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Hannu Häme

JOULUAAMUNA

Taas aamuun kumahlelee joulukellot 
kuin siunauksen ääni niissä sois.
Nyt juhlii luonto, vaarat, purut ja pellot 
on niinkuin aavistusta täynnä ois.
Ja valtavana, kirkkain juhlavaloin 
yön pimeyteen loistaa temppeli nyt.
On keskuuteemme ihmisistä jaloin 
tänä yönä elämähän syntynyt.

Kuin. sovitusta .soiden kalkkaa vaski, 
sen kaiun rakkaus taas siivittää..
Nyt., sydämistä ylpein uhma laski 
ja katuvana painui korskein pää.
On mittaamaton vapahduksen syvyys, 
jok’ ihmisyyteen muokkaa sydämen.
On ihmeellinen .lahja jumalhyvyys, 
mi väkevöiden kruunaa ihmisen.

Niin tulit, joulu, takaa pitkän vuoden 
taas pimeyteen päivän loihtien 
ja sylin täysin, antimias suoden 
teit. paremmaksi .jälleen ihmisen.
Kuin joukon, joka kauan sitten lähti 
luo lapsen, kuninkaaksi kruunatun, 
niin tänä yönä Betlehemin tähti 
on kirkastanut myöskin sun ja mun.



VIRTAIN JOULU 
1974

KUSTANTAJA Virtain Opettajayhdistys — Virtain
Seura

TOIMITUS Heikki Heikkilä (vastaava), Liisa
Saikkonen (toimitussihteeri),

Arja Vesterinen (taloudenhoitaja), 
Ritva Hihkiö, Esko Koivisto, Anja 
Ylä-Soini, Ritva Ylä-Soini

KANSI

17. VUOSIKERTA

Tuulimylly, Liedenpohjan kotiseutu
museo
Kuva Virtain Valokuvausliike
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Ensimmäinen vuotemme kauppalakuntana 
lähestyy loppuaan. Olemme pyrkineet suorit
tamaan ns. »pehmeänJaskun», eikä se käsitykseni 
mukaan ole pahemmin epäonnistunutkaan. Var
sinkin kun siirtyminen sattui ajankohtana, jolloin 
maamme talouselämä .on joutunut ennen _ ko
kemattomaan inflaatiokierteeseen. Kuntien käyt
tötalousmenot ovat nousseet tuntuvasti rakennus- 
ym. investointikustannuksista puhumattakaan. 
Kunnallinen _vero ei ole progressiivinen eikä 
kunnilla näinollen ole käytettävissään niitä inf
laatiosta johtuvia tulonlisäyksiä, joita valtiovalta 
saa. Tästä johtuen on jo jouduttu,, ja edelleenkin 
vielä joudutaan toteamaan, ettei. palveluvarus
tuksen lisäämiseen ole .taloudellisia edellytyksiä 
eikä toimintoja muutoinkaan .pystytä Jaajenta- 
maan .siten kuin aikaisemmin .on kaavailtu. 
Käsitykseni mukaan elämme ajankohdassa? jossa 
on otettava huomioon taloudelliset lait, joita me 
emme pysty muuttamaan. Qn katsottava totuutta 
silmiin, myönnettävä tosiasiat .ja asukkaille 
annettavat palvelut entistä harkitummin ase
tettava kiireellisyysjärjestykseen. Vain näin. mene
tellen ja suurella pidättyväisyydellä meillä on 
edelletykset selviytyä entisen suuruisella veroäyrin 
hinnalla.

Kehitys kuluneen vuoden aikana paikallisesti 
on jatkunut edelleen myönteisenä. .Työllisyys
tilanne on ollut hyyä, rakennustoiminta on 
jatkunut edelleen vilkkaana ja taajaman palve
luvarustus on parantunut. Uusia pysyviä työ
tilaisuuksia on syntynyt ja ne antavat tulevina 
vuosina vahvistusta tulonmuodostukseemme.

Poliittisella tasolla on tilanne edellisestä 
vuodesta huomattavasti rauhoittunut ja. suuria 
kysymyksiä voidaan jälleen ratkaista kiihkotto
masti ja ennenkaikkea realiteetit huomioon otta
en. Aina on muistettava, että ratkaisut eivät ole ai
na yksistään meidän käsissämme, vaan valtioval
lan virkakoneisto rullaa tunnetulla hitaudellaan 
aiheuttaen, paikallisesti vaikeitakin ongelmia.

Pian alkavalta, vuodelta odotamme uuden ter- 
veyskeskuskiinteistön nousemista,, valtiovallan 
suopeampaa suhtautumista, työllisyyden säily
mistä ja asukkaiden toimeentulomahdollisuuk
sien parantumista.

Toivotan entisille ja nykyisille virtolaisille 
rauhallista Joulua ja onnea vuodella 1975!



Jouluna vuonna 1974 
jälkeen Kristuksen syntymän

»Me käymme joulun viettohon...» laulamme mielellämme monien muiden jou
lulaulujen ohella. Kirjoitamme vuosiluvun 1974 jälkeen Kristuksen syntymän. Me 
laskemme aikaa Jeesuksen syntymästä eteen- ja taaksepäin ja vietämme hänen 
syntymänsä muistojuhlaa. Monet rakkaat muistot tulevat mieleemme. Joku kaipaa 
valkeata joulua. Monet kaipaavat rauhaa päälle maan. Toisten mielessä väikkyy 
kuva idyllisestä joulusta ruokineen, tonttuineen, joulupukkineen ja lahjoineen.

Nämä aatokset mielessä joutuu kysymään, kuinka kuva sopii meidän todelli
seen joulunviettoomme ja kuinka tämä ja idylli sopivat ensimmäisen joulun ta
pahtumiin.

Ensimmäisen joulun yhteydessä Raamattu sanoo mm: »Tämä kaikki on ta
pahtunut, että kävisi toteen, minkä Herra on puhunut'profeetan kautta...». Raa
matussani on n. 1400 sivua. Monta on Herran lupausta, joista vain muutama 
otettakoon esille. Ihmiskunnan alun murheellisessa hetkessä Jumala antaa nk. 
ensimmäisen evankeliumin: »Ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun 
siemenesi ja hänen siemenensä välillä: se on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet 
pistävä sitä kantapäähän.» Siinä ennustus Jeesuksen syntymästä ja kuole
masta.

Siirrymme ajassa eteenpäin. Jaakobin siunatessa poikiaan hän sanoo mm. 
Juudasta: »Ei siirry valtikka pois luudalta eikä hallitsijansauva hänen polviensa 
välistä, kunnes tulee hän, jonka se on ja jota kansat tottelevat...»

Unessa ilmestyy Herran enkeli Joosefille: »Joosef, Daavidin poika, älä pelkää 
ottaa tykösi Mariaa, vaimoasi: sillä se, mikä hänessä on siinnyt, on Pyhästä 
Hengestä. Ja hän on synnyttävä pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, 
sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä.» Matteus viittaa tässä 
Jesajan kirjassa olevaan ennustukseen, joka on lausuttu n. 700 vuotta ennen 
Jeesuksen syntymää.

Lukiessamme evankeliumia Matteuksen ja Luukkaan mukaan joulun ta
pahtumista saatamme havaita monia asioita. Jeesus syntyy köyhään perhee
seen. Se käy ilmi mm. siitä, että määrätyn ajan kuluttua kun Mooseksen lain 
mukaan tuodaan uhri, Joosef ja Maria saattavat uhrata vain parin metsä
kyyhkysiä tai kyyhkysen poikaa normaalin lampaan sijasta. Köyhiä matka
laisia ei myöskään oteta majataloon, vaan on yövyttävä tallissa eläinten jou
kossa.

Ensimmäiset Jeesuksen syntymän todistajat ovat paimenia, joilla ei ollut saas
taisen työnsä vuoksi asiaa temppeliin ja siistien ihmisten pariin. Jonkun ajan 
kuluttua tulee kaukaa tähtien tutkijoita Jerusalemiin etsimään juutalaisten ku
ningasta. He saavat Jumalan sanan, joka johdattaa heidät Beetlehemiin.

Saamme siis havaita sen, että todellisen joulun kokivat ne, jotka saivat Juma
lan sanan: »Teille on tänä päivänä syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra...» ja 
tekivät niin kuin heille oli sanottu: Joosef tottelisanaa, paimenet sanoivat: »Men
käämme nyt Beetlehemiin katsomaan sitä, mikä on tapahtunut ja minkä Herra 
meille ilmoitti.» Itämaan tähtien tutkijat »näkivät lapsen» ja »lankesivat maahan ja 
kumarsivat häntä».

Kaiken tämän ulkopuolelle jäävät ylipapit ja kirjanoppineet, jotka kyllä tunsivat 
sanan, mutta eivät nöyrtyneet tekemään sen mukaan, Herodes joukkoineen, joka 
kyllä kuuli sanan, mutta täyttyi vihan ja murhan hengellä, puhumatta niistä 
monista, jotka eivät saaneet kuulla Jumalan sanaa.

Virtolainen! Sointuuko sinun joulusi Raamatun joulun kanssa yhteen. Ei ole 
Raamatun joulussa kinkkuja, tonttuja jajoulupukkeja, ei viina virtaa, ei tapella ja 
valhetella. Sellainen on joulun tapahtuman ulkopuolinen maailma. Raamatun 
joulussa luemme yksinomaan Jumalan ihmeellisestä teosta: Jeesuksesta, synneistä 
vapahtavasta Herrasta. Jos tahdot todellisen joulun, niin kerro Jumalalle syntisi ja 
taakkasi ja ota vastaan syntien anteeksiantamus Jeesuksen nimessä ja veressä. 
Silloin toteat erään vanhan kristityn tavoin, kun häneltä kesällä kysyttiin virttä 
veisattavaksi: »Veisataan se jouluvirsi». Kun Jeesus on sydämessä, on joulu 
ainainen.

Tauno Kuusinen



Liisa Saikkonen

Virtain Seuran kuulumisia

Virtain kansallispuvut muodostuivat vielä 
tänäkin vuotena merkittäväksi osaksi seuran 
toiminnasta. Virtolaisten osallistuminen Kaus
tisella »Häme soi» —ohjelmaan, sai aikaan sen,, 
että Virtain kansallispukujen kysyntä _ nousi 
huippuunsa. Hämeen-Satakunnan kotiteolli- 
suusyhdistyksen .. Virtain neuvonta-
asemalla kudottiin 67 m miehen puvun liivikan- 
gasta, SOK:n Leijona pukimo välitti housuja, ja 
Haapsalon taidetakomossa valmistettiin vöitä. 
Myöskin kudottiin 24 naisen ja 7 tytön 
pukukangas. Pusero, paita ym. tarvikkeet saatiin 
Vuorelma Oy:ltä Lahdesta. Kansallispuvuille on 
vihdoinkin löytynyt käyttöä suuremmissakin 
mittakaavoissa myös Virroilla!
.. Virtain Seura valmistutti .miehen pukuun 
kuuluvan takin .muille malliksi. Onhan sentään 
toista lähteä liikkeelle kansallispuvussa, joka on 
täydellinen. Tilaisuuden, tullen en maita olla 
huomauttamatta kansallispukujen väärästä käy
töstä. Ihmettelen, että julkisuudessa usein esiin
tyvät, huomattavat henkilöt saattavat .esiintyä 
lyhennetyissä juuri ja juuri polvet peittävässä 
kansallispuvussa, värillisissä tai remmikengissä, 
ruskeissa tai nyLonsukissa, ilman päähinettä tai 
nauhoja nykyaikaiset korvakorut ym. mukaan
luettuina! Kansallispuku ei .ole vaate, joka 
noudattaa muodin oikkuja. Yksikään suomalai
nen kansallispuku ei ole tarkoitettu polvipi
tuiseksi, vaan hameen pituus pitää .olla 20-30 
sm maasta. (Tämä ei kuitenkaan tarkoita lasten 
pukuja!) Kullakin puvulla on myöskin omat 
korunsa. Valkoiset sukat käyvät kaikkiin, naisten 
pukuihin, mutta esimerkkinä mainittakoon 
Härmän puku, jossa vihreät Sääksmäen pu
vussa punaiset ovat etusijalla. Kengät mustat 
(ei remmikengät) .ja matalakantaiset. .Töysän 
kenkätehdas valmistaa, erityistä kansallispuvun 
kenkää,, joka on erittäin hyvä. jalkaan.

Miehilie huomauttaisin erikseen, että pelkkä 
liivi ei ole Virtain miehen puku, asu on oltava 
kokonainen, ei pohjanmaan miehen vyö ole sama

kuin Virtain miehen ja älkääkä vain erehtykö 
komeilemaan helapääpuukollakin! .Kansallispu
vun liivin käyttö tanssiorkesterin koristeena on 
häpeä sinänsä, onhan niitä. koreita kankaita 
kauppojen hyllyt täynnä, näistä tehty liivi on 
omiaan tähän tarkoitukseen!

Kansallispuku on juhlapuku, jonka .rinnalla 
muut. puvut jäävät toiseksi. Se sopii .vihki- 
puvuksikin!! _ Vaskiveteläinen Vilho Heinänen 
sopii esimerkiksi muillekin, sillä vuotispäiviään 
juhliessaan hän yllätti .vieraansa pukeutumalla 
ihka uuteen Virtain miehen kansallispukuun.
_ Kansallismuseossa on puvut suunniteltu tar
koin vanhoihin löytöihin perustuen. Meidän.tulee 
niitä käyttää ja pitää sellaisenaan arvokkaana 
esivanhempiemme kulttuuriperinteenä ja kunni
oituksella, vaalia.
..Toukokuussa.vieraili Virroilla Hämeen heimo- 

liiton arvovaltainen museoretkikunta tutustuen 
Kitusen museoon ja lounastaen Ainalassa. Vir- 
tolainen kotiseutuYäki sen.sijaan ratkeili Seinä
joella valtakunnallisilla kotiseutupäivillä elokuus
sa. Kesäkuukausina oli Kitusen.museo jälleen 
auki ja sateisista säistä .huolimatta .kävijä
määrä pysyi, entisissä, lukemissa. Terveyskeskuk
sen varastoista löytyi suuren suuri kuparipata, 
joka perimätiedon .mukaan olisi, ollut .käytössä 
kirkonmäellä siUoin, kun. kirkkomatkat, vielä 
suoritettiin veneillä.. Tällöin .padassa_ keitettiin 
pitkämatkaisille, kirkossa kävijöille keittoa, sillä 
kilpasoutu ..veneiden kesken lienee vienyt voimat 
jo tulomatkalla. Nyt tämä patavanhus on saanut 
sijansa Kitusen museossa.

. Viimevuotisen Virtain Ioulun kansikuvaKort- 
tina saatavissa Virtain kirjakaupoista, samoin 
v. -65 julkaistua Hannu Hämeen runoteosta 
alennettuun hintaan. 2 Kansallispukuista Virtain 
tyttönukkea myydään' Säästöpankissa ja Koti- 
teollisuusyhdistyksen neuvonta-asemalla. Osta
malla edellä mainittuja artikkeleita tuet Vir- 
tolaista kotiseututyötä!
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Vanhoja esineitä Martti Kitusen erämuseossa.



Eero Kalmari

»Kohta täällä ei ole kuin 
seurakunnan lukkari ja 
Vaskiveden kuppari»

Virtain ensimmäisenä kun
nankirjurina toimi jo edesmen
nyt taloustirehtööri Viljo Veh
mas. Hän seurasi kirjurin pai
kalta Virtain ensimmäisten val
tuustojen toimia 1912—1919. 
Nelisenkymmentä vuotta kestä
nyt Virtain säästöpankin ja pa- 
lovakuutusyhdistyksen johtajan 
virka antoivat hänelle hyvän 
tilaisuuden olla mukana pitäjän 
julkisessa elämässä.

Kertoessaan alkuajoista kun
nankirjurina .taloustirehtööri 
Vehmas muisteli erityisesti kai
vanneensa laskukonetta. Val
tuusto ei kuitenkaan pitänyt 
kunnankirjurin virastoa,- jossa 
Vehmas .yksin hoiteli kunnan 
asioita niin ylityöllisyyden rasit- 
tamana, että virasto olisi pitänyt 
koneellistaa. Kertolaskukonee- 
seen olisi mennyt kirjurilta kah
den kuukauden palkka, joten 
kone jäi hankkimatta. Sen sijaan 
suunnitteli kirjuri omatekoisen 
»luntan», josta eri sarakkeita 
yhdistellen sai vaivattomasti las
kettua esim. kuntalaisten verojen 
loppusummat. Yhden äyrin, kan
salaiselta ei peritty .mitään, 
kahdesta äyristä meni vain.yhden 
hinta, kolmesta kahden, hinta ja 
vasta neljästä äyristä alkoi jokai
nen tuottaa rahaa kunnan kas
saan.
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Erityisen hyvin olivat jääneet 
mieleen jokavuotiset »vapausko- 
koukset», joihin verovelvolliset 
sankoin joukoin kerääntyivät. 
Niissä sai moni huojennuksen 
verokuormaansa. Mukana oli 
usein myös silloinen kirkkoherra 
rovasti P. A. Carlstedt, joka 
tuimana ja kovaäänisenä toi julki 
oaheksumisensa niille verovelvol- 
isille, jotka olivat antaneet rahaa 
cunnan kassaan, mutta jättäneet 
seurakunnan ilman. Niinpä Veh
mas pitääkseen rovastin hyvällä 
tuulella jätti usein yksityiskoh
taisen kertomisen verottavien »ti
liasemasta» kokonaan pois. Ras
kaista vapauskokouksista muis
teli Vehmas aina tulleensa kotiin 
kipeänä.

Virtolaisen apteekkarin Otto 
Bruunin muisti Vehmas hyvin, 
Tullessaan kunnantupaan mak
samaan laskujaan oli apteekka
rilla melkein aina tapana sanoa: 
»Jo nyt on pärkkele, aina kun 
mine ole maksun puolel,sinne 
lähettää sakkokarhut kimppuun. 
Mut kun mine ole saamapuolel ei 
sine koskaan voi maksa!» Kun
nan kassa oli näet joskus aivan 
tyhjä.

Ennen valtuuston perustamis
ta olivat opettaja Fredrik Sie
vänen ja lukkari-urkuri Tuomas 
Peltonen määräävässä asemassa.

Pitäjäläiset kertovat Peltoselta 
menneen pitkän aikaa ennen 
kuin hän huomasi, että »se on 
valtuusto, joka nyt määrää. »Pel
tonen asui vanhassa seurakunta
talossa, joka silloin oli kunnan- 
tupa. Usein toivat naiset kangas
puunsa tupaan. Silloin oli val
tuuston lähdettävä. »Alta pois» 
— kokoukset pidettiin nuoriso
seuran talossa.

Virtolaisten usein käyttämä 
sananparsi lukkarista ja kuppa
rista ei nykyisin enää päde mutta 
ennen kirkko oli myös kunnal
lisena tietotoimistona Jumalan
palveluksen jälkeen luki lukkari 
saarnastuolista kunnallisia il
moituksia tuntitolkulla. Tätä ei
vät läheskään kaikki kestäneet, 
vaan häipyivät pois pikkuhiljaa 
kukin vuorollaan. Niinpä Pelto
nen suuttui ja tiuskaisi lähes tyh
jässä kirkossa: »Kohta täällä ei 
ole enää muita kuin seurakun
nan lukkari ja Vaskiveden kup
pari!»

Kuppari-Karoliina, joka sai 
uurastuksestaan myös nimen 
Kirkko-Karoliina, kävi joka py
hä kirkossa ja kuunteli tarkkaa
vaisena pitkätkin jälkikuulutuk- 
set. Näin hänellä oli hyvät edel
lytykset olla »pitäjää kiertävänä 
tietotoimistona».



Rippikoululaisia Marttisen pappilassa v. 1915 ja kirkkoherra Carlsted kuvissa edessä keskellä.
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Juhani Leppänen

Virtain kirkko 
200 vuotta
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. Virtain kirkon ja seurakunta- 
keskuksen alue on nykyään.suo- 
rastaan. juhlallinen. -Varsinkin 
iltavalaistuksessa se kaunistaa 
Virtain keskustaajamaa.

Nykyisemkirkon seudulle ovat
Virroilla aina hengelliset asiat 
keskittyneet, sen jälkeen kun 
ensimmäinen oma kirkko saatiin 
1650-luvulla, eikä enää tarvinnut 
käydä Pirkkalan .tai Isonkyrön 
kirkossa. Virtain kirkon kolmes
ta kelloista vanhin on jo vuodesta 
1657 kutsunut seurakuntalaisia 
sanankuuloon.

.Vanhinta kirkkoamme korjat
tiin ja laajennettiin v. 1690. 
Tällöin siitä sanotaan tulleen 
yhtä ...suuren kuin Ruoveden 
emäkirkosta. . Se on sijainnut 
nykyisen, kirkon maantienpuo- 
leisella. sivulla.

Kirkkoa todennäköisesti kor
jattiin jälleen 1700-luvun puoli
välissä, mutta jo. vuonna. 1767 
Virtain kappalainen piispalle 
kirjoittamassaan kirjeessä valitti, 
että kirkko on pieni ja rap
peutunut. Samalla, hän. toivoi 
piispan anovan yleistä kolehtia 
Virtain kirkon rakentamiseen. 
Tällaista koko maan kolehtia 
tuskin .raatiin, mutta siitä huoli
matta virtalaiset .toteuttivat 
1770-luvulla uuden kirkon ra
kentamisen. jop<2 ennen Ruovet
tä, jonne kirkko saatiin v. 1778. 

. Vuonna 1774 pidetyssä royas- 
tintarkastuksessa . Virtain _.Vap- 
pelilaiset saivat kiitosta, koska 
he olivatedellisenä syksynä aloit- 
10

taneet kirkkonsa rakennustyöt. 
Talveen tultaessa oli tehtynä 
perustus ja päällä muutamia 
hirsikertoja.

Keväällä. 1774 töitä jatkettiin, 
ja ne saatiin luultavasti jouluun 
mennessä päätökseen. Kirkon 
rakentamista koskevat asiakirjat 
tuhoutuivat sotavuonna 1808, 
mutta kirkon, rakentajana voi
daan varmasti pitää Alahärmäs
tä kotoisin ollutta Antti Hakolaa, 
Joka. sitä .ennen oli. tehnyt jo 
kuusi, tyylikästä kirkkoa..Mai
nittakoon^ että Keuruun kirkon 
rakentamisesta hän sai matka
korvausten lisäksi 600 kupari- 
taalaria, jolla, sai siihen aikaan 
45 hehtoa ruista. . .

1700-luvun loppupuoliskolla 
rakennettiin maassamme yli 20Q 
kirkkoa. Se on lukumääräisesti 
suurin' kirkkojenrakennuskausi 
kansamme historiassa, .ja sitä 
voidaan verrata, vain meidän ai
kaamme, jolloin mm. uusilla 
asutusalueilla on tarvittu oma 
kirkko.

Virtain kirkon hirsiseiniin teki 
vv. 1796—97 kirkkomaalari Tuo
mas Kempe Ilmestyskirjan aihei
ta. kuvaavia maalauksia- Poh- 
joissopen peräseinässä oli maa
laus, joka esitti kahlehdittua 
saatanaa kattilan vieressä, heit
telemässä kadotettujen .sieluja- 
Tällaisten. kuyien tarkoitus oli 
peljättää ihmisiä synnintuntoon. 
Kaikki maalaukset, jotka var
masti olivat myös haalistuneita, 
peitettiin sisälaudoituksen alle v.

1884. Samalla rakennettiinurku- 
lehteri. Nykyisin Virtain kirkko 
on sisältä pääasiassa tässä, Gus
tav Kuorikosken antamassa 
asussa, lukuunottamatta .altta
ria, jonka arkkitehti Ilmari Lau
nis suunnitteli uusklassiseen tyy
liin. v- 1923—25. Perusteelliset 
entisöinti- ja maalaustyöt suori
tettiin vv. 1967—68.

Virtain kirkko on ristikirkko, 
tasavarsiristiö, jossa katon .saka- 
ravarsien päät ovat .särmikkäät. 
Tapulin tapaan rakennettu ni- 
velikäs harokkitorni on parin 
metrin pituisella solarakennuk- 
sella .kiinni kirkon ristiössä. 
Tapulin ..tähden Hakola on Vir
tain kirkossa käyttänyt erilaista 
paanukuviointia kuin muissa 
kirkoissaan. Virtain kirkon paa- 
nut eivät pääty sahanteräkuvioon 
vaan kaartuvat koveraan kär
keen kuin eräät .kalansuomut. 
Joka yiides paanukerros on tylp
päpäinen, minkä aiheuttamat 
vaakasuorat rivit ohjaavat kat
seen juuri tämän kirkon eri
koisuuteen, kirkon sivulla ole
vaan,. mutta kirkkoon itseensä 
kiinnitettyyn tapuliin.

Kirkon ..tehtävä on ohjata ih
misten katseet ja. ajatukset 
iäisyysarvoihin Virtain 200-vuo- 
tias kirkko ei ole museo vaan 
elävän, seurakunnan .kokoontu
mispaikka. Virrentekijän kanssa 
sanomme: suo .pyhän kirkon 
ainiaan kutsua viedä maailmaan 
keskellä aikojen pauhun.



Esko Heikkilä

Kamppailu

Pyhän Kyöstin hiukset liehuivat tuulessa hänen 
ratsastaessaan hyvää vauhtia alas rinnettä. Alhaal
la Kyöstin silmien edessä levittäytyvä näky oli 
kaunis, aurinkoinen laakso, pari puuta varti
oimassa salaista sisäänkäyntitietä Wesselin laak
soon. Kyöstin jalo, korkea otsa kuitenkin oli 
tuimissa rypyissä, tämän miehen, josta jo eläes
sään tuli pyhimys.

Oli koittanut Suuren Taistelun aika, jolloin 
joko jalo mies tai kammottava painajaismainen 
peto vuodattaisi hurmettaan Holsteinin hedel
mälliseen maaperään.

Pysähdyttyään keskelle täsmälleen pyöreätä 
laaksoa Kyösti pyyhkäisi hien otsaltaan. Sitten 
hän veti miekan kuotrasta ja kalautti sillä 
kilpeään, johon oli maalattu rasvahäntälampaan 
kuva hänen kunnianarvoisen sukunsa vaakunan 
mukaan. Melkein heti lönkytti iljettävä vihreän 
hohtava lohikäärme luolastaan näkösälle tulta 
sieraimistaan suihkien.

Pyhä Kyösti laski kypäränsä silmikon paikoil
leen ja laskien hopealla silatun peitsensä tanaan 
hän kannusti hevostaan kohti lohikäärmettä. 
Matalana tulisen raudikkonsa selässä tuo sanka
ri, monien turnajaisten voittaja syöksyi kohti 
hirviötä. Päästyään tarpeeksi lähelle hän kohot
taa peitsensä mielien iskeä sen tuon irstaan 
jnatelijan ruumiseen. Ase kuitenkin osui viistosti 
anturanahan kaltaiseen suomupeitteiseen ja len
nähtää sivulle, ja vain sattuma pelastaa sanka
rimme lohikäärmeen tuliselta henkäisyltä. Iki- 
vanhain sääntöjen mukaan on nyt lohikäärmeen 
vuoro hyökätä. Hirvittävästi karjuen se pieksee 
pyrstöllään maata, silmät hehkuen punaisina ja 
oranssiset liekit sieraimista leiskahdellen tuo 
hämärien alkuaikojen hirviö nelistää Kyöstin 
perässä. Taitavasti väistellen Kyösti kuitenkin 
ratsastaa paeten kuin tuulenhenkäys.

Samassa kuitenkin ratsun jalka osuu kiveen, 
eläin kaatuu ja pyhä mies mätkähtää mahalleen 
tantereeseen. Ennenkuin peto ehtii paikalle on 
notkea mies jaloillaan, ja miekkaa pitelevä käsi 
kohoaa, kuuluu karjahdus ja lohikäärmeen pää 
putoaa. Samassa sen tilalle kasvaa kymmenen 
uutta. Nyt onkin kuumat paikat, sillä kymme

nestä kidasta syöksähtelee kymmenen kertaa 
enemmän liekkejä kuin yhdestä. Kyösti hyppelee 
edestakaisin yskien rikinkatkuisessa savussa. 
Seuraavalla iskulla on katkaistava jokainen kaula 
yhdellä kertaa, sillä jos miekka irrottaa vain 
yhden pään, kasvaa sen tilalle jälleen kymmenen 
uutta.

Lohikäärme lepää. Sen kurkusta lähtee kumei
ta röhkäisyjä, koko suomuinen iljetys tärisee 
väsymyksestä. Kyösti seisoo hievahtamatta aloil
laan. Hänen jäntevä ruumiinsa on joka hetki 
valmiina toimintaan. Mies miettii kuumeisesti 
seuraavaa siirtoa.

Samassa, levättyään tarpeeksi, peto jälleen 
hyökkää.

Pyhä Kyösti syöksähtää sivulle. Salamana hän 
livahtaa lohikäärmeen selkään ja huitaisee säiläl
lään. Kymmenen kaulaa katkeaa, kymmenen 
päätä vierähtää maahan ja kymmenen verivirtaa 
syöksähtää koskien lailla jymisten eläimen valti
moista. Pari kertaa pyrstö vielä heilahtaa ja 
Elsass-Lothringenin viimeinen lohikäärme, 
Wesselin laakson hirmuvaltias on kuollut.

Puhdistettuaan aseensa verestä Kyösti ryhtyy 
aterialle. Hän noutaa satulalaukustaan hieman 
lampaanlihaa ja kaksi perunaa. Sytytettyään 
nuotion hän paistaa muonansa ja nauttii aterian 
rukoiltuaan ensin siunauksen itselleen ja Helvet
tiin menon lohikäärmeelle.

Syötyään hän röyhtäisee, kaivelee tikulla 
hampaitaan, ojentautuu sitten pitkäkseen. Pian 
hän nukkuu ja näkee unta unelmiensa prinsessas
ta.

Aamulla nuori sankari herää kavionkopsee- 
seen. Hän nousee jaloilleen, tervehtii vierastaan.

Vieras osoittautuu Pitkäkaulaistenmaan ku
ninkaaksi.

Hän kiittelee kyyneleet silmissä lohikäärmeen 
tappaja, tuo suurenmoinen vanhus, lupaapa 
hätäpäissään Alice-tyttärensä vaimoksi sankaril

la niin siinä sitten kävi, että Kyöstistä tuli 
valtionpäämies Pitkäkaulaistenmaahan kuningas
Gary I Glitterin jälkeen.
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ASKOS-POSTI
Koonnut Matti Kankaanpää

Muistitiedon kertojat Reino Haapamäki, Aino 
Haapamäki os. Leveelahti ja Aune Kankaanpää 
os. Sipilä.

Iida 
ja Jussi 

Äskonen

»Askos-Postiksi» tai_»Askos-Jussiksi» sanottiin 
tämän vuosisadan vaihteessa virroilla elänyttä 
Juho Heikki Askosta. Hän syntyi Virroilla 
21 heinäkuuta 1849 ja kuoli siellä. 3 syyskuuta 
1917. Hänen .isänsä Aadolf Pekanpoika oli 
Sipilän rälssitilan Myllyniemen eli Myllylän 
torpan poikia,, joka Askos-Jussin syntyessä asui 
itsellisenä kotitorpassaan. Aadolf Pekanpojasta 
tuli Myllyniemen torppari 1850-luvulla vanhem
man veljensä Fredrikin jälkeen. Jo itsellisenä 
ollessaan Aadolf Myllyniemi oli .1845 avioitu
nut Anna Antintvtär Sulkayan kanssa. Vuon
na 1849 syntynyt Juho Heikki lienee ollut heidän 
vanhin lapsensa. Poika._Emanuel eli Manu syntyi 
1852, tytär Maria Justiina 1854 ja poika Aleksis 
1863. Lapsuutensa ja. nuoruutensa Juho Heikki 
Aadolfinpoika asui kotitorpassaan. Siellä hän 
asui vielä 1870-luvulla vaimonsa Iida Johannan 
kanssa. Iida Johanna oli Leppäahon Erkki 
Heikinpojan ja tämän vaimon Ulla Aabrahamin- 
tyttären tytär ja oli syntynyt Virroilla 30 
kesäkuuta J853.

Mahdollisesti Iuho Heikki Aadolfinpoika asui 
vaimoineen jonkin .aikaa äitinsä kotiseudulla 
Sulkavassa ennen kuin asettui Jäähdyspohjan 
kylään. Isä Aadolf Pekanpoika .kuoli Myllynie
men torpparina vuoden 1879 tienoissa. Koska 
torppakontrahti.. oli tehty torpparin ja tämän 
vaimon, elinajaksi, leski Anna Antintytär asui 
Myllyniemeä vielä vuonna 1885, jolloin hän lienee 
kuollut. .Tuolloin Myllyniemen torppa häviää, 
12 "

rakennukset siirretään muualle ja peltoja alkaa 
viljellä toinen torppa.

. Askos-Jussi muistetaan ennen kaikkea postin
kantajana. Hän oli ns., kantoposti, joka kulki 
kesäisin kävellen ja talvisin hiihtäen tai kelkalla. 
Vuosisadan vaihteen tienoilla, jolloin. postitoi
misto oli Virtain kirkolla, kantopostilinjoja oli 
järjestetty kaikkiin., pitäjän kyliin.. Askos-Jussi 
muistetaan pitkäaikaisena ja uskollisena postin
kantajana postireitillä kirkonkylän postitoimis
tosta Sipilän, Ykspetäjän ja Haapasalmentalojen 
kautta Leveelahden taloon, . Vaikka reittiä 
sanotaan ..».Leveelahden. tieksi», kyseessä _oli 
pikemminkin polku kuin tie. Väli Virtain kir
kolta Sipilään oli ennen tämän vuosisadan 
alussa tapahtunutta parantamista vain ns. talvi
tie. Hyvän kelin, aikana sitä pääsi ajamaan 
hevosellakin. Parissa kohdassa nevojen yli oli 
tehty pitkospuut. Matka oli silloin,, jos se on sitä 
vieläkin, hyvin mäkinen ja mutkikas. Ensin oli 
Pukkivuori, sitten Suonijärvenmäki ja Tervas- 
vuori ja monta muuta pienempää mäkeä. Sipiläs
tä eteenpäin oli vain kinttupolku, joka Koissin- 
pohjan. kiertäen kulki Petäjäniemen harjan- 
teen.yli Ykspetäjän taloon. Sipilän ja Petäjän väli 
tehtiin kärrytieksi vasta joskus. 1920-luvulla. 
Polku Petäjältä Haapasalmeen kulki Munkki- 
vuoren yli. . Haapasalmelta ei enää ollutkaan 
pitkää matkaa Leveelahteen. Koko tämän reitin 
pituus oli 13-—14. kilometriä.

Kantoposti teki matkan kahdesti viikossa



keskiviikkona ja lauantaina. Askosesta .kerro
taan, että jo varhain, aamulla hän tuli Sipi- 
lään, talvisin ja syksyisin pilkkopimeässä. Hän 
tervehti aina ystävällisesti: »Hyvää huomenta, 
olikos postia». Hetken . levähdettyään ja ties 
monnennenko aamukahvin juotuaan hän suunta
si kirkonkylään nahkaisine kahdella messinki
sellä postitorvella koristettuine .laukkuineen. 
Toiset kertojat korostavat, ettäAskos-Jussi kulki 
pimeässä vaikean taipaleen kotoaan Munkki- 
vuoren yli Ykspetäjälle. Pimeässä kulkua varten 
Askosella oli erikoinen lyhty, »Amerikan lyhty», 
joka oli eräänlainen myrskylyhty. Lyhdyssä oli 
kirkas taustapelti ja halkaisijaltaan 6—7 sm 
suuruinen suurennuslasi. Pelti heijasti..yalon 
linssin läpi eteenpäin. Laite voitiin kiinnit
tää vieterillä kelkkaan. — Askonen lähti hyvin 
aikaisin aamulla .(nykyisin sanottaisiin keskellä 
yötä), kotoaan kirkolle ja samalla .kysyi oliko 
matkan varrella olevilla taloilla mitään postia 
lähetettävänä. Kerrotaan, että sattuipa keski
viikko tai lauantai miten suureksi juhlaksi 
tahansa,, esim. jouluksi, hän tulL jo kello 
3—A aikoihin. Yhdessä talonväen kanssa, jos 
tosiaan oli jouluaamu, hän. meni joulukirkkoon. 
Nähtävästi hän. kirkon jälkeen sai tulevan pos
tin, koska laukku oli mukana. Silloiset postin- 
hoitajat asuivat postitaloissa . ja ainakin Helmi 
Gelanderin aikana postit saivat kannettavansa 
vaikkei posti varsinaisesti ollut auki.

Tuon..ajan elämäntapoja ja Askos-Postin luon
netta kuvaa, että hän postinkannon ohella 
toimitti monenlaista kauppa-asiaa talojen emän
nille, Emäntien asioista hiiva oli ehkä tärkein 
ja kevein kannettava. Yhden kertojan äiti .— 
Leveelahden emäntä — tuotti joskus, puku- 
kangastakin... Erään kerran hän tuotti .tyttä- 
rilleen pukukankaat näiltä kysymättä. Askonen, 
joka oli syvästi uskonnollinen vakaumukseltaan, 
toi synkkää ja tummaa kangasta. Kangas ei 
tietenkään ollut tyttärille mieleinen. He, . jotka 
monena sunnuntaina kävelivät matkan kirkkoon, 
olisivat kyllä kerran kävelleet itse pukukankaan
kin hakemassa. Tuolloin ei pidetty suuriakaan 
ponnistuksia liian suurina eikä pukukangasta 
joka päivä tuotettu. Niinpä puvut tehtiin Asko- 
sen tuomasta, kankaasta. . .

Askos-Jussi oli luonteeltaan paitsi hyväntah
toinen myös lapsirakas ja uskonnollinen. Tuol
loin oli ainakin yksityiskaupoissa tapana antaa

kaupantekijäisinä. makeistuutteja, »niknakkia». 
Askonen, .joka kirkolla toimitti paitsi omia 
kauppa-asioitaan myös muiden kauppa-asioita, 
sai. varsinkin pyytäessään niitä, runsaammin. 
Niknakkia hän tarjosi kotonaan kylässä, käyville 
lapsille. Lapset kuulemma säästivät oikein aikaa, 
että olisivat päässeet kyläilemään. Askos-Jussil- 
la, sillä tämä ei itse.tullut, taloihin, makeisia 
tuomaan. Askonen haki laskiaisena Aino Levee- 
lahtea ja naapurin Ailia aamulla kelkan kanssa 
laskiaismäkeen. Mäen laskua kesti tuntikausia. 
Tytöt alkoivat jo kyllästyä, mutta aina Askos- 
Jussi jaksoi kiskoa kelkan mäkeä ylös ja huusi 
tytöt kelkkaan.

Askonen itse asui postireitin toisessa päässä, 
mäkitupalaisena Heikki Leveelahden maalla. 
Mökki oli. noin .50 metrin päässä talosta. 
Mökissä oli vain yksi pieni huone. Huoneessa oli 
iso takka, joka vei neljänneksen mökin pinta- 
alasta.

Välipäivinä kun ei .ollut postinkantoa .Askonen 
teki puusepän töitä kotonaan. Hän teki astioita, 
korjaili yhtä ja ...toista .ja teki uudestakin. 
Työnsä hän merkitsi astioiden, pohjaan nimi
kirjain-puumerkillään »JA». Askosella oli paljon 
harrastuksia. Hän toimi kinkeriluettajana ja 
piti pyhäkoulua. .Pyhäkoulua pidettiin »Levee
lahden perällä» kodeissa vuorotellen. Askosen 
ohella toisena opettajana oli kansakoulu- 
lunopettaja Elma Rantamäki, joka sittem
min meni lähetystyöntekijäksi Ambomaal
le. Askonen oli jopa .maallikkosaarnaaja. Niin
pä pyhäkouluun tulivat aikuisetkin kuuntele
maan. Askonen piti Leyeelahden perällä myös 
lähetysompeluseuroja. joka toinen viikko. Ompe
luseuroissa tehtiin töitä..Nuoret tekivät »tuukia», 
vanhemmat kutoivat sukkia ja ompelivat miesten 
alusvaatteita. Kerran vuodessa pidettiin myyjäi-’ 
set Leveelahdessa. Mukana, olivat pappi ja 
kanttori sekä. jäähdyskyläläisten ohella myös 
kirkonkyläläisiä. Kaikki ompeluseurassa tehdyt 
työt menivät kaupaksi.

Askosen kuoltua postin kantoa jatkoi Eemeli 
Peltomaa samasta. kylästä. Luultavasti samalla 
kanto muutettiin kolmesti viikossa tapahtuvak
si. Kanto tuota .vanhaa tietä pitkin loppui kun 
»posti laitettiin kulkemaan täältä kautta». Syy 
oli tietysti tien avaaminen suoraan Jäähdyspoh- 
jasta Leveelahteen.
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Paavo S. Haavisto

Synnyinpitäjälleni

Virrat niinisenä näen pitäjistä parhaan, 
eikä kohtalo laskenut varmasti harhaan, 
osuvan nimen sai pitäjä kaunoisten rantain,
Sen hyvä haltia soi,— kaikkensa antain.

Luonto-äiti on Virroilla antanut sen 
aseman kartalla: Pohjanmaan kynnyksen.
On vesiä, vehmaita rantoja, saaria ja taas 
vettä ja kauneutta, joka epäuskosi kaas.

»Virtain järvet ihanat» huokaukseen 
päätyi J. L. Runeberg arvioonsa lopulliseen.
Tää punnittu todistus on arvon herran 
antama, joka pätee taas tämänkin kerran.

Kirkkomatka laivalla vuosisadan alun aikaan 
oli huvituksista ihanin ja kohta pillit raikaa, 
samojen laivojen: »Pohjolan ja Taijanteen».
Nyt matkailulinjalla: Virtain—Tampereen.»

Kuulehan juttua maatalon mies ynnä nainen: 
kun on perunasi maassa, kaurasi kanssa ja mainen 
huolesi poissa taas hetken verran,
käväsehän pitjässä parahassa edes kerran....

Laivalla satamasta Tampereen ehdottomasti.
Lippu se ei kallis, el maksa se tuhottomasti. 
Olemuksesi raihnauteen saat tällä matkalla avun. 
Kaiken kaunihin nähdä saat ja rannoilla juhlasavun.

Ohjeeksi sanon vielä aivan kuiskaamalla: 
kun Virroille tulet, muista käydä Torisevalla.
Näky valtaisa sieltä, Sinulle tunnelman luo, 
nöyränä palajat taas sitten omiesi luo.

Avut arvostan kaikkien niiden pitäjien, 
joissa asunut olen aikana vuosien kymmenien. 
Löydän itseni tästä nyt todistamasta:
Virrat on aina Virrat,— vaikka huomaan sen vasta.
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Matkamiehen runosatoa
Pirkanmaan kirjoituskilpailussa 1974 I palkinnon 

saaneen Olavi Toivosen palkitun runosarjan kaksi 
ensimmäistä sikermää runoilijan luvalla julkaistuina

päivä alkaa huonosti, pilvet satavat 
taivaasta ei tietoakaan

lehtien uutiset tihkuvat verta 
Mari Teresialla on taas stigmatisaatio

New Yorkin peittää lämpösumu 
ja varjoissa puhutaan fahrenheiteista 
mutta lapset ovat alastomia kuin 

rakastavaiset

päivä alkaa huonosti, pilvet satavat 
ja rännien salasanomat

putoavat kadulle, särkyvät 
koirien uitettu parvi 
seuraa näkymättömiä maamerkkejä

vitiharmaa pää työntyy ikkunasta ulos 
toteaa sateen ja kädet vetävät ikkunan kiinni

milloin keisari huomaa verorahojen puuttuvan
pimeä käärö lipuu yön yli
aamulla joku on nostanut airot paikalleen

kuin kulkisi peilien päällä toinen minä 
minusta on niin moneksi

kuin päiviä riittää, mutta 
vesien yli ei ole monta tulijaa: sinä yksin

ja sielunhädässä kumiset lihaa ja verta 
sinä ihmisnahasta tehty rumpu

olemme veistetyt itseemme

hauras nahka seuloo ajatukset
kun jossain naru katkeaa, heltiää täällä paino

MATKAMIEHEN runosarjan viides ja kuudes sikermä

kolmeen viikkoon aurinko paistaa ensi kertaa 
lähden, menen ulos 
rusennan jäätä kairalla

kuin viinipullon korkkia auki ja 
musta silmä aukeaa

räpsähtelee kuin hermovikaisen luomi 
mitä silmä pitää sisällään 
kylmään veteen jähmettyneen ruumiin 
vai vielä hurjemmat huudot

käy tuuli
puut rannoilla kiskovat kuorta

tiukkaan ympärilleen 
kuin ulsterin

tässä paikassa soittaisi haitaria kun osaisi 
yli tuulen pauhun 
ja vinguttaisi viulusta sielun ulos

aamun kasteesta on kauan 
hämärä peittää puut kuin kuolinkaapu 

metsä on hiljaa 
pitkälti on idästä länteen
suihkukone auraa taivasta auki

ja aurinko, atomitykin ammus
on käväissyt päivän läpi
puiden ylle laskeutuu metsästäjän verkko

suuri puu on odotusta täynnä 
kun päivä poissa 
kun käikki olemme poissa 

tuuli käy
roskat matkustavat 
aamulla olen perillä

aurinko nousee
ja etsii valoonsa saniaiset
jotka kesakkoja täynnä: koko metsä

minä tulen ja sanon sen suoraan: 
elokuu puhaltaa syksyn sisään 
linnut lehahtelevat kuin ilma polttaisi
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Yrjö Raja ja Matti Maijala:

Virtolaisten märkä maihinnousu 
Kaustisille

Se oli naistenviikon kolmas 
päivä, ja tietysti sinäkin päivänä 
satoi jo . »karjankynteen». Liik
keelle oli lähdettävä aamulypsä- 
jien kanssa samaan aikaan. 
Kolme linja-autoa kierteli, pitä
jää ja kokosi väkeä, joka oli 
menossa suorittamaan .Kaustis
ten kansanmusiikkijuhlille virto
laisten osuutta hämäläisen kan
sanmusiikin, teemasta. Joku las
ki, että meitä .oli melkein 130. 
Koskaan aikaisemmin, ei min
kään .yksityisen paikkakunnan 
puitteissa ollut .tällaista ryhmää 
kansanmusiikkijuhlille .osallistu
nut, .. Asiantuntijat pitivät ryn
näkköämme oikein voimannäy- 
töksenä.

.Mutta.annetaanpa Yrjö Rajan 
hiukan kertoilla siitä, miten täl
laista temppua.oikein valmistel
tiin ja. miten siinä tehtiin töitä.

Jo kesällä 1973 oli. Kaustisilla 
puhetta virtolaisten sinne tulosta 
ja saman yuoden syksyllä Tam
pereen Yliopiston kansanperin
teen laitos kysyi, lähdetäänkö. 
Täältä vastattiin: Lähdetään 
omalla ohjelmalla ja ollaan 
muitten. kanssa yhteissoitoissa
kin mukana..Tämä kaikki.teh
tiin pelimannipiireissä selväksi jo 
syksyn ensimmäisissä harjoituk
sissa. Sen jälkeen .asiaa poh
dittiin ja kypsyteltiin moneen 
kertaan. Asiasta .vihjaistiin myös 
Opiston tanhupiirille, Minitan- 
huajille ja Keihään kuorolle noin 
epävirallisesti. Lähtö Kaustisille 
tuntui varmalta, mutta epävar
muuttakin oli ilmassa.

. Kevättalvella tuli kutsu ko
koukseen Tampereelle, jossa hä
mäläisten osuutta .Kaustisten 
ohjelmaan suunniteltiin. Päätet
tiin, että juhlaviikon lauantai ja 
sunnuntai olisivat hämäläisten 
päiviä, sillä, eiväthän hitaat hä
mäläiset kuitenkaan alkuviikosta 
ehtisi Virtolaisillekin annettiin 
tunnin .mittainen ohjelma-aika 
lauantaiaamuksi 20.7.. klo 
10—11. Asia oli näin ratkennut, 
joten päästiin toimimaan. Sano
malehdessä kutsuttiin koolle asi

asta kiinnostuneita henkilöitä ja 
heitä tulikin. Kokouksessa kes
kusteltiin Kaustisten mahdolli
sesta ohjelmasta. Ohjelmaa tun
tui olevan vaikka, kuinka paljon, 
mutta .ongelmaksi muodostui, 
miten sitä saataisiin mahtumaan 
yhden .tunnin puitteisiin niin, 
että voitaisiin antaa virtolaisten 
harrastuksista edes jonkinlainen 
halkileikkaus. Valittiin toimi
kunta laatimaan ohjelmaa, jota 
sitten, kukin tahollaan ryhtyi 
harjoittelemaan. _ .

.. Pelimanneilla oli kova työ, 
koska suhteellisen lyhyessä ajas
sa oli opittava sekä omat että vielä 
maakunnalliset ja valtakunnalli
set. yhteiskappaleet. Mutta jo
kainen päätti ne opetella, ja ne 
myös .opittiin. Yhteisharjoituk- 
siin oli vaikeata järjestää .aikaa, 
mutta jotenkin asia ratkaistiin 
sillä, .että. pidettiin pelimanni- 
iltamia, joissa voitiin myös muit
ten kanssa, soitella. Kurussakin 
käytiin, esiintymässä ja saatiin 
kurulaiset tänne vastavierailulle. 
Omaakin joukkoa saatiin samal
la koolle. Kesällä vielä. harjoi
teltiin monet kerrat oikein .tosis
saan sekä . ryhmissä että kaikin 
yhdessä Hiekkarannalla. Yhtenä 
hyvänä harjoituksena .oli JSata-

HLI.. , i
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Häme Soi-tilaisuudet Ikaalisissa, 
jossa meitä oli paljon mukana.

Koskaan ei saatu harjoituksiin 
läheskään kaikkia samalla ker
taa, joten pieni epävarmuuden 
tunne.oli peikkona taustalla itse 
kullakin vielä Kaustisille lähdet
täessä. Harjoiteltu oli. kuitenkin 
paljon ja kauan aikaa latau
duttu. Ainoa keino saada jotain 
aikaan on yain .kova harjoittelu 
— ilman sitä ei .kannata tällai- 
siinkaan koetoksiin lähteä. Täysi 
kiitos, ja tunnustus annettakoon 
vieläkin kaikille mukanaolleille 
juuri siitä, että. harjoituksissa 
jaksettiin uskollisesti .käydä, ja 
olla ahkeria. Kyllä sitä soitto- 
innostusta vähän arvosteltiinkin. 
Eräs.emäntä sanoi, että. hän jou
tui keväällä kaikki laitumenai- 
datkin yksin. korjaamaan, kun 
isäntä ei ehtinyt — täytyi näet 
harjoitella niitä Kaustisten kap
paleita...

Ja miten se temppu sitten teh
tiin? Maihinnousu linja-autoista 
tapahtui noin klo 9. Välit
tömästi tutustuttiin esiintymis
paikkaan Keskikoululla. Pieniltä 
ja ahtailta vaikuttivat tilat. Vir
tolaisten ilmeet olivat päättäväi
set — oli lähdetty siinä mielessä,
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että tehtävä hoidetaan kunnialla. 
Kellon lähestyessä alkamisaikaa 
näytti varsinaista yleisöä olevan 
kovin vähän. Niinpä siinä jo 
vitsailtiinkin, että pidetäänkö 
»jäsentenväliset kisat». Jännitys 
pani sormeilemaan soittopeliä ja 
kansallispuvun nauhoja. Tunnel
ma tiheni, kun aivan viime mi
nuuteilla sali tulvahti täyteen 
väkeä — turvallinen määrä virto- 
laisia »turisteja» joukossa. Esiin
tymislavan laidalla taisi olla 
kymmenittäin mikrofoneja — 
mihinkähän kaikkialle ne meidän 
ääniämme ja säveliämme aikoi
vat johtaa? »Radioon ne kum
minkin äänittävät», kuiskari Yr
jö. Kaikki paikalla, paikka kai
killa, ohjelma »Virtolaisittain» 
voi alkaa...

Juontaja toivottelee kansan 
tervetulleeksi. Hän pitelee käsis
sään sinivalkoista lettinauhaa ja 
sanoo: »Kädessäni on nauha, 
virtolaisen ja perinteistä rikkaan 
nauhateollisuuden aito tuote. 
Oletteko huomanneetkaan, että 
Teillä on jokaisella parhaillaan
kin yllänne ja ympärillänne usei
ta metrejä virtolaista nauhaa? 
Täysin pukeutuneen miehen yllä 
sanotaan nauhaa olevan 13 met
riä vaatteisiin ja asusteisiin kät
kettynä. Noissa Teidän kesäa- 
suissanne saattaa tätä nauhaa 
olla keskimäärin 4—5 metriä. 
On se tämä nauha vaan sellainen 
tärkeä ja näkymätön välttämät
tömyys, että sille kannattaa teh
dä ihan oma runokin. Nauha 
nimittäin

sitoo ja yhdistää, 
juhlistaa ja ryhdistää, 
nostaa ja kannattaa, 
tukee, pukee ja vaatettaa, 
piristää ja vähän kiristääkin, 
vyöllistää ja työllistää.
Tämä nauha sitoo ja yhdistää

nyt meidän ohjelmamme, kun 
asetan sen koko joukkueen joh
tajan Yrjö Rajan hartioille.»

Siitä lähti sitten ohjelma »pär- 
kyämään», niinkuin pohjoispuo
len naapurimme sanoisivat. »Pe
limannit Monosesta tässä meillä 
oivat, haitarit ja viulut heillä 
mallikkaasti soivat», kertoo juon
taja ja monoskyläset sitoivat 
oman nauhansa Yrjön ankkuri- 
nauhaan esittäen sitten Purpuri- 
marssin ja Yrjön säveltämän ma
surkan. Heidän sarjaansa jat
koivat Suntilan taitavat veljekset 
Veijo ja Kalevi. Pikku-Minit

Kun sisätilat olivat pienet, jäi loppukuvaelmaksi 
suunniteltu Koskisen Sakarin valssi tanhuujien ja 
pelimannien esitettäväksi koulun pihalla.

esittivät valloittavasti laululeik
kejä. Eräänlainen erikoisuus oli 
niissä tusinassa mandoliineja, 
jotka tulivat lavalle. Ainakin se 
ryhmä näytti kiinnostavan peli- 
manniprofessori Ala-Könniä. 
Ryhmää saatteli pikku runon- 
pätkä: »Jos ei kaikki aina jaksa 
tanssia ja laulaa, sopinee kai pu
ristella mandoliinin kaulaa. Mo
nen kodin soittimena tää on 
hyvin tuttu, mut monta niitä 
yhdessä on aivan nasta juttu». — 
Kurjenkylä, Liedenpohja ja Vas
kivesi muodostivat yhdessä seu- 
raavan hyvän ryhmän. Opiston 
tanhuryhmän sääret heiluivat, 
vaikka tanhutila olikin ahdas. 
Väinö Moisio ja Veikko Pohja 
olivat ne kaksi laulajapoikaa 
Keihäsjärven takaa, jotka muis
telivat menneitten vuosikymmen
ten piirileikkilauluja. Heidän jäl
keensä olikin sitten Sen Mini- 
Tanhuajien »räjäytys», joka lopul
lisesti näytti vahdittavan yleisön. 
»Vanhoja virtolaisia viisuja vuo
sien varrelta on jälleen löydetty 
muistojen parrelta. Virtain Minit 
ja Maijalan Aino niittivät kun
niaa ja kiitosta: voittosijat Sottii
sista ja Koululiikuntaliitosta.» Se 
oli välitöntä, pikkurehvakasta, 
harmitonta leikkiä ja laulua, 
jossa Heikkilän Jokke ja Heimo
kin päästivät äänensä ilmoille 
niin, ettei se paljon pielistä kiinni 
ottanut. Kun päätöksenä oli 
vanhan virtolaisen häätanhun

säärenkiepsautuksin maustetut 
pirteät polkantahdit, kuiskasi 
joku katsojista niin, että minäkin 
sen kuulin: »Ulkomaillehan noi
den pitäisi päästä tuota esittä
mään».

Keihään kuoron vuorolla 
Heikki Lipasti viittoili tahtia ja 
kuoron 50-vuotiset perinteet tuli
vat parin kauniin sävelmän puit
teissa esille. Väinö Pohjasmäki 
edusti Virtain kolmattatoista 
kuuta eli Vaskuuta tempoen 
kaksirivistään siihen malliin, että 
salistakin alkoi kuulua yleisön 
ryhmikästä varpaanpoljentaa. 
Kirkonkylän eli keskustan poru
kalla oli vetävä polkan tahti. 
Siinä vilahtivat niin Jussin kuin 
Heikinkin nimikkokappaleet. Ja 
sitten koottiinkin kaikki peli
mannit lavalle ja lavan reunalle 
yhteen. Ensin kaksi pelimanni- 
sävelmää ja sitten kaikin yhdessä 
laulaen ja soittaen täysin rinnoin 
ja innoin Virtain laulu. Siinä me 
julistimme sekä itsellemme että 
muille, miten maallinen onnem
me on täällä missä rakkaat 
rantammekin ja miten Luojam
me tämän kaiken on meitä var
ten ja meille luonut. Kaipasitko 
muuta julistusta enää?

— Sillä tavoin se Kaustinen 
valloitettiin. Ei kai me siellä 
kotokauppalallemme häpiäksi 
oltu.
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A. Koro

Muistelma Virtain sähköistämisestä
Tämä muistelma käsittelee paikkakunnallisen 

sähkönjakeluyhtiön, Koillis-Satakunnan. Sähkö 
Oy:n syntyä ja perustamisvaihetta .sekä käyntiin 
lähtöä.. Se perustuu henkilökohtaisiin muistiin-, 
panemisiin ja ^kokemuksiin. Mikään historiikki ei 
kirjoitelma siis ole eikä tahdo olla, mutta joulu- 
lehden toimituksen pyynnöstä tulkoon julkisuu
teen osoituksena siitä, että melkomoinen yritys ja 
palvelulaitos . saattaa syntyä sattumanvaraises
tikin, - jos aika on tullut ja olosuhteet ovat 
suotuisat.

Vuonna 1946, jonakin iltapäivänä marraskuul
la, aikana jolloin pimeys peittlmaan ja synkeys 
kansan, kuten runollisesti voitiin totisena totena 
sanoa,. olin saanut herraskyläläisen naapurini 
maanviljelijä Kauko Jartin asentamaan radio- 
vastaanotinta. niissä, oloissa, jotka n. 90 watin 
tasavirtakiintiö läheisen pysäkin sähkölaitokselta 
teki mahdolliseksi. Taloni ei ollut, .siis täysin 
pimeä, mutta muu .kyläkunta kaiketi n. 99 
prosenttisesti. ..Kaupoista ei saanut karpiidia ja 
pieni petroolikiintiö kulutettiin miltei kokonaan 
karjasuojissa. Elämä syksyn ja talven tullessa ei 
ollut edes harmaata.,Se. oli synkkää.

Ei siis ollut merkillistä, .että puhe kääntyi 
tarpeellisen valon puuttumiseen ja järkeilyyn 
olisiko asiassa mahdollista jotakin tehdä ja mitä 
olisi tehtävä. Kun oli aikansa asiaa pohdittu ja 
ottaen huomiooni että Kauko Jartti oli senai
kaisissa Virtain oloissa niitä narvoja asiantunti
joita sähköalalla, tultiin tulokseen että on yritet
tävä panna alulle sähköistämishanke käsittäen 
koko kunnan alueen.

Tuumasta toimeen ja niin luetteloitiin sen
verran miesten nimiä _ eripuolilta pitäjää, että 
saatiin kokoon kaksitoista asiaan innostuneesti 
suhtautuvaa, joiden nimet voitiin panna lyhyen 
julkistettavan vetoomuksen alle yleisen kokouk
sen pitämiseksi asiassa. Puhelimitse tämä värväys 
tehtiin niiltä istuimilta, emmekä .ketään epäilevää 
Tuomasta tavanneet vaan kaikki olivat yhtä 
mieltä niinkuin on sanottu Pusaan luteidenkin 
olleen.

Pieni »stoppi». uhkasi tulla kokouskutsun 
julkaisemisessa, sillä edesmennyt maisteri A. O. 
Sario, joka oli Virtain Sähköosuuskunnan 
johtaja, ei halunnut julkaista kokouskutsuamme. 
Hän oli myös paikallislehden Virtain Sanomain 
päätoimittaja. Asennoitumisensa on kyllä ym
märrettävä, jopa. hyväksyttäväkin. Aloitteenhan 
oli tehnyt jotenkin tuntematon porukka, josta 
puuttui edustavia nimiä. Mutta kun., vedottiin 
Vaasan, Jyväskylän ja Tampereen Jehtiin, saatiin 
maksutta julkilausumamme oikein .komeasti 
maailmalle ja yhtiön perustavaksi tarkoitettuun 
kokoukseen kokoontui runsaasti yli puoli 
sataa asiasta kiinnostunutta. Kokous pidettiin 
silloisen »Virtain Hovin» ravintolassa ja asialle 
hohtoa antamaan kutsuttiin Maaseudun . Säh-

köyhtymien Liitosta edustaja, joka oli insinööri 
Lybeck.

Asiaankuuluvan suunsoiton jälkeen kokous 
päätti, että. yhtiö perustetaan ja valitsi viisimie- 
hisen väliaikaisen toimikunnan asiaa eteenpäin 
viemään. Muistamani mukaan toimikuntaan tuli
vat Arvi Markkanen, Otto Paananen, Iivari 
Jytiläi Kauko Jartti ia tätä kirjoittava. Muuten 
kehui insinööri Lybeck kokoustamme onnistu
neeksi ja hän se vakuutti mm. että osakemaksut 
voidaan panna vastaamaan ns. liittymismaksuja. 
Täten saatiin yhtiölle laaja omarahoituspohja, 
mutta myöhemmin asia muuttui toiseksi. Täten 
syntynyt jupakka ei kuulu tämän kirjoituksen pii
riin. Historiaan sekin joka tapauksessa jo kuuluu.

Yhtiön.käynnistämiseksi oli tehtävä melkoisen 
omavaltainen, joskin varsin tavallinen tempaus. 
Virallisen perustamiskirjan allekirjoittivat vain 
väliaikaisen toimikunnan .jäsenet Mutta sitä 
ennen oli monenlaisia hankaluuksia kohdattava.

Ennenkaikkea yhtiön nimi,, se virallisiin pape
reihin .merkittävä, oli. avoin. Siihen tehtiin 
moniakin, ehdotuksia, kuten Sähkö-Virrat Oy, 
Pihlaja-Virtain Sähkö Oy ym. mutta ne eivät 
kelvanneet Kaupparekisteritoimistolle,. kunnes 
opettaja Sakeus Järviniemen Jcanssa asiaa akki- 
lojtuamme, tämä johdatteli. asian nykyiseen 
uomaansa. Kun Koillis-Satakunnan..Sähkö Oy 
tarjottiin, niin se kelpasi.Kaupparekisterille.

»Nomen. est omen» kuuluu latinankielinen 
sananparsi — nimi on enne eli ennus, eikä 
mikään sattuvammin sovi tähän nimikysymyk
seen.. Niihin aikoihin ei oletettu syntyvän yhtiön 
toiminta-aineeksi muuta kuin Virtain ja Pihlaja- 
veden. kuntien sähköistämättömät alueet. Nyt
temmin yhtiön toiminta on — ainakin v. 1972 
vuosikertomuksen mukaan, laajentunut jo yhden
toista kunnan alueelle ja kaikki .nämä kunnat 
sijaitsevat historiallisen Ylä-Satakunnan kihla
kunnan koillissopessa. Niinpä ei yhtiön toimeen
panemassa nimenmuutoskilpailussa voittanut 
ehdotus: Suomenselän Sähkö Oy, ottanut 
lainkaan tulta. Ymmärtäähän sen, kun muistaa, 
että Suomenselkä ulottuu Kuusamosta. Merikar
vialle^ Vain Imatran Voima Oy olisi voinut 
asiallisesti omaksua voittaneen nimiehdotuksen 
uudeksi nimekseen, jos olisi halua tulla uudelleen 
kastetuksi .

Kyllä kai tässä, on tyydyttävä .vain .tähän 
Kalhs-Satakunta-nimeen, toistaiseksi ainakin. 
Yhtiön - vaikutusalue ei ole aivan yhtenäinen, 
kunnallisista rajoista puhumattakaan. Niinpä 
Virtain lintukirkkooset eli kurjekyläläiset saavat 
valonsa Ikaalisista käsin. Aika näyttää kummin
kin . työskentelevän hyvin keskitettyjen jakelu
verkostojen eduksi.
. Nimi oli siis lapselle.saatu jaJoiminta jotenkin 
käyntiin. Toiseen alkukokoukseemme ilmestyi
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vieraaksi tunnettu kunnallismies Niilo Lammin
mäki Pihlajavedeltä, ehdottaen, että uusi yhtiö 
ottaisi, ohjelmaansa myös Pihlajaveden alueen 
sähköistämisen. Enempiä punnitsematta kokous 
hyväksyi intomielellä Pihlajaveden mukaan 
yhteiseen kalabaliikkiin. Tätä päätöstä moni 
järkevä talousmies paheksui, ottaen huomioon 
Pihlajaveden tavattoman, harvan. asutuksen, 
mutta näyttää oleyan niin, että kun on hyyä 
tuuri, niin kaikki .onnistuu, tyhmyydetkin. 
Sellaisenahan sitä voitanee pitää Pihlajaveden 
mukaan ottoa aivan yhtiön perustamisvaihees
sa. . Mutta toiselta puolelta on. Pihlajaveden 
ominaispaino valtakunnan hallituksesta nähtynä 
ollut yhtä suuri kuin Virtainkin haja-alueen.ja se 
on varmaan ajanpitkään .merkinnyt melkoista 
good williä yhtiölle. Arvelisin.

Kun väliaikaisessa. johtokunnassa olevat 
toimitusjohtajat jyrkästi kieltäytyivät ryhtymästä 
uuden yhtiön toimitusjohtajaksi,, pantiin .tehtä
vään paremman puutteessa kirjoittaja. Yli neljä 
vuotta sitten tuli tätä risukarhia vedeltyä monien 
kannokoiden kautta, .eikä menestystä tullut, 
mutta yhtiö sensijaan pikkuhiljaa alkoi varttua ja 
ryhdistyä. ....

. Oli pantava käyntiin.osakepääoman ja samalla 
kuluttajien liittymissitoumusten. kerääminen. 
Osakepääomaksi oli yhtiösopimuksessa määrätty 
5 milj. markkaa ja se. oli maksettava käteisellä 
varsin lyhyen ajan kuluessa. Sensijaan liitty
mismaksujen suoritus oli laajempi ja vapautta 
noudatettiin niinkin pitkälle, että ilman muuta 
pääsi vapaaksi sitoumuksestaan jälkikäteenkin. 
Tosin ei tällaista sattunut kuin yhdessä tapauk
sessa ja sama mies tuli jonkin ajan päästä 
häpeillen pyrkimään uudelleen sähkön tilaajaksi 
yhtiön verkkoon. .Kannattavan muuntopiirin 
aikaansaaminen olikin tässä yksi tärkeä tavoite ja 
kun sellainen oli saatu syntymään, pitivät 
naapurit jo silmällä toisiaan. Jonkun suuremman 
liittyjän livistäessä oli koko muutonpiirin suun
nitelmat vaarassa romahtaa. Oli muuten mielen
kiintoista seurailla, erilaisten ihmisten ja asu- 
jainten suhtautumista asiaan. Vakaantuneet ja 
taloudellisesti ajattelevat isäntämiehet saattoivat 
olla oikeita vastarannan kiiskejä. mutta.sen
sijaan valistuneet pikkueläjät käsittivät asian ja 
varsinkin jos asuivat suunnitellun muuntopiiri 
ulkorajoilla, näkivät hankkeessa ainutlaatuisen 
tilaisuuden saada mökkiinsä joskus sähkö. 
Liittyivät mukaan vähin äänin ja pysyivät 
uskollisesti kiinni hankkeessa. Kotikyläs
säni Eero Tuominen—vainaa jo—liittyi 
myös heti alkuun sähkön tilaajien jonoon ja pysyi 
siipä hätäilemältä siksi kunnes sähkövalo 
hänenkin tupaansa aikanaan syttyi. Kun matkaa 
Tuomiseen kylään keskustasta kertyi yli 2 km. 
lausahti naapurin istäntä: »Sellaista hölynpölyä ei 
nyt pidä selvinpäin levittää, että muka__Tuomi- 
seenkin sähköt vedettäisiin.» Kieltäytyi liittymäs
tä perusteilla oleyaan muuntopiiriin, mutta tuli 
sitten hyvissä ajoin mukaan nähtyään, että totta 
asia on..

Tuomisen Eero muuten esiintyi tahattomana

pr-miehenä yhtiön puolesta virkkamalla.eräälle 
hätäilijälle: Isoja taloja asutaan hitaasti». 
Hermostuivat jotkut, kun eivät vielä kuukauden 
päästä liitynnästäänsaaneet.sähköjä.
_ Näitä muuntopiirikokouksia sitten pidettiinkin 
kautta .vuoden 1947 ja saatiin kokoon n, 6 
milj.mk osakepääomaa ja n. 36. milj. liitty
mismaksuja, mikä nykyrahassa tekisi n. 400 000 
mk .ei siis hirveitä summia, mutta rahaa kui
tenkin ja ne luvut pelastivat kerran yhtiön 
poppoon häpeään joutumasta. _

Kun _ Virtain seutukunnalla, ei ollut muita 
sähkövirran lähteitä.kuin Kiliin- ja Soininkos- 
ken. voimalat, jotka olivat kumminkin jo 
paikallisen .kulutuksen takia ylikuormitettuja, 
täytyi tähyillä muita mahdollisuuksia. Valta
kunnan voimaverkko, kun sitä tarkastellaan 
nykytilanteessa, oli silloin vasta hahmoittumas- 
sa. Petäjävedellä oli suurjänniteasema 4Q0. kilo
voltin jännitteineen. Se tuntui voimavaroihimme 
nähden kaukaiselta. Siitä huolimatta olimme 
vuoden. 1948 alusta lähtien .panneet käyntiin 
linjarakennustyöt hyvässä. uskossa, .että sähkö
virtaakin aikanaan jostakin saataisiin. Mahdol
lisuuksia oli näköpiirissä muutamia. .

.Sittemmin edesmennyt tehtailija Eelis Lahtinen 
Visuvedeltä oli ostanut toimintansa lopettaneen 
Mätäsvaaran kaivoksen voimalaitoksen, jossa oli 
melkomoinen kilowattimäärä tehoa ja hän tarjosi 
meille ..useaankin otteeseen sähkövirtaa parhail
laan kuntoonpanovaiheessa. olevasta voimalas
taan muistaakseni 4 pennin kilowattituntihin- 
taan.. Tätä mahdollisuutta .pohdittiin ankarasti. 
Lahtinen tunnettiin päteväksi mieheksi.. Hänellä 
olikin tapa kehaista; »Kun minä jotakin tehen, 
niin ei. sitä toinenkaan sen paremmin tehe». 
Mutta kun aavistettiin jouduttavan vain yhdestä 
virtalähteestä riippuvaiseksi, niin tämä mahdolli-. 
suus jätettiin, sivuun. Toinen mahdollisuus .oli 
saada väliaikaisesti virtaa Suo Oy:n Kihniön 
voimalaitokselta, jolla ei talvisin ollut, nimeksi
kään. kuormitusta. Kesällä .taas ei Koillis- 
Satakunnan verkostossa kovin, paljon tehoa 
kaivattukaan, ainakaan .alkuaikoina, arveltiin.

Yhtiön palvelukseen oli.otettu rakennustöiden 
alkaessa ammattimiehiksi insinööri Esko Nie
mistö ja teknikko Pentti Varpainen sekä linja- 
rakennusmiehet asentajat Aleksanteri .Mellin ja 
Kauko Liimatta. Reippaita miehiä kaikki, mutta 
ainoastaan Mellin jäi pysyvästi yhtiön palve
lukseen ja. on jo. täällä kuollut.

Aika oli sellaista, että kaikesta tavarasta oli 
huutava puute. Vain pylväsjiuita voitiin tarpeen 
mukaan ostaa päivän .hinnoilla. Sisäasennustar- 
vikkeet, johtimet, eristimet, jopa pultit ja mutterit 
olivat kaikki hakusassa tiskin alla, Kuparijohdin 
vallankin oli kokonaan häipynyt pimeille markki
noille.

Maassa on elettäyä maan tavalla. Tavaksi oli 
tullut, että.varsinkin tavaranjakelusta huolehti
vat virkamiehet, viettivät suurimman osan virka- 
ajastaan ns. liikelounailla, joita tavarannälkäiset 
asiakkaat. heille kustansivat. Meidänkin piti

Jatkuu 26. siv.
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Eero Niittylä

Tukkipoika lautallansa on kuin suuri herra
Vanhempi virtolainen sukupolvi muistaa hyvin 

sen ajan, jolloin kesäajan liikenne Tampereelle 
kulki melkein yksinomaan vesiteitse. Maantiet 
olivat huonoja ja autoja oli vähän. .Matkusta
jalaivat välittivät henkilö- ja tavaraliikennettä ja 
hinaajalaivat kuljettivat.puutavaraa. Hinaajia ei 
kuitenkaan ollut tarpeeksi, minkä vuoksi käytet
tiin paljon hevosvetoisia ponttoita eli pontoksia. 
Sadoissa lienee niiden tukkilauttojen lukumäärä, 
jotka ovat hevosponttoon vetäminä uineet 
Virroilta Tampereelle.

Virtain Vaskivedellä v. 1893 syntynyt Juho 
R a i 11 i n e n, Raittis-Jussi, on tämän vuosisa
dan. alkukymmeninä ollut monen lautan mukana 
ja kokenut niin tyynet kuin myrskyt. Hyvämuis- 
tisena huumorimiehenä hänellä on paljon 
hauskoja muistoja näiltä ajoilta. Seuraavaan 
tarinaan on koottu joukko näitä muistelmia.

Tämän tarinan kanssa on nyt sillä tavalla, ettei 
se kerro vain yhdestä matkasta vaan siihen liittyy 
palanen useammasta eri reisusta, mitä muistini 
mukaan on sattunut vähän niinkuin erikoisempia 
tapauksia.

Ensimmäinen lauttamatkani sai alkunsa siitä, 
että olin tässä Tyrkön purolla uitossa ja työnjoh
taja, joka oli minulle kerrassaan tuntematon 
mies, kai katseli minut niissä puuhissani sem
moiseksi, että alkoi tiedustella josko haluaisin 
lähteä sinne ponttoolle. Ja minä tulin luvanneek
si. Kun purouitto loppui, lautta siirrettiin Poukan 
rannasta niin sanotun. Pikkusalmen läpi paik
kaan, jota muistini mukaan sanotaan Mummun- 
niemeksi. Mistä se niemi on nimensä saanut, sitä 
minä en varmuudella tietä. Mutta minusta 
tuntuu, että eiköhän siinä ollut vähän peltoakin, 
niin että olisiko siinä joskus ollut Poukan 
mummulla jotakin pientä viljelystä tai muuta 
semmoista.

Kun siinä nyt oli se lautta, mutta ei minkään
laista kulkuvälinettä, aloitettiin pönttöön raken
taminen. Rannalle oli jo kevättalvella tuotu 
kierrettyjä kuusennäreitä, joita sanottiin makka
roiksi. Näreet oli ensin saunassa kuumennettu ja 
sitten., yäännetty ja kierretty pölkyn ympäri 
kiepiksi. Siitä johtui se makkara nimitys. Muistan 
kun kerran katselin Heinämäen Kaapoa, joka oli 
tehnyt urakan niiden vittain vääntämisestä. Se 
väänsi niitä siihen pylvään ympärille ja sanoi: 
»Tämä on niin kun tanssimista vaan!»

Tukkilautasta otettiin aina sopiva puu, kun 
siinä oli riittävästi niitä tarpeita, ja niillä 
makkaroilla sidottiin tukki toisensa rinnalle ns. 
sidepuihin. Sidepuut valittiin mahdollisimman 
pitkiksi, mutta silti niitä piti jatkaa yielä. Puusta 
veistettiin kiiloja, niitä sanottiin lusikoiksi kun ne 
olikin vähän niin kuin lusikoita, jotka kirveellä 
lyötiin lujasti sidenäreen alle. Sillä tavalla siteistä 
kiristettiin kaikki löysä pois. Tukkien päälle 
laitettiin vielä saumakohtiin tukin neljännekset, 
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kuoripuoli ylöspäin, ja lyötiin puutapeilla vinosti 
kiinni alla oleviin tukkeihin. Näin pönttöön kansi 
tuli melko tasainen, että siinä hevosen oli hyvä 
kävellä. Sinne pönttöön leuan puolelle, niin kuin 
sitä etupäätä sanottiin, tuli hevosen kierros ja 
vorokki. Peräpäähän tehtiin maja miehille ja talli 
hevoselle. Tallin taakse jäi vielä vähän tilaa tava
roita varten. Siellä oli mm. hevosen kärryt, niitä
hän tarvittiin sitten takaisin tultaessa.

Vorokki oli pystyyn akseloitu laitos, jossa oli 
metrin läpimittainen, alapäästään ulospäin vää
ristä pystypuista tehty kehä. Kehäpuita taisi siinä 
olla 16, ja ne olivat alapäästään vääriä sen vuoksi 
ettei varppi pudonnut siitä kehältä. Sitten siinä 
oli vielä hevosen vetopoomi. Vorokissa oli takana 
neljä ja pönttöön leuan , puolella kolme kierrosta 
varppia,. Kun hevonen kävellä koputteli kierrok- 
siaan, kiristi vorokki varppia sisään .ja purki 
toisesta päästä vastaavasti sitä mukaa pois. 
Vyörhollari kokosi varpin kiepille pönttöön kul
malle. Hevosen kiertosuuntaa vaihdettiin joka 
ankkurinheiton välissä. Ellei niin olisi tehty, olisi 
varppi liestynyt tai kiristynyt liikaa. Edellä jo 
mainittiin, että vorokin kehä oli läpimitaltaan 
noin metrin. Vorokin yksi kierros vei siis lauttaa 
eteenpäin kolmisen metriä. Jos pontos oli siinä 
6—/ metrin levyinen, oli hevosen kierros noin 20 
metriä. Varppi saattoi olla 300 metrin paikkeil
la, joten tuon matkan hinaamiseen polle sai 
kävellä noin kaksi kilometriä.

Pönttöön miehistö käsitti kuusi miestä, jotka 
vuorottelivat eri työvaiheiden teossa. Kun ankkuri 
oli nousemassa, silloin huudettiin: »Ankkurin 
passarit ja paattipojat!» Kun ankkuri oli saatu 
ylös ja veneeseen, vei vyörhollin tekijä paattipojan

Juho Raittinen 80 v-päivänään Aina-emäntänsä kanssa.



kanssa sen varppikasan veneeseen ankkurin 
poomin päälle ja paattipoika lähti soutamaan, 
vyörhollin tekijän heittäessä varppia järveen. 
Ankkurin passari sieppasi varpin pään, vei sen 
vorokkiin kiinni ja tavallisesti pyöritti siitä 
ajopoomista niin paljon että vorokkiin tuli edellä 
kerrotut tarpeelliset kierrokset. Se, joka passasi 
ankkurin, rupesi sitten ajamaan hevosta. Ja 
seuraavalla kerralla meni tekemään vyörhollia. 
Kun paattipoika palasi ankkuria kyytimästä, niin 
sen työvuoro päättyi siihen, se sai levätä. Ja se 
joka oli vyörhollin heittämässä, oli seuraavalla 
kerralla soutamassa. Se kiersi sillä tavalla.

Työnjohtaja eli ns. pomo joka lähti viemään 
lauttaa, pestasi muut lauttamiehet. Kun po
moissa oli sellaisiakin jotka eivät itse oikein sitä 
työtä hallinneet, niillä oli,saa sanoa, hätä käydä 
kysymässä vanhoilta tukkilaisilta että etkö sinä 
nyt lähtisi. Se oli kovaa . ja ehdottomasti 
ammattityötä, jossa heikot miehet eivät pärjän
neet. Palkka oli vähän parempi kuin esimerkiksi 
purouitolla. Ja se siinä oli hyvä puoli, ettei 
rokulipäiviä tullut ollenkaan. Niinhän sitä on 
laulettu: »Tukkipoika lautallansa on kuin suuri 
herra.»

Yleensä tukkimiehet olivat reipasta ja lupsak- 
kaa väkeä ja leveä huumori ponttoolla oli vallalla. 
Usein oli haitari mukana ja soitto helisi kuulak
kaassa kesäillassa.

Ruoanlaitto ponttoolla oli alkeellista touhua. 
Siellä oli kivistä ja turpeista tehty tulisija, jossa 
ruoka laitettiin. Joskus oli verkko mukana .tai rysä 
ja niillä pyydettiin kalaa sikäli kun aikaa oli. 
Kahvia keitettiin myös ja sitä varten perustettiin 
kahviosuuskunta. Kun lauttaporukka oli 
saatu kokoon, ostettiin yhteisesti kaupasta 
pata ja kahvipannu, rännäri ja kahvimyllyjä vielä 
pussillinen kahvia. Vaikka lauttamiehet eivät 
juuri harrastaneet korttipeliä, niin se usein

Puinen hevospunnoon pienoismalli, jonka on valmistanut ja 
omistaa Heikki Puukkoniemi.

katsottiin kortilla kuka kahvit keittää. Se oli 
sikäli vaikea tehtävä, että kun kahvit olivat raako
ja papuja, ne oli ensin paahdettava. Kun lautalla 
oli kuusikin miestä, niin harvoin kaikki pitivät 
samanlaisesta kahvista ja siinä tuli helposti 
puhetta kahvin mausta.

Kerran sattui, että kortti osoitti kahvinkeit
täjäksi erään vanhemman lauttamiehen, joka 
tapasi vähän kehuskella että kun hän pavut 
paahtaa ja kahvin keittää niin siitä tulee sitten 
kanssa hyvä kahvi. Nyt sattui kuitenkin semmoi
nen vahinko, että niitä papuja kai meni sinne 
rännäriin vähän liikaa. Kun se sitten.niitä paah
toi, pavut eivät päässeet tarpeeksi liikkumaan ja 
siitä tuli kovin kirjava paahdos. Siellä oli niin 
monen väristä papua että sitä ei kukaan arvaa
kaan. Ja kun kahvi sitten valmistui, niin mistähän 
johtui, mutta kukaan ei puhunut mitään .siitä että 
tämä nyt ei ole oikein onnistunut tämä keitos. Se 
juotiin vaan noin kaikessa rauhassa,, mutta sen 
tapauksen jälkeen se mies ei kahvia keittänyt, 
eikä milloinkaan julistanut että hän se osaa 
maistuvan kahvin keittää.

Kun uitot oli uitettu ja lauttaporukka .hajosi, 
toimitettiin ennen eroamista kahyiosuuskunnan 
omaisuuden, jako. Pidettiin huutokauppa ja myy
tiin kahvinkeittovälineet. Siitä sai kukin huutaa 
jos halusi ..jotakin niistä kapineista itselleen. 
Kaupasta kertyneet rahat tasattiin miesten kes
ken.

Puomit eli poomit olivat muistaakseni 23 jalkaa 
(n. 7 m) pitkiä. Silloin jo, kun minäkin näitä 
lauttamatkoja tein, oli poominketjut rautua, 
mutta aikaisemmin ne olivat .ns. vittalenkkiä. 
Siinä oli silloin se.närevitta kaksinkertaisena. Ja 
niinkuin luonnollista on, ne poomit oli rei’itty 
kirveellä. Se oli oikein erikoinen kirves sitä 
varten, ettei rei’istä tullut ihan valtavan suuria.

Lauttojen koko vaihteli, niitä oli isompia ja 
pienempiä, mutta muistelen siinä minun ensim
mäisessä lautassani olleen vähän yli 80 poomia, 
kun kaikki löysät oli kiristetty pois. Sitten oli 
toinen samanlainen määrä löysiä poomia, niitä 
tarvittiin kapeissa salmipaikoissa ja koskissa.

Yhtenä iltana sitten lähdettiin, vietiin ankkuri 
sinne Riihilahteen päin . ja lähdettiin ajamaan. 
Siinä on semmoinen karikko jonka laiva kiersi, se 
piti . lautankin kiertää vähän samalla tavalla 
koska oli pelko että lautta menee kiville. Karikon 
laidassa oli reimari ja suti sen päässä. Se oli aina 
muistettava semmoisissa paikoissa missä niitä oli, 
että se suti oli otettava pois ja kun lautta oli 
mennyt yli, asetettava se taas paikoilleen. Siitä 
luotsit joskus moittivat tukkilaisia että ne olivat 
huolimattomia, kun.sudit eivät tahtoneet pysyä 
paikoillaan. Mutta kyllä se kuului, siihen tukki
miehen ohjesääntöön, että sitä piti kulkea rehelli
sesti. Jos kerran näki reimarin ja sudin, tai kalan- 
pyydykkeen ja se oli tiellä, niin se oli olettava pois 
ja pantava sitten taas entiselle paikalleen kun 
lautta oli mennyt yli. Mutta sattuihan sitä tietysti 
joskus vahinkojakin.

Kun siitä sitten selvittiin Vaskivedelle, siellä 
olikin leveämpää ja pääsi hyvin menemään.
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Näillä vesillä yhdyttiin pohjoisesta, Toisvedeltä 
tulevaan uittoreittiin. Jääköön tämä ensimmäinen 
lauttani nyt odottamaan ja tulkoon tässä kerro
tuksi sieltäkin suunnalta pari tapausta, jotka 
sattuivat joskus myöhemmillä lauttamatkoilla.

Menimme kerran Enokoskelle lauttaa hake
maan, mutta sattui niin ettei sitä vielä oltu 
laskettukaan koskesta alas. Se oli sunnuntaipäivä 
ia lasku aloitettiin sitten maanantaina. Lahden- 
kylän työväentalolla oli kesäjuhlat, ja kun siinä 
oli aikaa niin mekin menimme sinne. Niissä 
lauttamiehissä oli semmoinen Saarisen Nikolai, 
jonka kanssa minä tein monet lauttamatkat. 
Nikolai ei välittänyt lähteä sinne juhliin vaan jäi 
ponttoolle. Sitten siellä oli Vainionpään Ansse, 
joka myös oli paljon niissä lauttahommissa. Sillä 
Vainionpäällä oli mukana morsian, Milja, josta 
sitten tuli sen vaimokin. Saarisen Nikolai oli 
edellisellä lautalla puhunut, kun se. joskus oli 
ollut yksin siellä, että täällä tyttöjäkin kävi ja 
kovasti ne jutteli ja kyseli että oletteko te Saarisen 
Nikolai. Niin me juonittiin sillä tavalla, että.Milja 
menee sitten yöllä yksin sinne ponttoolle, kun ei 
Nikolai tiennyt Miljan siellä olosta, juuri kun oli 
tultu. Ja me neuvoimme että .kun Nikolai herää 
niin kysyä siltä että oletteko te se Saarisen 
Nikolai. Siellä kävikin sitten niin että.Nikolailla 
meni jauhot suuhun! Se ajatteli että mikä ilmestys 
tämä nyt on, kun naisihminen tulee keskellä yötä 
sellaisia kyselemään! Se pontos oli laakean 
rantakallion sivussa, ja me toiset jäimme sinne 
kalliolle kuuntelemaan miten tilanne kehittyy. 
Viimein ne pojat rupesivat nauramaan ja Nikolai 
huomasi mistä oli kysymys ja alkoi manata että 
mitä te siellä pyrskitte!

Enokoskelta tultaessa on ensin Toisvesi, jossa 
lautan kanssa pääsi hyvin kulkemaan. Mutta 
sitten tulee Herraskosken kanava ja Herrasknski. 
Pontos vietiin kanavasta alapuolelle ia niin se oli

Kierretty närevitta eli makkara.

valmiiksi siellä lautan edessä. Koskesta se ei olisi 
alas. mennytkään. Lautta vietiin koskesta ja 
laskettiin ns. vastuuseen. Vastuu tarkoitti sitä, 
että ne löysät poomit vietiin sinne alapuolelle ja 
sidottiin kiinni kumpaankin rantaan, niin että 
poomit menivät poikki vuolteen tai väylän. Kun 
tukit sitten laskettiin alas, ne jäivät sinne poomin 
mutkaan ja lautta saatiin kokoon taas. Muistan 
kerrankin Herraskoskella, kun me sen saman 
Saarisen Nikolain kanssa, tuotiin sitä. vastuun 
päätä alas, niin me laskimme sen kosken siellä 
tukkien päällä. Joka kerran kun minä autolla 
kuljen siitä tietä pitkin kosken yli, ne ajat 
muistuvat mieleen.

Pölkyn päällä pysyminen muuten oli. tukki- 
miehelle välttämätön taito, ei se ollut pelkästään 
urheilua. Kun lautta oli kapeissa salmipaikoissa 
ja miehet olivat maalla, niin jos toisessa paikassa 
alkoi tulla kasaa ja välillä oli syvempää vettä, niin 
sinnehän oli tukkia myöten mentävä, Ja palattava 
takaisin taas, siihen entiseen paikkaansa.

Vene- ja suksimestarina tunnettu Yrjö Lehti
nen oli nuorempana lauttahommissa ja siinä oli 
mies, joka oli tukkien päällä kuin kotonaan. 
Kerran vietiin lauttaa, joka oli 2-metristä paperi- 
puuta. Siinä oli valtavia pöllejä ja Yrjö otti yhden, 
kuori sen ja teroitti toisesta päästä suipoksi ja 
laittoi sinne majan taakse kuivamaan. Kun sitten 
joskus oltiin lautan kanssa pidätyksissä, Yrjö kävi 
sillä pöllillä vierailulla toisilla ponttoilla. Se. istui 
siinä pöllin päällä ja meloi kahta puolta keksillä. 
Me katselimme joskus kun Yrjö päätti siellä vie
railunsa, niin kaikki miehet tulivat pönttöön 
leualle katselemaan kun Yrjö asettui siihen pai
koilleen ja lähti taas. Se on muuten niin, ettei 
sellaisella 2-metrisellä hyvin korkkimaisella pöl
lillä parane kaikkien lähteä, kyllä siinä täytyy 
tasapainotaitelija olla.

Herraskoskelta alaspäin oli lauttamiehen vä
hän. hankala kulkea. Siellä on Keiturinsalmi, 
jonka jalassa sattui kerran, kun lautta oli laskettu 
alas ja niin sanotusti suuta vedettiin kiinni, että 
Saarisen Nikolailta livahti se rautainen poomin- 
lenkki käsistä järveen. Työnjohtaja oli aina sano
nut, että niiden kanssa on oltava varovainen, ettei 
niitä saa hukata. Se sanoi. Nikolaille: »Enkös 
minä ole sanonut että niiden kanssa on varottava, 
eihän tässä nyt ole niin hätä etteikö sitä kerkiä 
paremmin katsomaan!» Nikolai katsoi pitkään, 
mutta ei puhunut mitään, alkoi riisua vaatteitaan 
ja hyppäsi sinne järveen. Aikaa kului ja Nikolai 
tuli ylös, mutta ei sillä ollut mitään. Se istui 
vähäksi aikaa ja katseli ja suunnitteli. Siinä oli 
aika syvää ja vaikka ei vesi kovin, virrannutkaan, 
niin se vei kuitenkin alasnäin. Nikolai teki uuden 
yrityksen vähän ylempää ja mitä ollakaan, se tuli 
sieltä ylös lenkin kanssa!

Keiturin jälkeen on Toltaansalmi, jonka läpi 
päästiin niillä löysillä poomeilla. Hampaistensal- 
mesta ei mentykään, vaan.lautta tuotiin Ristivesiä 
Sipilän vesille ja siitä Vaskivedelle. Ja niin ollaan
kin taas siellä, mihin sen ensimmäisen lauttani 
jätin, kun kertomuksessani Enokoskelle poikke
sin.
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Vaskivettä pääsi hyvin menemään aina Nän- 
tönsalmeen asti, josta siitäkin mentiin aika 
mukavasti. Se on niin paljon laaja, ettei siinä 
muistaakseni ainakaan kovin paljon löysiä 
poomia tarvittu. Niin mentiin Oikanselän yli ja 
Romppaansalmeen, josta se vanha tukkimies, 
oikea jermu, se pomo, sanoi että siihen salmeen ei 
sitten saa ankkuria heittää, kun on molemmin 
puolin jylhät kalliot niin. siellä saattaa olla jokin 
kallion kolo mihin ankkuri jää eikä nousekaan 
ylös.

Romppaansalmesta ajettiin Koivuselän puo
lelle, sitten siinä on Martansaari, joka oli 
kierrettävä ohi vasemmalta. Se oli. semmoinen 
kovasti kaunis paikka. En ole pitkiin aikoihin 
kulkenut siellä enkä tiedä, mutta en muista 
kuulleeni olisiko siihen kukaan asettanut min
käänlaista kesämajaa.

Siinä on sitten vasemmala Syrjänniemi, joka oli 
kierrettävä. Salmi on siinä aika laaja, niin että 
siitä päästiin mukavasti. Sitten siinä on. saari 
jonka nimeä en enää muista, siinä otettiin kiinni, 
ts. vietiin lautta maihin. Tämä tehtiin sen vuoksi, 
että tiedettiin linjalaivan tulevan, ja kun se oli 
aikatauluun merkityllä vuorolla, niin sen tiellä ei 
lauttamies saanut olla. Jos laivalle sattui ylimää
räinen vuoro, joka ei ollut aikatauluun merkitty, 
niin silloin se odotti niin kauan että lautta väistyi 
tieltä pois. Kerran muistaa sattuneen että laiva 
ajoi lautan läpi. Se oli oikein aikataulun mukai
sella vuorolla, mutta meillä tuli joku haaveri 
jonka tähden ei kuljettukaan, niin kuinka oli 
laskettu ja lautta oli salmessa kun laiva tuli. No, 
kyllähän siitä selvittiin, mistä laiva ajoi lauttaan 
sisälle, siitä meni tukkia vähän poomin yli ja siellä 
taas mistä se tuli pois, mutta saatiinhan ne 
takaisin.

Kun laiva oli mennyt tieltä pois, niin taas 
lähdettiin ja sittenhän sieltä tulee . Visuvesi ja 
Pusunvuolle. Se on semmoinen paikka se Pusun
vuolle, että siinä lautta vietiin maantiesillan ali ja 
laskettiin vastuuseen.

Minun ensimmäisen lauttani kanssa sattui 
semmoinen tapaus, että se oli aika varhainen 
kevään aika kun oltiin menossa, ja tuli juuri 
helluntaipäivät, kaksi pyhää ja lauttamiehet 
lähtivät niiksi päiviksi kotiin. Mutta työnjohtaja 
sanoi, että yhden miehen on jäätävä ponttoolle 
pitämään lautasta huolta. No se nyt oli hyvin 
luonnollista, koska minä olin sellainen alokas, 
niin se arpa lankesi minulle. Minä sitten jouduin 
jäämään sinne ja siinä se sitten meni. Ajattelin 
silloin illalla, että kai minä nyt tässä keitän 
semmoisen iuhlapuurom kun kerran helluntai- 
pyhät on edessä. Hain kaupasta kilon riisiryynejä 
ja Pusulta minä hain maitoa ja mietiskelin että 
kyllä nyt täytyy kunnon juhlaruoka olla, Seioli 
ensimmäinen ainakin semmoisista tarpeista kei
tetty puuro minkä minä keitin,ja niin olin vähän 
taitamaton ja laitoin sen koko kilon, riisiä pataan. 
Kun se sitten kiehui, puuroa alkoi tulla niin 
paljon että kun siihen aikaan oli niitä niin
sanottuja kivivateja ja kaikilla miehillä oli 
semmoinen vati, niin kyllä ne kaikki vadit oli

puuroa täynnä kun minä sen keittämisen lopetin. 
Sen jälkeen minä olen sen aina muistanut, ettei 
riisiryynejä saa luvattoman paljon puuroon 
panna. .

Silloin helluntaiaattona oli siinä läheisessä 
saaressa tanssit, ja kun kauppareissullani kuulin 
että siellä on semmoista, niin minäkin menin 
sinne. Minulla oli siellä aika tavalla hauskaa. 
Muistan sen hyvin mukavasti ja vielä nytkin, kun 
olen joskus sattumalta nähnyt niitä mummuja 
jotka silloin olivat, juuri siinä parhaassa 
tanssi-iässä. Olen usein tullut niitä aikoja muis
telleeksi.

Kun miehet helluntain jälkeisenä tiistaina 
palasivat ponttoolle, niin niillä oli ihmettelemistä 
kun kaikkien kupit oli puuroa täynnä! No, 
matkahan oli alussa, niin että kyllä sitä ruokaa 
tarvittiin. Eikä ne miehet oikein paljon minulle 
nauraneetkaan, vaikka sitä minä pidin kaikista 
pahimpana, jos ne kovasti ihmettelevät sitä 
minun tuhmuuttani.

Ennen helluntaita oli jo viety vastuu sinne ala
puolelle, ja kun miehet olivat tulleet, avattiin 
poomi ja laskettiin lautta alas. Sitten lähdettiin 
taas kiertämään ja siellä tulee Kivisalmeksi sa
nottu paikka. Saari jakaa siinä vesistön kahdeksi 
väyläksi, ja sen mistä laivat ajoivat on muistaak
seni Syväsalmi, se on kapea, mutta lautta vietiin 
vasemmalla olevasta Kivisalmesta.

Se oli jollakin myöhemmällä, tultiin tähän 
Kivisalmeen ja vietiin taas se vastuu sinne salmen 
alapuolelle ja sidottiin poomin päät varpilla 
rannalle puuhun kiinni. Tein siihen varppiin 
kymmenen solmua. Ja työnjohtaja kysyi minulta 
että mitä varten sinä nyt siihen niitä solmuja niin 
paljon teit. Sanoin että se merkitsee sitä,, että nyt 
nousee semmoinen vastatuuli. että tukit eivät 
mene tästä salmestä läpi ja se kestää kymmenen 
päivää. Enkä tiedä mikä ihme lie tullut, mutta 
niin kävi että kymmenen päivää siinä varrottiin. 
Siellä lautalla oli Hautalan Manu, ja se 
heräsi yhtenä yönä ja sanoi että nyt on pojat 
purjetuuli ja nyt kiiruusti töihin. Niin sitten 
lähdettiin.

. Lähellä Kivisalmea on Haaviston, talo, ja aina 
kun tein näitä lauttamatkoja, poikettiin siihen 
saunaan. Haaviston mummu oli halukas lämmit
tämään saunaa. Se tietysti sai siitä _ pienen 
maksun, ja siinä tukkilaiset yleensä aina kylpivät.

Siinä on sitten Tarjannevesi, leveät vedet ja 
hyvä mennä. Sitten tulee Syvinginsalmi. Pitkä ja 
kapea salmi, ettei siinä voinut lauttaa ajaa 
hevosella. Sen tähden, kun siihen tultiin, jätettiin 
lautta sinne salmen niskalle ja käytiin ensin koet
telemassa kuinka päin vesi virtasi. Lastuja hei- 
teltiin salmeen ja katseltiin mihin päin ne kulki
vat. Jos päivällä kävi niin sanottu purjetuuli, se 
vei vettä salmen läpi sinne alapuolelle ja .jos tuuli 
illalla tyyntyi, vesi palasi takaisin siinä eikä silloin
tukki luistanut.

Kun Syvingissä mentiin alas, niin pönttöön piti 
mennä sieltä salmen vasenta puolta. Ja sillä puo
lella oli sitten poomilitka, ne ns. löysät poomit. Ne

Jatkuu 44 siv.
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Niilo Kulmala

4 H-toiminta tänään ja 
tulevaisuudessa

Yleinen asenne kaikkea nuorisotyötä kohtaan 
on viime aikoina, huomattavasti parantunut. 
On siirrytty nuorisoystävällisempään kauteen. 
Vaikka koulujen opetus onkin hyvin monipuo
lista, on se kuitenkin enemmän teoriavoittoista. 
Käden, taitoa vaativat ammatit ammattikoulujen 
ja erilaisten kurssien .kautta ovat entistä 
enemmän löytäneet nuorison.

Opintokerhojen sekä neuvontajärjestöjen kaut
ta tarjoutuu tilaisuus vapaaseen opiskeluun niille 
nuorille, jotka eivät jostain syystä ole yoineet 
jatkaa opintojaan koulujen kautta. Yhteiskunnan 
tarjoama avustusapu on aina ollut liian vähäistä, 
ettei ole näitä, toimintoja voitu kyllin tehokkaas
ti viedä nuorison keskuuteen.

Kansainvälinen nuorisojärjestö, 4H-järjestö on 
monipuolisesta toiminnastaan johtuen varsin 
sopiva nuorison vapaa-ajan työmuoto. 4H-toimin- 
taa on nykyään 86 eri maassa. Suomessa tämä 
toiminta on ollut 1920 luvulta, lähtien. Suomen 
4H-liitto. entinen Maatalouskerholiitto perus
tettiin kaikkien kansalaispiirien kannattamana 
1928.

Heti tämän, jälkeen kerhotoiminta alkoi 
myöskin Virroilla aluksi maatalouskerhon ni
mellä, joka myöhemmin muutti nimensä Virtain 
4H-kerhoksi. Tämä on ainoa nuorisotyömuoto 
joka toimii yritystoiminnan pohjalta. Sen tarkoi
tuksena on olla kotien apuna, jotta nuorisolla olisi 
erilaisia mahdollisuuksia kehittää vapaa-aikahar- 
rastuksiaan.

Palkittuja 4H-kerholaisia.

Virtain 4H-kerhotoiminnassa on mukana noin 
300 kerhonuorta, joiden ikä on 9-21 vuotta. 
Vanhemmat kerholaiset ovat olleet yhtäjaksoi
sesti toiminnassa, mukana kymmenenkin vuotta.

Mitä nämä kerhon toimintamuodot sitten 
ovat?

4H-kerho toimii johtokunnan ja neuvojan 
tekemän työsuunnitelman pohjalta, johon saa- 
daanlyöohjeita Hämeen 4H-piiristä sekä Suomen 
4H-liitosta. Kerholaisilla on tilaisuus kokeilla 
itsenäisenä yrittäjänä hoitamalla vihannesvilje
ly- ja peltoviljelypalstoja, kasvattaa erilaisia 
kotieläimiä,. koulia metsäpuuntaimia ja hoitaa 
kotitilan sekä vieraissa metsissä taimikonhoito- 
palstoja. Kaikista näistä kerholaisella on mahdol
lisuus ansaita ., rahaa, joka . innostaa . häntä 
saamaan yrityksensä mahdollisimman kannat
tavaksi. Kerholainen voi toimintansa ohella 
kartuttaa ammattitietojaan, taitojaan, kun hän 
yritystoiminnastaan joutuu tekemään muistiin
panot sekä lopuksi laskemaan sen kannatta
vuuden.

Iäkkäimmillä kerholaisilla on tilaisuus pereh
tyä taloudelliseen suunnitteluun kun hän itse
näisesti suunnittelee omaa yritystään.. Kun 
kerholaiset asuvat laajalla alueella syrjäkylillä
kin on. neuvonta työssä, keskeisenä henki
lökohtainen neuvonta. Yritystoiminta tehdään 
neuvojan opastuksella. Kerhotoiminta on jakau
tunut eri kyliin perustettuihin kyläkerhoihin, 
joissa Jkerhoiaiset kokoontuvat varsinkin kesäi-
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Virtain 4H-kerholaisia ratsastuskursseilla Virtain Ylä-Herrasella.
seen aikaan neuvottelemaan toiminnan yhteisistä 
asioista.Pidetään käytännönharjoitteluja. kerhon 
sekä piirin järjestämiä työ- ja taitokilpailuja 
varten. . . .
.. Kotitöinä kerholaiset valmistavat harrastus- 
kerhotehtäyiä, jotka lähetetään aina määräajoin 
arvosteltaviksi piirin ja 4H4iiton kilpailuihin. 
Arvostelun jälkeen 4H-piiri pitää opinto . ja 
palkintojen jakotilaisuuksia. Näissä kerholaiset 
saavat nähdä toisten aikaansaannoksia, joista 
saavat uusia ideoita, samalla he voivat solmia 
yhteyksiä samaa harrastaviin nuoriin.

Kauempana valtakunnallisella, tasolla olevia 
ammattikurssia, työ- ja taitokilpailuja olisi 
tarjolla, mutta näihin, ei monestikaan varojen 
puutteessa ole Virtain kerholaisilla ollut mahdol
lisuus osallistua. Virtain 4H-kerholaiset ovat 
tyydyttävällä tavalla selviytyneet yritystoiminnois
saan kilpailuissa piirin jopa valtakunnallisellakin 
tasolla menneinä . toimintavuosina. Ehkäpä 
nämäkin pienten yritykset ja toiminnat tekevät 
kotiseutuamme tunnetuksi muiden vieraspaikka
kuntalaisten keskuudessa.

4H-kerhotoiminta rahoitetaan erilaisten avus
tusten turvin. Avustusta saadaan anomuksen 
perusteella kunnalta,, manttaalikunnalta, 4H-lii- 
tolta piirin kautta sekä omalla toiminnalla saatu 
lisä. Piirimetsälautakunnat korvaavat kerholle 
metsäkerhotoiminnasta opetus- ja kurssitöistä.

Toiminnan monipuolistuttua ja neuvontaken- 
tän laajentuessa avustukset ovat siksi riittämättö
mät, ettei toimintaa voida täyspainoisesti hoitaa.

Virtain 4H-kerhon toimintaohjeisiin, kuuluisi 
olla mahdollisuuksien mukaan yhteistoiminnassa 
Virtain nuorisojärjestöjen sekä muiden järjestö
jen kanssa. Kiitoksella on mainittava, että kaikki

Virtain pankit ja suuremmat kauppaliikkeet ovat 
kerhotyölle myötämielisiä ja ovat palkintolah- 
joituksin tukeneet kerhotyötämme. .Samalla 
kerhonuoret ovat saaneet hyvän kosketuksen 
liike-elämään. . .

Nykyään 4H-toiminta on laajentunut niin, että 
se tarjoaa alkeisopetusta melkeinpä miltä käy
tännön työalalta tahansa. 4H-neuvojathan eivät 
luonnollisesti pysty tätä neuvoa antamaan mutta 
sen .kautta, on mahdollisuus saada toiminta 
ohjeita jotka myöhemmin johtaisivat Jkunkin 
nuoren haluamaan mieleiseensä ammattiin.

Varsinaisen yritystoiminnan ohella on 4H- 
toiminnassa vapaata harrastustoimintaa. Mie
luisampana mainitsen tässä vain yhden, rat
sastuksen, joka on saanut varsinkin tytöt tähän 
kiinnostumaan. . Tätä toimintaa voidaan varsin 
mielekkäästi pienemmissäkin syrjäkylissä har
rastaa. Osanottajia tuntuu olevan aina runsaasti. 
Vaikeutena tässäkin on nykyään hevosten vähyys, 
johon, vaikuttaa vielä omistajan työt, ettei .aina 
tarvittaessa ole voinut hevosta ratsastukseen 
luovuttaa.

Olen esittänyt muutamia hajanaisia ajatuksia 
4H-kerhotoiminnasta.. Työ on monelle jo tuttua, 
mutta ketä. tämä kiinnostaisi pääsee tähän 
mukaan ja tietoja saa kulloinkin toimessa olevalta 
neuvojalta.

Odotellessamme suurta joulunjuhlaa, lopette- 
lemme kuluvaa toimintavuotta, teemme siitä 
tilinpäätöksemme, ja suunnitelemme uutta 
tulevalle vuodelle.

. Virtain 4H-kerho kiittää kerholaisiaan ja 
kerhotyönystäviä kuluneesta toimintavuodesta 
ja toivottaa: Hyvää, rauhallista Joulua!
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MUISTELMA VIRTAIN...
Jatkoa 19. sivulta

puutteitamme ja tarpeitamme monasti esitellä 
ravintolan kabinetissa osastopäälliköille, tarjot
tujen .Havanna-sikaarien. ynnä ranskalaisen 
konjakin säestyksellä. Joitakin tuloksia, yhtiön 
hyväksi saatiin, aikaankin. Kaikessa kaupan
teossa oli niihin aikoihin a:na ja Oma osto- 
lupa. Ilman sellaista ei tapahtunut, mitään 
kauppaa. Niinpä saimme v. 1949 myöhäissyksyllä 
luvan._ostaa Hankkijan maahantuottamaa rauta- 
alumiinijohdinta _ 5.000 kiloa. Hankkija sanoi 
heillä olevan noita ostolupia tarpeeksi, ja otti 
meidänkin »lisenssimme» vastaan. Samalla 
lausuttiin, että laiva tuo. tavaran Hollannista 
joulun alla ja jos silloin olemme vastassa 
Jätkäsaaressa ja omimme, annoksemme erilleen 
heti purkausvaiheessa, niin olkoon menneeksi. 
Laivan nimi mainittiin, mutta tuloajasta ei voinut 
olla varmuutta. Talvinen merihän on epävarma 
elementti.

Niin sitten jouduin odottelemaan pari päivää 
Jätkäsaaren laiturilla räntäsateessa ja toisin ajoin 
pienessä ^pakkasessa. Tuijottelin lyijynharmaata 
horisonttia ja palelin. Lopuksi sieltä änkesi esiin 
keskikokoinen »purkki», jonka komealla kalskah
tava nimi oli »Kaizercraht» ja jo etäältä näki, että 
siellä oli kannetkin täynnä johdinnippnja. Olin.jo 
puhunut asiat valmiiksi junamiesten kanssa, niin 
ettämeille tuleva kiintiö pantiin.suoraan Virroille 
osoitettuun vaunuun ja niin ajoissa se.perille tuli, 
että rantakuntasetkin saiyat ensimmäisen sähköi
sen. joulunsa. Näin pitkälle päästyä hieroin 
käsiäni kohmeesta ja menin tuttavan meklarin 
kanssa rantakapakkaan oluelle. Meklari oli 
neuvonut minua monella, tavalla. On hyvä 
omata tuttuja meklareita siellä ja .täällä.

Jälkeenpäin sain kuulla tästäkin pikkuepi- 
soodista katkeria kirouksia. Saarijärveläiset 
kuuluivat sillä kertaa jääneen siitä lastista 
ilman johtimia, mutta aikain vyöryntä kohti 
ikuisuutta ei ollut silloinkaan Jiellittänyt vähää
kään. Meidän kannattaja- taikka asiakasjouk- 
komme kyllä oli pysynyt ojennuksessa, mutta 
sitten paljo oli pitäjällä pimeitä kohtia valoja 
odottamassa. Niskoksesta lähtenyt 20 kilovoltin 
linjamme osoittautui melko pian väliaikais
ratkaisuksi eikä riittänyt jatkuvasti ja nope
asti paisuvaa kulutusta kattamaan. Piti 
ajatella muita mahdollisuuksia. G.A Serlachiuk
sella oli rakenteilla 110 kilovoltin suurjännite- 
linja Petäjävedeltä Mäntän Mustaanlahteen. 
Meille varattiin mahdollisuus saada virtaa Loilan 
muuntoasemalta, josta matkaa Kotalaan ajatel
tuun 40 kilovoltin muuntajaan, oli noin 40 km. 
Tähän mahdollisuuteen tartuttiin ja tuuma aika- 
nan toteutettiin. .

Mutta ennen sitä oli paljon ja monenlaista 
tapahtunut »säbkörintamalla», kuten tavattiin 
sanoa. Maisteri A. O.. Sario oli mielessään 
päätellyt, että taitaa ^poikain» touhusta sittenkin 
totta tulla ja avasi palstat. auliisti kirjoituk- 
sillemme. Tärkeintä.mielestäni oli kumminkin se, 
että saimme vieraita Keuruun Sähköyhtiöstä. 
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Siltä taholta esitettiin jnyt että olisi liitet
tävä rakenteilla oleva Koillis-Satakunnan Sähkö 
Oy Keuruun. Sähkö Oy:öön ja näin laajalla 
pohjalla toimien olisi mahdollisuus saada.suuria 
valtioapurahoja, jopa 5 .miljoonaa oli' näin 
alkajaisiksi luvattu. Sitäpaitsi .oli perusteilla Jär
velän väritehdas Kolhoon, joka.yksinään tarvit
si n. 800 kilowatin tehon.. Näkymät olivat siis 
ruusuiset. Näytti todella siltä, että pääsisimme 
resuisine päätteinemme purjehtimaan hyvässä 
seurassa selkeille ja tyynemmille vesille. Mutta 
niin ei ollut säädetty.

Tosin maalarimestari Järvelän yävy Koppinen 
oli jo pannut Kolhossa alulle väritehtaan perus
tamistoimet, ostanut maata, rakennuttanut pisto- 
raiteen ja klubirakennuksen ja hosui muutenkin 
kuin öljymiljonääri ainakin, mutta ... Niin se 
mutta. Tiedustellessani Helsingin KPO:sta 
tekeillä olevan tehtaan. taloudellista pohjaa, 
tutulta, meklarilta, sain.aivan toisen ja murheel
lisen kuvan. Ei niinkuin..Keuruun Sähkö Oy:n 
miehet mielessään vieläkin kuvittelivat.. Kellui- 
han.se Järvelän väritehdas Kolhossa siksi kunnes 
jätti vararikkohakemuksen,

Monia kokouksia kumminkin asiassa käytiin ja 
usein johtokuntamme joutui matkustamaan 
Haapamäelle. Asioista paljon jupistiin, joskus 
jopa sähähdettiin. Kerraasti Ähtärin mies — 
Ähtärin .Sähkö Oy:takosittiin samaan puljuun — 
kiivastui kai meikäläisten omaähkyisyyteen, 
temmaisten: »Miehet, joilla ei ole. penniäkään 
rahaa, tulevat tänne leukoinaan kaikenlaisia.» 
No tässä todellaesittelin,.että onhan meillä rahaa. 
On 6. milj,mk pankkitileillä .ja 36 milj.mk 
liittymismaksusitoumuksia, ettei, tässä myt aivan 
p.a. olla. Keskusteluun puuttui kuitenkin_talous- 
neuvos Vaissi — .se vanhempi — ja antoi oikein 
isänkädestä rippisaarnan ähtäriläiselle sopimat
tomasta puhetavasta. Se helpotti kovasti meikä
läisenkin hengitystä, mutta joskus myöhemmin 
joku hienovaraisesti mainitsi, että siellähän me 
rahoillamme olimme kehuskelleet. Opetus: rahaa 
pitää olla, mutta sillä ei sovi rehvastella.

Haapamäen neuvottelujen jälkeen perustettiin 
Suur-Keuruun.Sähkö Oy,.johon Keuruun ja Äh
tärin sähköyhtiöt sekä Koillis-Satakunnan Sähkö 
Oy:kin liitettiin. Sitten seurasi, Järvelän väriteh
taan konkurssi ja muutmurheet, niin että esitin 
johtokunnallemme koko Suurkeuruun Sähkö 
Öy:n purkamista. Mielipiteet menivät jonkin 
verran tasoihin, mutta Iivari lytilä oikeana virta
laisena patrioottina asettui kannalleni. Kuolin
iskun Suur-Keuruun Sähkö. Oy:lle katsoo 
Keuruun Sähkö Oy; n historiikin kirjoittanut 
allekirjoittaneen syyksi. Niinhän se on: »Kun 
nukut, kynttilä palamaan jäähän, että.näen sua 
löydä kirveellä päähän». Tosin, tri .Leikola kal- 
mopuheessaan mainitsi, että oli ehkä härnäävää 
panna Yhtiölle nimi Suur-Keuruu. Sähkö. Saattoi 
ollakin. Vanhat sanoivat: »Virroilla, ei tunnettu 
Keuruun naista, , eikä Keuruulla Virran musta
laista». Kumminkin kaiken aikaa kun johtokunta 
kulutti kallista aikaansa hyödyttömissä Suur- 
Keuruu-unelmissa, rakentajat ja nakertajat 
tekivät maastossa töitään. Pystyyn pantavien



pylväitten juuriin pantiin, voimallisia arsenikki- 
myrkkyjä ja niitä pakkasi leviämään maastoon
kin, .vaikka varovaisiakin. yritettiin olla. Joskus 
kuoli jähdyskyläläisen hieho, joka .oli päässyt 
nuolemaan suolalta_maistuvaa arsenikkia. Mikäs 
siinä. Sellainen .oli korvattava. Muuten, hyyin 
vähän niitä vahinkovaateita yhtiölle tuli, eikä 
niistä riitoja sukeutunut. _
..Kansa todella haaveksi valosta ja sähköstä, 

siitä on todistuksena vaskiveteläisen vanhan 
suutarin ja mökkiläisen tarina. .Kun. hänen 
rähansa ei riittänyt liittymismaksuihin, hän 
ehdotti, että hänen mökkinsä ja. tonttinsa saa 
jäädä yhtiölle kuoleman jälkeen, kunhan hänkin 
vain saa sähkövalon. Totta kai suutarille sähköt 
laitettiin. Suutari on sittemmin kuollut eikä 
minulla nyt ole tietoa miten kuolinpesässä on 
näinollen menetelty.

Monenlaista kihua se sähköistäminen, aika
naan paikkakunnalle,, etupäässä kirkonkylässä 
aiheutti. Samaan, aikaan tuli .ajankohtaiseksi 
uudistaa paikkakunnan meijeri. Sekin raken
nettiin sähköenergian, varaan ja kun Soinin- 
kosken yirran teho joskus laskimiin että parturin 
tukanleikkuukone . juuttui asiakkaan . niskaan, 
niin ..oli helppo kamppailla uudenlaisen säh- 
köjakelun puolesta. Aikansa kulkivatkin kir
konkylässä Virtain Sähköosuuskunnan ja Koil
lis-Satakunnan jakelulinjat ristiin rastiin, mutta 
jossakin vaiheessa, en enää voi muistaa missä, 
Osuuskunnan miehet nostivat kädet ylös ja 
antaantuivat.

Koillis-Satakunnan Sähkö Oy:ssä mentiin 
päivästä toiseen. Toimisto, joka alunperin oli 
Ylä-Härkösen talon nurkkakamarissa,. samassa 
missä aikoinaan Virtain Säästöpankinkin synny
tystuskat oli koettu, niin tämä.nurkkakamari oli 
nyt hylätty ja muutettu kirkonkylään, lähelle 
rautatieasemaa, taloon jossa, lienee ollut 
sittemmin matkamaja ja muutakin. Ilmaa alkoi 
olla siipien alla jo. enemmänkin. Henkilökunta oli 
täydennetty. Insinööri Paavo Vatka tuli kuin 
kutsuttuna, pulaamme poistamaan, .teknikko 
Veijo Kaulio ja insinööri Jorma Mattila tulivat 
myös kuvaan mukaan ja siihen jäivätkim Vatka 
sensijaan muutti Alastaroon. Sallilan Sähkö O.y;n 
johtoon ja siellä .on. Vähitellen sähkömarkki
nat siirtyivät Koillis-Satakunnan Sähkö Oy:n 
haltuun ja tärkein asia oli tässä vakaantunut, 
sähkötehonsaanti.

Kun myöskin sisäasennuksia tehtiin yhtiön 
toimesta oli _ asentajahenkilökunta .. paisunut 
suureksi.. Alkuaikoina konttorihenkilökunnan 
muodostivat. kirjoittaja ja Eeva Jaatinen nyt 
rouya Salmi, joka tuli konttoriharjoittelijana 
yhtiön palvelukseen ja on nykyisin virkaiältään 
vanhin yhtiössä. Näppärä tyttö hän oli jo .siihen 
aikaan, mutta tehtävämme konttori-.ja kirjan- 
pitopuolella. kävivät .ylivoimaisiksi, kun niihin 
aikoihin oli palkkalistoille merkittyjen määrä 
tavallisesti yli 80 henkilöä ja palkanmaksu, oli 
kahdesti kuussa. Onneksemme saimme kirkon- 
kylään.muutettuamme värvättyä enempi kontto
rihenkilökuntaa.

Päivästä toiseen mentiin, mutta rahapula .oli 
alituisena kiusana. Rahoituslähteet heruttiyat 
minkä heruttivat, mutta rakennustyöllä oli kiire, 
koska virtalähteet ..olivat meillekin avautuneet. 
Lisäksi tuli vieläkin kompastuskiveksi, luotta
mus vakavaraisuuteen.. Niinpä, oli .veli. Väinö 
Salomaa »puhunut» .meille 5 milj.mk:n.tilapäis
lainan, jonka takaajiksi olisivat tulleet sittemmin 
pitäjäneuvokseksl korotettu Svante Poukka, ja 
kirjoittaja. Menimme luottavaisina pankkiin 
nimiämme kirjoittamaan, mutta kamreeri Veh
mas-vainaja ilmoitti,, että Virtain silloinen kun
nanlääkäri, joka. oli myös Säästäpankin halli
tuksen jäsen, oli kieltänyt antamasta luottoa. 
Menikö naamamme pitkäksi.on vain arvailta
vissa, _ mutta _ _ei pitkäksi. aikaa. Otin Svante 
Poukkaakäsikynkästä.ja kävelimme PYP:iin ja 
esitin kuinka köpelösti meille kävi naapuripan- 
kissa ja kysyin mikä on täällä anomuksemme 
kohtalo. Johtaja Isotalo, se perustaja Heikki, kävi 
puhelimitse _ tiedustelemassa _ tähtien, asentoa . ja 
horoskooppiamme ja. lupasi, arvollisesti .meille 
tarvitsemamme 5 railj.mk kolmen kuukauden 
vekselillä. Kyllä minäkin vähän ihmettelin ja 
enemmän Svante Poukka, mutta muistin samassa 
Arvi Markkasen treenanneen minua vastaavien 
tapausten.varalta, sanomalla: »Elpidä koskaan 
luottaa yksinomaan yhteen pankkiin».

Sillä lailla .koetettiin pysytellä pää. pinnalla 
vaikka se .joskus vaikeatakin oli. Optimismi ja 
hyvä tuuli eivät juuri pettäneet. .Kun Vääris- 
kosken Sähkö Oy:n johtaja katseli touhujamme 
ja lausahti: »Ette..millään pääse. kymmeneen 
vuoteen 2 milj. kilowattitunnin kulutukseen», 
vastattiin hänelle: »Ellemme kahdessa vuodessa 
oie ylittäneet, tuota kynnystä, teemme iloisesti 
komean konkurssin».

Tosiaankaan. meillä ei .tainnut .olla ketään 
laskentaexperttiä, joka olisi kartoittanut .mei
dän tulevat kulutuskäyrämme. Laskettelimme 
vain tuntuvassa purjetuulessa summassa, niin
kuin karstuset Ameriikkaan.
. .Hyvinhän se on. lopuksi mennyt ja .mitä niitä 
ikävyyksiä ja vaikeuksia on. ollut, niin mitäpä 
niitä nyt näin joululehteen keräämään.
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Mauno Lahtinen

Muistatko Lumppu-Viinun

.Useat virtolaiset muistavat vielä erään keski- 
ikäisen naisihmisen, joka 50—60 .vuotta sitten 
kierteli pitkin ..pitäjää. Lumppukärryjään tai 
-kelkkaansa kiskoen hän siirtyi talosta.toiseen, ja 
vuosien kuluessa tuli varmasti tutuksi ympäri 
Virtain pitäjän. — Tämän rotevan naisen jhahmo 
on säilynyt Olga ja Yrjö. Heinolan, samoin kuin 
Katri ja Kalle Tanhuankin muistissa, ja yhdessä 
yritämme luoda hänestä kuvan nuorempien 
virtolaisten tietouteen.
..Lumppu-Viinun kotipitäjä oli nähtävästi jossa

kin Pohjanmaalla koskapa hän puhuessaan 
»veteli pohojalaasta», ja hänet tunnettiin ainoas
taan nimellä Lumppu-Viinu. — Naisen turpeaa 
olemusta korosti ehkä vähän liikaakin seitsen
kertaiset hameet, jotka kodan tavoin levisivät 
hänen ympärilleen, loka hameen taskussa oli 
rahakukkaro, mutta niissä olevia rahamääriä 
eivät sivulliset päässeet tarkkailemaan.

Kesän helteet irroittivat hien tästä sitkeästä 
vetäjästä., mutta eipä tainnut vilu tulla talvella
kaan. Kuljetusväline oi tällöinkin lastattu 
lumppusäkeillä.ja rihkamalaatikoilla. Ja kaiken 
tämän keskellä istui vielä vapaamatkustaja — 
Viinun sokea äiti! Huolehtivan tyttären tavoin 
Viinukuljetti häntä mukanaan minne matkansa 
johtikin. Sekä kesällä että talvella.

Nämä kaksi kohtalon kolhimaa kestivät ihmis
ten ivat ja kylän koirien haukut. Pilkkahuudot ja 
pistopuheet kovettivat, luonnon ja tekivät Viinun 
ärtyiseksi. — Kerrankin Makkarakoskella uitossa 
olleet, tukkijätkät huusivat hätäisellä äänellä 
hänen peräänsä: ».Viinu! Kärrynpyörä kiertää 
aksilaa!» Ja tietysti Viinu ryhtyi tarkastamaan 
kärryjensä kuntoa, mutta äkkäsi sitten mistä oli 
kysymys ja jatkoi ärtyneenä matkaansa.

Mäkeä ylös ja toista alas raijasi Lumppu-Viinu 
raskasta taakkaansa. Mutta Rantakunnalla Lin
nan. mäessä meinasivat lumppukärryt topata 
tykkänään, vaikka Viinu veti että rahkeet natisi. 
— Vaivihkaa oli metsästä hypännyt pahankuri- 
nen poika, _ joka perilaudasta kiinni pidellen 
jarrutti minkä jaksoi. Kun Viinu tämän huomasi, 
päästi hän sanavarastonsa valloilleen ja kertoman 
mukaan »Linnan Väinö paineli että puskikko 
lakos».

Mitään syöpäläisiä ei Lumppu^Yiinussa tiedet
ty olevan, eikä hän myöskään vaikuttanut miten
kään hassahtaneelta, niinkuin useat näistä laita-, 
puolen vaeltajista olivat. Mutta joka. taloon ei 
suinkaan huolittu yökuntiin. Ajan mittaan hän 
oppi kuitenkin, ymmärtämään jo paristakin sa
nasta mihin näin tuuli puhalsi. Sittemmin hänellä 
olikin tutuiksi tulleet vakipaikat joissa tiesi 
saavansa ruokaa ja yösijan. — Pohjanmaalta 
matkatessaan hän pysähtyi ensimmäiseksi Kur- 
jenkylän Hakalan taloon. Siellä, hänen sänkynään 
oli muurin yieressä oleva patakistu, jonka, päälle 
hän levitteli tarvitsemansa petivehkeet. Äidilleen 
hän teki »sijan» jollekin seinänvieruspenkille. 
Aamusella Viinu auttoi vaatteet .äitinsä päälle ja 
vellin syötyään he työntyivät taipaleelle.

Herraskylän Ylä-Herranen on kautta aikojen 
ollut tunnettu vieraanvaraisuudestaan juuri huo-. 
nompiosaisia kohtaan.. Kaikille kulkevaisille oli 
tarjolla ateria, ja vintillä oli varastossa heidän 
petivaatteensa. — Olipa kysymyksessä sitten 
Lumppu-Viinu, Lumppu-Antti, Riikku-Heikki, 
Viina-Heikki, Tursana-Manta tai joku muu 
mieron kulkija, .niin aina talo tarjosi ruokaa ja 
yösijan. — Katri Tanhua muisteli kuinka emän
nän lähdettyä Kirkolle, .taloon . saapui kulke
vainen. Palvelusväki ei oikein omin päin tohtinut 
ruveta ateriaa valmistamaan, mutta isäntä sattui 
tämän epäröinnin kuulemaan. Hän tuli kamaris
taan. sanoen, lyhyesti että »ei emäntä ole vienyt 
ruokaa mukanaan».

Luodespohjan Luoteen talossa annettiin Lump- 
pu-Viinulle aitta, asuttavaksi .suviseen aikaan. 
Tällaisesta tukikohdasta käsin saattoi, tehdä 
viikonkin. kestäviä kierroksia, eri. kyläkuntiin. 
Sokean äitinsä hän jätti tällöin aittaan lukiten 
oven munalukolla. Kukaan ei päässyt niinollen 
peräämään miten vanhus siellä pärjäsi. Mutta 
huolehtivan tyttären tavoin Viinukin arvattavasti 
jätti äidilleen viikon leipäannoksen ja myöskin 
jotakin särvintä. Lieko sitten ollut harikkoa 
vaiko paljasta vettä?

Seuraavana oli reitin varrella Heinolan, talo, 
jossa Viinu tiesi pääsevänsä, runsaan ruokapöy
dän ääreen. Tuvassa hän sovitti itsensä istumaan 
sellaiseen strategiseen paikkaan josta saattoi



pitää silmällä pihalla olevaa lumppukuormaa — 
Eikä suinkaan aiheetta, sillä pian pikemmin oli
vat uteliaat pojat hypylöimässä ja tutkimassa 
kuormaa. Lumppu.-Viinu ärsyyntyi moisesta ute
liaisuudesta ja syöksyi, ulos poikia, hätyyttämään, 
ja taas kerran oli pussien munalukot huolellisesti 
tarkastettava! Hän piti erittäin tarkkaa huolla 
etteivät vieraat, päässeet pussien .sisältöä tutki
maan, Tiedettiin kyllä melko tarkkaan mitä ne 
sisältivät:. etupäässä villaista vaatelumppua, 
eläinten karvoja ja jouhia. Matalat, päällekkäin 
olevat laatikot sisältivät nappeja, lankarullia, 
neuloja, saippuoita, hakaneuloja, vetoketjuja ja 
muuta .sekulia pikkurihkamaa.

Juuri Luoteen ja Heinolan .välisellä metsä- 
taipaleella Lumppu-Viinan äiti eksyi metsään. 
Liekö mennyt sinne tarpeilleen tyttären jäädessä 
tielle kuormaansa vahtimaan? Siellä oudossa 
metsässä sokean vanhuksen suuntavaisto petti, ja 
hän .harhaantui yhä kauemmaksi maantiestä. — 
Lähitalojen miehet hälytettiin etsintään ja monen 
tunnin perästä vanhus tavattiin mättäältä istu
masta. Pimeyttä ei hän toki enää.pelännyt, mutta 
aivan oudossa ympäristössä tulivat kauhukuvat 
mieleen. Kauhusta jäykkänä hän kuunteli salo- 
metsän ääniä.

Edellä olevan perusteella alkaa Lumppu-Vii- 
nun kuva hahmpittua: harvinaisen vastuuntun
toinen ja.voimakas persoona. Muuten tuskin on 
selitettävissä sen huolenpito ja vaivannäkö jota 
hän osoitti raihnaisia lähimmäistään kohtaan.

Vain nämä ominaisuudet omaava ihminen 
jaksaa kiskoa kuormaansa elämän vastamäessä 
sellaisella sitkeydellä kuin Lumppu-Viinu. Vuo
si vuoden jälkeen, peninkulman toisensa perästä. 
. Nyt tulee mieleen kysymys, että mahtoiko näillä 
ihmispoloisilla olla minkäänlaisia toiveita parem
masta elämästä? Toivoivatko he kevyempää ja 
valoisampaa tulevaisuutta vai tyytyivätkö nuri
sematta osaansa, ajatellen että kaikki annetaan 
sellaisenaan Kohtalon .kädestä? — Tähän 
voidaan vastata että hekin varmaan uneksivat 
paremmasta elämän osasta. Molemmat olivat 
tosin pahoin lyötyjä, mutta .henkisesti terveitä.. Ja 
aivan vaistomaisesti kaikki tällaiset, ihmiset 
pyrkivät parempaan — muutenhan, ei kehitys
täkään tapahtuisi. Lumppu-Viinun .kohdalla sitä 
todistaa jo sekin, että vuosien kuluessa hän 
kohensi elintasoaan siinä määrin että hankki 
itselleen hevosen. Nyt hän saattoi valjastaa veto
juhdan — tosin pienen ja takkuisen — lumppu- 
kuormansa eteen.

Sokea äiti ei päässyt tästä ihanuudesta, kauaa 
nauttimaan, sillä jossakinvaiheessa hän oli jäänyt 
kuvasta pois. Luultavasti siirtynyt ajasta ajatto
muuteen. Nytsaattoi siis Lumppu-Viinu itse ottaa 
hänen paikkansa lumppukuorman keskellä. 
Antaessaan pienelle, ruskealle, hevoselleen lähtö- 
käskyn se. tuntui varmaan kaikkien ihanuuksien 
huipentumalta. Hänen rintansa paisui ja ryhtin- 
sä kohosi omistajan ylpeydestä. — Se oli suuren 
ihmisen suuri saavutus.



Maija Hakkarainen

Toriseeko
Toriseva

Virtain luonnonnähtävyytenä tunnetut Torise- 
van järvet ovat. Suomessa perin . harvinaisia 
rotkojärviä. Nimi Toriseva ei sen sijaan ole yhtä 
harvinainen, mutta kylläkin mielenkiintoinen 
ilmiö maamme... paikannimistössä. . Suomessa 
tunnetaan ainakin .47 Toriseya-nimiryvästä .eli 
ryhmää» jossa on yksi ensisijainen ja muita siitä 
johtuneita nimiä. .Virroillakin on järvien lisäksi 
muita Toriseva-nimiä, nimittäin Kurjenkylässä 
Torisevaniitty ja Torisevansaari sekä Toisvedellä 
Torisevanniemi, jonka lähellä on ennen ollut 
Toriseya-niminen talo».
_ Toriseva-nimien alkuperästä tiedetään,, että 
kyseessä on ikivanha vesistönimiryhmä: nimien 
perustana on veden synnyttämä ääni. Yli puolet 
nimistä . onkin suoraan vesistönimiä, purojen, 
ojien» koskien, lähteiden veden »torisemista» 
kuvailevia, esim. Torisevankoski .Kokemäellä, 
Torisevanoja Yläneellä ja Hämeenkyrössä» Tori- 
sevanpuro Ilomantsissa. Pohjaslahden Torisevan- 
lähdettä kuvattiin, että se »puluppus ja kornotti». 
Monelle viljelysmaalle on jäänyt Toriseva-nimi, 
vaikka alueen halki virrannut luonnonoja on jo

hävinnyt ja sen »toriseminen» lakannut, t ällaisia 
Toriseva-peltoja on esim. Ulvilassa, Tyrväällä ja 
Lempäälässä. Samalla tavoin useimmat asumuk- 
sennimet ja sukunimet oyat toissijaisia ja synty
neet. läheisen vesistönimen mukaan, esim. 
Nokialla,. Harjavallassa ja Pirkkalassa .on Tori- 
seva-nimiset. tilat. Sukunimenä Toriseva on 
160:llä henkilöllä lv»T970).

Vanhimmat asiakirjamerkinnät Toriseva-ni- 
mistä ovat Torisevanvuori,. joka mainitaan Lem
päälän ja Vesilahden yälisenä rajapaikkana jo 
1497 sekä Ruoveden .sakotettujenluettelossa 1568 
esiintyvä henkilön-nimi Torisevainen, joka saat
taa liittyä Virtain Toriseva-nimiin.

Selvästi merkittynä Virtain Torisevat ovat 
ainakin kartassa »öfwer Torrisewa Skogsmarken» 
vuodelta 1776.

Nimien levintäalue. viittaa kuitenkin paljon 
varhaisempiin aikoihin. Muutamaa hajanimeä 
lukuunottamatta Torisevat keskittyvät pääosal
taan Satakuntaan Kokemäenjoen .vesistön ala
juoksulle, alueelle, joka .arkeologisten löytöjen 
avulla on todettu erääksi maamme vanhimpiin
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Toriseva-nimen levinneisyyttä osoittavat kartalla oleva 
pisteet. Useimmat nimet sijoittuvat Satakuntaan Koke 
mäenjoen vesistön alajuoksulle.

kuuluvaksi asutuskeskukseksi. _Jo keskeisellä 
rautakaudella 400—800 jKr.) oli tällä seudulla 
kiinteäää asutusta, joten vanhimmat nimet saat
tavat _olla.jo tuolta ajalta peräisin. .Toriseva-nimiä 
ei kuitenkaan esiinny samoihin aikoihin, asutetun 
Hämeen alueella, joten nimet ovat ilmeisesti syn
tyneet vasta satakuntalaisen ja hämäläisen asu
tuksen eriydyttyä noin 800 jKr.

Kun.torista-verbi on yleinen koko Suomessa ja 
varsinkin itämurteissa kaukana nimien levikki
alueesta, täytyy ajatella, että veden »torisemisen» 
mukainen paikkojen nimeäminen on ollut mui
noin lyhytaikainen .muoti-ilmiö Satakunnassa. 
Lyhytaikaisuuteen viittaa sekin, että tuon. ajan 
eräalueille on levinnyt, vain muutama. Toriseya- 
nimi, esim. juuri Virtain Horisevat, jotka.Teiskon 
ja Pohjaslahcfen Torisevien kanssa sijaitsevat 
Näsijärveltä Ahtärinjärvelle johtavan ikivanhan 
erätienä .käytetyn vesireitin varsilla.

. Hajanimien suhde nimiryhmän asutushislorial- 
lisesti yhtenäiseen satakuntalaiseen levikkialuee
seen jää arvailujen.varaan,, mutta kun tiedetään, 
että tämän tyyppisistä nimistä suuri osa syntyy jo 
olemassa olevan nimistön pohjalta, voidaan pitää 
esim. Ilomantsin, Sakkolan ja Parikkalan Tori- 
sevia. _ paitsi spontaanisti syntyneinä, myös 
merkkeinä mahdollisista ammoisista asutusyh- 
teyksistä.

Virtain Torisevat lienevät saaneet nimensä, siis 
lähes, tuhat vuotta sitten, _ kun satakuntalainen 
eränkävijä samosi, pohjoisille riista-alueilleen. 
Kotipuolestaan Kokemäenjoen varsilta hän tunsi 
pienen Torisevanojan tai -puron ja kuullessaan 
tämän uuden erämaajärven .rannassa luonnon- 
ojan _ solinaa, joka kertautui jylhistä _ kalliosei
nämistä, hän nimesi myös järven Torisevaksi.
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Anja Ylä-Soini

SAVURIIHI

Riihi on korsiviljan kuivaukseen käytettävä 
tiivis hirsinen, erikoisesti suomalainen kansan- 
ominainen talousrakennus. Sisustuksena ovat 
miehen korkeudella vaakasuorassa . asennossa 
olevat, siirrettävät parret 1. orret, joille viljalyhteet 
ahdetaan tyvet alaspäin. Näitä neljästä viiteen 
parren ryhmiä sanotaan loitoiksi. Ovenpielessä 
oleva savutorveton kiuas eli uuni levittää _savua 
ja lämpöä viljan sekaan, jolloin se kuivuu 
kolmesta neljään vuorokaudessa, riihen koosta, 
lämmityksestä ja viljan kosteudesta riippuen. 
Sitten vilja puidaan riihen lattialla. Vanhimpien 
riihien lattiat ovat olleet maapohjaisia ja entisajan 
ihmisten apuna ovat muurahaisetkin olleet 
apuna, ettei multa ole pöllähdellyt lattialla.

Riihen vieressä oli usein puimahuone eli luuva, 
olkilato ja ruumenien säilytyspaikkoja. Suoma
lainen riihi on hyvin vanha. Kun riihi on pystynyt 
säilyttämään elinvoimaisen asemansa maanvilje
lijäin talouksissa, siihen on täytynyt kätkeytyä 
hyviä erikoisominaisuuksia. Näistä ehkä tärkein 
on, että vilja on puitu tähkäpäineen. Tällä mene
telmällä on saatu puhdasta, tervettä viljaa, joka 
on arvostettu ulkomaillakin. Savuriihi oli tarkoi
tukseensa erittäin pitkälle kehitetty saayutus. 
Riihi on kehitetty aikana, jolloin monet nykyajan 
tekniset laitteet tuntuivat unelmilta. Kansan
omaisten riihimistapojen mukana, eivät ole 
hävinneet riihirakennukset ja työkalut, vaan 
unohduksiin on jäämässä riihimisen työtapoihin 
kuuluvia sanoja. Millaisia työkaluja olivat varsta, 
Oksa, maakko, riutta, riusa, linkku, reteli, 
kepakko, pohdin ja välppä. Mikä oli riihessä 
loitto, mikä palkki ja mitä tarkoitettiin Tapaami
sella. Millaisia jyviä olivat pääomat ja kaleet? 
Sellaiset toista merkitsevät sanat kuin pohtia ja 
pääoma ovat juuri lähtöisin esi-isiemme riihimis-

tavoista. Urho ja Elsa Salolle Killinkoskelta 
savuriihi vanhanaikaisine työtapoineen on .tuttu. 
Heillä on kymmenien vuosien kokemus sekä vie
raassa että omassa riihimistyössä. Vielä parisen 
vuotta sitten he rukiinsa puivat tällä vanhalla 
menetelmällä, Urho Salo kertoi, että hänen 
ruiskuhilaaseensa on laitettu kuusitoista sidonta. 
Luku voi vaihdella, jos kuhilas on kolmi- tai 
viisisorkkainen. Kevät viljat leikattiin niipikään 
ja sidottiin samalla siteellä kaksi lyhdettä yhteen. 
Näin saatiin nikuli ja kymmenen nikulia tarvittiin 
kevätviljakuhilaaseen. Elsa Salo muistaa var
haisesta nuoruudestaan, kun oli Verstassa ja 
Peltolassa riihellä. Riihiminen aloitettiin yleensä 
aikaisin jo klo 5 aamulla. Joka riihipäivä lämpisi 
sauna. Hänkin nukkui aitassa. Syysyöt olivat 
viileitä ja niinpä riihivaatteet vietiin illalla sau
naan, siellä oli lämpöisä aamulla pukea. Klo 7 
emäntä toi aamukahvin ja se todella maistui, kun 
ei ollut muuta juonut kuin lähtiessään hätimiten 
vesitilkkasen, jos ..sitäkään. Urho. Salo kertoi 
edelleen, että kiukaalle tavallisesti rakennettiin 
tiilistä ns. säkenensuoja tulipalon ehkäisemiseksi.

Kun savu menee, ahdoksen läpi, tulee 
kaikenlaisille pieneläville, kiire, pudottautua lyh
teistä maahan. Sieltä ne koottiin rikkalapiolle ja 
pesään. He ovat lämmittäneet riihtänsä aamuin 
illoin, isommat riihet ovat lämmenneet koko 
päivänkin. Yöllä hän ei muista kenenkään 
lämmittäneen. Riihimistavat riippuvat, riihimal- 
leista ja suuruudesta sekä työtottumuksista. He 
ovat lyöneet eli ravanneet lyhteitä ensin ovipieleen 
usein käännellen, että kaikki jyvät irtoavat 
latvoista ja nämä jyvät ovat nimeltään pääomia. 
Nämä oiivat parhaimmat ja tuleentuneimmat 
jyvät. Ohraa ei ravattu, vaan se puitiin suoraan.
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Elsa ja Urho sekä tyttären tytär ruispellolla.

Sitten aiotaan eli avataan siteet ja asetetaan ne 
matalahkolle telineelle puintihäkille eli reslalle, 
jossa niitä kepakolla lyödään, näin saadaan 
tyvestäkin pienet jyvät talteen ja ne .ovat tyveisiä 
eli kaleita. Tämä menetelmä alkoi yleistyä 
180Q-lu.vun loppupuolella ympäri Suomea. Vars
toilla puitaessa pareja oli tavallisesti kaksi. Kyllä 
sitä osattiin puida nelitahtisestikin. Vanhin puija 
oli tahdistaja, Ennen kattoihin ja vuoteisiin 
tarvittiin pitkiä olkia. Nykyisin ne taitavat olla 
kysytyimpiä koriste-esineiden valmistukseen. Ke- 
pakoila. puinnin jälkeen lyhteet sidotaan ja vie
dään niille kuuluvaan paikkaansa. Otetaan lapio 
ja Jheitellään puhtaalle riihen lattialle ohuelti 
jyviä. Taajapiikkisellä riihiharavalla vedellään 
roskat pois, tähkät yms. Riihiluudat tehdään joka 
syksy uudet ehdottomasti tuoreesta .koivusta. Ne. 
ovat taipuisia ja uudet luudat lakaisevat par
haiten. Taas heitetään lapiolla uusi erä jyviä, 
kunnes kasa on läpi käyty. Jäljellä on viskurilla eli 
kasmasiinilla puhdistus ja säkittäminen. Salot 
kertoivat, että riihikuiyalla viljalla on hyvä 
menekki ja maine. Sitä ei.tarvitse peitatakaan. Jos 
vanha kanerva kukkii rukiin kylvön aikaan, oli se

merkki, että kylvettiin vanhalla., siemenellä ja 
uuden kanervan.kukkiessa kylvettiin uutisella. Ne 
olivat vanhempien miesten merkintöjä.

Kevätviljat ahdettiin samoin kuin rukiit. Pui
maan ryhdyttäessä nikulit ladottiin lattialle, 
mieluummin, lomittain latvat, vastakkain. Vars
talla hakattiin ahkerasti nikuleita käännelien. 
Ohrat olivat suurempi töisiä, että vihneet lähtivät 
kunnolla. Varsta on puinen työase, jolla riihen 
lattialle levitettyjä lyhteitä fyödään, puidaan 
jyvien irroittamiseksi niistä. Riusassa eli linkku- 
varstassa maahantapaava osa on yhdistetty 
varteen tapilla tai nahkahihnalla.

On erittäin mielenkiintoista tutustua vanhoihin 
riihiin sekä työtapoihin vaativaa ja kovaa työtä se 
on ollut nykyajan puimurikauteen verrattuna. Se 
on ollut aitoa maalaisromantiikkaa, kun entis
ajan ihmiset ovat puuhailleet nokisina riihissään. 
Eikä sitä viehätystä karistaisi todellinen työpäivä 
savuriihessä entisajan tapaan. Päinvastoin se olisi 
todellinen elämys kun kutsu kuuluisi: tervetuloa 
riihelle ahtamaan ja puimaan entisajan, malliin.
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Kauno Vuoronperä

MESTARI ID

Alansa taitavia ammattimiehiä on ennenkin 
ollut .Virroilla. On ollut puuseppiä, .seppiä, nah
kureita, nikkareita, satulaseppiä ja ties mitä. Kun 
yleensä oltiin omavaraisia ja. kauppoja oli perin 
harvassa, olivatkin ammattimiehet arvostettuja 
henkilöitä. Yksi taitavista virtolaisista. ammatti- 
miehistä on ollut .Johan Johaninpoika. _Id, eli 
Iitin-Jussi, niinkuin hänet vielä Vaskivedellä 
muistetaan.

Johan Id .oli syntynyt Virroilla Koskelan palon 
poikana.heinäkuun 31 .päivä 1828. Hänen isänsä 
oli kirkonkirjan mukaan uudisasukas. Johan 
Gaabrielinpoika ja äitinsä Greetta Jaakonpin.- 
tytär, joka oli syntynyt Alavudella. Johan Id’:in 
puoliso oli Herdvik . Aleksanterintytär Tyrkkö 
(Törmä-Tyrkkö). Vaskivedellä Id toimi maanvil
jelijänä, asuen Uuden-Tyrkön talossa. Hänet 
muistetaan taitavana seppänä.
.. Id’in lapsista mainittakoon Virroilla, tammi
kuun. .19 päivänä 1880, syntynyt poika Johan 
Henrik, jolla kerrotaan olleen niin hyvän laulun 
äänen »että olisi sen puolesta kelvannut vaikka 
lukkariksi». Sama poika Jussi kävi kolmasti 
Amerikassa. Hänen tiedetään, mm. olleen 
matkalla. Amerikkaan Titanic-laivalla kun se v. 
1912 hukkui törmättyään jäävuoreen.

Johan Johaninpoika Id. muutti Vaskivedeltä
Kihniöön, joka kuului Parkanon pitäjään. Mutto 
tapahtui v. 1887. Jd’in rakentama talo on edel
leen Kihniön kirkonKylässä, sen lähistöllä SuL- 
kuejärvessä on myös niemi, jota sanotaan Iitin 
niemeksi.

.Johan Id halusi lisätä taitojaan kelloseppänä ja 
niin hän matkusti Ilmajoelle kuuluisan kello- 
mestarin Konnin oppiin. Sen jälkeen hän palasi 
Kihniölle ja varmasti monissa taloissa raksutteli 
aikaa Id’in valmistama kello. Yksi näistä kellois
ta, Kihniön Karhulasta, on nykyään kauppias 
Tarmo Markkulan omistamassa Kotaniemen 
museossa.

Kauppias Markkula .»löysi» yhden Id’in 
mestarin, valmistaman kellon sodan jälkeen 
Enontekiöltä. Kellon omisti Enontekiön nuori 
kunnansihteeri joka oli saanut kellon suku
laisiltaan Ruotsista. Markkula olisi ostanut 
kellon tuodakseen sen alkulähteille Kihniöön, 
mutta kunnansihteeri ei halunnut luopua 
kellosta.

Tässä Enontekiölle kulkeutuneessa kellossa .oli 
myös kellokaappi ja siihen oli kirjoitettuna teksti 
»Kello käy, aika joutuu. iankaikkisuus lähestyy». 
Nyt tämä sama teksti .on myös Kotaniemen 
museossa, olevassa, kellokaapissa. Mainittakoon, 
että. Id’in kellokaappi. ainakin museokellon 
mukaan on. erillinen, kellonpunttien suojaksi 
tehty kaappi, poiketen siten ns. könniläisistä 
kaapeista. Kellon rattaat ovat pääasiassa 
metallia, mutta osaksi myös puuta.

Johan Id_’in sukua asuu edelleen Kihniössä. 
Todennäköisesti hänen valmistamiaan kelloja on 
edelleen myös. ainakin_Virroilla ja Kihniössä 
tallella. Kauppias Markkula on saanut haltuunsa 
kellomestarin tyttären. pojalta vanhan valokuvan 
joka esittää mestaria itseään ja hänen.poikaansa 
amerikanmatkaajaa. Kuva. on vain niin. tumma, 
että sen. jäljentäminen olisi tuottanut vaikeuksia, 
varsinkin kun kuva on kellomestarin kehystämä.

Kelloseppä Johan Id kuoli 31.3.1904. Niin 
päättyi tämän virtotais-kihniöläisen ammattimie
hen elämä. Aika joutui ja iankaikkisuus tuli 
todellisuudeksi. Mutta Id’in kellot raksuttivat 
aikaa vielä kauan hänen jälkeensä.
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IKKUNA ON
VIRTOLAISIÄ

Ruohomäki

Antila
> 3 i $ i t s j $ ' £

Pajumäki

Myllyaho

Leppäsen koulu Niemi-Jaskari Ylä-Soini (Pohjola)



TALON SILMÄ
13fdJNAPUITTEITA

VALOK.
RITVA JA SIMO YLÄ-SOINI

Keski-Soinin torppa Leppäsen kauppa

Aittomäki Nojonen

Korpi-Soini Toisveden koulu Ruohonen



Veistokurssi Ylä-Härkösellä v. 1916.

KURSSI-
KUVIA
VUOSI
SADAN
ALUSSA

Kutomakurssi Liedenpohjassa v. 1918.
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Karjakko-
kurssi
Pylkkäällä

Talous-
kurssi
Soinin-
kyiässä

Liikunta-
kurssi
Lieden
pohjassa
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VUODEN
VARRELTA
KUNNASTA
KAUPPALAKSI

Virtain Joulun 
toimittajia.
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Kunnallisveteraanit saamassa Virtain 
vaakunamerkit.



Uuden seurakuntakeskuksen vihkimisen suoritti 31.8.-74 
piispa Eero Lehtinen.

Virtain seurakunnan retkeläisiä Liekki patsaalla Raatteen 
tiellä Suomussalmella.

Virtain minitanhuajat Tsekkoslovakiassa, minit voittivat 
KLL:n Tanhumestaruuskilpailut Virroilla.

Vappuna paljastettiin kirkkomaalla v. 1918 vakaumuksensa 
puolesta henkensä uhranneiden muistomerkki.

Virtainpäivä 1974

Koron kirkkovene Tanhuajat laivalaiturilla. Taidenäyttely erämuseossa.
saapuu laivarantaan.
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VANHAT
VALOKUVAT
KERTOVAT

Ahvenojan mylly Liedenpohjan kylässä, joka v. 1808 sodan aikana oli 
Liedenpohjan emäntien maitohuoneena

Kanttori Heikki Korhosen, Impi Mantilon ja Toivo Mantilon ja Hilja Pusaan 
kaksoishäät Mantilon talossa 1910 luvulla
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P.G. Holmin Nauhatehdas Killinkoskella vuosisadan vaihteessa.

Niemisen Eemeli,
virtoiainen kyläsuutari v. 1927

Virtain Säästöpankin hallitus v. 1928. Hiihtomuotia vuodelta 1918
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TUKKIPOIKA LAUTALLANSA...
Jatkoa 23. Siv.

olivat sitä varten, että silloin kun siinä oli lautalla 
hyvä meno, niin se meni aika lujaa ja siitä piti 
päästää aina löysää sen mukaan että pontos kulki 
edellä. Ellei, niin olisi tehty, pontos olisi pian 
jäänyt taakse ja milläs sitten olisi ajettu 
eteenpäin.

Kerran siellä lautalla oli yksi nuorempi mies, 
aloitteleva niissä lauttahommissa. Vanhemmat 
miehet sanoivat sitä joskus rengiksi. Se poika oli 
sitonut ne litkat kiinni ja tehnyt siihen niitä kun 
sanottiin renginsolmuksi. Kun siinä sitten lasket
tiin alas niin olin siellä ponttoolla, en muista kuka 
minulla oli kaverina, mutta se meno tapahtui aika 
nopeasti ja siinä oli kiire saada niitä poomia 
luistamaan. Ei ollut aikaa aukoa renginsolmuja, 
ja kun minulla oli siellä kirves, niin minä 
napsahutin aina varpin poikki ja niin päästiin 
oikeassa järjestyksessä alas.

Työnjohtaja sanoi sitten minulle että hakkasit 
sen varpinpätkän palasiksi. Minä sanoin että 
no milläs me nyt sitten mentäisiin eteenpäin jos 
pontos olisi tuolla lautan perällä. Kyllä se sitten 
kovasti myönsi että se. oli oikein tehty.

Syvinginsalmen jälkeen on semmoista väl
jempää vettä. Kun siitä taas lähdettiin, ajettiin 
niitä löysiä poomia pois. Siinä kohdassa ne otet
tiin pönttöön vasemmalle puolelle.

Lauttamiehen elämä oli sellaista, että jos ilma 
oli suotuisa niin matkaa tehtiin yötä päivää. Jos ei 
sattunut ahtaita salmia, että mailla olisi tarvittu 
miehiä, niin työtuurin jälkeen sai vapaavuorol- 
laan tunnin, toista levon. Silloin sopi keitellä 
kahvia tai ruokaa, syödä ja nukkuakin, jos .oli 
semmoinen että sai unen päästä kiinni. Joskus 
sattui matkaan semmoisiakin etteivät. vähällä 
heränneetkään. Matkanteon pysäytti oikeastaan 
vain linjalaivan tulo ja vastavirta salmipaikoissa, 
tai sitten myrsky. Jos sattui pahoja myrskyjä, 
silloin mentiin tuulensuojaan. Eihän siihen, ai
kaan ollut mitään ilmatieteellisiä tiedotuksia, 
mutta ne vanhat tukkilaiset katselivat keskiyön 
aikaan taivaalle, että millainen ilma päivällä 
tulee. Ne puhuivat semmoisista tuulen kynsistä, ja 
minusta tuntuu että kyllä ne jotakin tiesivät.

Kerran ajettiin Kautunvuolteeseen ja. sattui 
myöhäinen lauantai-ilta, hyvin kaunis ja kuulak
ka. Lautalla oli Rajala, nuori mies, joka oli 
Ruovedeltä kotoisin. Se oli kova laulamaan, niin 
kun yleensäkin ne lauttamiehet olivat laulu- 
miehiä. Joka teki sitä niin sanottua vyörhollia 
pönttöön kulmalla, niin ei se ollut mies . eikä 
mikään, jos ei sieltä kuulunut laulua. Eikä ne 
laulut tarvinneet olla niin valikoituja, kyllä ne 
siellä sopivat. Vaikka ne olisivat olleet vähän 
tuhmempiakin, ne tuntuivat vain herkullisem
milta. Tämä Rajala oli tekemässä sitä vyörhollia, 
ja se lauloi mahdottomasti kun ajettiin siihen 
Kautunvuolteeseen. Työnjohtaja sanoi siitä sille: 
»Kun nimismieskin asuu tuossa mäessä ja sinä 
keskiyöllä pidät tuommoista meteliä, ja jos et

sinä sitä ymmärrä ja pidä suutasi kiinni niin sinä 
saat lähteä täältä!» Poika tuumasi vähän aikaa ja 
sanoi sitten: »Tämmösen työmaan tählen minä en 
laulujani unohla!» Se oli asia joka jäi siihen, siitä 
ei sen paremmin keskusteltu. Se oli muuten 
töissään hyvin lupsakka poika, niin ettei lautalta 
lähtö tietysti tullut kysymykseenkään, mutta 
työnjohtaja tuli vihapäissään tuommoisen tuomi
on langettaneeksi.

Kautunvuolteesta vähän matkaa alaspäin on 
Miestamonsalmi. Siinä oli vasemalla rannalla 
tukkeja, jotka piti ottaa.samaan lauttaan. Lähellä 
oli Lipiäisen torppa, joka oli ollut asumattomana 
jo pitemmän aikaa, ja meidän työnjohtajamme- 
kin sen hyvin tiesi. Se taisi olla se sama 
laulupoika, ja olikin, jolle se työnjohtaja sanoi 
että menet nyt sitten hakemaan tuolta töllistä 
maitoa sillä aikaa kun tässä aletaan vierittää 
näitä tukkeja järveen.

Poika meni kannunsa.kanssa Lipiäiseen ja kun 
se oli asumaton, se tietysti näki sen heti ja 
huomasi että nyt häntä on vedetty nenästä. Se oli 
lupsakka poika, niin kun jo edellä tuli sanottua. 
Se palasi takaisin mutta ei tullutkaan lautalle 
asti, vaan jäi vähän matkan päähän katselemaan 
kun toiset hikipäässä, kuuma päivä kun oli, 
pyörittivät tukkeja järveen. Ja kun se näki että nyt 
ne on siellä järvessä, se tuli rannalle. Työnjohtaja 
tietysti manasi että mitä sinä siellä koko päivän 
olit. »Ei siellä ollut ketään kotona eikä niitä tullut 
vieläkään!» sanoi poika.

Kun Miestamonsalmesta selvittiin, oli edessä 
Jäminginselkä ja sen jälkeen Jäminginvuolle, joka 
oli paikka, jossa lautta oli laskettava vastuuseen. 
Se on niin virtaava, että kun vastuu oli alapuolelle 
saatu, ja jos oli sopiva aika ettei laivan.kulku ollut 
esteenä, niin kun lautalta poominlenkki avattiin, 
silloin tukit lähtivät ja löysät poomit tulivat 
perässä.

Muistan kerran kun tultiin siihen vuolteen 
niskalle ja piti jäädä odottelemaan laivan tuloa, 
että kävimme siellä Jämingin talossa, joka on 
vähässä matkaa, alaspäin mentäessä vasemmalla 
puolella, Kysyin siellä tilanhoitajalta, että jos 
saataisiin kirves tahkota ja heiniä hevoselle 
matkaevääksi. »Sieltä ladosta saatte ottaa niitä 
heiniä», parikymmentä kiloa tai mitä se arveli, 
mutta sanoi sitten, »ottakaa niitä niin paljon kun 
saatte kulkemaan!» Hevosmies arveli että kai se 
nyt kunnon takka otetaan, ja muistan että minä 
sen heinätakan sinne ponttoolle kannoin ja kaipa 
siinä 50 kiloa taisi heiniä olla. No sitten minä 
kysyin tilanhoitajalta mitä se kirveen tahkoami
nen maksaa. Se kvsyi: »Jäikö sitä sinne, sitä 
tahkoa?» Sanoin että kyllä sitä jäi vielä aika lailla. 
Niin se sanoi siihen: »Jos se. kaikki olis mennyt 
niin kyllä siitä sitten olis maksettu, mutta olkoon 
nyt kun sitä kerran jäi vielä!» Se oli semmoinen 
lihava, hyvin leikkisä mies.

Jäminginvuolteessa käy aika kova virta. Kun 
vanha Dagmar-laiva (rak. v. 1890 Näsijärvellä, 
siirrettiin 1921 Pyhäjärvelle) nousi sitä vastavir
taan, se hoki siinä: »Tästäkö, tästäkö, tästäkö!»

Seuraava salmi on Kirnusalmi, joka on
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mutkikas ja kapea paikka. Kerran meillä oli 
Näsijärvi (rak. v. 1884, Rosenlewin hinaaja v:een 
1931 jolloin siirtyi Kotviolle ja sai nimen Kotvio 
II) vetämässä suurta lauttaa siinä, Näsijärven 
päällikkönä oli Kaarlo Hellsten, joka oli vähän 
erikoinen herra. Pojat kertoivat, että Hellsten 
katseli laivansa kannelta lauttaa, kiristeli ja 
löysäili tarpeen mukaan, että lautta hiljalleen ui 
siitä salmesta ja, pontos lautan edellä, koitteli 
nenäänsä ja sanoi: »Iso se on, mutta kyllä se siitä 
mahtuu.» Se oli semmoinen pikkuisen isonenäi- 
nen mies ja pojat vitsailivat että se tarkoitti sitä 
nenäänsä!

, Seuraava tapaus on sitten Murole ja Murole- 
koski. Minun ensimmäisellä lauttamatkallani 
sattui, että vaikka minä olin semmoinen alokas 
niin työnjohtaja luotti minuun niin, että otti 
kaverikseen viemään vastuuta alas. Kun siinä 
koskessa käy hirmuinen virta, niin se tarkasti 
neuvoi ensin miten siinä on soudettava. Se 
onnistui aika mukavasti, alhaalla oli vastaanotta
ja rannalla odottamassa ja varppi saatiin äkkiä 
renkaaseen kiinni. Lähdin maitse nouseman 
kosken vartta ylös ponttoolle, ja kun siinä kosken 
rannalla asui joku Neil, tai Nälliksi sitä silloin 
sanottiin, se polku meni siitä pihan sivua. Kun 
minä siinä kävelin, kuului äkkiä kimakka 
naisääni,.joka huusi: »Jussi!» Minä sävähdin niin 
että henkeä salpasi, mutta rauhoituin sitten kun 
huomasin että siinä talossa oli Jussi-niminen 
koira. Se huuto oli tarkoitettu koiralle eikä 
minulle.

Ylhäällä avattiin sitten poomi ja tukit tulivat 
alas että kohisi ja löysät poomit perässä. Pontos 
laskettiin viimeiseksi. Hevonen tuotiin tallista 
keskelle pöntöstä ia kyllä se laski itsensä 
matalaksi, kun pontos ryöpsähti koskesta alas.

Silloin ensimmäisellä reisulla kun pontos oli 
laskettu alas, minun lauttaretkeni päättyi siihen. 
Kun siinä porukassa oli kuusi miestä, niin 
kolmelle maksettiin Muroleessa lopputili ja 
kolme miestä lähti jatkamaan lautan kanssa 
Tampereelle.

Eräällä lautalla Lehtisen Yrjö, joka tässä 
aikaisemmin sillä massapöllillä souteli, puhui että 
kun tästä Muroleeseen päästään, niin kyllä kai 
hän sitten tukilla laskee Murolekoskesta alas. 
Yrjö oli katsellut jo valmiiksi sen tukin millä hän 
laskee. Siihen ei kelvannut tukki kuin tukki, se oli 
asiantuntemuksella valittava. Sen piti olla vähän 
väärä, ettei se jalkojen alla pyörinyt. Miten lie 
sinne kylälle levinnyt tieto että tänä iltana siitä 
lasketaan, mutta siinä Murolekosken sillalla oli 
mahdoton kansajoukko katsomassa sitä Yrjön 
koskenlaskua. Ja niin se meni että sujahti ja siellä 
alla se vielä istui siihen tukin päälle ja souteli 
rantaan. Siellä alajuoksulla on valtava pyörre- 
kohta, josta ei pääse pois jos siihen joutuu, niin 
että kyilä sen tekijä täytyy olla joka siitä laskee. 
En tiedä onko siitä toiset laskeneet, mutta Yrjö 
laski.

Alkuaikoina kun minäkin lauttamatkoja tein, 
ajettiin hevosponttoolla Lielahteen asti. Myö
hempänä aikana oli semmoinen käytäntö, että 
alkumatka ajettiin hevosponttoolla ja loppumat

kalla usein laiva auttoi. Monilla lauttamatkoilla 
avusti Ruovesilaiva (rak. v. 1885, Rosenlew-yhtiön 
omistama, siirrettiin myöhemmin Pyhäjärvelle ja 
sai nimen Pirkkala), joka oli ns. varppaaja. Se ajoi 
kellon mukaan varpin mitan, pudotti ankkurin ja 
palasi lautalle. Sitten koukku poomiin kiinni ja 
koneella kelattiin varppi sisälle. Se oli siis verrat
tavissa hevosponttoolla kulkuun, mutta olihan se 
tehokkaampaa. Kun sitten Näsijärvi tai Murole 
(rak. v. 1885, Reposaaren Höyrysahan, myöhem
min Uittoyhdistyksen hinaaja) vei lauttaa, se oli jo 
nopeata menoa. Nehän olivat tunnetusti voimak
kaita vetäjiä. Muroleen kanavalta Tampereelle 
asti on väljää vettä, siellähän on Vankavesi, 
Koljonselkä ja Näsiselkä, eikä löysiä tarvittu kuin 
yhdessä paikassa, Ungeskivensalmessa (nyk. 
kartassa Unnekivensalmi).

Kerran sattui, Muroleen yläpuolella, Ruovesi 
oli. vetämässä, että se vei ankkurin liian kauas 
eikä varppi riittänytkään. Sitä puuttui muutamia 
kymmeniä metrejä. Pulma ratkaistiin viemällä 
ponttoolta varppi laivan nokalle, ja niin päästiin 
matkan tekoon. Kun Ruovesi sitten veti, niin 
varppihan oli hyvin tiukalla. Siellä lautalla oli se 
sama Saarisen Nikolai, ja kun. se oli vähän 
semmoinen taiteilijamies, se lähti kävelemään, sitä 
varppia pitkin laivaan. Varppi oli niin tiukalla 
ettei se paljon taipunut vaikka Nikolai käveli sitä 
yli puolimatkan ja olisi kai kävellyt laivaan asti, 
mutta me ilkeyksissämme aloimme täryyttää vai
jeria. Ja lopuksi Nikolai tipahti järveen, ui laivan 
kylkeen ja kipusi kannelle. Eikä ollut uintimat
kastaan tietävinään. Kun laiva sitten sai varppia 
sisään, se ajoi keulan pönttöön .syrjälle ja matkaa 
jatkettiin normaalissa järjestyksessä.

Samalla reisulla sattui alempana, Ungeskiven
salmessa, pieni tulemus. Se oli sunnuntaipäivä, 
mutta se tukkilaisen elämä oli semmoista ettei 
pyhän pito tullut kysymykseen. Sitä mentiin vaan 
jos oli sopivat säät. Muroleessa oli toisille miehille 
maksettu lopputili, ja meitä oli lautan mukana 
enää kolme miestä, Rantalan Eetu, joka meillä oli 
pomona, Saarisen Nikolai ja minä. Ungeskiven- 
salmi on Toikolta vähän matkaa Tampereelle 
päin, kapea ja kivinen salmi. Meillä oli Ruovesi 
vetämässä, ja kun siinä salmessa tarvittiin 
hirmuisen paljon löysiä, meillä oli siinä jotakin 
160 poomia (1120 m) ehken enemmänkin, niin se 
lautta oli. suuri kun se oli venytetty siihen ja_ laiva 
oli kaukana. Me olimme Saarisen Nikolain 
kanssa hosumassa siellä, kun siinä oli .pahoja 
kiviä, ettei kovin tukit kasaantuisi. Tukkilaisen 
kieli oli semmoista, että kun oli valkoinen keksin 
varsi, niin jos laivalle näytettiin toppia, keksi oli 
poikkipäin ja jos sai vetää, nostettiin keksi 
pystyyn. Me olimme töpänneet sen laivan vetä
misen ja hosuimme siellä, kun Kuru (v. 1915 ra. 
matkustajalaiva, upposi v. 1929 mutta nostettiin 
ja kunnostettiin ja liikennöi vielä 10 vuotta) tuli 
Tampereelta päin. Sillä oli ylämääräinen vuoro ja 
se tuli hiljaa poomin vartta .ja pysähtyi siihen 
lähelle. Kapteeni Saarinen, joka sitten oli Kurun 
onnettomuudessakin mukana, kysyi meiltä, saisi- 

(jatkuu sivulla 52)
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George Aho

Laivanrakentaja 
Tom Sukanen

Varmaankin eräs omituisimmista tarinoista koko 
länsi-Canadassa lienee kertomus suomalaisesta 
uudisasukkaasta Tom Sukasesta, jonka teräs- 
päällysteinen, merimatkalle tarkoitettu höyrylai
va nyt lepää Pioneer Village and Museum- 
museoalueella kuusi mailia Moose Jaw’sta ete
lään.

Tom Sukanen oli syntyjään Tomi Joanus Aho, 
synt. syysk. 23 p. 1873 Kurjenkylässä.

Canadaan tullessaan hän muutti nimensä 
Tamiaanus Sukaseksi, mikä ehkä oli helpompi 
useimpien ihmisten lausua. Saskatchewanissa 
Tamiaanuksesta tuli Damianus ja tämä nimi 
ilmenee hänen maatilahakemuksessaan sekä 
muissa muistiinpanoissa. Mutta naapureilleen ja 
tuttavilleen hän oli yksinkertaisesti Tom Suka
nen.

On ilmeistä että Tom Sukanen vietti lapsuu
tensa sekä nuoruutensa meren lähellä ja laivo
jen joukossa koska 20 ikävuoteen mennessä hän 
tiesi melkoisesti laivanrakennuksesta sekä meri- 
tarinoita.

Vuosisadan vaihteessa Suomessa vallitsevat 
taloudelliset olot antoivat sysäyksen suomalais
ten joukkomuutolle Pohjois-Amerikkaam Noin 
360,000 siirtolaista, joista suurin osa oli Vaa
san ja Oulun lääneistä, maineikkaina kovasta 
työstä, saapui USA:han asettuen Ohioon, Michi
ganiin, Minnesotaan ja Wisconsm’iin. Tom, Su
kanen asettui Minnesotaan missä hän aikoi
naan avioitui ja sai pojan sekä kaksi tytärtä.

Suuret metsät, suunnattomat erämaat, pienet, 
hajallaan olevat asutusalueet sekä vähäiset omai
suudet ovat kasvattaneet omavaraisia, kiihkeästi 
itsenäisiä sekä itsepäisiä ihmisiä, jotka luottavat 
omaan yoimaansa. ja keksintäkykyynsä. Nämä 
ovat perinteet, mitkä vaaleatukkainen, sinisilmäi
nen nuori suomalainen, toi uudelle mantereelle.

Vuonna 1911 Tom Sukanen lähti kotoaan 
Minnesotasta kävellen, saapui Saskatchewanin 
Macrorieseudulle, lähelle paikkaa mihin Gar
diner pato tultiin rakentamaan vuosia jälkeen
päin.

Saman vuoden lok. 23 p. hän antoi maatila- 
palstaa noin seitsemän mailia Macrorie’sta län
teen. Se oli hyvää maata ja ilmeisesti Tom 
menestyi hyvin maatilallaan.
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Tom Sukanen oli erinomaisen sitkeä mies. 
Jotkut sanoivat, että parhaimmillaan oltuaan hän 
helposti saattoi vastata kolmen miehen voimia. 
Hän oli taitava puutyömies, seppä, metallityön 
tekijä ja mekaanikko, hän suunnitteli ja teki omat 
työkalunsa, välineensä ja talousesineensä.

Ensimmäisen vuoden aikana maatilallaan hän 
rakensi puimakoneen, minkä sanottiin toimineen 
erinomaisen hyvin. Sitten hän valmisti vehnän 
paisutuskoneen, mitä pian seurasi fantastinen 
kokoelma esineitä kuten ompelukone, periskoop
pi ja viulu.

Kerrotaan miten hän suunnitteli vanhan 
autonsa uudelleen niin että sen saattoi mukavasti 
veivata käyntiin sisäpuolelta. Tongit, joita hän 
käytti omien hampaidensa poisvetämiseen, ovat 
säilyneet tallella, mutta eivät teräksiset tekoham
paat mitä hän myös valmisti.

1920 alkupuolella Tom Sukanen alkoi puhua 
höyrylaivan rakentamisesta sekä purjehtimisesta 
kotiin Suomeen ensin eteläistä Saskatchewan — 
jokea pitkin, Hudson Bayn, Grönlannin ja Is
lannin kautta. Naapureita huvitti ajatus eikä 
kukaan ottanut häntä vakavasti.

Kyllä jos hän halusi matkata kotiin hän saattoi 
sen tehdä tavallista tietä. Hän oli saanut patentin 
maatilalleen toukokuussa 1916 ja oli onnistunut 
melkoisen hyvin, hänen säästönsä sanottiin olleen 
n. 9,000 dollaria.

Eräs paikallinen juttu väitti, että Tom rakensi 
laivansa peläten suuren tulvan peittävän tasan- 
ot, ja kenties suomalaisen ihastuttavalla hirte-
ishuumorilla hän vain sellaisen tarinan kertoi.
Tosiasiassa Tom, joka nyt lähenteli 50 ikä

vuottaan, päätteli että tietäessään laivanraken
nuksesta sekä höyrymoottorin periaatteista, saat
taisi valmistella merilaivan siihen mennessä, kun 
hän lopettaisi maanviljelyn ja vetäytyisi Suomeen. 
Hänen vaimonsa ja perheensä eivät seuranneet 
häntä tähän maahan, niin hän ei mitään menet
täisi vaan tyydyttäisi elinikäisen haaveensa.

Eräänä päivänä, luultavasti v. 1929.teräs-,me- 
tallijohto-, ym, sellaiset lähetykset alkoivat saa
pua itä-Canadan tehtailta Macrorien rautatie
asemalle. Naapuri William Sentner auttoi häntä 
tavaroiden kotiin kuljettamisessa. Hitaasti ympä
ristölle vaikeni että Tom Sukanen oli ollut, aivan



tosissaan haaveestaan palata Suomeen kotitekoi
sessa höyrylaivassaan.

Suunnitelma oli rakentaa laiva osissa - köli ja 
runko — niin olisi helpompi kuljettaa lähtöpai
kalle Saskatchewan joelle 1 / mailin päähän. Sen 
ulkonäköä on verrattu v. 1843 Skanenaavialais- 
tyyliseen rahtialukseen minkä voisi muuttaa 
purjelaivasta höyryllä käyväksi.

»Sanokaa mitä haluatte», eräs naapuri muisteli, 
»Tom kyllä antoi aarteelleen sievät linjat.»

Rungon rakentaminen todennäköisesti tapah
tui ensin. Se oli 43 jalkaa pitkä, 13 jalkaa 
leveimmästä kohdastaan ja 10 jalkaa kölistä 
kannelle.

Kylkipuut oli ensin peitetty lomittain olevilla 
lankuilla mitkä tervattiin ja tilkittiin. Sitten 
seuraava lankkukerros lisättiin mutta ei lomit
tain. Tämän päälle laitettiin ulkokerros teräs- 
levystä n. 1/16 tuuman vahvuinen.

Kanteen oli jätetty iso aukko jotta höyrykattila 
voitiin myöhemmin laskea paikoilleen.

Veneen köli oli suunniteltu erillisenä osana ja 
oli se suunnilleen 30 jalkaa pitkä sekä 9 jalkaa 
korkea. Se oli kaksinkertaisesti laudattu, tervat
tu, sitten peitetty galvanoiduilla rautalevyillä, 
mitkä oli kiinnitetty toisiinsa rikkumattomalla 
teräsvaijerilla. Tämän oli suunniteltu antavan 
metallille jonkinlaista joustavuutta.

Köli oli sitten »maalattu» hevosen verellä, yhä 
ollen näkyvissä muutama vuosi sitten, minkä oli 
ajateltu antavan kestävyyttä suolavettä vastaan.

Ei ole oikein selvää miten Tom Sukanen aikoi 
kiinnittää kölin runko-osaan vaikka on arveltu 
toisen osan liittyvän toiseen kuten kerroskattila.

Kansirakennelma käsitti kaksi 8 jalan korkuis
ta hyttiä mitkä vuosien mittaan ovat hävinneet, 
sekä 4 jalan korkuiset kaiteet.

Toinen hytti olisi ollut ohjaamona kun taas 
toinen asuntona sekä merenkulkuvälineiden, 
kronometrin, hyllyjen ja makuulavan paikkana 
sekä muiden varusteiden jotka, kuten laivakin, 
olivat Tom Sukasen omakätisesti suunnittelemia 
ja valmistamia. Hytit olisi lämmitetty höyryllä 
allasijaitsevasta höyrykattilasta.

Laivan potkuri, ketjut, väkipyörät, pelastus
vene ja savupiiput tulisivat vähitellen tehdyiksi 
vuosien mittaan valmistelussa sitä päivää varten, 
jolloin laiva laskettaisiin vesille.

1930-luvun loppupuolella Tom Sukanen, nyt 
lähestyessään 60 ikävuottaan sekä suurin osa 
säästöistään kulutettuna, alkoi vaivalloisen työn 
höyrylaivan rungon ja kölin raataamiseksi Saska
tchewan joelle.

Pidellen vintturia paikoillaan käsin ja käyttäen 
hevosta hän saattoi raahata laivaa 20 jalkaa 
kerralla mailin ja yhden neljännesmailin matkan. 
Köli, kiinnitettynä lujille kotitekoisille pyörille, 
mitkä olivat 18 tuumaa leveät ja 24 tuumaa 
läpimitaltaan, kulki rungon perässä.

Ylittääkseen tiellä olleen suuren rotkon Tom 
laittoi rungon myös pyörien päälle, jotka oli tehty 
taivuttamalla pajuista teräsrenkailla lujittaen.

V. 1940 vaiheilla hän ilmeisesti jätti neljännes- 
lohkon maatilansa ja kuljetettuaan laivan kaksi

valmista hyttiä laidunmaalle eteläiseen Saska- 
tchwan-joen varrella, hän alkoi asua niissä. Sitten 
hän rakensi pajan ja alkoi työskentelyn höyrykat
tilan ja koneen parissa. Materiaalit kuljetettiin 
maatilalta joen rannalle, 17 mailin matkan 
käsikärryillä ja hänen selässään. Mailimäärä ei 
merkinnyt Tom Sukaselle mitään, hänen 
tiedettiin kävelleen Saskatooniin saakka ajoittain 
tarvikkeita hakemaan.
Valtava höyrykattila oli . tehty 5/8. tuuman 
pehmeästä.teräksestä, minkä hän oli kuumenta
nut ja käärinyt, kotitekoisessa puristimessaan, ja 
niitannut kiinni. Hän myös suunnitteli sylinterillä 
käyvän moottorin sekätyhjennyspumput. Vähi
tellen, höyrylaivan kaikki osat olivat valmiit 
mutta jäljellä oli työ saada osat yhteen — runko ja 
köli olivat vielä 1.5 mailin, päässä joesta.

Miten Tom Sukanen aikoi .viedä laivansa alas 
eteläistä Saskatchewan.-— jokea,.on ollut arvai
lujen aiheena. Varhaisina aikoina höyrylaivat 
vuoroin takertuen ja ohittaen hiekkasärkkiä, 
kulkivat jokea Medicine Hätiin. Mutta nämä 
olivat tasapohjaisia,, proomun .tyylisiä, eivätkä 
Sukasen laivan köli-tyyppisiä. Keskisyvyys 
Saskatchewan-joella pitkin .matkaa oli 4 jalkaa, 
Tiane Marin köli oli 9.jalkainen..

Uskotaan hänen aikoneen rakentaa Jautan 
kuljettamaan itsensä ja veneen kansirakennel- 
man sekä myös. hevonen olisi ehkä tarvittu 
vinttaamaan sekä. kuljettamaan polttoainetta 
höyrykattilalle pitkin matkaa. Lautta olisi vetänyt 
runkoa ja ilmatiivistä köliä mikä vedessä olisi 
kulkenut kyljellään. Tom . arveli Saskatchewan- 
joen tulvavesien kevätaikana olevan riittäviä 
kuljettamaan tätä yhdistelmää sen matkansa 
alkutaipaleen Suomea kohden.

Kun olisi saavuttu paikkaan .missä .laivan 
saattoi oikein.yhdistää, uskotaan kansirakennel- 
man aiotun siirtää runkoon ja köli osa upotettu 
niin että painuisi veden alle pystysuorassa 
asennossa. Runko olisi, kellutettu paikoilleen 
kölin päälle, ja nuo kaksi osaa liitetty yhteen 
jotenkin ensi kertaa. Sitten p.umppn tai pumput 
olisivat osittain tyhjänneet kölin, kunnes laiva 
kulkisi normaalisti . .

Tom Sukasen laiva tosin ei koskaan saavutta
nut jokea. Vuosien mittaan Tomin oli täysin 
vallannut ajatus hänen luomuksestaan. Laivan 
suunnittelu oli.vallannut kaikklhänen ajatuksen
sa,. ja sen rakentaminen oli kokonaan, ottanut 
joka hetken. Hänen elämän säästönsä oli sijoitet
tuna laivaan eikä hänen ehdottoman riippu
maton luonteensa sallinut hänen hyväksyvän 
mitään, mikä hän ei voinut maksaa. .

Hänen terveytensä, niin henkinen kuinruumiil- 
linenkin heikentyi ja hän kuoli huhtik.23 p. 1943, 
ja haudattiin hänet North Battlefordin Hospital 
— hautausmaahan.

Tom Sukanen jätti jälkeensä suunnattoman 
määrän käsitöitään mitkä kirjaimellisesti alkoivat 
kävellä tiehensä.

Väkipyörät, kettingit, kaiteet, pumput, krono- 
metri, messinki- ja kuparivälineet sekä työkalut 
yksinkertaisesti häipyivät. Jäljellejäänyt omaisuus
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myytiin huutokaupalla, kuten viulunsa, mikä 
äskettäin löytyi Saskatchewanissa.

Runko ja .köli eivät. koskaan liikahtaneet 
paikasta .mihin Tom Sukanen oli ne .vintannut. 
Runkoa käytettiin asuntona jonkin aikaa kunnes 
molemma osat osti . kunnalta . 30 dollarilla 
naapuri, Victor. Markkula ja kuljetti omalle 
maalleen suojatakseen ne lisätuhoita. Vuosien 
mittaan, runkoa on käytetty viljavarastona.

Vuosia myöhemmin, kun insinöörit ja maan
mittarit tarkastivat ehdotetun padon paikkaa 
eteläisessä Saskatchewan-joessa, he . löysivät 
ruostuvan höyrykattilan ja sylinteriyhdistelmän. 
Gardiner — pato rakennettiin vain neljännes- 
mailin päähän .Tom Sukasen pajasta ja uskotaan 
että höyrykattilan ja koneen, sekä laivan hytit, 
joissa, hän asui elämänsä viime vuodet,. tulivat 
pyyhkäistyksi pois padon rakennuksen aikoihin. 
Vähitellen Diefenbaker — järven tulvavedet 
peittivät Tom. Sukasen mielettömän aherruksen 
tapahtumapaikat. .

. Noin 20 vuotta sitten Lake.Valleyn maanvilje
lijä. Lawrence »Moon» Mullin kiinnostui Tom 
Sukasen tarinasta sekä. hänen höyrylaivastaan .ja 
alkoi tiedustella runkoa ja köliä sekä mitä 
tahansa jäljellä olevia muita osia, jotta ne voitai
siin uudelleen. palauttaa näyttämään sellaiselta 
kuin Tom Sukanen oli. haaveillut.

Wilf Markkula,. Victor. Markkulan poika 
lahjoitti rungon ja kölin sekä myös yhden hytin 
hyliyköitä, joita oli käytetty pienen rautatavaran

säilyttämiseen ..pajassa Markkulan maatilalla. 
Yksi laivan väkipyöristä löytyi Crosbysta,. North 
Dakotassa, jonne sen olivat amerikkalaiset 
metsästäjät kuljettaneet: toisen väkipyörän jätti 
tuntematon lahjoittaja Mullinin maatilalle.

Kronometri eli ajarmäyttäjä löytyi Moose Jawn 
taidemuseosta. Vaikkakin säiden jpieksemä ja 
palasina, sen pienet osaset ilmaisevat rakentajan 
taidon.

Pelastusveneen, kansirakenteen kaiteet sekä 
kuljetusaksilan on Mr. McPherson, Macrorien 
seuduilta, säilyttänyt ja Riverhurst .museolla on 
hammaspyörä ja ohjausketju mitkä kuuluivat 
koneeseeni Mr. L. Peterson Riverhurstista antoi 
pihdit, joilla Tom oli poimuttanut teräsvaijeria 
kölin galvanisoitujen rautalevyjen pitimeksi. 
Potkuri on olemassa ja on toiveita saada se 
takaisin. ... . . .

Tämän vuoden, tammikuussa, runko ja köli 
nostettiin, lepopaikastaan Markkulan maatilalla 
ja. laitettiin tukipuille matkaa varten Pioneer 
Village and Museum — museoon Moose Jaw$sa. 
Täällä, kun varat ja vapaaehtoinen lyövoima 
sallivat, ne palautetaan entiselleen ja kootaan.

Viime syksynä eräs meri-insinööri katsoessaan 
Tomin laivaa, oli sitä mieltä,.että se olisi ollut 
merikelpoinen alus, ja .ihasteli miehen työtaitoa.

Kun eräältä naapurilta kysyttiin, olisiko Tom 
Sukasen laiva . ..todella .voinut toimia, hän 
huomautti,..»Kaikki, minkä tämä mies vuosien 
mittaan teki, toimi.»
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TAIAT
Liedonpohjan Nuorisoseuran Taimi-lehdestä v. 1923 
Kiij. Saimi Ylä-Sulkava

Nykyään on kansamme jo siksi valistunutta, 
että taikoihin ei uskota, erittäinkin nuorisosta 
tuntuu taikuus perin naurettavalta. Mutta paka
nallisilla esivanhemmillamme oli jumalansa, hal
tijansa sekä taikansa. Kansamme henkevyyttä ja 
rikasta mielikuvitusta kuvaa Lönnroth Kale
valassa ja Kanttelettaressa, Topelius Välskärin 
kertomuksissaan koskettelee muinaissuoma
laisten taikauskoa. Hän puhuu hiidenhirmuista, 
Lapin noidista, Suomen tietäjistä, lemmenjuo
man valmistuksesta, kummituksien näkemisistä 
ym.

Liedenpohjan nuorisoseura talletti itsenäisyy
den alkuvuosina arvokasta muistitietoa paikan
nimistä, alkuasutuksesta, haltijoista taioista ym.

TAUTIA PARANTAVIA TAIKOJA

— Jos ihminen pelästyy niin, että siitä tulee 
kipeäksi, silloin hän on »kohdeltu». Hän paranee 
kun mittaa kolme ovea, joista on ruumiita kule- 
tettu — käsiään ristiin.

— Jos suupielessä on rupi, niin se paranee kun 
suutelee saunan solkkisia tai ottaa kiviä kiu- 
kaasta ja painelee rupea kolmella eri kivellä ja 
panee ne takaisin kiukaaseen paikoilleen.

— Jos on syyliä kädessä, niin ne poistetaan 
seuraavalla tavalla. Pyyhitään syyliä suolalla ja ne 
heitetään kuumaan uuniin ja juostaan kiireesti 
ulos ettei kuule kun suolat paukkuu.

— Syylät paranee myös silloin kun menee 
kirkkoon juuri kun pappi lukee synnintunnus
tusta ja pyyhkii syyliä kirjalautaan.

— Syyliä parannetaan myöskin seuraavalla 
tavalla. Otetaan maasta kolme turvetta, pyy
hitään ensin syylät suolalla ja sitten näillä tur
peilla katsoen samalla kuuhun (Tällöin pitää olla 
täyden kuun aika) ja sanotaan: »syö kuu liikaa, 
mutta ei liian kantajaa». Sitten laitetaan turpeet 
paikoilleen ja heitetään suola olan yli taak
seen katsomatta pohjoista kohti.

— Jos rupi tai näppy ärtyy iholla on siinä kyn- 
nenvihat. Sen parantamiseksi pitää leikata kyn
net, polttaa ne kirvespohjan päällä takassa ja sitä 
tuhkaa pyyhkiä paikkaa missä vihat on, niin kyllä 
paranee.

— Kun puhelee pesään valkeeta tehdessä, niin 
pitää sylkeä valkeeseen ettei valkean vihat nos
tata rakkoa suupieleen.

— Kun kädessä on nari, se parannetaan näin: 
Sairas laskee kätensä kynnykselle ja kaksi ter
vettä henkilöä asettuu toinen kirves kädessä 
porstuaan oven ollessa auki ja toinen jää paran
nettavan kanssa sisälle ja kysyy: »Mitä sinä teet?» 
Toinen vastaa: »Salvan näriä.» Aikoen samalla 
lyödä käteen, joka on kynnyksellä, mutta 
kääntääkin äkkiä kirveen poispäin ja lyö kirves- 
pohjalla kynnykseen. Tämä temppu on tehtävä 
kolme eri kertaa, niin nari paranee.

— Kun eläin hikoilee raskasilmaisessa nave
tassa tai tallissa, niin silloin eläimellä ajaa paina
jainen ja se parannetaan näin: Tehdään ter
valla seinään eläimen pään kohdalle risti, toinen 
kuonon päälle, kolmas selkään ja jos eläin on leh
mä, vielä yksi risti maitopeiliin. Sitten otetaan 
vanhoja kelloja, kulkusia, rukinrullia ym. romua 
ja pujotetaan ne nuoraan ja sidotaan eläimen 
kaulaan. Kaikki talon naisväki kootaan ympä
rille nauramaan, tästä painajainen ottaa pahak
seen ja lähtee elukasta mennen siihen ihmi
seen joka on sen elukkaan pannut.

— Jos lehmä oli saanut utaretulehduksen, niin 
luultiin että vihamies on nostanut »kärpän ne
nän». Lehmälle annettiin ruoan tai juoman mu
kana kärpän lihaa ja otettiin tarkoitusta var
ten säilytettyjä hauen hampaita, jotka oli kalas
tettu keväällä ennen käen kukuntaa. Näillä hauen 
hampailla hakattiin reikiä tuohon tulehtunee
seen utareen osaan, niin kyllä parani.

MUITA TAIKOJA

— Kun keväällä laitetaan perunat itämään 
niin ne laitetaan etelätuulella, ettei »koiraksia» 
tule ja perunat itää joka silmustaan.

— Jos vapunpäivänä on tuuli etelässä, niin sinä 
kesänä lehmät lypsää hyvin

— Kun keväällä lasketaan lehmät laitumelle 
ensi kertaa ja jos lehmä puskee lehtipuuta se 
lypsää hyvin koko kesän, mutta joka puskee 
havupuuta lypsää huonosti.

— Jos tahdotaan, että lehmä poikii päivällä, 
pitää lehmän ehtyneenä lypsää pyhäiltana vii
meisen kerran.

— Tamman, joka on tiine, häntää ei saa kat
kaista, silloin ei varsa pureksi ohjaksia eikä kiin- 
nipidekkeitään.

— Eläimiä ei saa teurastaa alakuulla, ettei 
nahka tule huono.

— Jos lampaat keritään alakuulla, niin seu
raavalla kerralla saadaan vähän villoja...

— Lampaita pitää etsiä vastatuuleen niin ne 
löytyy.

— Jos joku elukka eksyy karjasta ja jää laitu
melle, niin etsijän tulee kääntää takkinsa nurin, 
niin kadonnut löytyy metsänlumoista.

— Laskiaisena pitää iaasta lattia seitsemän 
kertaa ja silta kertyneen tunkion viedä kolmen 
tien haaraan, niin karja tulee kesällä laitumeltaan 
ilman hakematta.

— Jos hiiri hakkaa vaatteita, niin se tietää 
sairautta ja kuolemaa.

— Jos puu takassa ottaa palaessaan kimakan 
äänen, se ennustaa kuolemaa ja itkeviä orpo
lapsia.

— Kun kaksi tikkua lattialla ottaa yhteen, 
muodostaen ristin, niin pian kuuluu kuolon 
sanomia.
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Mysteeri
Kello on neljä, Aurinko lähettää ensi säteitään 

Takavuoren takaa ja kultaa, vastapäisen mäen 
alkaen puiden latyoista laskeutuen alemmaksi 
sitä mukaan kuin auringon kehrä nousee 
ylemmäksi. Kultaiseen kuvaan .siirtyvät vähi
tellen.puut, savupiiput, talo ja sitä ympäröivien 
torppien,.latojen, lampoloiden ja lukemattomien 
muiden Oopperoiden harmaat hirsiseinät. Aurin
ko tunkeutuu säteineen joka paikkaan, herät
täen. matkallaan koko luonnon. Lähettää yhden 
säteistään Aholan torpan tupaan. Kultaa ensin 
lattiaa, siirtyy tuolille, pöydälle, lämmittää 
hetken lattiaa, siirtyy tuolille, pöydälle, lämmit
tää. hetken, torpan, emännän . sängyn reunalla 
roikkuvaa kättä, kiipeää ylemmäksi, kaulaan ja 
silmiin, saaden Hetan. havahtumaan. Hän 
raoittaa silmiään ja huitaisee samalla aamusyön- 
nillään olleen kärpäsen, otsaltaan. Heta vilkaisee 
vierellään makaavaan Vilheen. Vieläköhän uskal
taisi vähän nukkua vai nousisiko keittämään 
aamukahvia? Vieressä nukkuva. Kalle-poika 
vetää untaan sikeästi, kaksivuotiaan rennolla 
tayalla, jossa saa levätä sekä sielu että ruumis. 
Vilhen lepääminen .on jo paljon vaikeamman 
näköistä, näyttää kuin unessakin .jäseniä painai
si ja rasittaisi vielä, eilisen työpäivän, pituus.

Heta nousee. Alkaa varovaisin liikkein tehdä 
tulta ja vilkaisee Vilhen äidin sänkyy. Näkyy 
anoppikin jo raoittelevan silmiään. Muori seuraa 
luomiensa alta miniän hiljaista puuhailua takan 
luona ja miettii: »Nuori on vielä, mutta 
on vaan jo tottunut torpan tavoille. Ylös nousee 
kukonlaulun aikaan ja käy käsiksi työhön, sen 
suuremmin viivyttelemättä. On jo ruvennut viih
tymään kotonakin. Vilhen. ja pojan luona...hyvä 
kun Vilhe.keksi käydä tietäjissä. Ampui sitten 
ilmaan piilukollaan Hetan hopeasormuksen, 
entisen sulhasen sisaren, Hetan sormeen tanssit
taman, Vilhen ja .Hetan häissä... Mistä liene 
tietäjä tiennyt sellaista tapahtuneen. Hyvä neuvo 
vaan oli, niin loppu Hetan ikävöintikin kuin 
ilmaan ammuttuna. Ei enää meni yhtä kotiinsa, 
Vilhen haettavaksi. Näitä miettii muori ja nukah
taa omiin aatoksiinsa. Ei herää vaikka Vilhektn jo 
vetää housuja jalkaansa, ja nousee Hetan keittä- 
mälle aamukahville, rukiilla jatketulle.

Hiljaisesti keskustellen juovat kahvia ja syöyät 
rukiista leipää. Samalla Heta täyttää eväsvakan

leivällä ja kalalla ja pienemmän voilla, ja laittaa 
piimää leiliin juotavaksi. Vilhe nousee ja sanoo: 
»Lähdenkin jo huhdalle, lehdeksien tekoon. 
Kaadan rankoja jo valmiiksi. Tule sitten perässä 
kun ehdit, kun muori ja poika heräävät». 
.»Ätvaakohan tuota poikaa taas., jättää. Oli 

eilenkin itkeayt ja pelännyt jotakin, jnummo 
minulle kertoi ja harmitteli omaa .näköään, ja 
kuuloaan. Vanha ihminen, muutenkin jo vaikea 
tulla toimeen vilkkaan pojan kanssa kaksistaan».

. »Kerrankos sitä lapset pelästyy...Siinä . sen 
kummenpaa.. Kyllä sitä äiti katsoo... Naisten 
kuvittelua, mitä täällä olisi pelättävää», sanoi 
Vilhe ja työntyy Moisiolle johtavalle polulle.

Heta ottaa lehmien ruoka- ja lypsysangot ja 
menee navettaan. .Antaa lehmille ruuan istuu 
lypsämään ja miettii: »Olisipa tuo mummo vähän 
nuorempi. Näkisi ja kaulisi kunnolla. Hätäkös 
olisi jättää poikaa. .Olisi nähnyt senkin, mitä se 
poika eilen pelästyi mummon selässä ollessaan. 
Oli huutanut, että Mummo, mummo, piru tulee, 
älä anna minua! Ei mummo sanonut mitään 
nähneensä, mutta kuulleensa jotakin havinaa. 
Mikäpä sen tietää, metsäkin noin lähellä, voi olla 
vaikka tuulen huminaa». Tuskaiseksi painaa silti 
pelko Kallen takia Hetan mielen. »Ei oikein tohdi 
edes Vilhelle valittaa. Luulee vielä, että .vanhoja 
haikailen. Se. sormusjuttukin on sillä vielä..niin 
tuoreessa muistissa». Heta nousee lypsyltä. Siivilöi 
maidon. Vie tupaan ja rientää katsomaan Kallea. 
Vielä nukkuu poika. Kovin on hento ja heiveröi
nen. .Pieni nyrkki suun edessä, .Huulet tekevät 
imuliikkeitä kuin rintaa hamuaisivat..Heta hätis
tää. kärpäsen pois ja menee takan luokse 
jatkamaan aamupuuhiaan.

Mummo unissaan vaistoaa Hetan liikkumisen 
tuvassa ja nousee vuoteensa reunalle istumaan 
vanhat jäsenet vielä unen kangistamina. Venyt-, 
telee ja köpöttää.. sitten aamukahville. »Kai 
mummo taas vahtii tuota poikaa minä lähtisin 
heti lehdeksien tekoon. Vilhe meni jo, ja käski 
tulla».
»Mene vaan. Enköhän tuota toimeen tule».

Niinpä Heta kietaisee huivin päähänsä ja 
painuu puolijuoksua polulle.

Muori jää jatkamaan unen keskeyttämiä aja
tuksiaan: »Kyllähän tällä mäellä on aina saanut 
töitä tehdä. Ei torpparin elämä niin helppoa ole.

— Jos korpit lentäessään tappelee ja repii 
toisiaan niin se tietää pariskunnan eroa kuoleman 
kautta.

— Jos koira kartanolla ulvoo, niin se tietää 
tapahturmaista kuolemaa tai tulipaloa.

— Jos harakka lentää pihaan, niin tulee 
vieraita, mutta jos se nauraa niin sepä tietää 
pahaa.

— Jos kissa kynsii pölkkyä tai puuta, niin tuuli 
kääntyy siihen suuntaan missä kissan häntä on. 
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— Jos kissa tai koira kesällä syö heiniä pian 
tulee sade.

— Jos kissa makaa nenä pystyssä tulee pyry.
— Jos sika vie korsia suussaan pesäänsä, tulee 

pahat ilmat, mutta jos se tulee pesästään pahna- 
tukko suussaan, se ennustaa puolestaan hyvää 
ilmaa.

— Kun vanhaa hevosta tallissa talvella ma
kuuttaa tulee suoja.

— Jos kotoa lähtiessä tulee akka ensimmäisenä 
vastaa menee asiat sillä matkalla huonosti.



Ei ole ollut, eikä ole nyt. Samoja jälkiä saavat 
nuoret kulkea kuin isä ja minä aikoinaan. Päivis
tä iso osa talossa kontrahdin teossa. Välillä 
kuokkia itselle peltoa talon maalle .ja tehdä.työt 
kiireellä ja öitä avuksi ottaen. Vilhekin kuokkii ja 
kiveää yötä päivää. Eihän se talo ihan kaiken ko
vempaa kontrahtia kai vaadi, kuuluu olevan 
jossakin päin pitäjää vielä kovempiakin, mutta 
omat työt tahtovat kasautua. Ja tehdä täytyy, että 
elää. Mistäpä se torppari muualta elämisen ottaa 
kuin omasta ja akkansa selkänahasta. Kylläpä se 
Kalle nyt nukkuu, kun ei herää, vaikka ruoka- 
astiatkin kolahtelevat. Menenpähän tuosta nur
kalta leikkaamaan nokkosia. Pistän sankoon ja 
haudon, koska Heta on kuumentanut vettä. 
Nukkukoon poika. Ja niin mummo lähtee ulos. 
Räpyttelee portailla seisten likinäköisiä silmiään 
ja ojentaa työn kangistamaa kättään aurinkoa 
päin. Ohhoh, kyllä se tuo lämmin on sentään 
mukavaa. Mummo ottaa sirpin .seinustalta, sille 
varatulta koukulta ja kävellä köpöttelee ladon 
nurkalle. Sen seinustalla kasvaa rehevää nokkos
ta. Muori laskee sirpin maahan, käärii päällim
mäisen hameensa ja esiliinan vyötärölleen,, pistää 
ladon nurkkahirrellä olevan kinnasrisan käteen
sä, ottaa sirpin ja alkaa leikata nokkosia. Kaikki 
Jumalan vilja on korjattava talteen, oli se sitten 
nokkonen, vesiheinä tai muu, kyllä sen eläimet 
syövät muodossa tai toisessa. Muori oikaisee 
selkäänsä ja luo katseensa naapureiden suuntaan. 
Siinä ovat alempana kuTn tarjottimella, talo 
rakennuksineen ja jokunen torppakin. Lahden 
takana vielä samaan taloon kuuluva isompi 
torppa kuin omassa valtakunnassaan. Talossakin 
näkyy jo liikettä pihassa, ja väen puhe kuuluu 
Aholaan asti. Lehtien teko on sielläkin parhail
laan. Väkeä vain on enempi lähtemässä kuin 
muualla. Sinne sitä olisi Vilhenkin taas kerittävä. 
Muori lopettaa katselunsa ja leikkaa jonkin aikaa 
kuin omiin ajatuksiinsa tuohtuneena. Hakee 
sitten haravan ja kopan, Sokkeen-nikkarin teke
mät, ja tunkee nokkoset koppaan. Kantaa sen 
navetan seinustalle ja. muistaa samalla Kallen.

— Kurkistanpa akkunasta, etten suotta herä
tä, jos vielä nukkuu. Siellä vetää poika uniaan 
yhä, peite nätisti koholla pienen vartalon 
ympärillä. Leikkaanpa vielä toisen kopallisen, jos 
siksi heräisi.

Muori astelee sirppineen takaisin ladolle, tyyty
väisenä Kallen pitkään uneen ja omaan työtulok
seensa.

Samaan aikaan Vilhe ja Heta Moisiossa tekevät 
lehtikerppoja. Vilhe oli kaatanut jo osan puita, 
ennen Hetan työmaalle tuloa. Heta käsineen 
karsii ja katkoo oksat pienemmiksi ja kokoaa 
kervoiksi, jotka Vilhe taas sitoo ja laittaa 
haasioihin kuivumaan. Kaksi haasiaa on määrä, 
enempää eivät kontrahti kirjat sisällä. Haasioihin 
on määrätty myös tarkka riukuluku, Vilhe ne 
kyllä muistaa, Heta tekee vain niinkuin Vilhe 
käskee. Hetan ajatukset askaroivat Kallen ja 
mummon luona. Huulet sopertavat rukouksen
kin, niin hiljaa ettei vaan Vilhe huomaisi. Ei 
uskoisi kuitenkaan, että ihminen voi näin hätäil

lä, ilman aihetta. Heta taittaa lehtiä kuin kiukun 
tiestä. Saisi lehdekset tehtyä ja voisi taas ottaa 
pojankin mukaansa työhön, kun ei enää olisi niin 
vietävästi paarmoia ia kärpäsiä. Vilhe tekee 
työtään kun kone, pysähtymättä ja suurempia 
tuumimatta. Ainakaan ei ajatuksiaan liiemmin 
kerro, mitä nyt ihan välttämättömimmän.

Kotona mummo saa koppansa täyteen ja lähtee 
tupaan katsomaan Kallea. Otanpahan mukaani 
kun on syönyt, niin tiedän mitä tekee. Laittaa 
sirpin paikoilleen ja menee sisälle. Kovin on 
hiljaista Kallen sängyssä. Ei heräämistä edeltävää 
levotonta unta. Peitto on kohollaan kuin äsken 
ikkunasta katsoessa. Muori menee lähemmäksija 
nostaa peitettä. Hyvä Jumala, missä on. poika, 
Kalle? Hätääntyneenä muori penkoo koko vuo
teen, uskoen pojan olevan kyyryssä sängyn nur
kassa. Likinäköinen katse kiertää huoneen, tuolL 
en, pöydän ja sängyn alta, kurkistaa jokaiseen 
soppeen, johon järjen mukaan poika ei sopisi- 
kaan. »Kalle, Kallee!!», huutelee hätääntynyt 
muori ja rientää ulos, minkä kankeilla jaloillaan 
pääsee. Etsii navetat,, ladot,, koko ympäristön ja 
kutsuu Kallea yhä itkuinsekaisemmalla äänellä. 
Istuu portaille hetkeksi, kun voimat loppuvat ja 
itkee ääneensä. Lähtee sitten laahustamaan taloa 
kohti pelosta kerhottomana. Emäntä kulkee 
pihassapa kuulee mummon huudon: »Onko Kalle 
siellä?» »Ei ole, ei ole näkynyt!» Kysyttyään 
varmemmaksi toinen toiseltaan onko näkynyt? 
Mummo istuu kivelle itkemään. Renki-pöika 
lähtee katsomaan, olisiko Kalle osannut polkua 
äidin ja isän luo aholle.

Aholla Vilhe ja Heta tekevät yhä kerppojaan, 
hien virratessa pitkin kasvoja ja silloin tällöin 
läiskäyttäen paarman hikisestä pinnastaan. 
Renki huuta jo kaukaa: »Onko Kalle, siellä?» 
Heta kuulee huudon, vavahtaa, kouraisee 
rintaansa ja karkaa juosten polulle, Vilhen 
seuratessa vaivoin perässä. »Mistä löytyykin 
kinttuja kuin tuhatjalkaisella», Vilhe hymähtää ja 
parantaa hänkin vauhtiaan. Heta kokee juostes
saan kaikki kauhut. Ryntää kotiin. Etsii joka 
paikan, kiven, kuopan, kolon, mättään, ketään 
näkemättä tai kuulematta. Huulet sopertavat 
rukouksia ja päässä takoo, miksi, miksi, 
missä?

Tunnit kuluu. Kyläkin on jo mukana, etsin - 
nöissä. Ei löydy. Ilta saapuu. Heta on jo lakannut 
juoksemasta. Itkuunsa väsyneenä nukkuu ja 
nouseva kuume lisää kauhukuvia.

Aurinko painuu metsän taakse mailleen. Se on 
katsellut päivän Aholan torpan elämää. Päi
vän, joka käynnisti etsinnät joihin koko pitäjä otti 
osaa. Päivän, jolloin katosi pieni poika äidin ja 
isän elämästä ja kylästä, jättäen jälkeensä, surua, 
kysymyksiä, arveluita. Huhuja, joissa liikkuivat 
sudet, huuhkajat, suonsilmät, jopa ryöstäjätkin, 
koska kerrotaan Kallea haetun etelä Ruovedeltä
kin, Päivä, josta jäi jäljelle monta ajan värittämää 
tarinaa ja yksi varma totuus: Pieni merkintä 
Ruoveden seurakunnan kirkonkirjoihin.
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Ikävä
Ikävä se on kummallinen tunne, 
Se näkyy
Muut sen näkevät, 
itse se tuntee, 
se kivistää, se on haikea, 
se on levoton, 
se voi olla ikuinen, 
sen tuntee kaukana 
rakkaudesta.

Helu

Kulkeminen
Olin kulkenut 
kanssasi kauan, 
mutta nyt, 
kun sä sen 
lopetit
mä kuljen vain yksin

TUKKIPOIKA LAUTALLANSA...
Jatkoa 44. Siv.

vatko he vähän auttaa, vetää siitä poomista. No 
me Nikolain kanssa sanoimme että no kyllä, jos 
ihan vähän mutta ei paljoa. Siinä kävi sitten sillä 
tavalla että Jokinen, sen Ruoveden perämies, oli 
tullut myöskin sitä poomin vartta vähän meille 
päin ja rassasi juuri narua poominlenkkiin sieltä 
laivansa nokalta. Kun Kuru sitten nykäisi, lensi 
Jokinen sieltä laivan nokalta päälleen järveen. 
Emme rae sitä tietystä nähneet, mutta se kertoi 
sitten miten siinä kävi. Oli onni että se meni jär
veen, ettei se lentänyt sinne tukkien päälle. 
Jokinen manasi sitten kovasti, että mitä sen 
Kurun sitä tarvitsi mennä vetämään. Mutta 
emme me Nikolain kanssa sanoneet, että kyllä 
Saarinen meiltä kysyi ja me lupa annettiin.

Kun siitä salmesta sitten selvittiin ja ajettiin 
lautasta löysät pois, päästiin taas lähtöön. Joki
nen arveli että aamulla ollaan sitten kaupungin 
päässä. Kävi kuitenkin niin että rupesi myrskyä
mään, nousi kova vastatuuli. Se myllersi niin että 
me jo pelkäsimme lautan hajoavan. Kun Ruovesi

kyyti ankkuriaan, lautan kulku tietysti hidastui ja 
vihdoin pysähtyi, ja lähti tuulen mukana takaisin 
päin. Jokinen piti kyllä sen varan ettei varppi 
siellä loppunut, mutta yli puolenpäivän oli kun 
Lielahteen päästiin.

Kun sitten oltiin Lielahdessa, lautta jätettiin 
sinne, ja me päätimme lähteä kaupungille 
saunaan. Siinä rannalla oli poikaloppeja ja mitä
hän se Rantala niille vähän niin kuin virnisteli, 
mutta emme me pitkältä ehtineet kun alkoi kiviä 
tulla perään. Meille tuli kiire!

Kaupungissa oli siihen aikaan niitä lankki- 
poikia ja ne huutelivat: »Saappaat rasvataan ja 
kengät lankataan!» Saarisen. Nikolailla oli aika 
tavalta saviset saappaat ja se kysyi yhdeltä pojalta 
että mitä se maksaa kun nuo saappaat nyt lank- 
kaat. Poika katsoi pitkään ja sanoi sitten: »Niitä 
minä en rupea tankkaamaan!»

Saappaat savessa talsittiin siitä sitten saunaan, 
otettiin kunnon löylyt ja pestiin pois matkan hiet, 
pihkat ja tervat.
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Toivotamme asiakkaillemme

HYVÄÄ JOULUA ja 
Menestyksellistä Uutta Vuotta

///HANKKIJA



(eli muutamia kysymyksiä ja vastauksia jokapäiväisistä raha-asioista)
Muuttokysymysi] Sijoituskysymys?Laskukysymys:

Miksi kannattaa maksaa 
kaikki laskut yhteen ja samaan 

säästöpankkiin?

Miksi kannattaa pysyä 
säästöpankin asiakkaana vaikka 

muuttaakin toiselle paikkakunnalle?

Mitä etua on säästää rahaa 
säästöpankkiin?

Ja vastaus:
Ei tarvitse juosta eri paikoissa, 
kun kaikki laskut voi maksaa 

yhdellä kertaa säästöpankkiin.

Ja vastaus:
Lainaetu säilyy.

Ja saahan säästöpankista sen 
MuuttoMuistionkin.

dlB
Ja vastaus:
On käteistä tarvittaessa 
ja etuoikeus lainaan.

Säästöpankki osaa &

JUHLAAN TAI 
ARKEEN...

SOHOSIHUMISTH OUHVH V/)LITI{
Meillä on valinnanvaraa. Myymme luotettavaa laatua. Tutkit
tuja tuotteita. Meillä on hyviä asukokonaisuuksia. Jokaiselle. 
Sokosmuodista on hyvä valita. Tee luotettavat vaateostokset.

SOKOS
VIRTAIN KAUPPAKUNTA



POHJAN SAHA OY
34450 Jäminkipohja ® 934-2722

METSÄOSASTOMME VIRROILLA:

Piiriesimies Pentti Kytölä, Virrat puh. 55269 
Metsätyönjohtaja Erkki Leppänen, Pohjaslahti puh. 7032 
Metsätyönjohtaja Kalevi Niemi, Virrat puh. 55784 
Metsätyönjohtaja Viljo Perämäki, Vilppula puh. 4153 
Metsätyönjohtaja Seppo Ylinen, Kotala puh. 59995

Ota täysi hyöty Yhdyspankin palveluista
Käytätkö pankkia aina vain sillä samalla vanhalla 
tavalla? Mahdollisuuksia on toki paljon enem
män.
Esimerkiksi: Voit jättää kaikki toistuvat maksusi 
Yhdyspankin hoidettaviksi. Tarvitset vain käyt
tötilin ja maksupalvelusopimuksen.
Käy meillä niin kerromme, miten juuri sinä eniten 
hyödyt Yhdyspankin palveluista.

YHDYSPANKKI



Hyvää Joulua
TOIVOTTAA VIRTOLAISILLiE

INKA OY



KUKKA JA ASKARTELU

PEUKALOINEN
Om. RAILI NIEMINEN

Virrat puh. 55 538
Kukkia . seppeleitä . askartelutarvikkeita

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 
Leninkiliike ja ompelimo

AINO RANTANEN
Virrat puh. 55459

Pukimia aikuiseen makuun

HARJUN SEMENTTIVALIMO

Virrat puh. 55 819 kotiin 56 419

KELLOSEPÄNLIIKE

T.N. YKS-PETÄJÄ
Virrat puh. 55120

Aina tuoreita kukkia — 
Suoritamme sidontaa

KUKKA—LINJA
I. HAAPOJA

Virrat Liikekeskus puh. 55 501

KILLINKOSKEN AUTO OY 
SHELL-HUOLTO

Myymälä ja huolto 
puh. Killinkoski 50 042

Korjaamo puh. Killinkoski 50 081
Matkahuolto

VIRTAIN OPTIIKKA
Nurmisen liiketalo
Virrat puh. 55 492

HOTELLI TARJANNE
puh.55454

RAVINTOLA TOISVESI
puh.55102

ERKKI JOUTSENJÄRVI 
SEKATAVARAKAUPPA

Kurjenkylä puh. 59 754
AINA EDULLISIA TARJOUKSIA

Vaskiveden Talouskauppa
Vaskivesi puh. 56 936

MYYMÄLÄAUTO
Eduksenne K-kaupasta

VIRTAIN PUUNJALOSTUS
VELJ. VIRTANEN

Puh. 55 323
TILAUKSESTA ALAN TUOTTEITA 
Varastossamme kaikki rakennelevyt

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 
toivottaa asiakkailleen

nmiiHiiM
HUONEKAIU

VXIIIIIKC

Virrat puh. 55260 — Alavus puh. 20129

SEKATAVARAKAUPPA
EERO LEHTOVAARA

Liedenpohja puh. 56 115

SAMPO TARMO
Virrat — Linja-autoasema

LOUNAS—BAARI
Avoinna joka päivä klo 8—22

Eila ja Seppo Junno 
TERVETULOA Virrat puh. 55 859

HAUTAUSTOIMISTO JA 
KUKKAKAUPPA

P. N. JÄRVI
Virrat puh. 55 390
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vai intatori
Puh. 55 553 ja 55 453

VIRTAIN OSUUSMEIJERI

Virrat

Puh. 55 144

RAKENNUSTOIMISTO 
PENTTI RAISKI & KUMPP.

Virrat puh. 55 251

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

Auto 31320

VAATETTA KOKO PERHEELLE

RILLIN VAATETUSLIIKE

H. SIPILÄ

Killinkoski puh. 934—50 032

VIRTAIN MAANRAKENNUS

Virrat puh. 55 248

SUORITAMME KAIKKIA 
MAANRAKENNUSALAN TÖITÄ

r

ETERNP •/.*

Hieno
tarkkuus-
kello

KELLOSEPÄNLIIKE
Kaarlo Salminen 

Virtaintie 35, Tarjanteen talo

HÄMEEN 
KULJETUS Oy

Virrat puh. 55491

Virtain Betoni Oy
puh. 56 728

TOIVOTAMME VIRTOLAISILLE HYVÄÄ JOULUA

VILJANMAAN KONEPAJA
Virrat



Kuluttajaa 
kuuluu palvella

Mitä ostat, mitä haluat?
Mitä etuja, mitä haittoja, mikä on hyvää, mikä huonoa? 

Aamulehti vastaa moniin kysymyksiin. — Kuluttajaa kuuluu palvella. 
Lisäämme kuluttajapalvelua. Hyvä uutislehti 

palvelee monella tavalla. Käytä hyväksesi!

avain päivään Q
A AMULE HTn



METALLITUOTE
T. YLÄ-MONONEN

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

Tilauksesta alan tuotteita

HYVÄÄ JOULUA JA 
ONNELLISTA UUTTA VUOTTA 

toivotamme asiakkaillemme
VILJO KOKKO
Virrat puh. 55 452

Edullisten ostojen osoite

KIITTÄEN KULUNEESTA VUODESTA
JA HYVÄÄ JOULUA JA 

ONNELLSTA UUTTA VUOTTA
toivottaen asiakkaillemme
VIRTAIN VARAOSA

Puh. 934—55 264

KILLINKOSKEN APTEEKKI
Killiinikoslki puih. 50035

TAIDETAKOMO

^^ttÄAPSALO TOIVO MÄKINEN 
SEKATAVARAKAUPPA

Killiinikoslki puih. 500>66
Virrat puh. 934—55 484

HATTUASU
Modisti Esteri Nieminen puh. 55258

Virrat As. Oy. Virtain Rantatie B II kerros
Muodikkaitten hattujen valmistusta

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta

HALPA-AITTA
KillintkioBki puih. 50132

PARTURI — KAMPAAMO SIMO YLÄ-SOINI
EILA HÖMMÖ SEKATAVARAKAUPPA

Killinkoski puh. 50 077 Toisvesi puh. Killinkoski 50 013

HYVÄÄ JOULUA JA 
ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

PALA-KULMA
KUNNILA

Virrat puh. 55 487

Toivotamme asiakkaillemme
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 

PUKUPISTE
JUNTUSEN VALOKUVAUSLIIKE

Virrat puh. 55 203

VIRTAIN KEHRÄÄMÖ
Om. ARVO VEHNIÄ

KUVAUKSIA—KUVAPALVELUA 
TARVIKKEITA

Puh. 55 164 VALOKUVAUSLIIKE
VARPUS I 11: 4. PUH. 55106

rMATTILAN-
SÄHKÖ34800 VIRRAT i 

Puh. 934/55466 J ►



VIRTAIN
APTEEKKI

puh.55306

SULO KORPINEN
Virrat puh. 55379

Suorittaa ilmastointitöitä'

SYMPPIS
Nuorta muotia

Virrat

PENTTI KANGASAHO 
SEKATAVARAKAUPPA

Kotala puh. 59 941
Tervetuloa jouluostoksille

VIRTAIN
KENKÄ

puh.55171

^.vMPAAMO
HILKKA KYTÖNIEMI

Virrat puh. 55 163

HYVÄÄ JOULUA SEKATAVARAKAUPPA

VIRTAIN KUMIKORJAAMO
Virrat puh. 55 207

MARJA KAIDESLAMPI
Jäähdyspohja puh. 56 715

VIRTAIN PESULA
Puh. 55 417 VIRTAIN AUTOKOULU

HYVÄÄ JOULUA JA 
ONNELLISTA* UUTTA VUOTTA

Virrat puh. 55 359

VIRTAIN LINJA-AUTOASEMA
RAVINTOLA puh. 55 542 

MATKAHUOLTO puh. 55 541 
RUOKALA SAMPO puh. 55 374

VARATTU

VIRTAIN LI N JA-AUTOASEMAN VAINIONPÄÄN
PARTURI — KAMPAAMO 

RIITTA KORO
Virrat puh. 55 552

SAHA

-PIIRIMYYJÄ

T:MI MAUNO NURMINEN
Virrat puh. 55 231 Liedenpohja puh. 56 139



Centrum on jouluaitta
Tule jouluaittaan! 
Uudistetuissa ja 
laajennetuissa 
tiloissamme Teidän 
on miellyttävä 
tehdä jouluostoksenne
Iloinen ja viihtyisä 
ravintolamme

MARTINKARHU
toivottaa tervetulleeksi 
kahden kisailuun

E CENTRUM
VIRRAT



T:mi
HITSAUSPALVELU

MARTTI MÄNTYNEN 
Virrat puh. 55488

Hyvää joulua ja kiitos 
kuluneesta vuodesta.

Nykyaikaista
vakuutuspalvelua

Virtain
Palovakuutusyhdistys

34800 Virrat puh. 55334 myös ilt.

Oma kirjajouluna jokaiselle

KIRJAKAUPPA

Antaa arien 
tulla.Modernissaarkipuvussa

Kommandiittiyhtiö

Vaatetusliike E. Tamminiemi 
ja K:nit

Hyvää joulua asiakkaille



PAK KAS AJOON

POLAR
5W/30

HUIPPULUOKAN
TALVIÖUY
SILVER POLAR on uusi, 
korkean luokan erikoisöljy 
talviajoonne. Vaikka autonne 
seisoi 64 tuntia 40 asteen 
pakkasessa, säilyttää SILVER 
POLAR juoksevuutensa. Ta
kaa varman voitelun anka
rissakin talvioloissa. Myös 
kevyeen dieselkäyttöön. 
TERVETULOA VAIHTAMAAN

Virtain TB-huolto
J. Jokinen 

Virrat Puh. 55 460

TB-BAARISTA
aina hyvät kahvit
HYVÄÄ JOULUA 

ONNEA UUDELLE 
VUODELLE

RAKENNUSLIIKE 

JUNNIKKALA & SIHVONEN

Virrat puh. 55 744

HYVÄÄ JOULUA JA 
MENESTYKSELLISTÄ 

UUTTA VUOTTA

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

Myymälä leipomon yhteydessä 
Leipomomme valmistaa kaikkia alan 

tuotteita

RADIO- TV- KOTITALOUSKONE- 
MYYNTI — HUOLTO 

FINLUX — SIEMENS — GRUNDIG

KODINPISTELIIKE

VIRTAIN SÄHKÖHUOLTO
S. HARTTUNEN puh. 55 451

E K O 5

n Kangasalan Kirjapaino 1974 
Offsetrotaatio



Kiittäen hyvästä yhteistyöstä
toivotan
PEHMEITÄ JOULUNPYHIÄ
ja
VÄRIKÄSTÄ UUTTA VUOTTA

Edelleen onnistuneita ostoja

HUONEKALU- JA VÄRILIIKE

0. NISKANEN
Halli — Sampolassa
Puh. 55546

ESKO SAARIMÄEN 
AUTOKORJAAMO

Toisvesi puh. 50 098

ARV A-tuulilasihuolto
300 tuulilasia 100 eri auto

mallille

Laseja asennetaan

MYÖS TB:n
HUOLTOASEMALLA

Toivotamme 
asiakkaillemme «55^

HYVÄÄ JOULUA ja

ONNELLISTA UUTTA 
VUOTTA

Virtain
KONETARVIKE
VIRRAT PUH. 55 432



Antakaa lainansaajan itse valita. 
Antakaa KOP-.n lahjakortti, aina 

sopiva lahja.
Ystävällisesti

VIRRAT

HYVÄÄ JOULUA
Ja

MENESTYKSELLISTÄ UUTTA VUOTTA

VIRTAIN TAPETTI JA VÄRI
Puh. 55 547

VIRTAIN KALUSTETALO
Puh. 55 812

Aina edullisesti värejä ja huonekaluja


