä tajuamme myös entistä 
selvemmin toivotuksen hyvän totuusarvon. 
Ainakin sotaa kokeneelle tuo toivotus on 
enemmän kuin kirkollisen juhlakultin osa. Sii
nä on myös jumalallista salaisuutta, onhan se 
annettu maailmalle, jossa rauha tuntuu saa
vuttamattomalta. Jumalalle on tämäkin mah
dollista. Rovasti Paunu sanoi aikoinaan: Ju
mala hoitaa ne suuret asiat ja me hoidamme 
näitä pieniä asioita. Tästä näkökulmasta 
saamme etsiä ihmisen vapautta ja vastuuta 
myös joulun sanoman valossa.

Jääköön tämä ylhäältä annettu sanoma in
noittamaan juhlaamme ja arkeamme.

Virtolaista sanamparsintaa

Tulis kesä ja kärpäsiä että sais häntäänsäh 
heiluttaa.

Tunsi Tuuralam pukkikin ennen huonoutensa.

Tuskin ikkään sitä palakkaa palio maksetaan, 
jopajos olis hyväp parseelit.

Tullee mies räkänenästäkin, eitut tyhjän nau
rajasta.

Tuhollaan kun raha kolollaan.

Turha tarkkuus ja pieni varkaus ei hyörytäk 
kettään.

Tullun niim palion valehreltua ettei ennään 
uskota toisiakkaan.

Työtä pelkäämätöm mies uskaltaa ruveta työn 
viereem maata.
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Liedenpohjan nuorisoseuran 
Taimi-lehdestä v. 1921.
Kertonut: Anna Järvensivu 
Muistiin merkinnyt: Siina Liedenpohja

Kotiseutumme Virtain
kosimis- ja häätavoista

Soittajien johdolla häätalosta

Entisaikaan oli puhemiehille uskottu kosi
mis- ja hääseremonioihin vievä tärkeä tehtävä. 
Kesällä kulkivat puhemiehet näitä kauppoja 
tehden. Kun tällainen vieras tuli taloon, niin 
hänen asiansa arvattiin ja hänet vietiin kama
riin, jossa hän puhui asian sulhasen puolesta 
tytön vanhemmille, jotka sitten ottivat tar
koin huomioon pojan varallisuuden, raittiu
den, työkunnon ym. seikat. Jos sulhanen 
miellytti vanhempia, sai hän tulla taloon pu
hemiehen kanssa, tytöltä sitä kysymättä — 
ja näin oli asia alulla.

Seuraavalla kerralla puhemiehen ja kosijan 
tultua taloon selitti puhemies asian sulhasen 
poulesta tytölle vanhempien läsnäollessa ty
tön asiaa vaieten kuunnellessa. Nyt sulhanen

otti taskustaan kihlarahat ja antoi ne mor
siamelle, joka punastuen otti ne vastaan, sillä 
asia oli vanhempien kanssa sovittu, ja heitä 
oli neljännen käskyn mukaan kunnioitettava. 
Kesällä oli kosittu, mentiin syksyllä Pertun- 
markkinoille, sieltä sitten kihlat ostettiin.

Mikkelistä loppiaiseen morsian kulki puhe
miehen kanssa talosta taloon pitkin pitäjää 
kerjuulla. Puhemies pyysi miehiltä rahaa, nai
silta villoja, pellavia ym. ”kapioo”. Kim näil
tä matkoilta palattiin, oli morsiamella hevos- 
kuorma tavaraa. Nyt oli morsiamen kehrät
tävä ja kudottava verka, josta valmistettiin 
vihkipuku sulhaselle. Vielä oli tehtävä anopin 
puku ja papin paitakangas oli pellavista keh
rättävä ja kudottava ja valmistettava paljon 
muutakin.

Seuraavana kesänä pidettiin sitten läksiäi
set ja häät. Pitäjän kokki oli kirkonkylässä 
räätäli Helinin matami ja räätäli itse kulki 
kenkkärinä räätäli Noolin kanssa. Kenkkärit 
olivat puetut polvihousuihin, pitkiin sukkiin 
ja solkikenkiin.

Läksiäiset morsiamen kotona alkoivat ta
vallisesti perjantaina. Kenkkärit tarjoilivat 
vieraille viinaa ja leipää, sekä kantoivat ruo
kapöytään leipäkorit, voin, lehmän ja sian 
kinkut suurissa pahkakupeissa. Samoin tuo
tiin kalakeitto ja ohraryynipuuro. Vielä oli 
kaksikorvaisia puutuoppeja pitkin pöytää
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vaahtoavaa sahtia täynnä. Viinaa oli myös 
pöydässä ja kenkkärit tarjosivat ruokaryyp
pyjä. Jokaisella vieraalla oli tamminen lauta
nen ja lusikka pöydällä ja taskuveitsi omassa 
taskussa. Morsiaimmella oli musta puku, pääs
sä "isot hopeet” ja suuri valkoinen "kaulara- 
ki”, kruunu oli peileillä ja helyillä koristettu. 
Läksiäisiä hypeltiin kaksi vuorokautta.

Sunnuntaiaamuna lähdettiin läksiäistalosta 
isolla kirkkoveneellä kirkolle. Koko ”häähovi” 
meni kirkkoon. Morsiuspari ja "telturit”, joi
ta oli kaksitoista tai kahdeksan paria asettui
vat kuoriin ja muut kutsuvieraat lähimpiin 
penkkeihin.

Pappi aloitti vihkimisen ennen kirkonme
noa, mutta keskeytti sen. Morsiuspari istui 
kuoriin "papinpenkkiin” odottaen päätöstä lii
tolleen. Kirkonajan jälkeen asettui morsius
pari ja telturit kuoriin paikoilleen. Morsius
parin polvistuttua ylimmäinen tyttötelturi 
levitti suuren silkin ja kirjavan saalin, jo
hon ottivat kaikki telturit kiinni ja nostivat 
sen niin korkealle kuin voivat morsiusparin 
kohdalle. Kun he nousivat, otettiin teltta pois. 
Nyt lähdettiin taas häätaloa kohden isolla 
kirkkoveneellä, joka kesäiseen aikaan oli suo
sittu kulkuneuvo järvirikkaassa pitäjässämme

Häät olivat samanlaiset kuin läksiäiset, 
mutta häissä hypeltiin "taatihyppy”. Hääitu- 
paan tuli pelimanni soittaen marssia. Häntä

Nuoripari

Puhemies ja kaaso

seurasi morsiuspari, kaaso ja puhemies ja 
telturit pareittain. Kiersivät pelimannin pe
rässä häätuvan ympäri ja sitten asettuivat 
morsiusparipöyrän lähelle, puhemies ja poika- 
telturit sulhasen oikealle ja kaaso ja tyttötel- 
turit morsiamen vasemmalle puolelle toisi
aan vastakkain. Pelimanni soitti "virtalaista”, 
puhemies alkoi hypyn sulhasen ja kaaso mor
siamen kanssa. Sitten vaihtoivat he paria. Pu
hemies jätti morsiamen ja kaaso sulhasen 
paikolleen ja ylimmäiset telturit ottivat heti, 
poika sulhasen ja tyttö morsiamen hyppele- 
mään. Puhemies ja kaase hyppelivät yhdessä. 
Näin hyppelivät kaikki telturit morsiusparin 
ja oman parinsa kanssa. Sitten koottiin isopii- 
ri hyppyä keskeyttämättä ja hypeltiin vielä
kin "virtalaista”. Nyt sai koko hääväki ottaa 
hyppyyn osaa. Kenkkärit tarjoilivat vieraille 
sahtia. Kaikki haastolaiset olivat lakitta päin, 
mutta nurikkurit eivät saaneet ottaa lakkia 
pois. Seuraavan päivän ikäpuolella, kun häät 
olivat lopulla, katosivat kaaso ja morsian jou
kosta ja pelimanni alkoi soittaa marssia. "Uu
simuori” ja kaaso tulivat tupaan "hopeet” oli 
päästä riisuttu ja pää oli peitetty tykkimys- 
syllä. Uusimuori ja ukko asettuivat pöydän
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Äijännevan Osuuskassan johtokunta ennen Virtain Osuuskassaan liittymistä

50 vuotta
osuuspankkitoimintaa Virroilla

Virtain kirkonkylän ja ympäristön maanvil
jelijät sekä muiden ammattien harjoittajat 
kokoontuivat tammikuun 28 päivänä 1923 
keskustelemaan, voitaisiinko perustaa oma 
kyläpankki, osuuskassa, paikkakunnan vähä
varaisten luotontarvetta tukemaan. Asiaa pe
rusteltiin sillä, että pitäisi saada muutakin 
kuin vekseliluottoa, mikä lainausmuoto vie 
vähävaraisten vararikon partaalle. Kokouksen 
seuraava maininta: "Vekseli y.m. luonteiset 
seuraava maininita: "Vekseli y.m. luonteiset 
lainat eivät usein tule niin harkiten käytetyk-

luo ja ylimmäinen telturipari heidän vasem
malle puolelleen, pojalla viinakuppi ja tytöllä 
juustoa ja leipää lautasella. Kaikki häävieraat 
kävivät maistamassa näitä antimia. Miehet 
kumartaen syvään ja naiset niiaten nuorta pa
ria. Koko päänpeittäjäisten ajan soitettiin 
marssia. Vaimoihminen ei saanut enää kos
kaan olla ayopäin, eikä ilman kaatia (esilii
naa) mennä kirkkoon, kylään eikä kenenkään 
pitoihin.

si, että tulisivat edistämään lainansaajan ta
loutta ja elinkeinoa, sillä velka on kuin kak
siteräinen miekka. Se voi haavoittaa ja se voi 
myöskin hyödyttää, kun vaan velaksi otetut 
pääomat taidolla käytetään hyödyllisiin tar
koituksiin.” Tällaisista asioista keskustellen 
päätettiin perustaa Virroille osuuskassa, ku
ten osuuspankkia silloin kutsuttiin. Nimeksi 
tuli Virtain Osuuskassa ja säännöksi hyväk
syttiin Pellervo-Seuran mallisäännöt muutok
sitta.

Virtain Osuuspankki aloitti toimintansa 
suomalaiseen tapaan kansakoululla ollen 
avoinna vain tiettyinä päivinä viikossa. Jo 
vuonna 1923 osuuspankki myönsi 184 lainaa, 
joten toimikunta alkoi vaatimattomissa olo
suhteissa ripeästi. Oma talo ostettiin vuonna 
1926 ja uuteen toimitaloon muutettiin vuonna 
1953.

Päättymässä olevana vuotena tuli Virtain 
Osuuspankin perustamisesta kuluneeksi 50 
vuotta. Osuuspankkitoiminta Virroilla on kui
tenkin vanhempaa, sillä ensimmäinen osuus
pankki, Koron Osuuskassa, perustettiin tänne
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Virtain Osuuspankin nykyinen johtokunta. Kuvassa vasemmalta: Pauli Perähuhta, Esko 
Haapamäki, Olli Joutsenjärvi, Lauri Saikkonen, Eero Sipilä, Paavo Jartti ja Pauli Salin

jo vuonna 1908. Vuosisadan vaihteessa, osuus
pankkijärjestön syntyessä oli periaatteena, 
ettäosuusfcassojen toimialueet ovat mahdolli
simman pienet. Näin jäsenet tunsivat hyvin 
toisensa ja voivat valvoa, että lainat käytettiin 
hyödyllisiin tarkoituksiin. Näitä toimialueel
taan pieniä kyläkassoja Virroille perustettiin 
kaikkiaan yhdeksän. Talouselämän vilkastues
sa kehitys osoitti, että keskitetyllä toiminnalla 
on parhaat mahdollisuudet toimia yksityisten 
ihmisen, asiakkaan parhaaksi. Niinpä kylä- 
kassoja alettiin yhdistää. Ensimmäinen yh
teenliittyminen Virroilla tapahtui vuonna 
1945, jolloin seuraavat osuuskassat muodosti
vat Virtain Seudun Osuuskassan: Hauhuun 
Osuuskassa, Kurjenkylän Osuuskassa, Leiden- 
pohjan Osuuskassa, Virtain Osuuskassa ja Äi
jännevan Osuuskassa. Pääkonttori toimi Vir
tain kirkonkylässä ja oli avoinna joka päivä.

Kassojen ehdittyä toimia kylissään oli luon
nollista, että niitä yhdistettäessä oli luopumi
nen vaikeata sekä kassojen hallituksille että 
jäsenille. Esim: Äijännevan Osuuskassa on 
muodostunut kyläläisille hyvin läheiseksi. 
Alue oli kuitenkin laaja ja hajanainen, joten 
sen puitteissa tapahtuvan pääomakysymyksen 
omatoimiseen hoitamiseen ei laskettu ole
van riittäviä mahdollisuuksia, vaan yhdistymi
nen Virtain Osuuskassaan oli oikea ratkaisu. 
Sakari Koskelan talosta löytyi vanha kuva

juuri Äijännevan Osuuskassan johtokunnasta. 
Kuvassa vasemmalta: Väinö Salomaa, Manu 
Rantala, Oskari Koskela, Onni Ylimys, Väinö 
Pirttiniemi ja Ville Mäntylä.

Lisävoimia Virtain Seudun Osuuskassa sai 
vielä vuonna 1962, jolloin siihen sulautuivat 
Vaskiveden Kotalan ja Toisveden Osuuskas
sat. Osuuskassojen muuttuessa vuonna 1970 
osuuspankeiksi tuli Virtain Seudun Osuuskas
sasta Virtain Osuuspankki.

50-vuotiaalla, Virtain Osuuspankilla on tällä 
hetkellä toimipaikat Virtain kirkonkylässä, 
Vaskivedellä, Kotalassa, Killinkosikella ja Kur- 
jenkylässä. Olosuhteet osuuspankin perusta
misesta ovat kehittyneet, samoin osuuspankki. 
Se on mukautunut nykyaikaan, tarjoaa palve
luaan kaikille kaikissa pankki- ja raha-asiois
sa, myöntää muun luotonannon ohella myös 
vekseleitä asiakkaan tarvitessa tilapäistä luot
toa. Osuuspankissa ylin päätäntävalta kuuluu, 
on alusta alkaen kuulunut, osuuspankin jäse
nille.

Juhliessaan puoli vuosisataista toimintaansa 
Virtain Osuuspankki voi todeta, että yhteistyö 
virtolaisten kanssa tuo tuloksia.

Tietolähteinä käytetty 
Virtain Osuuspankin 
vuosikertomuksia
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Raha-automaattiyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja tri Ruokola ja va toiminnanjoh
taja Pekonen, edelleen Vanhainsuojelun keskusliiton toiminnanjohtaja Terttu Pulkkanen 
ja SPR:n tiedoituspäällikkö Matti Toivonen sekä Lempäälän Ehtookodon johtaja Annikki 
Soini kutsuvieraat 8. 6. 73 "Ainaian päivänä” talon edustajien seurassa.

Saara Saarelma

AI N ALA-PALVELUTALON

LAAJENTUNUTTA TOIMINTAA

Vuosi 1973 on Ainala-palvelutalossa koettu 
uusien tapahtumien vuotena. Vastavalmistu
neet Ainalanlaaikson rivitalot avasivat pari 
viikkoa ennen edellisen vuoden päättymistä 
ovensa uusille asukkailleen. Näin tuli Ainaian 
miljööseen eläkeläisasukkaita n. 30 ja sen li
säksi on "väriä” antamassa neljä nuorta per
hettä, Tämä on luonnollisesti heijastunut 
myös Ainaian elämään. Ruokailijani määrä on 
lisääntynyt huomattavasti ja yhä useimmat 
eläkeläiset kauempaakin ovat löytäneet tien
sä tähän halpaan eläkeläisruokalaan, kuten 
on ollut toivomuskin.

Toiminnan käynnistäjinä ovat edelleen ol
leet keskeisesti SPR:n Virtain osasto, Virtain 
Opisto ja virtain Seurakunta omistajayhdis- 
tyksen lisäksi. Myös Martat ja Sotainvaliidien 
veljesliitto ovat olleet mukana ■— muillekin 
tarjotaan mielihyvin tilaa. Ainaian uudet kun- 
toutustilat on vuokrattu SPRlle, joka vähi
tellen keskittyy yhä enempi kuntohoitoon ja 
virkistystoimintaan, johon sisältyvänä matkai
lu järjestelytkin ovat suunnitellut. Kuntoase- 
matoiminta keskittyy sekä ruumliliseen että 
henkisen terveyden säilyttämiseen kuntovoi- 
misteluohjelmineen huomioonottaen ensisi-
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Hannu Kiiski, konsertin solisti

jaisesti vanhukset ja muut eläkeläiset. Päivä- 
aikoina on kuntoutusallas uinti- ja saunomis- 
mahdollisuuksineen pienin korvauksin van
hemmalle väelle ja iltaisin sitä voidaan vuok
rata muille sopimuksen mukaan. Tilakäyttö 
on myös sopivasti yhdistettävissä Kisa-Pirtin 
ohjelmiin. SPR:n Virtain osasto pyrkii täten 
suuntautumaan kuntoasematoiminnan ohella 
varsinaisen katastrofiluontoisen toimintansa 
lisäksi ystäväpalveluun erikoisesti potilaiden 
ja yksinäisten pariin sekä muutenkin virkis
tystoiminnallaan edistämään mielenterveyttä. 
Tämä on nyt mahdollista entistä paremmin, 
koska oleellisin osa osaston toiminnasta on la
kisääteisenä siirtymässä valtionavun piiriin ja 
kunnalliseksi. Täten esim. sairaankuljetus, ko
tipalvelutoiminta ja lääkinnällinen kuntoutus 
kunnallistuu. Viimeksi mainitun toteuttami
nen kokee suurena vaikeutena henkilökunta- 
vajauksen, joka koko maassa mainitaan 1 000 
lääkintävoimistelijaksi. Myös kehitysvam
maisten kerhotoiminta kehittynee samaan 
suuntaan suojatyö- ja asuntolatoiminnan 
myös odottaessa toteutumistaan.

SPR:n Virtain osasto luovuttaa yhteistyöstä 
kiittäen Ainala-Koti yhdistykselle viirin.

Eläkeläismatkailu on ollut Ainalan ohjel
missa alusta alkaen, mutta on palveltu muual
ta tulleita järjestämällä Virtain ohjelmia. Ai
nalan asukkaiden oma opasryhmä on oleelli
sen avun antamalla tehnyt järjestelyt mahdol
liseksi. Kuluvana vuonna on lähdetty itsekin 
yhä useammin matkalle. Oma lukunsa olisi 
"Tallinnan risteily” Suomenpuoleisine ohjel
mineen, jolloin 50 hengen virtolaisryhmällä 
oli tilaisuus tutustua sukulaiskansan pääkau
punkiin ja lounastaa suomalaisten rakenta
massa Viru-hotellissa. Ainalassa on vieraillut 
lähes 40 vanhusretkikuntaa eri puolilta Suo
mea, mutta vastavierailujakin on tehty. On 
tehty kirkkoretki Keuruulle, Ähtärin "hukka
reissu”, Pohjanmaan ruotsalaisalueelle näh
ty osa Närpiön 50 ha:n kasvihuoneista, kirk- 
kotallit ja pyörivä teatteri aivan Pyynikin mal
liin. Loppukesän ohjelmana vielä "Pohjoisen 
lenkki” Kuusamon jylhien maisemien läpi toi 
korvausta niille, jotka myöhästyivät Tallin
nan matkalta. Matkat ja pienemmätkin retket 
ovat mitoitetut vanhempien kestokyvyn mu
kaan, mutta muutama paikka varataan mieli
hyvin aina nuoremmillekin.

Ainalassa koetaan ilolla ne monet palvelut, 
joita saadaan palvelutalon järjestelyinä. Eri 
ohjelmat ja harrastuspiirit kokoavat mukaan
sa milloin musiikin, milloin "kuntojumpan”, 
kuntotanssin jopa taiteen harrastuksen mer
keissä.

Jokaiselle on tarjolla eri valinnan mahdol
lisuuksia, jolla sitten voidaan saada "virkis
tystä lisääntyneisiin elinvuosiin”.
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KUVAT KERTOVAT

Köydenvetokilpailun 
voittanut joukkue.

Seisomassa vas. San
teri Vastalahti, Toimi 
Pöyhölä, Onni Mäntylä, 
Artturi Koskela, Kalle 
Ranta.

Istumassa vas. Sante 
ri Salmi, Onni Pöyhölä, 
Toivo Syrjä, Jussi Koi
vunen ja Urho Syrjä.

Lähtö "Lehtimäen pi
rua” katsomaan, vas. 
Lauri Kortesniemi, 
Väinö Koro, Justus 
Pirttiniemi, Toivo Lin
na, Artturi Koskela, 
Santeri Valli, Oskari 
Koskela ja Salomon 
Ventälä.

Luoteen kansakou
lun rakentaminen 1910 
— 1912. oikealta,
Antti Pekkala, Onni 
Mäntylä (urakoitsija), 
Oskari Koskela, Onni 
Lahtinen, Eemeli Leh
tinen, (kahdeksas, Aa
po Kumpu), savikra- 
nan päällä seisomassa 
Tuomas Koskela, nel
jästä miehestä ja kah
desta lapsesta ei tietoa.



Apteekkitoiminta alkoi Virroilla 1890. Silloisen apteekkari Heikelien ensim
mäinen toimipaikka oli Kalettomassa. Pian tämän jälkeen apteekiksi rakennet
tiin nykyinen kunnan virastotalo ja siihen muutettiin 1892. Heikeliin kuole
man jälkeen apteekkarin virkaa hoiti Otto Edvard Bruun 1904—1933. Hänen 
kuolemansa jälkeen sai apteekin haltuunsa Aina Aalto-Tikkanen 1934. Rak. mes
tari Tikkanen suunnitteli nykyisen apteekki-talon ja se valmistui 1936. Aina 
Aalto-Tikkanen hoiti Virtain apteekkarinvirkaa elämänsä loppuun vuoteen 1962. 
Nykyisen apteekkari Airi Villalan aikana laitos vietti 80-vuotisjuhlaansa, josta 
henkilökuntakuvamrre.

«TfKfi

Jouluilta apteekilla



Käynti Kurjenkylän Lystilässä

Lystilän päärakennus on Sakari Palmun käsi
alaa ja 130 vuotta vanha. Hyvän kirvesmiehen 
jälki näkyy mm. ikkunoissa.

Pihassa on talvisodan aikana tehty 7 m syvä 
kaivo. Saima Lystilä veden haussa.

Kuvat: Pauli Perähuhta

Kalle Lystilä Sato-hevosineen tallin edustalla. 
Talli on rakennettu 1905.

Saima Lystilä maitoa kuljettamassa omatekoi
silla kottikärryillä.

Vedenkanto ojasta tapahtui saavilla ja koren
nolla.



Virtain Urheilijain koripallossa Suomen mestaruuden voittanut B-tyttöjouk- 
kue (= 56 tai myöhemmin syntyneet)
Eturivissä vasemmalta Sirpa Haka, Irene Raiskinmäki, Riitta Petäjä, Leila 
Peltomäki, Päivi Siltakorpi ja Päivi Syrjä. Takarivissä Riitta Kokko, Raija 
Järvinen, Anna Raiskinmäki, Ulla Hintala, Soili Lahtinen, Outi Numminen, 
Pirjo Ala-Heikkilä sekä joukkueen valmentaja ja huoltaja Jouko Korkeala. 
Tytöt selvisivät Valkeakoskella pelatussa alkukarsinnassa toiselle tilalle ja 
pääsivät loppusarjaa n, joka pelattiin Virroilla 17. —18. 3. Virtolaisten lisäk
si olivat mukana Karhun Pojat Helsingistä, Tapion Honka Espoosta ja No
kian Urheilijat. Joukkueitten kesken pelattiin yksinkertainen sarja siis jo
kainen pelasi jokaista vastaan. Virto laiset voittivat kaikki ottelunsa. No
kian Urheilijat ja Tapion Honka kaatuivat selvästi numeroin 60 — 42 ja 81 — 
37, mutta alkulohkossa Virrat voittanut KaPo oli kova vastus nytkin. Tosi 
jännittävien vaiheitten jälkeen kirjattiin kuitenkin virtolaisten voitto pistein 
49 — 45, puoliajalla oli tilanne vielä tasan 16 — 16.
Tähän ensimmäiseen koripallomestaruuteen oli tyttöjä kannustamassa noin 
puoleen tuhanteen nouseva yleisöömäärä.

VIRTOLAISTA S AN AMP ARS INTÄ A

Toren sannoop pittää vaikkei tulis muuta 
sana päivässä.

Tukkos tuuppaan tungimpuuta, Saaraan kuusi 
kummoon.

Tulisny ihimiseksi, toivo entinen likka sul- 
hastaa.

Työtä pelekäämätön mies uskaltaa ruveta 
työn viereeni maata.

Tupsut tullap pittää vaikka koko kerä menis.
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Mauno Lahtinen

Viinamäen-Uskalin kylätie
"Neuvoteltiin mihin toimenpiteisiin ensin 

olisi töittein suhteen ryhdyttävä ja päätettiin 
ensin ruveta laittamaan rumppuja. ja lasku
ojia”.

Tämä merkittävä päätös tehtiin tienteettä- 
jä-lautakunnan kokouksessa Rantakunnan 
Pirttiniemessä 15 päivänä joulukuuta 1917. 
Talollisia, palstaitilallisia, kruununtorppareita 
ja uskottuja miehiä Rantakunnalta. sekä Us- 
kalinperältä oli kokoontunut yhteiseen neu
vonpitoon. Ison tuvan seinävieruspenkit oli 
miehitetty viimeistä sijaa myöten. Yhtei
nen tiehanke oli perin tärkeä ja kauaskantoi
nen.

Pitkän väenpöydän päässä — puheenjohta
jan paikalla — istui talonisäntä Justus Pirt
tiniemi, 45. Hänen seuranaan pöydässä oli
vat Iso-Kummun isäntä Herman Kumpu 66, 
sekä Pöytäahon isäntä Onni A. Mäntylä 40, 
joka hoiti kirjurin tehtävät. •— Näistä kol
mesta luottamusmiehestä koostui tienteettä- 
jä-lautakunta.

Viinamäen — Uskalin kylätie oli noihin ai
koihin vain kapea, kuoppainen ja kivinen 
ura, jota pitkin hevosvetoiset lokkerot hädin 
tuskin keikkuivat eteenpäin. Puita ja kiviä 
kierrellen se erkani Pohjanmaan vanhasta 
maantiestä Viinamäen talon kohdalla. Se 
ohitti Linnan talon, Rantakunnan taloryh
mät ja painui Kiikunmäen notkoon, Kura- 
munmäen talot ja Ylimyksen ohitettuaan se 
laskeutui vaivaisena polkuna Kofckonevan 
vetiseen maastoon. Mutta kehnoudestaan huo
limatta se oli rantakuntasten ja usikalinpe- 
rästen ainoa, kulkuväylä Virtain kirkolle.

Vanhan pöytäkirjan toinen pykälä kertoo, 
että "rumppuaineet päätettiin Viinamäestä 
Kummun rajaan hankkia yksityisestä metsäs
tä paitsi Kuloniemen silta aineita yritetään 
Ruunun maalta”. Ja niitä hankkimaan valit
tiin Herman Kumpu ja Juho Ylimys. Yksi
tyistien metsistä hankittavista tarvikkeista 
päätettiin pyytää urakkatarjoukset.

Kummun rajalta pohjoiseen päin vie väille 
tieosudelle lautakunta yritti hankkia, ilmai
sia rakennusaineita, valtiolta, "koska maini
tut sillat ja rumput ovat suurimmaksi osaksi 
Ruunun asukasten hyödyksi”. — Mikäli ei 
ilmaisia tarvikkeita saataisi, niin toivottiin 
niitä ainakin alennettuihin hintoihin. Muuten 
se tietäisi tieosakkaille raskasta taloudellista 
rasitusta. On muistettava, että Euroopassa 
vallitsi sotatila jo kolmatta vuotta, ja tänä 
aikana puutavaran hinta oli noussut huimaa
vasti. Metsälehti "Tapio” kirjoitti v. 1916:

"Toteamme vain, että puista, eritoten kuusi
puista, maksetaan suunnattoman korkeita 
hintoja”.

Tien rakennuksessa tarvittavista puumää
ristä mainitaan seuraavaa: "Isompia, hirsiä 
arvosteltiin tarvittavan 100 runkoa ja romppu 
puita 200 kappaletta. Asiaa vorsmestari Ran- 
deliinille esittämään valittiin Kruununtorp- 
pari Juho Ylimys”. — Metsänvartijan virkaa 
hoitaessaan Juho Aaprahaminpoika Ylimys 
joutui muutenkin kosketuksiin vorsmestarin 
kanssa. Lisäksi hän yksiseitsemättä vuotta 
täyttäneenä omasi suuren arvovallan, hänellä 
oli siis edellytykset tehtävän hoitamiseen.

Kylätien parannushankkeisiin ovat asian
omaiset lautakunnan jäsenet paneutueet var
sin aktiivisesti. Jo vajaan viikon kuluttua 
edellisestä kokoksesta kokoontui tienteettäjä- 
lautakunta uudemman kerran. Nyt asiat oli
vat kehittyneet jo niin pitkälle, että "kunnan 
myöntämiä varoja kahteen tuhanteen 2000 
markkaan valittiin talonpoika Väinö Pirtti- 
niemi nostamaan ja kuittaamaan, jolle ote 
pöytäkirjasta valtakirjaksi annetaan”.

Kylätien pituus oli pitkälti toistakymmen
tä kilometriä, Sitä oli ojitettava, ja paikoin 
oiottava. Piti kaataa puita, oli väännettävä 
kiviä ja. kantoja, Tien pintaa oli tasattava ja 
jopa hiekoitetitavakin. — Edessäpäin oli siis 
kerrassaan valtava urakka, joka vaati paljon 
uskoa, hikeä ja rahaa. Määrärahoja ei ollut 
lähes tulkoonkaan tarpeeksi ja niitä oli niin- 
ollen huushollattava tarkoin: "Korkein palk
ka toistaiseksi päätettiin 1 markka tunnilta., 
joka maksetaan lautakunnan harkinnan mu
kaan”.

Paitsi työpalkkoihin ja rakennustarvikkei
siin tarvittin varoja myöskin räjähdysainei
den ostoon: "Linnan vainiolla oleva kallion 
tölvännes päätettiin ampua alemmaksi, jos 
vaan aineita saadaan. Tiellä olevia suurempia 
kiviä myöskin päätettin ampua pois”. — Ai
neita ei ehkä silloin saatu tarpeeksi, koskapa 
vielä nykyäänkin sama kallion tölvännes ret- 
kauttelee auton jousia,

Silloinen tiehanke on innoittanut kyläläisiä 
jopa siinä määrin, että he aivan omapäisesti- 
kn ryhtyivät tietä rakentamaan. Tämä ei kui
tenkaan tierakennustoimikuntaa miellyttänyt, 
vaan tientekomieheit kutsuttiin yhteiseen ko
koukseen tammikuun 5 päivänä 1918. "Otet
tiin keskusteltavaksi: kun kuuleman mukaan 
on ylimyksen puolella toimitettu tientekoa 
ilman kunnan tienteettäjien .tietämättä, ja ky-
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Ratsulähetti

Monta virstaa vanhaa kirkkopolkua
Oottakos te kuullu kerrottavan siitä kirkko- 

poluusta joka kiemurtaa ja kaartaa täälä Kyrö
joen latvassa, joki saa vetensä kahdestakymme
nestä lammesta ja järvestä kylässämme. Ne on 
helmiä Kyröjoen yläpäässä ja ollut paljon en
nemmin kuin Virtain kauppälasta on puhuttu mi
tään. Nykyänsä täälä Kyröjoen latvassa on yli 
sataviisikymmentä savua. Täälä Kyröjoen lat
vassa on tuuli pyörittänyt kuutta tuulimyllyä, 
vesi viittätoista vesimyllyä, joista suurin osa 
jalka- eli hierinmyllyjä. Peurankoski melkein ki
lometrin mittainen laulaa Maammelaulua kevät- 
vesien aikana kuin kaikki maamme kosket. Pie
nemmät luomat purot laulaa kansanlauluja. 
Roomin myllyssä paholainen soitteli polkkaa, 
öisin alalattian alla sai mennä polkalle jos uskalsi.

Seitsemän sukupolvea taaksepäin lähti eräs 
Kurjenkylän isäntä viemään poikaansa Kyröön 
kirkkoon liuskakivistä rakennettuun paanukat
toiseen missä kurjenkyläsillä on oma penkkinsä. 
Jalan tehtiin tämä matka pitkin Kyröjoen rantaa. 
Poika kuuli etäistä koskien pauhua, kysyi, onko 
tuo sitä kirkonkellojen soittoa. Poika erehtyi eri 
luonnon äänistä luullen niitä kirkonkellojen ää
neksi, mistä isänsä oli kertonut. Ruokakontin 
kantamisessa meinasi tulla kiistaa kumpi on pi-

simmältä kantanut. Vihdoin monen päivämatkan 
päästä kuului nuo tuhatkolmesataa vuonna ra
kennetut kirkon ja sen kellojen ääni. Kirkon 
mäellä isänsä kertoi niistä kurjenkyläläisistä, 
jotka on haudattu Kyröön kirkkomaahan.

Olisikohan ollut siihen aikaan ruottinvallan ai
kana kun Virtain Sipilässä asu kuninkaallisia ho- 
viriitojen takia, täälä yläjoenmäellä oli ruotsa
laista sotaväkeä leiriytyneenä jonkin aikaa. Se 
oli siihen aikaan kun oli niitä raskaita neliskul
maisia plootun rahoja tarkoituksella ettei sota
miehet voisi rikastua kantaa niitä paljon muka
naan No yläjoen isäntä ja emäntä myi sotamie
hille kaikenmoista ruokaa ja juomaa niin paljon 
että plootuja kertyi isännälle kaksi nelikallista. 
Nelikkahan on kolmekymmentä litraa. Yleisesti 
oli tiedossa että yläjoen isännällä on kaksineli- 
kallista rahaa. Mutta isäntä otti ja kätki ne raha- 
nelikat jonnekin eikä vielä tänä päivänä ole niitä 
löytynyt. Ajatella mikä rahamäärä, yhdellä ploo- 
tulla sais jo monta tuhatta.

Jääköön rahat, lähdetään tuonne kaivosmä- 
keen Markun lähteen kautta kaivoksen lähteelle 
mistä polku menee. Toisten maailmojen asukkai
ta tulee ja menee polulla. Jatkamme Nevalan 
mäkeen missä ennen on keitetty potaskaa, tästä

syttiin tien,teko ta vasta, josko kokous hyväk
syy mainitun menettelyn ja kokous lausui 
valittelunsa asian johdosta ja ei hyväksy 
muuta menettelyä kuin sen menettelyn mitä 
kunnan taholta osoitetaan”.

Uusi ja ihana kylätie kangasten tietenkin 
mielissä ja se yritettiin saada valmiiksi mah
dollisimman pian. Työn laadusta ei ehkä ai
na muistettu pitää kiinni, vaan työn määrä 
oli tärkeämpi tekijä. Hutiloitsijat palautettiin 
kuitenkin pian päiväjärjestykseen — tien oli 
kestettävä hamaan tulevaisuuteen asti.

Tämä vaatimaton kärrytie ei tietenkään sil
lä tekemällä tullut lopullisesti valmiiksi. Vuo
sikausia tämän jälkeen rehoittivat mahtavat 
vesakot tien molemmin puolin piiskaten he
voskuskia kasvoihin. Valtava äpäres kasvoi 
tien varsilla ja siinä oli kyläläisten kätevä lai
duntaa nautakarjaansa. Tien ristteyskohdat 
vakiintuivat nuorison tapaamispaikoiksi, jot
ka sittemmin saivat nimen ”läsitori”. uudesta 
tiestä oli hyötyä monella tavoin. — Nämä oli
vat niitä kylätien uneliaita ja rauhallisia vuo
sia,, jolloin sen pintaa rasittivat vain pieksu- 
pohjat ja hevospelit.

Ajat muuttuivat kuitenkin aivan toisiksi,

kun sodanjälkeisten vuosien raskaat puuta
varakuljetukset panivat kylätien sananmukai
sesti kuralle. Keväisin sen pinta kirnusi ja 
hyllyi petollisesti. Aukeilla paikoilla se saattoi 
revetä auki, ja useamman kerran Olokkos-Tu- 
pun pussikin hiljalleen vaipui Haaviston 
aukeeseen. Mutta hinausauto ei silloinkaan 
ollut kaukana. Pian jyrisi paikalla Rokon Er
kin ”Kempsu”, joka nokkavaijerillaan hinasi 
liejuun painuneet kuiville.

Lapiopistoin ja kuokaniskuin alulle pantu 
tie erkanee Viinamäestä tänään leveänä ja hy
väkuntoisen. Enää se ei kuitenkaan seuraile 
alkuperäistä reittiään, vaan Lepistön mutkas
ta se on hakeutunut uudelle uralle. Kuin pelä
ten se on jättänyt upottavan Kokkonevan kau
as vasemmalle, ja suorakulmaista vinkkeliä 
heittäen se yhtyy vanhaan tiehen Röyhkiössä. 
Siitä se etonee Jokisaaren sillan kautta koh
den Hirviniemeä, jossa sitä vastassa ovat Sei- 
näjärven vedet. — Vanhojen raivaajien työ
tä ovat jälkipolvet jatkaneet niin hyvällä me
nestyksellä, että yhteiskunta jo monet vuodet 
on huolehtinut kylätien kunnosta. Se kokee 
seurata kehityksen mukana ja tulee säily
mään hamaan tulevaisuuteen asti.
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Koron kansakoulun oppilaat ja opettaja Yrjö Peltonen v. 1909.

matka jatkuu viistoon jussirämäkän yli pitkos
puita pitkin Kurjenmäelle. Tässä jussinrämäkällä 
Vuorisen Eetu näki toisten maailmojen äijän aje
levan hevosella keskellä kirkasta päivää yli ojien 
ja aitojen kuin ei mitään. Ei Eetu sille mitään 
puhunut, koska tiesi ei se hälle mitään vastaa.

Yläkurjelta kirkkopolku jatkuu Koivulaan 
siitä soimen kahluupaikalle, minkä itäpuolella on 
Huutoniemi. Tässähän Sivulanvuoren suuri hal- 
tijaäijä tuli vuoriojasta vastaan paimenpoika?, 
joka oli aarteensa kätkenyt vuoreen eikä enää 
muistanut paikkaa. Haltijaäijä jylisi mahtavalla 
äänellään, kun tuot mullen kiulullisn sitä valako- 
sen lehmän maitoo siitä ovipielestä huomen aa
mulla niin sanon aarteesi paikan. Poika teki työtä 
käskettyä. Aamulla haltija tuli vastaan. Poika 
antoi maidon. Haltija joi hyvällä mielin, mais- 
sutti suutaan ja sanoi aarteen paikan ja sitten 
poikakin muisti, haki iloiten aarteensa.

Kahlaamme tästä Huutoniemeen siitä Kivistölle 
jatkamme Välkyn Moisioon. Moisio on paikka 
missä usein kuulee kirkonkellojen soittoa. Olisi
kohan niin, Välkyn miehet ajo takaa ja tappo 
erään laukkuryssäkulkukauppiaan Joensuuhun 
kortekarien kohdalle, pitivät kauppiaan rahat ja 
tavarat ja jättivät ruumiin sinne järveen missä se 
tiettävästi vieläkin on. Vieläkin usein näkee mies 
ui siellä, hartioilla helmeilee vesi erittäin kirk
kaasti, mutta uijan päätä ei näy. Onkohan niin, 
kun mies ei ole päässyt siunattuun maahan ja on 
ryöstämällä tapettu, on hän levoton. Sama mies 
ilmestyy kun menee nykyistä maantietä Välk
kyyn tai ilmestyy auton istuimelle, mutta ei puhu 
mitään. Rinnalla kulkee vain eikä puhu mitään, 
katoo Välkyssä pohjoisen puolella olevien huo

neiden luo tai menee riihen luo, kun mennään 
katsomaan missään ei näy ketään, monet on hä
net nähneet esimerkiksi talon poika, mies ilmes
tyi Pullomäen päällä rinnalle käveli Välkkyyn, 
katosi huoneiden luona kummasti. Poika kysyi 
äidiltään, mikä se oli, äiti vastasi, älä kysele, 
onhan se nähty.

Tämä toinen tapaus myöhemmin tapahtunut. 
Välkyn talo on se kamala kummitustalo missä 
näkyy ja kuuluu vielä tänäkin päivänä kaikkea 
yliluonnollista. Tapahtumat alkoi siitä kun Väl
kyn isäntä ennenvanhaan kävi myllyssä, jauhat
ti ruista kolme tynnyriä, laitto kotona jauhosäkit 
pihanpuoleisen kamarin lattialle. Täältä varkaat 
veivät yhden jalhosäkin yöllä. Isäntä tiedusteli 
kotiväeltä, onko he vieneet, ei kukaan. Vilja sii
hen aikaan oli kultaakin kalliimpaa. Välkyn 
isäntä lähti noitiin. Kihniön Nerkoolla asu noita 
nimeltä maalari Kustaa. Hänen tiedettiin tehneen 
paljon mahtavia noitatemppuja, hyvää mutta 
eniten pahaa. Isäntä tiedusteli maalari Kustaalta, 
tiedätkö mikä meidän jauhosäkin on varastanut 
yöllä kamarista. Kyllä tiedän, vastasi noita, mutta 
annan sinulle tämän mustan noitapussin, niin 
varkaat tulevat sinulle tunnustamaan varkauten
sa. Sen verran sanon, varkaat on ottaneet jauhosä
kin lasista, vieneet joen yli siellä olevan lehtihaa- 
sian alle. Kyllä näet tilan ja jauhon varistuksia 
kun käyt katsomassa. Mutta säkki on jo viety 
viinatehtaalle, et saa takaisin jauhoja. Niitä en 
ollut kolme miestä. Kun varkaat on käynyt tun
nustamassa, sinun pitää viedä tämä noitapussi 
Pajukosken niskalle, teiltä viiden virstan pää
hän ja heittää pussi koskeen. Jos et näin tee, 
teillä alkaa tapahtua kaikenmoista hirveetä. Sinä
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Kuvassa kotoisen takan ääressä askaroiva Emilia Koro, suuren perheen äiti ja kas
vattaja. Hän eli aina nöyränä, Jumalaan luottavaisena toivoen: ''Hallitse minua, ett’ 
oikein puhuisin. Kun tulee puhua, sen taiten tekisin” Kuva: Tauno Koro.

kuolet tapaturmaisesti, emäntä tulee sekapäisek- 
si, tuhoaa hevosia, lehmiä, polttamalla huoneita 
veli tappaa veljensä keskellä tupaa keinustoolin 
vieressä, ja lopuksi suuri verikoira haudataan 
teidän puutarhaanne kahden sirenipuskan väliin 
parhaaseen paikkaanne. Talosta tulee rauhaton 
henkimaailmojen temmellyskenttä. Näin sanoes
saan noidan silmät paloi julmasti päässä.

Isäntä otti noitapussin, varkaat kävivät tun
nustamassa, mutta mitäs ollakaan isäntä ei viit
sinytkään viedä noitapussia viittä virstaa veteliä 
soita Pajukoskeen, pussi jäi viemättä. ja kaik
ki noidan uhkaamat asiat alkoivat tapahtua. Isän
tä kuoli tapaturmaisesti hevosen ja kärryjen alle 
hakiessaan luujauhoja, joiden hajusta hevonen 
villiintyi. Emäntä alkoi sekaantua, laittoi useam
man kerran huoneita palamaan, missä menehtyi 
hevosia ja lehmiä. Veli tappo veljensä aivan 
kuin noita oli ennustanut, ja mistään näistä tietä
mättömänä nykyisiltä omistajilta kuoli suuri 
uros, lemmikkiverikoira, ja he hautasivat sen 
Välkyn puutarhaan kahden sireenipuskan väliin 
aivan kuin noita oli kymmeniä vuosia sitten en
nustanut ja on siellä tänäkin päivänä.

Nykyiset Välkyn omistajat jykevän jäyhä me
rikapteeni, joka ei turhista tutise, kertoi kun 
täällä liikkuu, tuntee aivan selvästi, joku kul
kee takanani. Vallankin, jos menee tuonne karja- 
kartanolle, joku on aivan niskan takana. Ker
rankin olin täällä kamarissa kun kuulin tuvassa 
kierrettiin keinustuolia. Otin taskuaseeni, päästin 
kaksi makasiinia tyhjäksi siihen keinustuolin 
ympärille. Molemmat, niin rouva kuin herrakin

kertoi, täälä tuntee aina, en ole yksin, ja se kum
mallista on kun meidän nykyiset koirat näkee 
ja vaistoo jotain, jota ne pelkää ja jolle ne ovat 
vihaisia, ottavat meistä turvaa. Niskakarvat niil
lä on pystyssä. Täälä on jotain yliluonnollista.

Rouva kertoi, laitoin jouluaattona kynttilän 
palamaan siihen meidän ensimmäisen koiran hau
dalle. Yöllä kahdentoista maissa oli se haudassa 
oleva koira alkanut haukkua niin lujaa, että 
lapsetkin heräsivät sanoen, sehän on meidän 
koira, tunsimme selvästi sen äänen. Silloin oli 
muutenkin liikettä ja levotonta.

Edelleen rouva kertoi, olin täälä kamarissa, 
näin kun mies ilmestyi tuosta hyllykön tyköä ja 
meni tupaan, näin sen aivan selvästi, kuvailin 
miehen naapurin emännälle, hän sanoi, aivan il
metty tuttu minulle. Toinen tapaus. Laitoin ka
marin ja keittiön pesiin tulta aivan märkiin pui
hin syksyllä, enkä millään saanut. Kävelin kes
kellä tuvan lattiaa tuskastuneena ja kun minulla 
on tapana yksin ollessani puhua yksikseni, moi
tin märkiä puita. Yht’äkkiä leimahti molemmat 
pesät palamaan, arvasin auttajani, sanoin, kiitos 
nyt. Näkymätön kun sytytti pesät ja ne paloivat 
iloisesti. On useampia, jotka ovat yrittäneet kur
kistella lasista sisälle kun ei omistajat ole koto
na. He on nähneet jotain niin kauhistavaa, silti 
tuttua, että ovat hypäten lähteneet pois.

Minulle sanoi yksi yhdeksänkymmentäkuusi 
vuotta vanha ihminen, niin kauan Välkyssä kum
mitelee, kun niiden tapettujen luonnollinen 
kuolemanaika tulee, tieto on hyvin vanhasta ar
kusta.
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Ertta Martonen

Leikki koulutoimintaa Kil I inkoskella
Aina vuodesta 1951 lähtien on Killinkoskella 

pidetty leikkikoulua 3—6 vuotiaille lapsille pai
kallisen Mannerheimliiton osaston toimesta. Va
rojen niukkuuden vuoksi koulua ei kuitenkaan 
voitu pitää kuin kuukausi sekä syksyisin että ke
väisin. Syksyn toiminta päättyy joulun alla pik
kujoulujuhlaan, jonne myös 'vanhemmat sekä 
pikkusiskot ja -veljet ovat tervetulleita. Ohjel
masta huolehtivat leikkikoululaiset ja joulupuk
ki vierailee lahjapusseineen. Tarjoilua on sekä 
isoille että pienille juhlijoille.

Kevättoiminta taas päättyy koko kylän lap
sille tarkoitettuun lastenjuhlaan, lähinnä vappu- 
riehan merkeissä. Leikkikoulun päivittäiseen oh
jelmaan kuuluu askartelua, leikkiä, laulua ja sa- 
dunkerrontaa sekä välipalan syönti. Lisäksi lap
sille pyritään järjestämään valistustuokioita ■— 
hampaiden hoidosta, liikenteessä liikkumisesta 
ym. — Lapsia on leikkikoulussa ollut kautta ai
kojen 20—30 joka lukukausi ja ensi vuosien leik
kikoululaiset tuovat nyt omia pienokaisiaan kou
luun.

Pitkäaikaisin leikkikoulunopettaja on ollut rva 
Hilkka Hagelberg, joka alusta lähtien piti leikki
koulua aina vuoteen 1969. Mainittakoon, että 
hän oli aloittanut uimakoulutoiminnan Killin
koskella jo v. 1944 Mannerheimliiton myötävai
kuttamana ja oli alkuvuosina ollut yli satakin 
uimahaluista oppilasta ohjattavana yhdellä opet
tajalla. Uimakoulunopettajana hän oli aina siihen

sakka, kunnes yhteistoiminta kunnan kanssa al
koi. Tilapäisopettajien jälkeen on leikkikoulun- 
opettajana ollut keväästä 1972 lähtien rva Aili 
Kaattari.

Näin yli 20 vuoden ajan ovat Killinkosken lap
sukaiset saaneet leikkikoulun tavallaan esiastei- 
sen koulun kautta lähteä pitemmälle koulutaipa- 
leelle.
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Kalle Koivunen

TARINOITA
Nämä tarinat ovat vanhalta ajalta, v. 1808—09 

sodan jälkeen, kun Ruotsin täytyi luovuttaa Suo
mi Venäjälle.

Samalla anomuksella kuin wänrikki Stool ja 
hänen waimonsa Lowiisa, entinen lofcta, saivat 
parooni Wreden suosituksella virkatalon Parka
noon Ruotsin senhetkiseltä ylipäälliköltä Adel- 
groitsilta, sai myös korpraali Rönni itselleen val
tion maista Virroilta Ilveksen talon virkatalök- 
seen. Näin he kaikki saivat ansaitsemansa palk
kion palveltuaan kruunua uskollisesti. Tämähän 
oli yleensä tapana silloin, että kaikki sotilasvalta- 
kirjallaan saivat virkatalon kruunun maista.

Rönnin saama virkatalo olikin hyvä tila, Vas- 
kuun kalaisan järven rannalla, hallaton ja hyvä 
asua. Tämä puuhakas korpraali kuoli ”lämpöö- 
seen tautiin’, vaikka hänen vaimonsa kovasti 
yrittikin häntä lääkitä. Vaimo oli nimittäin lää- 
kintätaitoinen, entinen lotta kun oh. Miehensä 
kuoleman jälkeenkin hän kulki talosta toiseen 
lääkelaukku olallaan yrittäen parhaan taitonsa 
mukaan lääkitä sairaita tipoilla y.m. Juoppo vä- 
vypoika nimittäin teki piankin lopun Ilveksen ta
lonpidosta takauksillaan ja korpraalin leski, Fiia 
nimeltään, joutui muuttamaan Ilvespakan vintti- 
kamariin.

Näitä juttuja on kertoillut eräs Ritarinkylän 
talon eläkevaari, joka oli ollut sodassa silloin kun 
Herraskosken silta paloi sekä kaksi taloa. Tämä 
vaari oh kuulunut "tahkka-ampujain rooliin” ja 
näytti sotilassopansakin, raudoitetussa kistussa 
oh puku ja miekka. Seinällä roikkui metrinmit- 
tainen teräspiippuinen rihlaton piilukkokivääri. 
Nahkaisessa luotilaukussa säilytettiin kuulat ja 
ruuti vahatusta kankaasta ommellussa pussissa. 
Ensin pistettiin piippuun ruutiannos ja sitten 
'vormullavalettu” lyijykuula. Tasapäisellä, väl
jästi reikäänsä menevällä latauspuikolla painet
tiin latinki tiukkaan piippuun ja taas ”ampu läh
ti”. Näin se suusta ruokittu pelasi.

Vaari kertoi, että Ojasen mäessä Alavudella

oli kova tappelu, mutta minä kyttäsin ajan, että 
eli kenraali maalitauluna. Tähtösin leuan alle, 
rintasuojusta ei lyijy olisi puhkaissut. Kun ken
raali nousi pensaikon suojasta komentamaan mie
hiään, silloin tähtösin tarkasti ja ammuin. Siihen 
kaatui kenraali päälleen alamäkeen. Kyllä sen 
tappelun sitten voitimmekin. Mutta Kuortaneen 
Ruonalla tapeltiin taas sillalla, miehiä kaatui 
molemmin puohn, siellä täytyi meidän kuitenkin 
perääntyä. Hän oh sitten saanut pitää sotisopansa 
lahjana ja saanut vielä kunniamerkinkin muis
toksi kenraalin kaatamisesta.

Kun perääntyvä jälkijoukko saapui Virroille 
kulkien Kituskosken sillan kautta Kitusen taloon 
majoittuen sinne, oli joukon mukana muuan korp
raali, Säteri-niminen ja hänen vaimonsa Wilhel- 
miina.

Kitunen oh suurialainen maanviljelystila. 
Martti oh kuitenkin ottanut omakseen metsäs
tyksen, eikä paljonkaan peltotöihin puuttunut. 
Hänellä oh paja, jossa kaikenmoista käsityötä 
tehtiin. Tämä korpraali Säteri juuttui sitten ta
loksi Kituselle ja niinpä asetyö kävi vieläkin pa
remmin, kun oh Martilla armeijan aseseppä ka
verina. Pyssyt tulivat kaksirihlaisia hyviä karhu- 
pyssyjä. Sepät olivat valtion asepajan johtajan 
luvalla, armeijan nimiin saaneet Ruotsista terästä 
ja vaskea ynnä muuta hyvää tavaraa valuveh- 
keet oli kanssa hyvät ja niinpä tehtiin melkein 
mitä tahdottiin.

Mutta kun Martti sai uuden suustaruokittavan 
kiväärin kuntoon ja yhdeksänmillinen "vormu- 
valettu” kuula rupesi puhkomaan karhunrintaa, 
rupesi hän metsästämään vakituiseen. Säteri haki 
silloin itselleen uutta apulaista. Ja saikin sellai
sen, Matinahon sepän, joka ennestään oh talon 
isäntä Härkösjärven rannalta. Hän mielellään tuli, 
että saisi itselleen hyvän valuopin ja etenkin 
karkaisuopin. Saipa hän sitten Säteriltä terästä, 
lyijyä ja vaskeakin käyttöönsä. Näin jatkui se- 
päntaito taas.

39



Laimi Rasi

VEDÄ VERKAA, KUDO SARKAA,
ANNA SYÖSTÄVÄN KÄYDÄ

Hämeen Satakunnan kotiteollisuusyhdistyksen 
toimesta aloitettiin helmikuun 20 päivänä 1973 
kutomakurssi entisen huonekaluliike Haapasen 
aravissa tiloissa. Opettajana toimi kudonnan opet
taja Salme Saarelainen. Oppilaat olivat eri puo
lilta pitäjää, jotkut kutoivat myös kotonaan. Teo
riatunneille oli tultava kerran viikossa. Kangas
puita kerättiin eri paikoista ja yhdistys hankki 
myös omia puita. Neuvonta-aseman työ aloite
taan aina noin kaksi ja puoli kuukautta kestä
vällä kurssilla. Siihen on saatu valtion ammat
tikasvatushallitukselta apuraha. Myös kunta 
osallistuu määrätyllä summalla. Neuvonta-asemia 
on maassamme 65:ssä kunnassa. Kurssin loputtua 
tuli neuvonta-aseman hoitajaksi kudonnanneu- 
voja Maija-Liisa Koro.

Heinäkuussa pidettiin kutomakurssi koululai
sille. Oli ilo nähdä nuoria kutojia. Näppärästi kä
vi siinä maton, poppanakassin, raanun ja jopa 
sieppurin eli ponchon valmistus hartioille itse 
kutomana.

Näitä kursseja tullaan pitämään edelleenkin 
kesäisin. Kurssin loputtua alkaa neuvonta-asema 
palvella pitäjän kudontahaluisia naisia. Sieltä on

saatavana malleja, lankoja ja poppanan kuteita. 
Myös omista aineista ja malleista saa kutoa. Loi
mia luodaan asiakkaille maksusta ja myös itse saa 
käydä siellä luomassa. Kangaspuissa on usein 
valmiiksi laitettuina loimia. Yksissä kangaspuissa 
on aina Virtain kansallispukukankaan lointa. 
Siinä voi kutoa samaan loimeen naiselle, lapselle 
ja miehelle pukukankaan tai liivin. Virtain seu
ralla on langat kaikkine väreineen näihin pukui
hin. Langat ovat neuvonta-asemalta saatavissa. 
Samoin myös kangasta puseroiksi, esiliinoiksi ja 
miehen paidaksi. Kudonnanneuvoja on aina ta
vattavissa. Hän perii maksun langoista, päivä- 
maksuista ja järjestää kudontavuorot.

Monta kansallispukukangasta on jo kudottu. 
Ensimmäinen Virtain miehen puku kudottiin ko
valla kiireellä jo kurssin aikana. Olisi toivotta
vaa, että Virtain naiset oppisivat käyttämään tätä 
asemaa niissä puitteissa kuin siellä on mahdollis
ta. Mikä onkaan suurempaa mielenterveystyötä, 
kun saada aikaan jotain kaunista, uutta ja näky
vää kotiinsa, ja ennen kaikkea olla toisten seu
rassa muutama tunti päivässä pois kotiympy- 
röistä. Siellä voi kutoa myös tilaustöitä, kenellä 
on aikaa kutomaharrastukselle.
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Virtain Naisvoimistelijat viettivät 25-vuotisjuhlaansa viime joulun alla. 
Tilaisuudessa oli runsaasti hyvää ohjelmaa, ja lopuksi koko yleisö yhtyi juhlapolo
neesiin, josta ylläoleva kuva.

Jälkikasvuakaan ei ole unohdettu ja pienet esiintyjät valloittavat aina, Mini-Tanhuajat 
vauhdissa.
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Irja Rantanen

Pikkutytön metsästysretki

Elettiin niitä ankeita sotavuosia, jolloin oli puu
tetta leivästä saati sitten särpimestä. Olin siinä 
alle kymmenvuotias tenava. Minua kuusi vuotta 
vanhempi Tauno-setä oli tavattoman ankara 
metsämies ja yhtä ankarasti oli soitimelta-ampu- 
minen kielletty. Mutta tätä nuortamiestä ei mit
kään pykälät, sen paremmin kuin muutkaan 
kieltämiset estäneet tästä hommasta.

En ole tänäkään päivänä selvillä siitä, mikä 
tarkoitus oli kuljettaa sellaista tytön rääpälettä 
niillä retkillä mukana. Ehkäpä olin jonkinlainen 
moraalinen tuki, koska reisut olivat luvattomia.

Se oli sellainen taksa, että niinä öinä piti nuk
kua sedän vieressä selän takana. Sieltä oli sitten 
hyvä minuakin herätellä toisia häiritsemättä, 
lähtö kun oli kovin aikainen siinä neljän viiden 
korvissa. Kyllä muistan minkä työn takana se 
ylösnousu oli, mutta ei auttanut, vaatteita vain 
päälle ja piti olla paljon, kaikki mitä tuona pu- 
la-aikana omisti, olipa joskus papan myllypomp- 
pakin käytössä pahemmilla pakkasilla. Se soiti
mella olo oli sellaista henkensä pidättämishom- 
maa, ei siellä lämpimikseen liikuttu.

Vahtipaikat, kotukset tehtiin kaikenlaisista ok
sista ja risuista mitä nyt sattui nevan reunasta tai 
järven rannasta löytyä. Tällaisilla paikoilla ne 
teeret kevättalvista juhlaansa viettävät.

Vaarallista ja jännittävää touhua se oli mones
sakin mielessä, sillä keväisin kun jäät olivat jo 
huonoja ja poreet rannoilla niin leveitä, ettei sin
ne päässyt kuin seipäitten ja riukujen avulla, jos
kus jopa venettäkin apuna käyttäen. Mutta kehi
koin emme jäälle päästyä minä kelkkaan ja Tauno 
sarviin. Niin sitä mentiin yöpakkasen kopertamaa 
jäätä että rapisi, ilman mitään pelkoja jään pet
tämisestä.

Yksi tällainen reisu on jäänyt erikoisesti mie
leeni. Kotus, jolle olimme matkalla, oli Karjunne-

van reunalla yhtiön maalla. Lunta oli paljon, ei 
tahtonut "passelit” riittää ja matkakin tuntui 
pitkältä harppiessa edelläkulkevan askelissa. 
Niin siinä sitten kävikin, että perille päästyämme 
vahtipaikassa hiljaa istuessa uni alkoi väkisin 
painaa silmiäni. Mutta pojallapa olikin konstit. 
Hän oli varannut lähinnä kai omaan tarpeeseen
sa niitä tunkion takana kasvavan kasvin ja taisi 
siinä olla vihdankin lehtiä. Näistä ja sanomalehti
paperista hän kääri sätkän ja hyvää mallia näyt
täen käski tehdä samalla tavalla perässä. Ei siinä 
muu auttanut kuin totella. Kyllä siinä unikin to
keni kun aikaansaannoksiamme hetken maiste
limme.

Oli suoranainen ihme, että pian tämän sätkä- 
hetken jälkeen suuri teeriparvi lensi nevan toi
selle puolelle, odottaminen alkoi. Pikkuhiljaa tee
ri toisensa jälkeen alkoi siirtyä lähemmäksi. 
Tuntui jo toivottomalta, että ne olisivat tulleet 
sopivalle hollille. Meidän vanhan Husqvarnan 
kantokyvyn huomioonottaen ne olivat aivan 
liian kaukana. Mutta sitten lensi kaksi teertä 
aivan lähelle männynkäkkärän latvaan. Siinä 
ne kaula pitkällä katselivat ja kuuntelivat pak
kasen kuulastamassa auringonnousussa valmii
na lentoon pienenkin risahduksen kuultuaan. 
Voi sitä jännitystä mikä oli saada haulikon piip
pu melkein suoraan taivasta kohti ja löytää ko
tuksen seinästä sopiva aukko ampua. Ei siinä pal
jon uskaltanut hengittääkään. Mutta niin vaan 
kävi, että pahaa aavistamatta teeret kukertelivat 
ja suhauttelivat niin kauan että pyssy pamahti. 
Toinen teeri putosi kuin kivi puun juurelle, toi
sen räpiköidessä hangella pian kuitenkin nuu- 
pertuen siihen. Niin oli korvattu senkin aamun 
hankaluudet tietoisina pian saatavasta mauk
kaasta paistista.
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Annika Raja Ari Rajala

Elämää on
koulun penkit
läksyt
ruoka ja uni
Sama toistuu joka päivä 
ja
on tuleva aika jolloin kaikki jää 
jää taakse 
tulee pimeys
On myös aika ennen pimeyttä
jolloin on vapaus
myös tuska
vapaus on lyhyt
vapauden jälkeen tulee tuska
tuska
joka voimistuu
kunnes tulee pimeys

Jukka Rakemaa

ONNI

onni on pilvien juoksu 
onni on sateen tuoksu 
onni on siinä
missä kätes kättäin koskettaa

ONNI

onni on muuttuva maailma
onni on onnellisen onnellinen hymy
onni on . . .
onni on se mitä ei koskaan nää
onni on lyhyt välitunti kylmällä ilmalla 
onni on sairastua kuumeeseen koepäivänä 
onni on omistaa kaveri, jolle voi kertoa sen mitä

muille ei koskaan kertoisi 
onni on se päivä, jolloin suomen open sijainen

sairastuu
onni OLET SINÄ 

vai oletko?

LAPINRETKELLÄ

Näin joulun alla tulee mieleen Lappi, Korva
tunturi ja joulupukki. Seurakuntamme nuoriso 
kävi pääsiäisenä Saariselällä hiihtelemässä ja 
katselemassa joulupukin kotiseutua. Meitä oli pa
rikymmentä. Matkan teimme täyteen ahdetussa 
pienessä bussissa ja tunnelma oli reipas pitkin 
yötä. Lähdimme Virroilta illalla ja saimme istua 
köröttää aina seuraavaan iltapäivään. Välillä ja- 
loittelimme Rovaniemellä automme pikkuvikoja 
korjailtaessa.

Kalvoimme ja talloimme telttaleirimme syvään 
hankeen Kiilopään kupeelle. Leirikotinamme oli 
kaksi talvitelttaa kaminoineen. Yöt nukuttiin hy
vin. Makuupussimme alla oli ohut superlonpat- 
ja, muovi, havuja ja lumi. Pää pysyi kylmänä, 
koska nukuimme varpaat karuinaan päin, mutta 
jos varpaita paleli niin syy oli kipinämikon.

Hyvin nukuttujen öiden jälkeen oli aamuhar
taus ennen hiihtolenkkiä. Päivittäin teimme ret
kiä tuntureiden autiotuville. Nousut tunturin- 
laelle panivat voimamme koetukselle, mutta las
kut hyvittivät kiipeämisen vaivat.

Söimme nuotiolla valmistamiamme säilykeruo
kia ja palan painikkeeksi joimme tunturipuron 
raikasta vettä.

Kolmen vuorokauden leirielämä päivät aurin
gossa häikäisevillä hangilla muuttivat kasvojem-

YSTÄVYYS

on
sitä
että
sinä tiedät 
että
minä tiedän 
mitä
sinä tiedät

je väriä niin, että ne perusteellisen pesunkin jäl
keen pysyivät hyvän ruskeina.

Matka oli meille elämys ja kutsu uuteen La- 
pinretkeen.

Edessä oleva joulu on meille kaikille kutsu 
Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen syntymä
juhlan viettoon. Kirkossa, kouluissa kerhoissa ja 
kaikkialla kuulemme luettavan Luukkaan evan
keliumin tekstiä "Teille on tänä päivänä synty
nyt Vapahtaja . . joka on elämällään ja ristin
kuolemallaan tehnyt mahdolliseksi täydellisen ja 
onnellisen elämän täällä maailmassa sekä kerran 
iankaikkisuudessa.
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* * & * * * NUORET KYNÄILIJÄT * * * ☆ * *

Liisa Luuri

NEUVOKAS LEHMÄ

Lehmä seisoo laitumella. 
Aurinko paahtaa selkää. 
Hauskaa on kaikilla itikoilla, 
mutt’ lehmä parka niitä pelkää. 
Eihän se saa edes märehtiä 
Rauhassa hetken vertaa, 
kun täytyy jalkoja nostella 
ja huitoa hännällä selkää.

Mutt’ sittenpä lehmä 
keinon keksi
miten päästä itikoista eroon, 
ja hiljaiseen rauhaisaan eloon: 
se loikkasi keskelle jokea 
ja roiski vettä pitkin ruhoa. 
Silloinkos itikoille tuli hätä, 
päästä pakoon roisketta tätä.
Ja ne päättivät silloin, että 
jätetäänpä tuo lehmä 
rauhassa roiskimaan vettä!

Ulla-Riitta Saikkonen

SALAPERÄINEN KUU

Kuu on kuin juusto, keltainen pallo, 
yöksi se nousee vuorten takaa, 
missä se päivät pitkät 
loikoo ja makaa.

Rakastavaisille valoansa suo, 
romanttisen loisteen heille luo.

Joskus se on kuin karmea aave, 
toisille taas kuin kultainen haave, 
että kuun juustoa maistaa 
jos vois, se iloisen hetken elämään 
tois.

Tuo salaperäinen kuu ... Se meille 
arvoitukseks’ muodostuu.
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Seppo Vesa
• • • • • •

E LA M A A

Taas on siis lauantai ja ollaan menossa Kisa- 
pirtille tansseihin ja kerrankin aivan selvinpäin.

Kahvitupa on paikka, jossa yleensä käydään, 
kun kylälle tullaan. Ei siinä tehty poikkeusta nyt
kään. Terve, tsaukkis, moi ja mitä sälli, kuuluu 
ensimmäisenä kun astuu sisään.

— Mennään istumaan tuohon vapaaseen pöy
tään. Mä käyn ostamassa tupakkiaskin. Ota tu
pakki tuosta, kun et kaikkia savuksi. On tuossa
kin pöydässä pistetty kolmoskaljaa kurkusta alas. 
He ovat varmaan menossa Kisapirtille tansseihin.

— Jahka noiden tanssimisesta nyt enää tässä- 
vaiheessa mitään tulee.

— Kunhan pyörivät siellä, ei se paljon tanssis
ta erotu, siitä nuorten lenkutuksesta, lantionheit- 
toa vai mitä se on. Kyllähän se hyvää voimistelua 
on.

— Hei si-sinä tyyppi siinä!
— No, mitä nyt?
— Onks’ tuolla pirtillä hyvän näköistä karjaa? 

Ajattelin ni-mittäin mennä vähän pyörittään 
niitä. Hik.

— Mikähän tuo luulee olevansa tässä yhteis
kunnassa.

— Sika varmaan.
— Ha-hahaa! Mikäs kun minä en sitä huoman

nut. Mehän voisimme oikeastaan lähteäkin Ki
sapirtille päin. Mennään katse maan, onko siellä 
niitä . . . mitä ne nyt olivat.

— No sitä karjaa.
Oli niin kylmä, että ei puhuminenkaan luista

nut ennen Kisapirtin ovea. Ajatuksissani pyöri 
kaikenlaisia asioita. Äskeinen "karjaa” sana on 
mukiinmenevä nimitys lehmistä, mutta ei se 
sovi ollenkaan tyttöjen nimeksi. Voisi se olla 
sillekinpojalle ankeata, jos olisi vain lehmiä poi
kien joukossa, eikä yhtään ainutta tyttöä. Kyllä 
olisi pojalla hymy kapeimmillaan.

— Mitä sinä ajattelet noista tyypeistä, jotka 
ovat noin humaltuneita.

— Itseluottamusta, itseluottamusta siitä saa
daan.

— Sitähän se varmaan. Ei sitä olla mitään, jos 
ei olla humalassa ja soiteta naamaa.

— Hei kundi, onko sulia luontoo tulla repiin 
siihen

— Pistä nyt poika suutasi pienemmälle, tässä 
käy sulle huononnuin kuin meille toisille, jos keh
taakin huudella.

Liput ovat aika kalliit tavallisena iltana, mutta 
täytynee heitäkin vähän ajatella. Rahaa hekin 
tarvitsevat.

— Mennään syömään parit makkarat. Mitä

hän tuo yksi tyyppi vaahtoo tuosta makkarasta, 
kun käy ihan tuon rouvasihmisen silmille.

— Hei kaveri, onko se makkara suussa liian 
kuuma vai eikö se muuten meinaa sulaa.

-— Se on liian kallis.
— Myisitkö itse sitä sen halvemmalla?
— Kyllä.
— Onko sun pakko sitten ostaa tuota makka

raa, voithan sä olla ilman, jos talous kärsii. Ok
sit ostanu markkaa halvempaa.

Istun tähän tanssilavan ja ravintolan väliin 
jäävään paikkaan.

— Tule tänne sitten, kun olet saanut asiasi 
suoritettua. Mennään sitten tanssimaan.

Jään seuraamaan ihmisiä, jotka hiljalleen liu
kuvat ohitseni monella tavoin keinahdellen ja 
vaappuen. Tässä ihan silmieni edessä monen 
sorttiset pimut, tytöt, miten heitä nyt nimittäisi, 
seisovat katsellen keskilattialle. Lattia on kyllä 
tällä hetkellä aivan tyhjä. Tulee mieleeni, että 
tytöt, jotka tässä edessäni seisovat, on aivan sa
maa porukkaa kuin aikaisempinakin iltoina. He 
ovat ikäänkuin tarjolla. Siinä sitä katsellaan ja 
hymyillään, voi kun tuo suloinen poika hakis 
mua seuraavalle. Sillä on niin ihanan pitkä tuk
ka ja suloiset silmät ja voi mikkä kuteet. Voi ku 
se ny hakis mua. Onkohan mun tukkani nyt nä
tisti. Tuleekin toinen poika hakemaan.

— Saiskos neitiä tanssittaa?
— Ei, en minä jaksa, mun täytyy käydä tuolla.
Nyt se poika, jota tyttö äsken haaveili tulee ha

kemaan. Ja niin sitä mentiin, että vaan. Ei nyt 
tarvinnut mennä mihinkään. Tähän sopii hyvin 
sananlasku: "Joka kuuseen kurkottaa, se kata
jaan kapsahtaa”.

Nämä ikäänkuin tarjolla olevat tytöt loppuivat 
ja nyt alkoi poikien seilailu ujompien ja vähän 
arempien tyttöjen edessä, jotka istuivat penkeis
sä. Pojat katsovat ja tuumaavat, ketähän sitä nyt 
hakisi. Tuolla Iikalla on niin ruma tukka ja ne.

Poikien naamasta näkee, että he ajattelevat 
juuri näin. Minusta ei pitäisi näön vaikuttaa yh
tään mitään. Luonne kai se suurin tekijä on, ai
nakin mun kohdallani se pätee ja se on minun 
mielipiteeni.

Tuntuu nololta olla poika, tässä katsellessa noi
den poikien touhuja.

Nuorison porukassa on yleistynyt tupakka, 
viina ja itsetehostus. Ne tuovat nuorelle muka
mas varmuutta. Vielä kaverin suhteen, mitä 
upeampi kaveri sitä ylempänä on.

Meitä on moneen junaan. Missä vika sitten pii
lee, meissä itsessä vai vanhemmissa, vai onko yh
teiskunta mätä nuorison suhteen. Tämä vain, huo
mioistani.
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HYVÄÄ JOULUA

ERKKI JOUTSENJÄRVI 
SEKATAVARAKAUPPA

Kurjenkylä puh. 59 754

AINA EDULLISIA TARJOUKSIA

JA ONNELLISTA
UUTTA VUOTTA

VIRTAIN PUUNJALOSTUS
VELJ. VIRTANEN

Puh. 55 323
TILAUKSESTA ALAN TUOTTEITA 
Varastossamme kaikki rakennelevyt

SEKATAVARAKAUPPA
EERO LEHTOVAARA

Liedenpohja puh. 56 115

;

HYVÄÄ JOULUA JA
MENESTYKSELLISTÄ

UUTTA VUOTTA

VILENIN LEIPOMO
Virrat puh. 55 290, 55 530
Sampolan teollisuusalue

Myymälä leipomon yhteydessä 
Leipomomme valmistaa kaikkia alan 

tuotteita

& LOUNAS—BAARI
Avoinna joka päivä klo 8—22

Eila ja Seppo Junno 
TERVETULOA Virrat puh. 55 859

VIRTAIN
SÄÄSTÖPANKKI

HYVÄÄ JOULUA asiakkailleen toivottaa 
LENINKILIIKE JA OMPELIMO

ALAN ERIKOISLIIKE
AINO RANTANEN

Virrat puh. 55 459

KENKÄKAUPPA JA 
-KORJAAMO

ESKO TÖYRYVUO
Virrat puh. 55 210



Yhteistyöstä kiittäen — valmiina palvelemaan

VIRTAIN OSUUSPANKKI
Aina tuoreita kukkia — 

Suoritamme sidontaa

KUKKA—LINJA
I. HAAPOJA

Virrat Liikekeskus puh. 55 501

VIRTAIN OPTIIKKA
Nurmisen liiketalo
Virrat puh. 55 492

KOKO PERHEEN VAATEHTI MOSTA
• Mieleiset joululahjat

• Lämpöiset talviasusteet
• Edulliseen hintaan

Vaatetusliike E. Tamminiemi
Virrat puh. 55 388

KUKKA JA ASKARTELU
PEUKALOINEN HARJUN SEMENTTIVALIMO

Om. RAILI NIEMINEN
Virrat puh. 55 538 Virrat puh. 55 819 kotiin 56 419

Kukkia . seppeleitä . askartelutarvikkeita



Meistä on Teille 
hyötyä

Ja Teistä meille. Siinä se on asiakkaan 
ja pankin välisen suhteen koko mer
kitys. Yhdessä me pystymme paljoon 
sellaiseen, mihin kumpikaan ei pystyi
si yksin. Tulkaa meille, niin solmitaan 
pankkisuhde!

YHDYSPANKKI
luottamuspankki

ESKO SAARIMÄEN 
AUTOKORJAAMO
Toisvesi puh. 50 098

ARVA-TUULILASIHUOLTO
300 tuulilasia 100 eri automallille

VIRTAIN PALOVAKUUTUS- 
YHDISTYS

Toimisto: Virtain Liikekeskus A 12 
Avoinna: Arkisin klo 9—16 

ei lauantaisin
puh. 55 334

HYVÄÄ JOULUA
asiakkailleen ja jälleenmyyjilleen HYVÄÄ JOULUA

toivottaa VIRTAIN KUMIKORJAAMO
HEIKKI SUNTILA Virrat puh. 55 207

Virrat puh. 55 294

Volkswagen Datsun Sumbeam

X. „ «./ Piirimyynti:

VAINIONPAAN
SAHA

\ /

: FT, VIRTAIN 3 VV
SJ OI AUTO

Virrat
Liedenpohja puh. 56 139 puh. 934—55 427

Automyynti — Korjaamo — Varaosat



UUSI
Opel Kadett TOISVEDEN AUTO

Virrat puh. 55 465

VIRTAIN PESULA
Puh. 55 417

HYVÄÄ JOULUA JA 
ONNELLISTÄ UUTTA VUOTTA

TAVARATALO KOSKINEN

Virrat puh. 55 301 ja 55 336

VIRTAIN LINJA-AUTOASEMA SULO KORPINEN
RAVINTOLA puh. 55 542 Virrat puh. 55 379

MATKAHUOLTO puh. 55 541 
RUOKALA SAMPO puh. 55 374 Autopeltien korjausta ja maalausta

VIRTAIN LINJA-AUTOASEMAN

PARTURI — KAMPAAMO VIRTAIN MAANRAKENNUS
RIITTA KORO

Virrat puh. 55 552 Virrat puh. 55 248

UK K Ifi -PIIRIMYYJÄ SUORITAMME KAIKKIA

T:MI MAUNO NURMINEN
Virrat puh. 55 231

MAANRAKENNUSALAN TÖITÄ



Toivotamme asiakkaillemme Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta

vai intatori
Puh. 55 553 ja 55 453

PENTTI KANGASAHO 
SEKATAVARAKAUPPA 

Kotala puh. 59 941 

Tervetuloa jouluostoksille

KAMPAAMO 
HILKKA KYTÖNIEMI

Virrat puh. 55 163

SEKATAVARAKAUPPA 
MARJA KAIDESLAMPI

Jäähdyspohja puh. 56 715

VIRTAIN AUTOKOULU

Virrat puh. 55 359

KILLINKOSKEN AUTO OY 
SHELL-HUOLTO

Myymälä ja huolto 
puh. Killinkosiki 50 042 

Korjaamo puh. Killinkoski 50 081
Matkahuolto

LAPSENNE SIEVIKSI VAATETTAA

LASTENPUKIMO MINI-MUOTI
Virrat puh. 55 442

KIITTÄEN HYVÄSTÄ YHTEISTYÖSTÄ 
TOIVOTAN

PEHMEITÄ JOULUNPYHIÄ 

JA
VÄRIKÄSTÄ UUTTA VUOTTA 

EDELLEEN ONNISTUNEITA OSTOJA

HUONEKALU- JA VÄRILIIKE

O. NISKANEN
HALLI — SAMPOLASSA

puh. 55 546



tietäväinen

AAMULEHTI



TOIVOO HYVIEN
JOULUHERKKUJEN
VALMISTAJA

HYVÄÄ 1 
JOULUA

RADIO- TV- KOTITALOUSKONE- 
MYYNTI — HUOLTO

FINLUX — SIEMENS — GRUNDIG

KODINPISTELIIKE

VIRTAIN SÄHKÖHUOLTO
S. HARTTUNEN puh. 55 451

HOTELLI TARJANNE JA 
OLUTTUPA

puh. 55 454

RAVINTOLA TOISVESI
puh. 55 102

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 
toivottaa asiakkailleen

Virrat puh. 55260 — Alavus puh. 20129

SAMPO-TARMO
Virrat — Linja-autoasema

AUTOKORJAAMO
Veljekset Mäkinen 

Kotala puh. 59 919

Vaskiveden Talouskauppa 
Vaskivesi puh. 56 936 

MYYMÄLÄAUTO 
Eduksenne K-kaupasta

HAUTAUSTOIMISTO JA 
KUKKAKAUPPA 

P. N. JÄRVI
Virrat puh. 55 390



PAKKASAJOON

METALLITUOTE
T. YLÄ-MONONEN 

Siekkinen Virrat puh. 56 319 
Hitsaus-, sorvaus- ja korjaus palvelua 

Tilauksesta alan tuotteita

POLAR
5W/30

KIITTÄEN KULUNEESTA VUODESTA 
JA HYVÄÄ JOULUA JA 

ONNELLSTA UUTTA VUOTTA 
toivottaen asiakkaillemme
VIRTAIN VARAOSA

Puh. 934—55 264

HUIPPULUOKAN
TALVIÖLJY
SILVER POLAR on uusi, 
korkean luokan erikoisöljy t 

s talviajoonne. Vaikka autonne 
i seisoi 64 tuntia 40 asteen | 

pakkasessa, säilyttää SILVER 
POLAR juoksevuutensa. Ta- 

J kaa varman voitelun anka- 
j rissakin talvioloissa. Myös | 

kevyeen dieselkäyttöön. i

TERVETULOA VAIHTAMAAN

VIRTAIN TB-HUOLTO
J. Jokinen

Virrat Puh. 55 460

SALMEN BAARI TB-LLÄ
HYVÄÄ JOULUA

KIITOS KULUNEESTA VUODESTA 
ONNEA UUDELLE VUODELLE

TAIDETAKOMO

HATTUASU
Modisti Esteri Nieminen puh. 55 258

Virrat As. Oy Virtain Rantatie B, 
II kerros

Muodikkaiden hattujen valmistusta 
Hyvä valikoima lakki- ja 

kaulusturkiksia

PARTURI — KAMPAAMO 
EILA HÖMMÖ

Killinkoski puh. 50 077

HYVÄÄ JOULUA JA 
ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

PALA-KULMA 
KUNNILA 

Virrat puh. 55 487

VIRTAIN KIRJAKAUPPA
Virrat puh. 55 367

LAHJOITA LUKUHETKIÄ

— täydellinen lahjakirjavalikoima vain 
kirjakaupassa

VIRTAIN OSUUSMEIJERI

Virrat

Puh. 55 144



Hyvää Joulua
TOIVOTTAA VIRTOLAISILLE

INKA OY



Toivotamme asiakkaillemme

HYVÄÄ JOULUA ja 
Menestyksellistä Uutta Vuotta

///HANKKIJA
Onnellista Joulua ja

Vekkulia Uutta Vuotta
toivottaa

OY SUOMENSELÄN OFFSET
Virrat 55 490

HYVÄÄ JOULUA JA 
ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

VIRTAIN KEMIKALIKAUPPA
Puh. 55 108

VIRTAIN KEHRÄÄMÖ
Om. ARVO VEHNIÄ

Puh. 55 164

HYVÄÄ JOULUA JA 
ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

SÄÄSTÖHALLI
Virrat puh. 55 748

RAKENNUSTOIMISTO 
PENTTI RAISKI & KUMPP.

Virrat puh. 55 251

Työmaat:
Vantaa 90—821592
Vantaa 90—826071
Sipoo 90—221413
Vihti 913—47536

Auto 31320

Anna jouluna ystävällesi "Marilahja”

ANU-SHOP 
puh. 55 801

tai tarjoa maukasta ruokaa Kestikrou- 
vissa, jossa voitte viettää vaikkapa pik
kujoulun

KESTIKROUVI
Puh. 55 599

HÄMEEN KULJETUS OY
ETERNR

MRTIC

Virrat puh. 55 491

Virtain Betoni
puh. 55 561 KELLOSEPÄNLIIKE

Kaarlo Salminen
Linja-autoasema, VIRRAT puh. 55840



Antakaa lainansaajan itse valita. 
Antakaa KOPm lanjakortti, aina 

sopiva lahja.
Ystävällisesti

VIRRAT

MUOVIKAUPPA T. FAGER

Virrat puh. 55 827

HYVÄÄ JOULUA JA 
ONNELLISTA UUTTA VUOTTA 

toivotamme asiakkaillemme
VILJO KOKKO
Virrat puh. 55 452

Edullisten ostojen osoite

f MATTIA
34800 VIRRAT 1 
Puh. 934/55466 A SÄHKÖ\

VAATETTA KOKO PERHEELLE

KILLIN VAATETUSLIIKE
• A-RYHMÄN URAKOITSIJA
• RADIO- JA TV-HUOLTO
« KOTITALOUSKOJEHUOLTO
• KESKUSANTENNIURAKOITSIJA
• SÄHKÖ- JA RADIOMYYMÄLÄ

H. SIPILÄ

Killinkoski puh. 934—50 032

TOIVOTAMME VIRTOLAISILLE HYVÄÄ JOULUA

VILJANMAAN KONEPAJA
Virrat

Kangasalan Kirjapaino 1973



VALOISAA

LÄMMINTÄ

JOULUA

Tämän saatte mukavammin sähköllä

Koillis-Satakunnan Sähkö
oy



Toivotamme

Hyvää Joulua
a ja

Onnellista Uutta Vuotta
ai

)l< KANGASALAN 
Kl R.JAPAI NO
36201 Kangasala, Ellintie 3 * Puh. 931-771 139

oi

Ps. Uudet offsetrotaatio- ja valolatomakoneemme 
sekä repro-osastomme pyörähtävät joulukuussa 
täyteen käyntiin. Olemme entistä palvelukykyisemmin 
varustautuneena valmiit vastaanottamaan painotöitä 
luottaen valoisaan tulevaisuuteen.

Hinta 5,— Iv-veroineen


