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SENJA PUUKKONIEMI

Lasten jouluruno

Käy hämärtymään jouluaaton ehtoo, 
tummuu taivas, syttyy tähtein palo, 
häly hiljenee, saapuu juhla maille 
syttyy joulun valot, joka tupaan taloon.

Taatto tuvan takkaan rakentelee juhlatulta, 
parhaat tarpeet näyttää valinneen, 
on tervaskantoa ja kuivaa tuohipuuta, 
kohta liekit leiskuu, tuvan valaisee.

Kuusi paikallensa on jälleen tuotu, siinä seisoo, 
tuoksuansa tupaa tuhlaten, 
on oksillansa omenoita, koristetta monta muuta, 
juhlapuku noin kullan välkkeinen.

Sentään on tullut pitkän päivän ilta,
sitä valitettu on jo monestakin suusta,
nyt leikki käy, ja lasten laulut helää,
ja silmin loistavaisin ihastellaan joulun kuusta. „

Kuin joulun satu jälleen nähdään tässä, 
jännityksen hehku punaa lasten posket, 
sulaa routa kovemmankin kuoren alta, 
hyvä kaikilla on olla tuvan lämpimässä.

Aika kuluu, jännitys vain kasvaa, kuulostellaan, tulisiko 
vanha vieras pitkän matkan takaa, 
jääkö toivomukset täyttymättä, hiipii pikku mieleen, 
toki kiltti olen ollut, sen kaikki tietää kysymättä.

Kop, kop, kuuluu kopinoita, siellä hän jo tulee, 
niin odotettu, vanha, vanha ukki, 
varmaan pitkän matkan takaa kulkee, 
tuo lasten tuttu, aivan oikea joulupukki.

Hän lahjat jakaa, saa kukin toivomaansa, 
perille näyttää toivekirjeet menneen.
Kiitos ukki ja hyvää matkaa, taivalta taittamaansa, 
väittäisikö joku kulkeneensa ennen.



Virtain Joulun lukijalle
Virtain Joulun nyt ilmestyttyä 18. kerran se on saavutta

nut lukijoidensa keskuudessa vakiintuneen aseman. Lehteä 
osataan jo kaivata. Se tuo ensimmäisen näkyvän tuulah
duksen joulusta syksyn harmauteen ja koleuteen. Se saa ih
miset ajattelemaan, vuosi on vierähtänyt niin pitkälle, että 
joulukin on taas lähellä.

Virtain Joulun toimituskunta on aina tuntenut suurta 
helpotusta saatuaan lehden valmiiksi lukijallensa hyvissä 
ajoin ennen varsinaista joulua.

Monet taloudelliset vaikeudet ovat olleet uhkaamassa 
lehden ilmestymistä nykyisin vallitsevana lamakautena. Pai
natuskustannusten jatkuvasti noustessa olemme lehden hin
taa joutuneet nostamaan. Toivomme, että lehti hinnastaan 
huolimatta löytäisi lukijansa edelleenkin jokaisessa virta
laisessa kodissa ja kauempanakin.

Virtain Joulusta, joulu- ja kotiseutulehtenä olemme pyr
kineet saamaan täysipainoisen ja puolueettoman niin men

neisyyttä kuin nykyaikaa seuraavan lehden, josta lähes jo
kainen kyläkunta löytää itselleen läheistä ja mielenkiintois
ta luettavaa ja katseltavaa. Toimituskunnan työn vaikeute
na ja tietynlaisena rajoituksena on lehden materiaalin 
hankkiminen harrastusvoimin. Ovatko todella kaikki pa
neutuneet tämän, oman lehtensä kirjoitusten ja kuva-ai
neiston hankkimiseen. Pian on monessa tapauksessa myö
häistä saada vanhaa tietoutta vanhuksia haastattelemalla 
tai kuvaamalla uuden tieltä väistyviä arvokkaita kohteita. 
Kaikkea uudistetaan niin valtavalla voimalla, että aitoa al
kuperäistä virtolaisuutta emme näe kohta kuin museoissa 
ja kuvissa.

Toimituskunta toivoo hyvä lukija sinun tukeasi lehden il
mestymiseksi ja edelleen kehittämiseksi ja samalla toivottaa 
kaikille ilmoittajillensa ja avustajillensa sekä lukijoillensa 
hyvää joulua ja parempaa uutta vuotta.

Virtain Joulun toimituskunta

VIRTAIN JOULU 
1975

KUSTANTAJA Virtain Opettajayhdistys — Virtain 
Seura

TOIMITUS Heikki Heikkilä päätoimittaja, Arja
Vesterinen toimitussihteeri, Raili Ikola 
taloudenhoitaja, Rauha Laulaja, Antti 
Sipilä, Anja Ylä-Soini, Ritva Ylä-Soini

KANSI
18. vuosikerta

Virtain kirkon tapuli
Kuva Juntusen Valokuvausliike
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Maamme on tällä hetkellä kaikkein pahimmassa taloudelli
sessa kriisitilanteessa sotien jälkeen ja lamaa näyttää jatkuvan 
vielä varovaisestikin arvioiden lähes vuoden. Valtiovallan ja 
kuntien keskusjärjestöjen välillä solmitun taloudellisia kysy
myksiä koskevan sopimuksen mukaan täytyy myös julkista me
notaloutta jarruttaa eikä näinollen läheskään kaikkia välttä
mättömiä tarpeita pystytä tyydyttämään. Lähinnä valtiovallan 
toimenpiteistä johtuen rajoitetaan palvelusten lisäämiseen täh
tääviä toimenpiteitä. Inflatoorinen kehitys on lisännyt kuntien 
äyrimääriä ja näin tullee käymään vielä ensivuodenkin aikana 
varsinkin, kun palkkataso tämän vuoden aikana on tuntuvasti 
noussut. Kuntien vaikeudet taloutensa ylläpitämisessä lienevät
kin vasta edessä päin, sillä työllisyystilanne näyttää uhkaavasti 
heikkenevän ja kuntien luotonsaantia on rajoitettu erittäin voi
makkaasti.

Virroilla on työllisyys pysynyt suhteellisen hyvänä ja varsin
kin huonerakennustoiminta on jatkunut erittäin vilkkaana. Hy
vissä ajoin ensi vuoden aikana valmistuu uusi terveyskeskus, jo
ten palvelut niiltä osin paranevat oleellisesti, joskin on odotet
tavissa, ettei kaikkia sinne tarvittavia uusia virkoja saadakaan 
perustetuksi. — Tiekysymyksetkin alkavat saada lopullista 
muotoaan. Syyslukukauden alussa koulumuotomme muuttui pe
ruskouluksi ja näyttää mahdolliselta, että sen kipeästi tarvitse
mat lisätilat saadaan rakennetuksi aivan lähivuosien aikana. 
Vanhuksien hoitopaikkatilanne ehken eräitä parannuksia lu
kuunottamatta pysynee yhtä vaikeana vielä toistaiseksi ja olisi
kin jo aika odottaa valtiovallan pikaisia toimenpiteitä asianti
lan korjaamiseksi, uuden sosiaalihuollon hallintolain hyväksy
mistä ja myös sen hallintoalan saattamiseksi valtiovallan pii
riin.

Pysyväisluontoiset työpaikat ovat myös tämän vuoden aikana 
jonkinverran lisääntyneet ja eräät suunnitelmat odottavat to
teutumistaan. On syytä vielä todeta, että kuluneen vuoden äy
rimäärässä oli myös reaalista kasvua.

Alkavan vuoden aikana tulee taloudessamme ilmenemään vai
keuksia, mutta kokonaisuutta ajatellen voimme luottavaisin 
mielin suunnata katseemme uuteen, toivottavasti entistä pa
rempaan uuteen vuoteen.

Toivotan rauhallista joulua kaikille kauppalan asukkaille se
kä onnea pian alkavalle uudelle vuodelle.

~
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★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Ihmisillä hyvä tahto

Muodonvaihdos eli metamorfoosi on eläinopista tuttu asia. Selvimpänä se 
esiintyy hyönteisillä. Munitusta munasta tule aikanaan toukka, sitten kotelo, 
josta lopulta kuoriutuu uusi aikuinen yksilö. Tässä Jumalan suunnittelemassa 
tapahtumassa olisi jo sisänsä suunnattomasti ihmeteltävää.

Vertauskuvallisesta muodonvaihdoksesta on kysymys silloin, kun tavallisesta ar- 
ki-ihmisestä tulee ainakin vähäksi aikaa joulu-ihminen.

Meistä tulee joulun aikana lapsenomaisia. Vanhakin nuortuu kuin lapsi leik
kimään. Meistä tulee myös toisten parasta ajattelevia, jopa niin että ajattelem- 
me enemmän muita kuin itseämme. Tästä muutoksesta voimme vilpittömästi 
iloita. Kekseliäisyys, kätevyys, pyrkimys kauneuteen lahjojen ostamisessa ja val
mistamisessa sekä kodin juhlistamisessa ovat tämän muodonvaihdoksen parhai
ta puolia. Meillä on hyvä tahto ihmisten kesken.

Jouluihmisen mieli perustuu pohjimmaltaan kristinuskon keskeisimpään asi
aan, Jumalan isälliseen ja säälivään rakkauteen ihmislapsiaan kohtaan. Ajatte
lematta ja tietämättäkin monet noudattavat jouluisin kristityn elämäntapaa, jo
ka voidaan ilmaista sanoin: Kristuksen meille osoittama hyvyys vaatii meitä 
hyvyyteen muita ihmisiä ja ennen kaikkea läheisiä kohtaan. Vielä parempi on, 
jos ja kun nämä hyvät pyrkimyksemme ovat meille tietoisia yrityksiä kiittää 
taivaallista Isää omasta elämästämme, työstä, toimeentulosta ja onnesta.

Hyönteisten muodonmuutos tapahtuu yleensä ainoastaan yhteen suuntaan, 
kohti kehittyneempiä olomuotoja. Jouluihminen sitä vastoin ei valitettavasti ole 
pysyvä, vaan paluu arkeen voi olla hyvinkin nopea. Tällöin meidän on entistä 
kiinteämmin ja tarkemmin pitäydyttävä jouluevankeliumin oikeassa sanassa: ih
misille hyvä tahto, nimittäin Jumalalla meitä kohtaan. Kun tämä totuus kai
kessa laajuudessaan ja syvyydessään tajutaan, seurauksena on myös ihmisillä 
hyvä tahto, toisiaan kohtaan.

Hyvän tahtomme osoittamisessa meidän pitäisi ilmeisesti pyrkiä joulujuhlan 
ja lahjojen yksinkertaisuuteen. Itse suunnitellut ja mikäli mahdollista, myös it
se tehdyt lahjat ovat parhaita. Niihin sisältyy antajan ja saajan aitoa hyvää 
mieltä ilman ahdistusta kuukausien vähittäismaksuista. Monet sinänsä hyödylli
set käyttötavarat voidaan edullisemminkin hankkia muulloin. Todellinen ja si
säisin lahjan tarkoitus voi olla yhtä hyvin kauniissa paketoinnissa ja siihen liit
tyvissä ajatuksissa kuin kalliissa sisällössä. Kallisarvoisin ja tarpeellisin lahja 
monelle nuorelle ja varsinkin vanhalle ihmiselle on läheisyyden, rakkauden ja 
huomaavaisuuden tunne, joka syntyy ennen kaikkea henkilökohtaisesta kohtaa
misesta pienellä joulutervehdyskäynnillä. Meissä oleva jouluihminen toimii oi
kein silloin kun hän valmistaa omassa kodissa oleville juhlahetken ja käy vie
mässä hyvän joulun tervehdyksen naapurillekin.

Tämän kaiken lähtökohtana on Jumalan oma muodonvaihdos: Jumala tuli 
ihmiseksi keskellemme.

Juhani Leppänen

+ + + + + + + + + ★ + + + + + ★ + + + + + + + + + + +

******************************************
****
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T
Professori 
Matti Jalava
s. 10.1. 1893, k. 24. 7.1975

Raamatunlauseen ”ja Hän näytti minulle elämän ved 
virran” saattamana siunattiin elokuun ensimmäisenä päiv 
nä Virtain kirkkomaahan Matti Jalava. Hänen elämän; 
virta oli päättynyt.

Matti Jalava syntyi Virroilla rakennusmestari ja maanvil
jelijä Antti Robert Jalavan ja Aina Sofia o.s. Tömqvistin 
perheeseen. Heiltä hän sai suvun perintönä pitkäikäisyyden 
ja terveyden. Lapsuus ja nuoruusvuodet kuluivat Herrasky- 
län Saarlassa. Muistot sieltä jäivät lähtemättöminä hänen 
mieleensä. Siellä hän oppi tekemään myös ruumiillista työ
tä. Hänellä oli tapa sanoa: Työnteko ei oo kettään tappa
nut. Työnteko on parasta kuntoutusta. Ei tullut vapaa-ajan 
ongelmia. Pappilan pojat vain tahtoivat harmittaa, kun nä
mä hyppivät korkeutta ja heidän Saarlan poikien piti tehdä 
työtä.

Matti Jalavan elämän veden virran tie vei hänet maail
malle. Opintie alkoi lyseosta Oulussa ja Tampereella ja jat
kui kauppakorkeakoulussa ja yliopistossa Helsingissä. Vä
liin mahtui sillin punnitsemista kauppakorkeakoulun har
joitteluksi V. Salmisen kaupassa Virroilla, pitkiä opinto- ja 
työmatkoja eri puolelle Eurooppaa ja Amerikkaa. Tehtävät 
vaihtuivat elinkeinoelämän palveluksesta takaisin yliopis
toon opettajaksi ja vihdoin v. 1960 hyvin ansaitulle eläk
keelle. Kaikkina näinä vuosina hän säilytti kiinteät yhtey
det kotiseutuunsa. Ei voinut olla sattuma, että hänen hau
dallaan laulettiin: ”Sen suven suloisuutta mä milloin muis
telen...” Emme voi sanoa, että olisi ollut vain yksi kesä, , jo
hon muistot palasivat. Mutta sen voimme sanoa, että ne ke
sät, joiden suloisuus oli jäänyt syvästi mieleen, oli vietetty 
Virtain vesien rannoilla. Vuosia hänellä oli kesäpaikkansa 
Tanssinsaaressa ja myöhemmin Lepolahdessa. Niissä hän

saattoi keskittyä harrastuksiinsa, ihailla luontoa ja kalas
taa.

Matti Jalava oli valoisa, huumorintajuinen luonne, sietä
en huumoria myös itsestään. Vaikka hän oli maailmankier- 
täjä, niin pohjimmaltaan hän oli kodin ihminen, ujo maa
laispoika.

Vuonna 1965 Matti Jalava muutti Virroille. Eläkeläisenä- 
kään hän ei täällä jäänyt toimettomaksi. Lukemattomat oli
vat hänen harrastuksensa ja erilaiset käsitöittensä tulokset: 
veistettyä, kudottua, taottua. Hän osallistui Virtain Rota
ryklubin toimintaan ja oli hyvin pitkäaikainen Virtain Seu
ran johtokunnan jäsen. Matti Jalava oli tuottelias kirjoitta
ja. Ammatillisten, metsätieteellisten, julkaisujen ohella hän 
kirjoitti useita ansiokkaita kirjoituksia kotiseudun aiheista. 
"Ammattikirjoittajan” taidolla, asianharrastajan innolla ja 
tiedemiehen perusteellisuudella hän kirjoitti myös Virtain 
Jouluun: mm. sotalaivastosta Näsijärven vesistössä, entisai
kojen käsityöammattilaisista ja isoisästään pastori Törnq- 
vististä. Merkittävä oli hänen panoksensa Virtain Opiston 
toiminnassa eläkevuosinaan. Paljon opisto antoi hänelle it
selleenkin. Monet harrastustaidoistaan hän oppi opiston 
kursseilla. Monta luentoa hän ehti pitää milloin mistäkin 
aiheesta eri puolilla pitäjää. Jotain ainutlaatuista oli siinä, 
että etäällä yliopistoista virtalaisilla oli syrjäkyliään myöten 
mahdollisuus kuulla tämän professoritason miehen esitel
möivän myös erikoisalastaan — metsäteknologiasta.

Monipuolinen oli tiedoiltaan ja taidoiltaan tämä nyt pois 
mennyt virtalainen. Matti Jalavaa tekisi mieli verrata män
tyyn: sitkeä kuin suomalainen mänty. Hänen väitöskirjansa 
oli käsitellyt suomalaisen männyn lujuusominaisuuksia. 
Hänen honka-arkkuaan koristi Virtain kirkossa kaksi koti- 
metsän mäntyä.
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Rauha Jytilä
s. 22. 6. 1892 + 18. 11. 1974

Martta Kulmala
s. 20. 9. 1899 + 25. 7. 1975

Ajan kiertokulku on kuluneen vuoden aikana korjannut 
joukostamme kaksi virtolaisen kouluelämän edustajaa. 
Kaksi opettajaa, jotka elämäntyöllään ovat tehneet Virtain 
kouluhistoriaa. Kaksi henkisesti rikasta ihmistä, jotka opet- 
tajatyönsä ohella antoivat kyläkuntiensa harrastus- ja kult
tuuritoimintoihin voimakkaan panoksensa. Kaksi äitiä, joi
den kasvatustyö ja henkinen perintö elää.

Sisarukset Rauha Jytilä ja Martta Kulmala syntyivät 
Muuramen pitäjän Rannan kylässä olevassa torpassa, joka 
myöhemmin itsenäistyi. Kotipaikka oli Kivelä, pinta-alal
taan 30 ha. Kivisten peltojen pinta-ala oli alle 5 ha. Van
hemmat Ida ja Vihtori Matilainen tekivät torpan töiden 
ohella myös torikauppaa. Torilla käytiin 1—2 kertaa viikos
sa ja maataloustuotteiden lisäksi myytiin myös käsitöitä. 
Myytävät tavarat kuljetettiin Jyväskylään hevosella ja sisa-

★ ★

Rauha Jytilä (os. Matilainen) valmistui opettajaksi Jyväs
kylän seminaarista keväällä 1914. Väliaikaiset opettajan- 
paikat Korpilahdella ja Hollolassa kestivät vain lukuvuoden 
kummassakin. Vuonna 1916 silloinen 24-vuotias opettaja- 
neitonen tuli Vaskuun opettajaksi. Koulu toimi Mäkelän 
tuvassa, väliaikaisia opettajia oli jo ollut useampia. Oppi
laat olivat hyvin eri-ikäisiä, joka tuotti omat vaikeutensa 
opetuksen suunnittelussa. Vakinaisen opettajan saanti an
toi vauhtia myös koulurakennuksen suunnittelulle, joskin 
koulun sijainnista oltiin pitkään erimieltä.

Opettajan saapuessa paikkakunnalle elettiin koko maas
sa hyvin levotonta aikaa. Poikkeukselliset olot heijastuivat 
luonnollisesti koulutoimintaankin, eivätkä suinkaan teh
neet opettajan työtä helpommaksi.

rukset osallistuivat myös näihin tehtäviin sekä opiskeluai
koina että sitä ennen. Opiskelu rahoitettiin pääasiassa 
tuotteiden myynnistä saaduilla tuloilla. Opintolainat oli 
tunnettuja jo tuohon aikaan. Ero oli vain siinä, että lainaa 
ei otettu pankista, vaan sukulaisilta. Molemmat saivat lai
naa tätinsä mieheltä Otto Kilpiseltä. Tässä yhteydessä mai
nittakoon, että viimeinen maksuerä Martta Kulmalan opin
tolainasta kävi Aapo Kulmala suorittamassa, ajaen polku
pyörällä Virroilta Jyväskylään.

Kivelästä Jyväskylään oli matkaa vajaat 20 km, joten si
sarukset joutuivat asumaan koulukaupungissaan vuokralla. 
Viikonloppuisin käytiin kotona evästä hakemassa ja autta
massa kotitöissä. Matka tehtiin tavallisesti kävellen. Joskus 
oli onnea päästä kyytiin jonkun naapurin tai tuttavan rat
taille.

★

Harrastustoiminta tuli opettajan myötä kyläkuvaan. Pe
rustettiin sekakuoro yhdistämään laulun harrastajia. Sa
malla vietiin eteenpäin kylän kouluasiaa. Monen koulu
laisen eväspussi oli puutteesta tyhjillään. Kouluruokailua ei 
silloin vielä tunnettu. Harjoiteltiin ohjelmia, pidettiin ilta
mia, joiden tuotolla hankittiin varoja koululaisten ruokai
luun. Opettaja tutustui oppilaansa kotioloihin. Tästä 
muodostui yhteistyö ja monen oppilaansa vaiheita Rauha 
Jytilä seurasi kouluvuosien jälkeenkin.

Vaskuun kylän harrastusjoukosta hän löysi aviopuolison
sa Vihtori Jytilän ja vuosien mittaan kasvoi oma suuri lapsi- 
joukko ympärille. Tuon ajan asunnot eivät tarjonneet liikaa 
mukavuuksia. Vesi oli kannettava, lämmitys hoidettava. 
Kun työ koulussa päättyi, olivat kotityöt odottamassa. Kou-
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lupäiväkin oli melko pitkä viisi—kuusi tuntia ja lisäksi kah
tena päivänä viikossa jatkokoulua. Oli lainakirjastonhoitoa, 
laulukuorontoiminnot ja muut yhteiset harrastukset.

Opettajan työtä jatkui aina vuoteen 1959, eli 43 vuotta 
Vaskuun koulupiirissä. Rauha Jytilällä oli aikaa ja terveyttä 
nauttia myös eläkevuosien suomasta vapaudesta. Täällä, 
jossa hän pitkän ja ansiokkaan elämäntyönsä oli tehnyt, 
hän viihtyi viimeiseen saakka, kyläkuntalaistensa kunnioit
tamana.

Op. Martta Kulmalan sijoittuminen Virroille opettajan 
työhön oli melko varmasti saanut vaikutteita ikävuosissa 
seitsemän vuotta vanhemman Rauha-sisaren tänne tulosta. 
Opettajaksi valmistuttuaan Jyväskylän seminaarista 1923 
silloinen 24-vuotias Martta Matilainen valitsi Keihääntaus- 
tan koulupiirin opettajan paikan elämänsä ensimmäiseksi 
virkapaikaksi. Valinta oli oikeaan osunut, vaihtoa ei välillä 
tapahtunut. Yhtämittaisesti jatkui opettajan työ neljäkym
mentä vuotta. Vuonna 1962 Martta Kulmala jäi eläkkeelle.

Supistettu Keihääntaustan koulu oli perustettu vuonna 
1922. Sitä ennen oli kiertokoulu, jota Mimmi Keskinen piti 
6 viikkoa kerrallaan kierrellen taloissa. Keihään koulu toi
mi ensimmäiset 4 vuotta Kulmalan talossa ja siirtyi sittem
min Kulmalan tilasta ostetulle tontille rakennettuun koulu
taloon.

Tampereelta laivalla Keihääntaustaan opettajaksi saapu
nutta Martta Matilaista oli Hintalan laivalaiturilla vastassa 
Lauri Kulmala hevosineen. Tieolot olivat silloin alkeelliset, 
Keihään kylä lähes tiettömän taipaleen takana. Pihtisalmen 
ja Siltasalmen siltoja ei vielä ollut. Kärrytiet ja polut yhdis

tivät taloja. Kuru—Vaskivesi tielle kuljettiin Kautun— 
Kauppilan kautta. Talvella jäätiet lyhensivät matkoja, ke
sällä ylitettiin matkanteossa vesireittejä veneillä.

Lauri Kulmalan hakumatka laivarannasta Keihääntaus
taan oli merkityksellinen koko kyläkunnalle. Siinä matkan 
varrella kyytimies esitteli maisemia ja tulevan koulun paik
kaa nuorelle, mustapalmikkoiselle opettajattarelle. Kuinka 
sattuikaan kompastui nuori opettaja maisemia tarkastelles
saan Kaitajärven talon kohdalla tien puunjuuriin. Talon 
pikkupojat, jotka jännittyneinä olivat seuraamassa opetta
jan kylään saapumista, juoksivat sisälle ja huusivat ”nyt si
tä opettajaa viedään ja nyt se kaatui”. Tästä oli Kaitajärven 
emäntä saanut aiheen ennustaa: "tänne se jää loppuelä- 
mäkseen”.

Ennustus kävi toteen. Martta Matilainen tuli jäädäkseen. 
Kohta ensivuosina löytyi Keihääntaustan nuorisojoukosta 
aviopuolisoksi Aapo Kulmala. Nuoria oli siihen aikaan ta
loissa paljon, perheet olivat suuria. Kokoonnuttiin yhteen. 
Nuoresta, musikaalisesta opettajasta tuli kyläkunnan har
rastuksien keskipiste. Harrastettiin kaikenlaista toimintaa, 
mutta kuorotoiminta nousi vähitellen kaiken kokoajaksi. 
Koululle kokoontuminen oli viikon tapahtumista tärkein. 
Täällä päätettiin lähes kaikista kyläkunnan toiminnoista ja 
samalla laulettiin. Keihään kuoro sai lukea Martta Kulma
lan johtajakseen lähes 50 vuotta. Vastaavanlaista harrastus- 
työn panosta joudutaan varmasti pitkään hakemaan virto- 
laisesta kulttuurityöstä.

Sydänkesän parhaimmassa saatossa Martta Kulmala siir
tyi pois. Keihään kuoro saattoi sävelillään rakastamansa 
johtajan paljosta kiittäen kotiseudun kirkkomaahan.

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta

VIRTAIN SÄÄSTÖPANKKI
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Virtain Seuralle lahjoitettu Rajalahti.

YRJÖ VASAMA

Kotiseututyö ja nuoriso
Perinteet — nykyisyyden perusta. Siinä on ytimekkäästi 

lausuttuna kotiseututyön, niin varhemman kuin tämänhet- 
kisenkin sisältö. Sen mukaisesti perinteelliset arvot, luon
non luoma maisema, esipolvien henkinen perintö, omalei
maisen entiselämän aineelliset piirteet luovat lähtökohdan 
tämän päivän monimuotoiselle, kehitettävälle ja kehittyväl
le paikkakuntakulttuurille. Tällä saralla toimii osatekijänä 
juuri kotiseututyö, sen aktiivinen, monituhantinen kanta- 
joukkko.

Mutta mikä on nuorison osuus kotiseututyössä? Yleisenä 
toteamuksena on vaikutelma ja tuntu siitä, että on aivan 
luonnollista nuorison mukana olo työssä, joka eri piirteil
tään koskettaa omaa kotiseutua ja joka on luonteeltaan 
lähtökohtia luovaa sille kehitykselle ja tulevien päivien koti
seudulle, jonka viihtyvyys, edistyneisyys, kunnallinen ja seu
rakunnallinen vastuu on hetken kuluttua juuri heidän, ny
kyisten nuorten. Näin ollen johdonmukaisesti ajatellen ei 
voi olettaa kahdenlaista ryhmää, vanhemmat ja nuoriso, 
joilla ei olisi yhteishenkistä työtä kotiseudun hyväksi. On 
vain virtolaisia, jotka yhteistä tavoittaen löytävät yhteisen 
työkentän kotiseutunsa tämän päivän tehtävissä ja tulevai

suuden suunnitelmissa. Tehtävien hoitamiseen ja vastuun 
kantamiseen on valmistauduttava. Se kuuluu nuorisolle.

Onko nykyaikaisessa kotiseututyössä sellaisia aloja ja 
alueita, jotka nuorisoa erityisesti kiinnostavat ja jotka sille 
hyvin sopivat? Jos me tunnustamme muutaman periaatteel
lisen ajatuksen yhä tänäkin päivänä todellisuudeksi ja sa
malla kelvolliseksi ohjenuoraksi, niin uskon löytyvän moni
akin kiintoisia ja nuorten kannalta mielekkäitä tehtäviä. 
Nämä varmaan tutuksi tulleet teesit ovat: 1) entispolvet ei
vät koskaan ole kokonaan kuolleet, sillä meidän olemuk
semme on kutoutunut niiden olemuksesta, 2) joka ei entistä 
ymmärrä eikä tunnusta, hän ei pysty uutta luomaan, 3) 
kunnioita isääsi ja äitiäsi, että menestyisit.

Kun tästä lähdetään, mieleen tulee kuin tahtomatta pa
neutuminen omaan perhepiiriin, oman suvun vaiheisiin. 
Sen voi alkaa aivan kotoa kyselemällä ja edelleen kyselyn 
piiriä laajentamalla ja sitten asiakirjoihin nojaamalla. Tie
don karttuminen lisää innostusta ja uteliaisuutta. Erityises
ti suvun päälinjan seuraaminen on verrattain helppoakin, 
ja sieltä saattaa nousta esiin sekä yllättävää että hämmäs
tyttävääkin. Suvun kulkuteitä seuraten voi — pikku esimer-
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Ylä-Tulijoen tupa "terveystalona" talvisodan päivinä.

kin ottaaksemme — tavata sen Matin tai Liisan, joka on 
jättänyt perinnöksi nimensä suvussa jatkuvasti seuraavaksi 
tai sen henkilön, jonka perintöä on yksilön komea ulko
muoto tai suuret henkiset lahjat. Tämä keräily, tutkimus, 
on yksilöllistä työtä, ja oman taustamme tuntemus juuri 
omaa omaisuuttamme. Siinä yhteydessä joutuu tutustu
maan entiselämän eri puoliin ja piirteisiin laajemmaltikin, 
joten tutkimuksen anti tässäkin mielessä saattaa tulla hy
vinkin rikkaaksi ja monipuoliseksi myös paikkkakunnallis- 
ta kehitystä ja kulttuuria ajatellen. Entinen elämäntapa, 
merkittävät tapahtumat ja kotoiset periaatteet saattavat 
nousta väkevinä, velvoittavinakin esiin.

Varhemmin on todettu, että elämisympäristömme jatku
vasti muuttuu ja sitä muutetaan, joskus jopa rajusti ja sää- 
limättäkin. Siksipä ryhmätyönä voisi esim. erinomaisen hy
vin hahmotella karttaluonnoksen kotikylästämme sellaisena 
kuin se oli 20 — 50 vuotta sitten kaikkine rakennuksineen, 
teineen, aitoineen, peltoineen. Ja sitten vastaava kuva tä
män päivän tilanteesta. Näin näkyvä kehitys voisi käydä 
vaikkapa jonkinlaisesta ennusteestakin eteenpäin ajatellen. 
Joka tapauksessa meillä olisi mielenkiintoinen kuva sellai
sesta, mikä koskaan ei palaa. Tilannetta seurattaisiin jatku
vasti uusin piirroksin, niin että oltaisiin ajan tasalla.

Joku piirustustaitoinen voisi — toisten apua työn toteut
tamisessa käyttäen — luoda viehättävän ja arvokkaan albu
min kotiseudun vanhimmista rakennuksista ja myös niistä, 
joita uhkaa tuho. Tämäkään työ ei jäisi vain kerran tehdyk
si, vaan tapahtuvat muutokset olisi kiilattava ajan tasalle. 
Tietysti voidaan tehtävä hoitaa valokuvatenkin, mutta elä
vän käden jälki antaa todella merkittävän arvon työlle. Yh
tenäinen kuvasarja, joko piirtäen tai valokuvaten tehty — 
on mittaamattoman arvokas ja sen arvo nousee jatkuvasti 
ajan kulun mukana.

Vaikka Virroilla on kiitettävästi toimitettu paikannimien 
talteenottoa yksityisten kerääjien toimesta, n. 10.000 nimeä, 
Helsingin yliopiston antamien tietojen mukaan, lähinnä 
länsi- ja luoteisosa on vielä hoitamatta. Siinä olisi työmaa
ta, mutta muullakin alueella keräys on tarpeen, koska uu
sia nimiä syntyy monistakin syistä. — Paikannimien keruu 
sopii erittäin hyvin nuorille, ja se käy niin yksin kuin ryh
mässäkin. Tietyn alueen voisi jakaa niin, että joku keräisi 
kaikki veteen ja vesistöihin liittyvät, toinen asumiseen ja vil
jelyksiin liittyvät ja kolmas metsään ja yleensä luontoon liit
tyvät. Kun työ tehdään voimassa olevien nimenkeräysohjei-

den mukaisesti, mukaan tulisivat jälleen kerran ja inventoi
duiksi oman kotiseudun merkittävyydet.

Talkoot on vanha ja hyvä koeteltu yhteisön piiriin kuulu
va tapa. Paitsi että se on kunnioittamisen arvoinen tapa, se 
on yhä edelleen käyttökelpoinen menettely. Se sopii niin 
vanhempien kuin nuortenkin tavaksi. Ajatellaanpa vain 
näin kevään tullen paikkojen kuntoon panoa. Nuorten tal
koovoimin saataisiin näköala-, nähtävyys- ja matkailulliset 
kohteet ympäristöineen kuin rysäyksessä kuntoon ja sitten 
kesän kuluessa toistettaisiin talkoorynnäkkö silloin tällöin. 
Vanha tapa, iloinen mieli, nuoret ihmiset, eikö siinä olisi 
viehättävyyttä, ja kun vielä kaiken lopuksi laulettaisiin ja 
leikittäisiin ja tanhuttaisiin, eiköhän koko talkootyö tuntui
si varsin mielekkäältä. Talkootöiden kohteina voisivat olla 
myös hautausmaa, julkiset paikat, kioskien ympäristö, pol
kureittien huolto, apuatarvitsevat yksinäiset vanhukset ja 
invalidit. Työn laatu riippuu tietenkin siitä, missä ja kenen 
hyväksi se tapahtuu. Kaikki tämä olisi sekä kotiseututyötä 
että sosiaalista toimintaa.

Vapaaehtoinen opas- ja opastuspalvelu esim. laivaran
nassa loisi vieraalle kotoisen tunnun siitä, että hän on terve
tullut ja että paikkakunta haluaa tämän osoittaa. Saman
lainen apu museolla tai jossakin muussa kohteessa on pai
kallaan. Ja nimenomaan matkailijoita ajatellen nuorisolla 
olisi näissäkin tapauksissa sekä mahdollisuus että kiitolli
nen tehtävä antaa kotiseudustaan viihtyvyyttä ja palvelualt
tiutta edustava kuva.

Vuodessa on varsinkin kaksi merkkipäivää, joiden tilai
suuksien järjestämisessä voidaan nojata entistä suurem
paan nuorten apuun. Toinen on äitienpäivä, jonka tilai
suuksista eivät saisi myöskään iloinen mieli ja sydämellinen 
kepeyskään puuttua, vaikka juhlan kokonaissävy onkin 
harrasilmeinen. Juhlahan on sekä kiitollisuuden että ilon 
juhla. Juuri nuoret voisivat luoda tämän iloisen ilmeen.

Itsenäisyyspäivä on meidän suurin kansallinen juhlapäi
vämme. Sen viettämiseen on saatava kaikki kotiseutumme 
asukkaat lapsista vanhuksiin saakka. Tämän päivän juh
lien järjestämisessä ja läpi viemisessä olisi nuorille annetta
va merkittävä osuus.

Nuorisoa olisi kannustettava luovaan toimintaan, kirjoit
tamiseen, kuvataiteisiin, musiikkiin, näytelmiin niiden kir
joittajina ja esiintyjinä, suulliseen esitystaitoon, järjestöelä- 

Jatkuu sivulla 13

Ala-Liedepohjan luttirakennus, rakennettu v. 1794.
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LIISA SAIKKONEN

Virtain seuran kuulumisia
Vuorovuosin Virtain Päivän kanssa vietetty "vanhan 

kulttuurin juhla” pidettiin Kauppaoppilaitoksella huhti
kuun 27 pnä. Juhlapuhujana oli sos.neuvos Yrjö Vasama. 
Tarjoilusta huolehtivat Virtain Karjalaiset ry.

Ohjelmassa esiintyivät mm.

’ 'Katajanmarjat ’ Keihään kuoro, johtaa opettaja Kaino Uusitalo.

Kitusen museo oli avoinna kesällä. Vastaavana retkeily- 
maja-museoemäntänä toimi Pirjo Antola.

Rouva Aune Kankaanpää kutoi ja lahjoitti Virtain Seu
ralle poppanan, joka arvottiin. Museolla myytyjen arpojen 
joukosta onni suosi numeroa 254, jonka oli ostanut Johan
na Sipilä.

Heinäkuussa pidettiin kauppalanjohtajan virkahuoneessa 
neuvottelukokous kuvateoksen aikaansaamiseksi Virtain 
kauppalasta. Aloitteen tekijänä oli Virtain Seura, jota vali
tussa toimikunnassa edustaa Sauli Perälä ja Antti Sipilä.

Virtolaista kotiseutuväkeä valtakunnallisilla kotiseutupäi
villä Hämeenlinnassa 2. 8. -75.

Lahjaksi sopivia Virtain pukuun puettuja tyttö- ja poika- 
nukkeja saatavana Säästöpankista 25:—/kpl.

Virtolainen kultaseppä Pentti Latvala on valmistanut nyt 
saatavana olevat Virtain korut, joissa uutuutena myöskin 
sormus. Koruja myydään Säästöpankissa.

Kansallispukuasioissa voi kääntyä edelleen Hämeen-Sa- 
takunnan kotiteollisuusyhdistyksen Virtain neuvonta-ase
man puoleen puh. 55817.
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Virtain Työväenyhdistys 70-vuotias
YHDISTYKSEN HISTORIIKISTA KOONNUT ARJA VESTERINEN

Elettiin suurlakon aikoja vuonna 1905. Koko maassa oli 
työläisten talonpoikien ja edistysmielisen sivistyneistön kes
kuudessa alkanut levitä uusi, innostava aate työtä tekevän 
väestön yhteenkuuluvuudesta. Tampereella pidettiin suuri 
kansalaiskokous, josta tuli tietoja Virroillekin. Oma merkit
tävä osuutensa aatteen leviämiselle oli siinä, että tällöin ra
kennettiin Herraskosken kanavaa. Muualta rakennustyö
maalle tulleet ja jo aikaisemmin järjestötoiminnassa olleet 
miehet saivat virtolaiset harkitsemaan oman yhdistyksen 
perustamista. Kun virtolaiset viikonloppuisin palasivat ko
teihinsa pitäjän eri puolille, levisi tieto syrjäisemmillekin 
kulmille.

Vuoden loppupuolella, marraskuun 12. päivänä valittiin 
komitea valmistelemaan perustavaa kokousta ja yhdistyk
sen sääntöjä. Komitean jäsenet olivat: Santeri Puukkola 
(Puukkoniemi), Vihtori Lehtinen, Matti Seviin, Erland Nii
ninen, Santeri Kallio, Kustaa Seppä ja Juho Ahlqvist.

Jo viikon päästä toimikunnan valitsemisesta 19. päivänä 
marraskuuta 1905 pidettiin Virtain Työväenyhdistyksen pe
rustava kokous. Kokouspaikka oli Puukkolan torppa ja pu
heenjohtajana toimi torpan isäntä Santeri Puukkola.

Työväenyhdistyksen torvisoittokunta perustettiin 1910-luvulla. 
Luokkasodan jälkeen se saatiin uudelleen toimimaan 1920. Tällöin 
johtajana toimi leipurimestari Jussi Nieminen (edessä vasemmalla). 
Muut kuvassa olevat: Aati, Hannu, Paavo, Armas ja Pauli Vihriä- 
lä, Kaappo Palanne ja Viljo Mäkinen.

Perustavassa kokouksessa päätettiin liittyä sosialidemok
raattiseen puolueeseen ja Suomen Työläisliittoon. Vielä sa
mana vuonna perustettiin Asuntaan ja Lahdenkylään ala
osastot. Yhdistyksen piirissä toimi puhuja- ja agitaatioker- 
ho. Nuorisoseuran kanssa oltiin perustamassa lukutupaa. 
Jäsenmäärä oli vuoden lopulla 101.

Yhdistyksen kokouksia pidettiin aluksi Puukkolan tor
passa ja nuorisoseurantalolla. Pian huomattiin kuitenkin 
oman toimitalon tarve, etenkin sen jälkeen, kun nuorisoseu
ra ei enää ollut halukas vuokraamaan taloaan. Noin vuosi 
yhdistyksen perustamisen jälkeen ryhdyttiin toimiin: alet
tiin peruskiven otto Marttisen maalta. Tehtiin 21 työpäi
vää, päivältä maksettiin 3 markkaa.

Kalettoman Sotilaspuustellilta saatiin tontti ja Virtain

Näytelmätoiminta kuului oleellisena osana yhdityksen toimintaan. 
Näytelmää Kolme kisälliä näyteltiin 1925 koko talvikausi. Kuvassa 
ohjaaja-näyttelijä Väinö ValJenius sekä Martti Tanhuanpää ja 
Pauli Vihriälä.

Säästöpankilta 1500 mk:n laina. Huomattava osa rahoitus
ta hoidettiin järjestetyillä juhlilla. Ensimmäinen omalla ta
lolla pidetty arpajaisjuhla tuotti talon kassaan puhtaana 
1058 mk 82 p. Suuri osa työstä tehtiin talkoovoimin. Oman 
talon vihkiäiset pidettiin 29. syyskuuta 1907.

Työväenyhdistyksen päätarkoitus ei kuitenkaan ollut ta
lon rakentaminen ja juhlien järjestäminen. Näitä tärkeäm
mäksi koettiin kunnallisiin ja yhteiskunnallisiin asioihin 
vaikuttaminen. Ensimmäinen kunnallistoimikunta valittiin 
21. 10. 1906. Tähän toimikuntaan kuuluivat: Santeri Puuk
kola, D. Koponen, J. Kalliolinna, A. Leinonen, J. Mänty
nen, J. Viberg, J. Ahlgvist, S. Kallio, J. Starckman, E. Nii
ninen, H. Luomanen, S. Risula, Hilma Koivulahti, Aino 
Polviander, K. Salin ja A. Aalto.

Yhdistyksen toiminta jatkui alkaneita uomiaan myöten 
kunnes tultiin vuoteen 1917. Uusi suurlakko, itsenäisyysju
listus ja tapahtumat Venäjällä nostivat virtolaisenkin työ- 
läiskansan mieliin innostavan odotuksenomaisia tunteita.

Mutta vuoden 1918 tuoma luokkasodassa kärsitty tappio 
pakotti työväestön tilanteen uudelleen arviointiin. Virtain 
Työväenyhdistyksen jäsenistä parisen kymmentä oli kuol
lut, monia oli Tammisaaren vankileirillä. Myös yhdistyksen 
talo oli voittajien hallussa.

Kuitenkin jo tammikuussa 1919 kokoonnuttiin Risulan 
taloon uutta työtä järjestelemään. Puheenjohtajaksi valittiin 
Sameli Risula. Hän toimi Juho Kalliolinnan kanssa niin, et
tä jo maaliskuussa päästiin kokoontumaan omaan taloon.

Yhdistyksellä alkoi erittäin vilkas toiminnan kausi. Teh
tiin työtä kunnallisvaalien hyväksi, kerättiin varoja vanki
loissa olevien perheille. Herätettiin uudelleen henkiin torvi
soittokunta ja näytelmätoiminta.

Toinen vaikea kausi yhdistyksen toiminnassa oli 30-luku. 
Punainen lippu julistettiin pannaan ja työväentalon ovet 
saivat taas kahleet muutamaksi kuukaudeksi. Suomen Sosi
alidemokraattisessa eduskuntaryhmässä alkoi ilmetä sisäi
siä erimielisyyksiä. Vuoden 1939 aikana ja siitä viisi vuotta 
eteenpäin oli yhdistyksen toiminta miltein lamassa.

Vasta vuosi 1945 toi uuden elpymisen rauhan mukana. 
Tämä vuosi oli merkittävä Virtain Työväenyhdistyksen his-
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KOTISEUTUTYÖ JA NUORISO
Jatkoa sivulta 10

mään. Tämä luova toiminta luo nuorista kotiseudun kas
vatteja, jotka saattavat antaa omaleimaista, kotoista ohjel
maa paikkakunnalla. Oman kotiseudun tapahtumista, eri
laisista kotoisista aiheista, entiselämän sattumuksista nuo
ret voisivat joko yksin tai yhdessä kehitellä pikku näytel
miä. Ei tarvitse olla kysymys mistään koko illan näytelmäs
tä, vaan lyhyistä läheisistä tapahtumatuokioista. Hyvä esi
merkki tästä on Alahärmän Alapään nuorisoseuran toimin
ta. Vanhoista käräjäpöytäkirjoista poimittiin esillä olleita 
käräjäjuttuja, joita sitten muovailtiin ja saatettiin näytelmä- 
sarjaksi. Menestys oli loistava, jopa niin, että näytelmäsarja 
esitettiin mm. Helsingissä Kansallisteatterissa.

Edellä esittämässäni, ei kotiseututyössä eikä nuorten sii
hen osallistumisessa liene mitään oleellisesti uutta. Myös
kään maininnat nuorisolle sopivista työmuodoista eivät 
suinkaan ole jotakin mullistavaa. Kysymyksessä onkin esi
tyksessäni ollut toteaminen, että kotiseututyön kenttä nyky
aikana on tavattoman laaja ja monia toimintamahdolli
suuksia tarjoava. Toiseksi toteaminen, että nuorisolla on 
täydet mahdollisuudet astua vanhemman polven rinnalle 
niissä monissa toimenpiteissä, mitä kotiseudun kehittämi
nen ja tiettyjen arvojen ja erityisalojen vaaliminen vaativat. 
Paras tilanne on se, että vanhempi polvi kutsuu nuoria, 
odottaa ja edellyttää nuorten mukaan tuloa, avartaa kentän 
näkymiä ja tarpeita kaikkien saataviin, informoi ja asettaa 
tavoitteita eikä asetu ainoaksi päättäväksi ryhmäksi. Toi
saalta on harras toivomus ja uskokin siihen, että nuoret 
lähtevät mukaan vapaaehtoisesti toimintaa etsien, omaa pa
nostaan tarjoten lähinnä niissä tehtävissä, joissa nuoret 
ovat parhaiten paikallaan, turvautuvat vanhemman polven 
ohjaukseen yhteistyössä ja yhteistyöhakuisesti. Ei ole tar

peen vetää rajaa nuoret ja vanhemmat, vaan todeta yhteen 
sulautuneet kotiseutuväen olevan työssä oman kotiseudun 
parhaaksi eri ikäpolvia edustaen.

Tiedän kyllä, että nuorten taholla on olemassa monia vai
keuksia, on muualle vetäviä harrastuksia, on haluttomuut
takin, mikä usein johtuu siitä, että ei riittävästi tunneta 
mahdollisuuksia, on informaation puutetta, on epäilyjä 
omien voimien riittävyydestä tai sopivuudesta, pelätään 
kenties vanhemman polven väheksyvää asennetta, ja monia 
muita. Tärkeintä on, että esteet pyritään poistamaan ja 
työn myönteiset puolet, sen merkitys selvennetään ja vede
tään nuoria myös johtoelimiin. Nuoriso on kehittynyttä, se 
on aktiivista, se on kriittistä, sen yksilöt pystyvät vaativiin- 
kin suorituksiin. Kun tämä sisäinen voima suuntautuu koti
seututyön moninaisiin tehtäviin, niin tekijät tuntevat tyydy
tystä ja oma kotiseutu tuntee kulkevansa kehittyvänä ja sa
malla luottavaisena kohti tulevaisuutta.

Kerran miessä kaharestil lassa, opissa ikänsä.
Kennenkähän kontissa se om minkä piti ollam mun pussis
sani?
Keriätessäänkin sitä vielä aina yhyren talon kiertää.
Kello ei soi eikä säry vehkeet (ennen ehtoota).
Kiirettä pittää ettei kerkiät teheräm mittään.
Kihku kersalla kyhään, kihku kylästä kotio.
Kierrä kivi äläkä niim poi peijakkaastik kirrook, kyntäjä. 
Kirveellä tehty eios silonen.
Kiriat meni kaivoon ei paha että hohtimet.
Kirkonrakentajak kylypö uurella vihiralla valapurina. 
Kirreeseen paikkaan on aina lyötävä kun näkkee toisem 
pyllistävän.
Kipioonaakko vielä ommaa pyyntöös vastaan?
Kirput syö, maailma vihhaa ja kotiväki ryppyilee.

toriassa, koska 20. 5. 1945 yhdistys päätti liittyä Suomen 
Kansan Demokraattiseen Liittoon. Tältä pohjalta yhdistyk
sen työ on jatkunut katkeamatta jäsenkunnan lisääntyessä 
vuosien mukana.

70-vuotisen taipaleen aikana yhdistyksen puheenjohtaja

na ovat toimineet: S. Idman, Sameli Risula, Juho Kalliolin- 
na, Juho Periviita, Hilma Koivulahti-Lehto, Hannu Kallio, 
Martti Tanhuanpää, Mikko Kallinen, Arvo Tahmo, Nestor 
Virtanen, Väinö Tuominen, Toivo Palanne, Paavo Raivio ja 
nykyään Reino Tanhua.
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KAUKO AHO

KUOKKA

Jo aikojen alusta se on pysynyt samanlaisena muotoaan 
muuttamatta. Mitään kummempia teknisiä parannuksia ei 
siihen ole tehty ja kuokan varressa leipäänsä ansainneet ei
vät ole kovin muutosesityksiä tehneetkään, kuokka oli 
kuokka ja mitä yksinkertaisempi, sen parempi. Mainio työ
väline turvesoilla ja ojankaivuussa. Oli varsi mihin nojata ja 
lepuuttaa hetken särkeviä jäseniään.

Juho Närhen kuokka oli myös aivan tavallinen kuokka, 
päästään leveä ja varreltaan väärä. Hän oli kuokkaansa tyy
tyväinen ja piti sitä aina varoen ikäänkuin ei samankaltais
ta tästä maailmasta enää löytyisi, jos juuri tämä kuokka 
sattuisi vioittumaan. Se oli perintökuokka jo hänen isänsä 
isän ajoilta ja saattoi ymmärtää sen tunnearvon jonka Juho 
laski kuokan osalle. Se ei ollut rahalla myytävissä.

Juholla oli yksi poika ja vaimo kuollut syöpään. Pojas
taan hän toivoi työnsä jatkajaa asumaan tätä tilaa, joka oli 
isoisän korpeen kuokkima. Mutta, — kuten hän oli pojal
leen usein sanonut, kuokkaa tulisi hänen kuolemansa jäl
keenkin pitää kuin mehiläistä kämmenellä. Liiallista vään
tämistä ja retuuttamista tulisi varoa, sillä kuokassa olisi 
maan leipä. Joka kuokkaansa ihannoisi ja sillä vakaaten 
harkiten töitään tekisi, tulisi elämänsä ehtoolla kokemaan 
mieltään keventävän ihmeellisen onnen ja osaisi kuolla 
kunniallisesti vaikka kuokkansa varresta pitäen. Näin hän 
oli pojalleen sanonut, ja oli myös vuosien varrella saanut 
aavistuksen onnesta jota hänen isoisänsä kuokka tullessaan 
toisi. Ja olihan se tuonut vuosi vuodelta uutta kasvavaa 
maata hänen talonsa ympärille.

Niin pöllähteli elämä Juho Närhen tilalla ja hän itse 
kuokki ja poika kävi töissä läheisellä sahalla ja jota pahat 
kielet olivat veikanneet konkurssiin, koko sen toiminnan 
ajan. Kuitenkaan ei tahtia muuttanut mikään, kuokka löi, 
saha kävi, linnut lauloivat ja pakkanen napsahteli, vuode
naikojen vaihtuessa.

Juhon poika avioitui ja sai töitä kaupungista josta hän oli 
kirjeitse kesyttänyt ruusuposkisen tytönheilakan. Tyttö ei 
suostunut muuttamaan maalle, Juho jäi yksin ja kuokki. 
Poika oli isänsä mieliksi sanonut tulevansa heti kun saisi 
vaimonsa myöntymään. Ja Juho tiesi että poika palaisi, 
kuokan tähden poika palaisi, niin hän uskoi, eikä vanhan 
miehen uskomusta sopinut halveksia. Yöksi Juho puhdisti 
kuokan huolellisesti ja asetti sen sitten liiterin parveile, mu
tisten kuin rukoukseksi: Kyllä poika palaa, kuokan tähden 
poika palaa.

Eräänä aamuna Juhon ystävä ja vanha tuttu kulki hänen 
asumuksensa ohi. Taivas oli harmaa ja tipotti räntää vaik
ka oli vasta syyskuu. Tuttava hämmästeli Juhoa ei näkynyt 
pellollaan jossa hän katsomatta aina oli. Kuokkakin oli is
ketty huolimattoman tuntuisesti aloitetun perunapenkin 
päähän. Ystävä kaavaili jotain kamalaa tapahtuneen ja 
poikkesi taloon katsomaan. Juho makasi lattialla kädet 
koukistuneina ikäänkuin kuokanvarren ympärille. Henki 
oli lähtenyt, vanhan miehen henki niinkuin jokaisen kerran 
käy. Kuokka jäi talveksi aloitetun penkin päähän ja ehkäpä 
poika tulee vaikkapa sitten kuokan tähden.
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Muisteluja sota-ajalta
Kertoja: Kansanperinteen piiri, Virrat.
Haastattelija, H. Hietanen

LAURI SILTANEN
Kuljetuksista:

Kun tultiin lomalle Killinkosken suuntaan Yks-Petäjän 
autolla, joka oli ns. häkäpönttöauto, niin aina Naskalin mä
essä matkustajien oli noustava autosta lykkäämään sitä. Se 
ei voinut myöskään kaikin paikoin lainkaan pysähtyä, kun 
ei olisi päässyt liikkeelle.

Kansanhuollosta
Lomalla käydessäni kansanhuollossa kuulin sivusta seu- 

raavan:
Isäntä pyysi virkailijalta naulalupaa. Ne kai annettiin sil

loin pinta-alan mukaan, sillä virkailija kysyi: Paljonko on 
hehtaareja? Isäntä vastasi, että en minä niitä nauloja aio 
kylvää.

Luovutukset ja valvonta
Siltasen kotona säilytettiin viljat pusseissa ja aitan taka

seinässä oli huomaamaton helposti avattava luukku. Kun 
viljatarkkailija tuli tupaan, joku livahti ulos ja aittaan ja 
heitteli ylimääräiset pussit luukusta aitan taakse. Tarkkaili
ja ei koskaan älynnyt kurkistaa aitan taa ja aina viljamää
rät täsmäsivät. Jos vilja olisi ollut laarissa ei olisi luonnistu
nut.

Julkiset huvit
Täytyy tässä tunnustaa syntini. Haavoituin jo 1942 ja mi

nut vapautettiin rintamapalvelusta. Soittelin lopun sota- 
ajasta julkisissa salaisissa huveissa.

Kerrankin eräällä koululla oli opettajan tyttären häät ja 
minut oli kutsuttu soittaan. Häissä sai kai tanssia kutsuttu
jen kesken ja yläkerrassa opettajan huoneissa tanssit alet
tiin, mutta kun ilta kävi myöhäisemmäksi siirryttiin alas 
luokkaan, pantiin pulpetit kasalle ja tanssittiin aamuun as
ti. Oli kesäaika eikä tarvittu valoja.

Tuolla Koron kylän syrjässä on semmoinen Vironmäen 
silta. Siellä soitin monet tanssit. Poliiseja ei tarvinnut pelä
tä, sillä ei niillä ollut kulkuneuvoja ja kävellä ne ei niin 
kauas viitsineet. Jos ne olisivat tulleet junalle olisi niiden pi
tänyt ajaa ohi.

Aseman henkilökuntaa me vähän pelättiin ja siinä suun
nassa oli aina varmistuspartio passissa. Soitto saattoi tyy
nellä kuulua hyvinkin asemmalle.

HANNU HELIN
Killinkoskella lomalla ollessa lähdin tehtaalaisten muka

na mottitalkoisiin täyttämään kansalaisvelvollisuuttani. 
Mentiin Killinkoskelta Kotalaan päin yhtiön metsään

Isoonmäkeen. Olin mielestäni mies paraassa kunnossa. So
vittiin kuinka kauan ollaan. Mukanani oli mykkä mies ni
meltään Riiponen. Jätin sen ja lupasin tulla noutamaan 
mukaan, kun aika päättyy. Tein mielestäni kovasti määrä
ajan työtä ja sain 2 mottia tehtyä. Aattelin, että ei Riiponen 
varmaan ole saanut sitäkään aikaseksi. Kun menin sitä 
noutamaan se oli tehnyt 5 mottia. Oli miehellä ja miehellä 
eroo mettätöissä.

Tehtaalaiset saivat Killinkoskella motintekoajalta täyden 
palkan + vielä eri maksun.

Desanteista
Killinkoskella oli Toivo Mäkirinta niminen kova pienvil

jelijä ja puutavaranajaja, joka sivutöinään tyhjensi käymä
län alustat.

Eräänä päivänä papin rouva katsoi pappilan ikkunasta 
naapurina olevan leipurin pihaan ja näki harmaan nahka- 
esiliinaisen miehen menevän leipurin käymälän alle. Ajatte- 
li, että tuo on desantti ja hälytti poliisin. Tämä tuli kahden 
suojeluskuntalaisen kanssa ja avasi käymälän luukut. Toivo 
Mäkirinta siellä tyhjensi käymälän alusta puulaatikkoihin. 
Oli juuri hälytys ja siksi Toivo oli jättänyt hevosensa suo
jaan, mutta päättänyt käyttää hälytysajan hyödyksi ja tullut 
tyhjentämään leipurin käymälänalusta. Toivo Mäkirintaa 
kutsuttiin sen jälkeen desantiksi.

PEKKA KOIVUNEN

Motinteosta
Tulijoella oli Miettinen niminen savolainen opettaja. Kun 

se sai ensimmäisen mottinsa vaivalla valmiiksi se sanoi: 
”Kowoo hommoo".

Tulijoella oli Paavo Vartiamäki kova motintekijä. Se voit
ti niihin aikoihin kilpailujakin. Teki 10 tai 12 mottia päi
vässä. Oli ne tosin leimikotkin siilon toisenlaisia kuin nyt. 
Nyt semmosista männyistäkin tehtäisiin tukkeja, jotka me
ni siilon haloiksi.

Sotavangeista
Meillä oli kotona sotavanki. Olin semmonen nuori poika 

silloin. Minulle ostettiin pienoiskivääri ja yhdessä vangin 
kanssa käytiin oravametsällä. Se vanki oli parempi ampu
maan ja toisinaan minä kiipesin puuhun hätistämään ora
vaa ja vanki jäi alas ampumaan sitä. Luotettiin toisiinsa 
puolin ja toisin. Tulijoella oli vankeja miltei joka talossa ja 
ne sai kokoontua yhteen keskustelemaankin. Tosin silloin 
rikottiin määräyksiä, sillä ne oli vankien kohtelusta anka
rat. Ei silti mitään sattunut. Määräysten mukaan kai piti 
joka talossa, jossa oli vanki, olla ase, mutta meilläkään ei 
aluksi ollut ja sitten kun se oli, niin sillä yhdessä vangin 
kanssa metsästeltiin.

Eräässäkin talossa oli kaikki miehet rintamalla ja aunuk
selainen kieltä osaava vanki hoiti asiat, jopa kävi kansan
huollossakin. Läheskään aina ei talonväki tiennyt edes mis
sä vangit liikkui, mutta ei silti mitään sattunut.
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O. H. VIITALA
YH: sta

Kiersin YH:sta ilmoittamassa Toisveden ja Liedenpohjan 
kylissä. En tiennyt itsekään mistä oli kysymys. Voin sanoa 
vain, että tilanne on jännittävä ja vaarallinen ja saattaa tul
la ihan mitä tahansa. Sain illalla kello 10 — 11 puhelinsoi
ton, jossa kutsuttiin suojeluskunnan talolle. Siellä jaettiin 
kortit ja määrättiin alueet kullekin jakajalle. Aamuyö ja 
sunnuntaiaamu jaettiin kortteja. Ehdin sunnuntaina päiväl
lä vielä serkkuni häihin muutaman kupin kahvia juomaan, 
muutaman kupin kahvia juomaan.

Jossain sivutiellä raapaisi kivi bensatankin kulmaan rei
än. Tukin sitä lepänrisuilla ja selvisin jotenkin lenkistä, sil
lä tankki sattui olemaan täynnä. Hankalaa kulku tosin oli, 
mutta huomasin onneksi tilanteen heti.

Miehet kokoontuivat suojeluskunnantalolle, jossa jaettiin 
varusteet. Melkein heti ne vietiin sieltä Keuruulle kokoon
tumispaikkaan.

Täällä oli silloin eläinlääkäri nimeltään Otti Beckman. 
Se kuittasi vuorollaan varusteensa. Sen perässä tuli vuoroon 
Kalle Mattila. Se katseli tovin paperia ja kirjoitti sitten: otti 
Kalle Mattila.

Tämä kokoontuminen oli maanantaina.

Soiton vastaanottaminen tuntui järkyttävältä. Asiaa ei sa
nottu, mutta arvasin sen, kun illalla oli uutisissa kerrottu 
uhkavaatimuksesta ja Mainilan laukauksista. Nämä viitta- 
sivat edessä olevaan selkkaukseen. Kutsu kuului: Lähde he
ti suojeluskunnan talolle. Lähtijät eivät uskoneet, että sota 
tosiaan syttyy, mutta henki oli yhtenäinen ja hyvä koko tal
visodan, vasta jatkosodassa alkoi olla purnausta.

Hevosotot
Virroilta otettiin talvisotaan ehkä 50 — 60 hevosta, ehkä 

enemmänkin. Luovutettavista oli valmiit luettelot ja ne en
sin tarkastettiin kirkolla. Joitakin sairaita ja viallisia vapau
tettiin. Jatkosodassa otettiin vielä enemmän. Meiltäkin otet
tiin v. 1944 palattuani lomalta viikon päästä toinen hevo
nen, eikä jäänyt kuin yksi taloon, mikä ei enää ollut suh
teessa viljelyspinta-alaan. Ei osannut vaimo pitää puoliaan 
hevosottomiehen kanssa. Pitäjässä oli hevosottolautakunta 
ja hevosottomies.

HEIKKI KORHONEN
Olen kuullut, että kun meidän koululla oli niitä naamari- 

talkoita ja vss.päällikkö kenraali Sihvo vieraili siellä tarkas
tusmatkalla ne olivat tulleet meidän opettajanhuoneistoom- 
me, kun siellä oli koulun ainoa puhelin. Vaimoni oli kuu
lemma sanonut silloin kenraali Sihvolle: Herra vänrikki on 
hyvä ja istuu.

ESTERI KORHONEN
Desantit

Mantilon asemanseutu oli paikka jota vartioitiin, sillä 
siellä oli vesitorni ja siltoja. Kerran sitten havaittiin aseman 
lähistöllä nuori nainen piirtelemässä kuvaa seudusta pape
riinsa.

Kuvassa oli hahmottumassa vesitorni ja näkyi sillat. Nä

kijät arvelivat piirtäjän desantiksi ja tekivät hälytyksen. 
Pois tyttö korjattiin ja siitä puhuttiin desanttina. Myöhem
min se mainittiin nimeltä, joka oli Äkäslompolo ja kertoja 
arveli sen olleen piirustusintoisen taiteilijan.

Motinteko
Opettajienkin piti hakata 2 mottia halkoja. Appiukko ke

hotti kertojaa tulemaan vainion laitaan hakkuulle. 2 sahan
terää kertojalta katkesi, eikä kolmatta enää annettu, vaan 
tekivät toisen motin hänelle lahjaksi. Poika teki jo pikku
poikana 5 mottia. Kälyni teki kultakirveeseen oikeuttavan 
määrän ja myös yksi mänttäläinen sairaanhoitaja. Se sai
raanhoitaja järjesti täikampanjoita, mutta viimein kampaa
ja löysi sen omasta päästä täin. Asiakkaat olivat panneet 
lakkejaan sen naulakkoon ja siten levisi. Into kai laantui.

Kansanhuolto
Kertojan talossa kasvatettiin sikoja. Navetta oli huono ja 

kerran tunki yksi porsas itsensä laudoituksen väliin ja kuoli 
sinne. Kansanhuollossa eivät tapausta ilmoitettaessa usko
neet, vaan koko sodan ajan virnuilivat heikäläisten käydes
sä kansanhuollossa: ”Onko taas mennyt porsaita seinän si
sään.”

Sotavangit
Meillä oli hauska Pavel-niminen valkovenäläinen sota

vanki. Mahdoton työmies, joka lupasi heti sodan jälkeen 
kirjoittaa. Ei ole kirjettä tullut. Lupasi tulla käymäänkin 
meillä, ei vaan ole kuulunut. Piti hevoset hyvänä ja katsoi 
poikaakin kuin omaansa. Oli kuin talon tonttu.

Hän ymmärsi kyllä meitä, mutta me häntä huonommin. 
Naapurin ukrainalainen vanki sensijaan oppi suomea hy
vin. Se oli oikea kasakka, joka ratsasti hevosella seisovil- 
laan ja teki vaikka mitä temppuja. Se tanssi myös ripaskaa 
ja yhdessä Pavelin kanssa lauloivat. Kävivät kirkonkylässä 
yhdessä elokuvissakin. Sanoivat, että eivät mene minne
kään, vaikka vietäis.

Mämmijuttu
Kun Pavel tuli meille, oli takassa suuri pata mämmiä 

imeltymässä. Paavali joutui sitä vatkaamaan. Se puisteli 
päätään ja popisi itsekseen kauheasti. Ihmeissään se sitten 
katseli, kun sitä pantiin tuohisiin ja paistettiin uunissa. 
Luurasi uuniinkin epäluuloisesti. Kun sitä pantiin pöytään, 
otti se sitä ensin hyvin varovaisesti. Me kun otettiin lisää ja 
kehuttiin, se otti kanssa ja tottu siihen hyvin pian. Sitä olis 
kohta pitänyt olla aina tekemässä, sillä makeesta oli siilon 
pula.

Kessuja kasvatettiin ja Paavali oli siinä mukana. Kessu 
oli silloin kallista ja Paavali sai siitä poikien kanssa hyvät 
rahat.

Kotalassa oli ollut yksi Perilä niminen rautatievirkailija 
ja se oli sota-aikana Hämeenlinnassa vanginvartijana. Se ti
lasi kessuja ja lähetti takaisin oikein pakattuna piipputu
pakkana.

Kotajärvellä oli puolalainen vanki ja se kirjoitti tänne 
myöhemmin sodan jälkeen.
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O. H. VIITALA
Hevosotoista

Hevoset merkittiin joukko-oston numeroilla lautasiin.
Kun pääsin sodasta pois ja olin verotuksessa, sain soiton 

että keväällä viety toinen hevonen on noudettavissa Kan
kaanpään riihellä. Lähdin hakemaan. Riihellä oli kymmen
kunta laihaa ja kurjaa luukasaa. Sanoin ääneen, että ei 
täällä näy meidän Vappua, sillä muistin sen keväällä olleen 
komean ja kiiltäväkylkisen papyrikon. Silloin yksi luukasa 
hörähti. Menin katsomaan ja Vappuhan se oli, vaikka ei si
tä ollut tuntea. Se oli pitkäkarvainen ja heikossa kunnossa.

Hevoset oli tuotu laivalla Mäntyluotoon ja matkalla toiset 
oli potkineet Vapulta jalan vialle. En saanut sitä pyörän 
kanssa talutettua kuin meijerin luo. Oli palattava takaisin 
ja toin sen kunnanmäelle läättiin viikoksi syötettäväksi ja 
vasta sitten sain kotiin. Sielläkin se sairasti pitkään ja kun 
valitin asiasta hevosottomiehelle se sanoi, että kyllä asia 
korvataan ja käski täyttämään anomuksen. Sain silloista 
rahaa 121 markkaa korvauksena hevosen rintamallaolosta 
ja vioittumisesta, eikä se ollut paljon.

Valjaita oli hevosilla osin luovutettaessa ja osin vielä pa
latessaan, mutta osa sekä hevosista että kamppeista jäi rin
tamalle.

Viljelttin myös kessua ja sikuria.
Kessujuttu

Kesällä 1944 meillä viljeltiin kessua. Sitä jäi rintamalle 
lähtöni jälkeen hoitamaan Erte-niminen inkeriläinen. Hän
kin oli tupakkamies ja siksi arveluttava kessumaan hoitaja.

Hän oli mennyt kysymään vaimoltani, että eikö hän saisi 
ottaa kessumaasta kuivuneet lehdet pois. Vaimoni ei ym
märtänyt, että nämä oli paraita tuleentuneita kessunlehtiä, 
vaan antoi luvan ottaa ne.

Lomalle tullessani ihmettelin kovasti miten kessumaa on 
pitkälehtistä ja vihantaa, kuin palmumetsikköä.

Myös lehmänlypsylle oli asetettu määrätty tavoite. Niillä 
appeilla ei siihen tahtonut päästä, sillä oli syötettävä kerp- 
poja, kortteita, olkia yms. heinän jatkoksi ja myös rehusel- 
luloosaa oli tarjolla. Sillä lehmät pysy kunnossa, vaikkei ne 
sillä lypsäneet. Eihän silloin osattu edes vaatia nykyisiä tuo
toksia ja heinämaatkin huononi, kun apulanta ei tahtonut 
riittää edes juurikasmaalle ja perunoille.

Tuotteet meni hyvin kotoo kaupaksi, eikä tarvinnut kau
pitella. Meillä viljeltiin silloin paljon perunaa ja sitä oli lu
pa myydä.

Juuri niihin aikoihin rakennettiin kirkolle Kauppakun- 
nan myymälää ja pari putkimiestä kyseli johtajalta mistä 
saisi ostaa perunaa. Olivat helsinkiläisiä. Johtaja kysyi oliko 
minulla ja kun oli lähtivät miehet hakemaan. Annoin säkin 
molemmille ja ne kysyi hintaa. Ilmoitin rajahinnan, mutta 
ne sanoi, että ei niin halvalla saa perunaa mistään ja yritti
vät tunkea rahaa minulle. Sanoin, että nyt saa ja vien säkit 
pois, jos ei hinta käy. Tyytyivät maksamaan vain rajahin
nan, mutta eivät olleet uskoa asiaa.

Motti tai k oi s ta
Motteja tehtiin valtion metsien lisäksi mottitalkoissa kai 

myös myyntileimikoista. Mottitalkoissa sai palkan, mutta 
se yleensä kai lahjoitettiin hyväntekeväisyyteen tai muuhun 
semmoiseen tarkoitukseen.

30 motista sai kultakirveen, 20 motista hopeakirveen ja 
10 motista pronssikirveen.

Kansanhuollosta
Toisten rikkeitähän ei ole lupa kertoa, mutta kerron 

erään oman.
Laitoin kerran vahingossa tilityksen mukaan eläinluette- 

lon, vaikka ne olisi pitänyt lähettää eri kuorissa. Yksi naa
purin isäntä tuli sitten yhtenä päivänä meille vaivautuneen 
näköisenä. Puhui ja puhui, eikä lähtenyt, vaikka rupesi kel
lo lähenemään kymmentä. Kysyin viimein, että onko sulia 
asiaa. Silloin se sanoi, että lähettivät kansanhuollosta laske
maan karjaasi. Sanoin, että mennään sitten laskemaan. 
Lehmät ja porsaatkin saatiin helposti laskettua ja täsmää
mään, mutta sitten mentiin laskemaan kolmekymmenpäis- 
tä lammaslaumaa, sillä samassa karsinassa oli karjakonkin 
lampaat. Naapuri laski viiteen kertaan, mutta aina tuli eri 
määrä, sillä tietäähän sen miten lammaslauma ryntäilee, 
kun kaksi vierasta miestä menee sekaan. Naapuri hermos
tui ja kysäs, mitä sulia on siellä merkittynä, pannaan se. Ja 
pantiin. Melko pian ilmoitus löytyi kansanhuollosta, kun ne 
tarkasti tilityksiä.

Teurastuksissa ei ollut tarkkailijaa mukana ja siksi liha- 
määrä oli omantunnon varassa. Ihmeen rehellisiä oltiin ja 
usein virheet johtui tietämättömyydestäkin.

Yhelle isännälle tuli vajaus kananmunien luovutuksessa 
ja se sai kansanhuollosta määräyksen teurastaa kanat ja 
luovuttaa ne yleiseen kulutukseen. Se teki työtä käskettyä 
ja meni kolme kananraatoa kainalossa kurkkimaan kan
sanhuollon luukuille ja kyseli missäs näitä kanoja vastaano
tetaan. Tiesihän se, että ne olisi pitänyt kauppaan viedä, 
mutta tekeytyi tyhmäksi.

Kenttäposti ja sensuuri
Nopein muistamani kenttäpostitoimitus oli, kun minulle 

syntyi poika ja isäni siitä ilmoitti. Se syntyi sunnuntaina ja 
isäni lähetti siitä tiedon iltapäivällä. Sain sen käsiini korsul
le palatessani joko tiistaina tai keskiviikkona. Silloin oli 
juuri muutettu osoitteet salakielelle eikä isäni siitä tiennyt 
ja lähetti selväkielisellä osoitteella. Perille tuli, vaikka meil
le oli sanottu, että selväkielisiä ei toimiteta. Ehkä postimie- 
hetkin vielä ymmärsi sen selväkielisenä paremmin. Nythän 
on tullut käyttöön siviilissä samanlaiset numerosarjat kuin 
silloin.

Yhteyksien pitoa vaativat usein kotiasiat. Vaimoväki ky
seli miehiltä talonpidossa ohjeita. Tietysti haluttiin myös 
antaa kotiinpäin tietoa, että vielä täällä henki pihisee, vaik
ka asia ei niin olisi ollutkaan.

Sodan päätyttyä meille ilmoitettiin, että yhteydet kotirin
tamalle katkeaa ja ne olikin poikki lähes pari viikkoa. Kir
joitin valmiiksi viestin kotiin ja sattumalta osui paikalle 
Moision Pentti, joka oli karjaa kulettamassa. Sen mukana 
tuli kotiin viesti, että hengissä on selvitty.

Kirjeitä sensuroitiin pääasiassa pistokokein. Toisissa yk
siköissä oli tarkkakin sensuuri. Kai se riippui henkilöistä. 
Luvattomat tiedot pyyhittiin yli.

Sotamuistoja toimitettiin lomalaisten mukana. Asemaso
tavaiheessa tuotiin ja läheteltiin puutöitä yms. kotiinpäin 
rintamalta.

Itseltäni unohtui talvisodasta reppuun parisensataa kone- 
pistoolinluotia, jotka sattuivat sopimaan ukko Mauseriin ja 
niillä aivan viime vuosiin saakka on ammuskeltu sikoja.

Talvisodan kenttäposti oli maksuton ja rintamalta päin 
myös jatkosodan aikana.

17



MAUNO LAHTINEN

Kuin silloin ennen
Huvikävelyllä

Kesäsunnuntain iltana toiselle kymmenelle nouseva nuo
risojoukko käveli Pohjanmaalle vievää tietä pitkin. Luodes- 
pohjasta lähdettyään he olivat kulkeneet pitkästi toista pe
ninkulmaa. mutta jatkuvasti tallasivat tytärten nappasken- 
gät tien pintaa. Ja nuorten miesten pieksut iskivät tiehen 
yhtä tiuhaan kuin lähdettäissäkin. Joskus harvemmin tuo 
joukko marssi aina Isoniemeen asti, lähelle pitäjän pohjois
ta rajaa. Siellä tehtiin täyskäännös ja palattiin samaa tietä 
takaisin. Kävelymatkaa kertyi tuolloin lähes neljä peninkul
maa!

Kysymyksessä ei suinkaan ollut mikään varsinainen kun- 
tomarssi, vaan — huvireisu! Joskus näillä retkillä rentou
duttiin, poikettiin Ylä-Pöyhölän autiotaloon ja pistettiin 
tanssiksi! Edellytyksenä tällöin oli, että mahtavaääninen 
Syrjän Matti oli matkassa mukana. Hän hoiti pelimannin 
tehtävät laulamalla komeasti, että "nisukoppa, nisukoppa, 
kop-kop-kop. . Ja aivan erinomaisesti sujui saksanpolk-

Tytöt lähdössä huvikävelylle v. 1914.

ka tällaisenkin musiikin tahdissa. Sakea pölypilvi nousi il
maan, kun likkojen hameenhelmat pieksivät lattian pintaa.

Samalla taipaleella saattoi yhdyttää toisenkin raikuvaää- 
nisen laulajan — Linnan Toivon. Palatessaan Seinäjoen 
markkinoilta hän lauleskeli ajaessaan, ja siitä arvasi hänen 
tehneen hyvät hevoskaupat. Saatuaan nuorisojoukon näky
viinsä hän kiristi oriinsa ohjaksia, ja ajoi "niettä resoorit 
lellui ja morkoolit soi”! Sitten vuosia myöhemmin saatiin 
aihetta lauluun, jossa kerrottiin:

"Linnan Toivo ajo
että kummipyörät vonkuu.
Sun pomfeli, pomfeli, 
kummipyörät vonkuu.
Ja ihmiset ne sano 
että hevoses sun ontuu.
Sun pomfeli, pomfeli poo.”

Viimeisin iskelmä

Kurjenkylän Tallilassa saatiin tuntea tuulahdus suuresta 
maailmasta, kun Hämeessä palveluksessa oleva tytär tuli 
käymään kotona. Rikkaasta Merven kartanosta oli Emman 
matkavakkaan laitettu useampi painava ruislimppu. Upe
ampaa tuomista ei olisi voinut toivoakaan silloisena puut
teen ja nälän aikana.

Tieto levisi ja illan tultua oli "tupa täynnänsä väkeä”. Ja 
koska joukossa oli laulutaitoisia henkilöitä, niin pantiin 
tanssit pystyyn. Suuresta maailmasta saapunut Emma ja 
hänen veljensä Onni esittivät kahdestaan aivan viimeisim
män iskelmän. Ensiesityksen aikana ei kukaan tanssinut. 
Kaikki vain kuuntelivat tuota uutuutta, joka oli niin perin 
rohkeasti sanoitettukin:

"Kala oli velessä
ja male oli mulassa,
ja lule oli lulluni lailalla.
Aatami tanssaa
Eevan kanssa
palijaalla pumpulipailalla.”

Tämän tahdissa mentiin myöskin sitä silloista muotitans- 
sia, saksanpolkkaa (jenkkaa). Tiedossa ei ole, oliko tuossa 
kappaleessa useampaa säkeistöä, vai tahottiinko sitä samaa 
kunnes oli aika vaihtaa johonkin sottiiisiin. Kun senaikai
nen 'jytäboksi’ veteli oikein rempseesti, niin pian alkoi yh
den ja toisen jalka elää. Tanssin huuma otti valtaansa!

Iltamat ja arpajaiset

Ennenkuin oli olemassa mitään varsinaisia huvitaloja, pi
dettiin huvitilaisuuksia maatalojen suuttuvissa. Esimerkiksi 
Pirttiniemen isossa väentuvassa on pidetty iltamia ja arpa
jaisia, joiden tuloilla kartutettiin Luoteen koulun urkuhar-
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moonirahastoa. — Vastapäiselle seinälle oli eroitettu pah
vinen näyttämörakennelma esirippuineen ja kulisseineen. 
Katsomossa, tuvan lattialla, oli ritirinnan penkkiä ja tuolia 
ja yleisömenestys oli miltei poikkeuksetta hyvä.

Ohjelmaa esittivät kylän rohkeimmat ja valistuneimmat 
henkilöt. Ja ehkäpä pienellä pakolla saatiin piiat ja rengit
kin esittämään jonkinnäköistä kaakuria? Ohjelmaan kuu
lui tietenkin tervehdyssanat, runon lausuntaa, pakinoita, ja 
usein jopa näytelmäkappale. Miespuolista pääosaa veivät 
useimmiten Justus Pirttiniemi tai Ville Mäntylä.

Tulopuolella saatiin varoja ovirahoista ja anniskelusta. 
Puhvetti (tarjoilu) oli järjestetty isännän konttorihuoneeseen 
— etutupaan, ja sieltä sai ostaa kahvia, nisupullia, kara
mellia ja paperossia. "Hiilihappoiset ja muut virvoittavat 
vedet” olivat käytössä jo tähän aikaan, ja tekivät kesähel
teellä hyvin kauppansa. Yksissäkin iltamissa myytiin peräti 
”64 pulloo limonaatia”. Puhdasta voittoa saatiin kirjata 
joskus jopa 300 markkaa.

Arpajaisissa oli voittoina poikkeuksetta jotakin tarpeellis
ta käytännön tavaraa, kuten kengät tai luokka, herätyskel
lo, sakset tai keritsimet, määrä-erä punttilautaa, halkomot- 
ti tai sitten huvimatka autolla Kanvalle tai juhannuskirk- 
koon.

Sekä iltamat että arpajaiset huipentuivat tanssitilaisuu- 
teen. Mitään orkestereita ei tarvinnut kauempaa hankkia, 
oltiin omavaraisia siinäkin suhteessa. Saksanpolkat ja sot
tiisit tahditti kaksirivisellä haitarillaan esimerkiksi Onni 
Lahtinen, jolle maksettiin neljä ja puoli markkaa illasta. 
Nestegärd’in (nyk. Neste) musikaaliset veljekset olivat niini
kään kysyttyjä tanssien tahdittajia.

Tanssiaiset Viinamäessä

Viinakosken partaalla mökissään asunut Sofia Kallio on 
saanut nimensä virtolaiseen paikannimistöön. Hienolla pai

kalla sijaitseva tasainen tanssikallio — Sofiankallio — oli 
vuosikymmenien ajan nuorison suosima kohtaamispaikka. 
Joskus 60 vuotta sitten oli piirileikeissä mukana virtolaisten 
hyvin tuntema Lumppu-Viinu. Hengästyneenä ja onnesta 
säteillen hän kyseli: "Näkikös flikat kuka Viinua haki rin- 
kihin?” Joku tavoiteltu nuorimies oli nähtävästi pyörittänyt 
Lumppu-Viinua niin, että tämän seitsenkertaiset hameet 
pyörteinä ryöppysivät!

Samainen tanssikallio oli muodissa vielä 25 vuotta sitten. 
Kosken ranta ja kallion ympäristö oli tiheää ja reheväkas
vuista, niin että riiastelut ja paukuilla käynnit sai suorittaa 
rauhassa. . . Ja vaikka muutaman metrin päässä pauhasi 
Viinakoski kuin viimeistä päivää, niin siitä huolimatta 
"kalliolle — kukkulalle” kuului aina Linnanselälle asti.

Sofia Kallio oli aikanaan Rantakunnan (ehkäpä koko 
Virtainkin) kuuluisimman noidan pikkuserkku. Ja vaikka 
hän ilmeisesti sukuperintönä oli itsekin saanut selvännäki
jän lahjoja ja muita taitoja, ei hän moisesta näyttänyt pa
haa tykkäävän. Eikä hän niinollen koskaan ilmestynyt piiri- 
leikkeihin mukaan. . .

Mutta alkuperäinen, vähän matkan päässä sijainnut Vii
namäen talo sensijaan oli aikoinaan levottomien sielujen ja 
kummitusten tyyssija. Sillä kohdalla pakkasivat ohi ajavien 
hevoset tekemään tenää. Nämä Viinamäen kummitukset 
olivat onneksi iloluontoisia eivätkä tehneet kummempaa il
keyttä. — öiseen aikaan oli talossa täysvalaistus ja tanssi
vat parit liukuivat ikkunoiden ohitse, vaikka talo olikin au
tiona!

Kerrotaan jonkun erittäin rohkean menneen kuokkavie
raaksi tähän tanssitaloon. Siellä tosiaan liehui kauniita nai
sia kavaljeeriensa käsivarsilla, ja pian aikaan tultiin hänel
lekin kumartamaan. Tämä tanssiinkutsuja oli kuitenkin 
mieshenkilö, jonka toisena jalkana oli hevosen kavio! Sano
mattakin on selvää ettei kuokkavieras lähtenyt tanssimaan 
paholaisen kanssa, vaan korjasi luunsa mahdollisimman 
nopeasti. . .
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VANHAT

VALOKUVAT

KERTOVAT

Virtain Kirfdka.

Keskustan raitinristin 
"kusipaalu”.

Aidattu pääväylä 
keskustaan.

Virtain kirkko vanhan postikorttivalokuvan 
mukaan.



.y jfifi A I - < AVirtain Osuuskaupan entinen 
päärakennus, nykyinen leipo
mo.

Uusi Osuusliike 
1933.

Mäkisen talo, nykyisen kaup
palani aion vaiheilla v. 1898.

Virrat
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SAARA SAARELMA

Ainalan vaiheita
25. 2. 1965 oli Suomenselän Sanomissa ilmoitus: 

Virroille suunniteltavan
VANHAINKODIN

KANNATUSYHDISTYKSEN PERUSTAVA KOKOUS 
ON VIRTAIN HOVISSA

perj. 5. 3. 65 klo 18.30. Seurakunnan ja palvelujärjestöjen 
edustajat sekä muut asiasta kiinnostuneet henkilöt tervetul
leita.
Kokoonkutsujana: SPR:n Virtain osasto.

Ennenkuin oli päästy näin pitkälle, oli parin vuoden ajan
tehty hiljaista valmistelutyötä ja todettu hankkeen saavan 
runsaasti kannatusta. Sallittakoon allekirjoittaneen vähän 
muistella tätä vaihetta, joka ei näy virallisista Ainala-Koti 
yhdistyksen asiakirjoista, mutta joka on ollut kaiken perus
tana SPR:n Virtain osaston toimesta tapahtuneena. Hank
keen aktiivisia ja optimistisia toimihenkilöitä tällöin olivat 
Iiri ja Aarne Lahonen, Mandi ja Unto Kärkönen, Hilma 
Sunimento, Torsti Saarelma ja allekirjoittanut. Asiaa poh
dittiin aluksi SPR:n sosiaalivaliokunnassa ja sen aloitteesta 
SPR:n Virtain osaston hallitus helmikuun kokouksessaan 
v. 1965 päätti kutsua perustavaan kokoukseen, koska en
simmäiset yhteydet mahdolliseen rahoittajaan olivat osoit
tautuneet rohkaiseviksi. Merkittävää oli myös rovasti Lauri 
Ahvan asenne, että Seurakunta voisi toteuttaa samassa 
hankkeessa apteekkari Aina Aalto-Tikkasen testamentin 
velvotteita. Tällöin syntyi myös ajatus Ainala-nimen ottami
sesta. Silloisen kirkkohallintokunnan puheenjohtaja Kauko 
Jartti ja myöhemmin koko kirkkohallintokuntakin suhtau
tuivat suopeasti tonttikehitykseen, joka näin saikin tyydyt
tävän ratkaisun Seurakunnan vuokratessa 1,5 ha rakennus- 
tontin 50-vuoden vuokrasopimuksen muodollisin vuokrin. 
Vaivatta ei asia edennyt. Monia Helsingin matkoja tehtiin 
ja hanketta esiteltiin rahoittajalle. Luonnoksia suunnitel
tiin, tehtiin ja muutettiin rahoittajan toivomusten mukaan. 
Kiitoksin muistelen kaikkia hankkeen kannattajia, mutta 
erikoisesti sitä apua mitä alote sai Virtain silloiselta kun
nanjohtaja Antti Koskiselta, rkm Kari Korhoselta ja myö
hemmin rkm Pentti Mäkiseltä. Arkkitehti Sakari Siitonen 
suhtautui joustavasti luonnoksia tehdessään suunnitelmiin 
ja muutoksiin. Hanke eteni myönteisesti kooten eri kansa
laispiirit yhteiseen mittavaan suunnitelmaan. Näin perusta
van kokouksen 21 perustajajäsentä nousi pian 520 ja perus- 
tajajärjestöiksi kokouksessa kirjatut Rotarit, Soroptimistit, 
Lionit, Virtain Seurakunta, SPR: n Virtain osasto, Martat 
ja Sotainvaliidien veljesliitto saivat seurakseen 25 muuta yh
teisöjäsentä, järjestöä ja liikelaitosta. Väliaikaisiinoitusta 
kaavailtiin ja kunnan takuista lainoille saatiin periaatepää
tös. Näin oli pohja luotuna ja niillä perusteilla otti Raha- 
automaattiyhdistys hankkeemme rahoittamisen hyväksyen 
sen lisäksi kokeiluprojektiohjelmiinsa viiden muun saman
laisen hankkeen joukkoon ns. palvelutalosysteemin. Alot- 
teen tekijöinä oli paikallinen Punainen Risti, joka takasi 
monipuolisen vanhustentyön perustettavan järjestön toimin
nan rungoksi. Näin tapahtui Lempäälän Ehtookodossa, 
Alastaron Loimikodissa ja Virtain Ainalassa. Maarianha
minassa SPR:n paikallinen järjestö hoitaa palvelutaloa lä
hes kokonaan vapaaehtoisin voimin yhä edelleen. Tässä yh
teydessä kannattanee muistaa, että Ainalasta käsin saatiin 
Punaisen Ristin toimesta toteutettua merkittäviä alotteita

ennen lakimääräisiä velvotteita. Sellaisia kuten sairaankul
jetus, lääkinnällinen kuntoutus, välinelainaus, kotiaputoi- 
minta, kehitysvammatyö, samoinkuin monipuolinen harras
tustoiminta vanhusten parissa. Osa näistä on nyt siirtynyt 
lakimääräisesti yhteiskunnan hoitoon ja osittain jatkuu Vir
tain Opiston toimesta edelleen Ainalassa. Järjestön aktiivi
nen toiminta oli rahoittajan velvoite ja kokeiluprojektina 
sen on edelleen pysyttävä uskollisena toimintaperiaatteel
leen. Sen on edelleen etsittävä ja kokeiltava toimintamuoto
ja, jotka muuttuvissa olosuhteissa palvelevat vanhenevia ih
misiä ja vastaavat heidän toivomuksiinsa. Kysyntä ja tar
jonnan mahdollisuudet, kunnallisten velvotteiden täydentä
jänä ja valinnan mahdollisuuksia lisäten, on toimintaa jat
kuvasti kehitettävä ja sopeutettava paikallisiin tarpeisiin.

Tällätavoin Ainala-Koti yhdistys Virroilla on voinut toi
mia ja palvella monia vanhenevia ja helpottaa voimien vä
hetessä viimeisiä elinvuosia pienen oman kodin ilmapiirissä 
yksilöllisen elämäntavan säilyttäen. Meillä on syytä olla eri
koisen iloisia siitä, että olemme onnistuneet saamaan Raha- 
automaattiyhdistyksen luottamuksen ja saada varoja nime
nomaan tällaiseen valtakunnallisestikin merkittävään ko
keiluun. Se on otettu myönteisesti vastaan ja monia kunnal
lislakin vastaavia laitoksia on perustettu.

Yhteisin ponnistuksin saavutimme sen, mihin pyrimme. 
Kiitollisin mielin voi nyt muistella kaikkea. Yhä edelleen 
tarvitaan yhteistyötä ja yhteishenkeä, jotta Ainala-palvelu- 
talon ja Ainala-Koti yhdistyksen toimintaa voitaisiin laajen
taa ja ulottaa yhä useammille vanheneville.

Yhteiskunta muuttuu ja sen ihmiset muuttuvat. Valp
paasti on seurattava kehitystä ja pyrittävä vastaamaan 
myös tulevien vanhenevien ihmisten tarpeisiin, sillä huomis
päivän vanha lienee erillainen kun tämän päivän vanha.

Ainalan rakentajana on ollut Rakennusliike Junnikkala & 
Sihvonen samoin kuin Ainalan läheisyyteen rakennettujen 
muidenkin rivitalojen, joissa suurin osa asukkaita on eläke
läisiä.

Ainala käsittää 40 huoneistoa, joista 38 on 28—30 neli
ömetrin hyvin varustettua yksiötä. Palvelukeskustiloja on 
lähes 1000 neliömetriä ja niissä on mahdollista toteuttaa 
ruokala-, kuntoutus-, kotiapu-, sekä monipuolista harras
tus- ja virkistystoimintaa. Lääkinnällisen kuntoutuksen li
säksi myös liikuntaterapiatilat kuntoasemalla ja sen sauna- 
takkahuone ja kuntoutusallastilat suovat kuntoutusmahdol
lisuuksia myös nuorille. Näin runsaiden yleistilojen käyttöjä 
voidaan kehittää jatkuvasti eri tavoin.

Konsertteja, juhlatilaisuuksia, perhejuhlia, häitä, synty
mäpäiviä ja hautajaisia on järjestetty lukuisia. Monet vir
kailijat ovat virkistäytyneet ja lounastaneet. Monia matkoja 
on myös Ainalasta käsin tehty eri puolille Suomea, ja yli 
Suomenlahden Tallinnaan ja Itämerelle Riikaan asti. Ko
toiset tutustumisretket virtalaisiin maalaistaloihin ovat mer
kinneet myös arvokasta virkistystä arkipäivään. Monet jär
jestöt ja liikelaitokset ovat vuokranneet Ainalan tiloja ja täl
lätavoin tukeneet Ainalan toimintaa. 10-vuotistoiminta- 
kautta tarkastellessa tulee lisäksi muistaa, että yhdistyksen 
toiminta on ollut omiaan kokoamaan huomiota vanhene
vien ihmisten ongelmiin ja näin antanut ideoita monilla 
paikkakunnilla vastaaviin hankkeisiin. Tiedottamisesta 
ovat alusta asti suurenmoisesti pitäneet huolta omat toi
mittajamme Ella Riikonen, Kauno Vuorenpää ja edesmen
nyt Eero Kalmari. Tuloksellisena on myös koettava Ainala- 
Koti yhdistyksen puitteissa tapahtunut asuntotoiminnan 
edistäminen, jonka perustana on ollut myös yhdistyksen toi
mesta tapahtunut eläkeläisten asunto- ja kuntoutustarpees
ta tehty tutkimus.
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Kirkonkylän koululaiset vuonna 1925. "Pikkukoululaisista" tuntui peräti mahtavalta, kun päästiin yläkoululaisten kanssa samaan ku
vaan.

ANNA-LIISA VIRTANEN

Onko koulun joulujuhla 
kärsinyt inflaation?

Viisikymmentä vuotta muuttaa meitä paljon, totesin kat
sellessani vanhaa koulukuvaani. Monet ovat muuttaneet 
paikkakunnalta, monet peräti manan majoille asti.

Seitsenvuotiaalle koululaiselle oli joulujuhla silloin Suuri 
Tapahtuma. Valmistelut aloitettiin aikaisin syksyllä. Kir
konkylän opettajilla oli työjako: yläkoulun opettaja Jalmari 
Pakkala opetti kuorolaulut, Pirkko Viitanen herjoitutti ru
not ja kertomukset ja meidän alakoululaisten Aira Varonen 
(nyk. Hamara) ohjasi tonttuleikit ja pienet näytelmät.

Oppilaille annettiin keräyslistat, joilla kerättiin rahaa. 
Kauppiaat lahjoittivat tavaroita suoraan koululle. Ei tava
roita liikaa tullut, sillä kirkolla oli vain neljä kauppaa: 
Osuuskauppa, nykyisen leipomon paikalla, Miljoonahuiske 
eli nykyinen Kauppakunta ja yksityiset Kukkonen ja Laho- 
nen. Keräyksen tuotolla saatiin paketit kaikille koululaisil
le. Paperipussin sisältönä oli poikkeuksetta omena, nisu- 
ukko tai pulla, kolme — neljä siirappikakkua, rusinalaatik- 
ko ja muutama karamelli.

Juhla alkoi klo 8 aamulla, näin aikaisin sen vuoksi, ettei 
tullut liikaa sivullisia pieniin tiloihin.

Iso luokka oli tyhjätty. Ainoastaan opettajapöytä ja urku- 
harmooni oli paikoillaan. Oppilaat seisoivat, isot takana, 
pienet edessä. Nurkassa oli poikien hakema joulukuusi, jos
sa oli koristeina puotinuoralla kiinnitettyjä steariinikyntti- 
löitä ja kuusenkaramellejä — korean paperin sisällä oli

puupala, joku hyväkäs oli syönyt karamellit. Yleisölle oli si
vuseinällä penkkejä.

Joulujuhla alettiin Enkeli taivaalla ja evankeliumilla. Esi
tysten aikana oli ahdasta, mutta pää asia oli, että päästiin 
esiintymään. Ohjelman jälkeen jakoi opettaja Pakkala to
distukset. Oli juhlallista ja niiattiin niin, että takapuoli 
maata viisti.

Lopuksi tuli kohokohta, joulupukki. Jokainen vilkuili, 
kuka iso poika olisi pois ja siis pukkina. Joskus Pakkala 
hankki jonkun vieraan pukiksi oppilaiden yllätykseksi. Jo
kainen sai pussinsa. Lisäksi lähetettiin parhaille ystäville 
kortteja. Joskus saatiin pyöriä piirileikkiäkin, mutta se tah
toi mennä hulinaksi ahtauden vuoksi.

Paljon on suhtautuminen koulun joulujuhlaan muuttu
nut, kuten on muuttunut koulukin. Koulu oli pieni, opetta
jat kaikille läheisiä. Ajattelen monta kertaa katsellessani 
niitä massoja, joita tukitaan kouluautoihin, että koulu on 
nykyään kuin tehdas. Pieni koululainen tuodaan isoon kes
kuskouluun omasta ympäristöstään jo ennen kuin hän 
edes kunnolla ymmärtää, mikä laitos koulu on. Sinne vain 
massan joukkoon muovautumaan.

Voi vain toivoa, että nykypolven koululainen edes alaluo
killa ollessaan tavoittaa sen hartaan juhlan tunnun, mikä 
on perinteisesti liittynyt koulun joulujuhlaan. Isommille 
koululaisille tästä on muodostunut vain päivä, jolloin luo
kanvalvoja jakaa todisukset.
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Kyläkorppu
Juho Raittinen eli Raittis-Jussi on jo tullut Vir

tain Joulun lukijoille tutuksi aikaisemmista tarinoistaan. 
Tässä jutussa hän kertoo erään aikakauden elämisen tasos
ta, olosuhteista, joissa vähävaraisemmat elivät ja keinoista, 
joilla he kaikesta huolimatta täyttivät vieraanvaraisuuden 
vaatimukset.

Aina joskus tulee mieleen vanhat asiat ja mietiskelee, mi
tä kaikkea on elämänsä varrella joutunut näkemään ja ko
kemaan. Tässä tuli mieleen vanha juttu kyläkorpusta, joka 
nyt tuntuu ainakin nuoremmasta aika ihmeelliseltä, korppu 
on korppu ja mitäs jutun juurta siinä nyt on.

Entisinä aikoina kun ihmiset elivät ahtaissa oloissa, 
asunnot olivat pieniä ja perheet nykyaikaan verrattuna suu
ria, lapsia saattoi olla kymmenkuntakin. Silloin oli jokapäi
väinen leipä usein tiukassa, eikä varoja juuri liiennyt sellai
seen ylellisyyteen kun korppuihin.

Kun vanhemmilla joskus sattui olla vapaa-aikaa niin he 
kävivät kylittelemässä ja siinä lähtiessään, kun lapset jäivät 
kotiin omin päin, niin niitä kovasti neuvottiin, että miten 
täällä nyt sitten pitää olla. Sanottiin, että jos satun retkellä- 
ni saamaan vaikka jotakin semmoista jota voi ajatella tuo
da, niin minä otan ja tuon ja sitten te saatte joka ikinen sii
tä oman osanne.

Kyläpaikassa oli tietysti, niin kun nykypäivän aikanakin, 
paljon puheenaihetta ja kuulumisten kertomista, ja vieras 
saattoi olla hyvinkin mieluinen. Kaikilla ei ollut sitä puhut
tavaa yhtä runsaasti. Vaikka ihmiskunnan sivistys on kul
kenut paljon eteenpäin, niin sitä samaahan se on yhä edel- 
lenkin.

Kyläpaikan emäntä alkoi hankkia kahvin keittoa. Jos se 
ei oikein tahtonut lähteä alkuun, niin mummut samalla 
kun puhuivat pyörittivät peukaloitaan, että eikö sitä kahvia 
ala tulla.

Täällä Vaskivedellä oli semmoinen Mäkisen Santeri. Hän 
oli kylän korppumestari ja hänen leipomiaan korppuja tääl
lä yleensä syötiin.

Kun se kahvi sitten loppujen lopuksi valmistui juotavak
si, niin siihen kahvikupin laidalle asetettiin korppu, joka 
useimmiten oli sen Mäkisen Santerin tekemä. Jos kyläpaik
ka oli hyvinkin vähävarainen, niin kun ne yleensä olivat 
joissa niitä lapsukaisia oli paljon, taikka niin kun usein 
kuuli sanottavan tenavia, ja jotkut sanoivat kakaroita, niin 
oli hyvä jos siihen kupin laidalle oli korppu laittaa.

Naisväki kävi enemmän kylittelemässä, vaikka ei sitä so
vi, varsinkaan näin naisten vuonna, sillä tavalla sanoa, että 
ne niin sanotut akat olisivat nyt niitä erikoisia ahmatteja ol
leet sen kahvin juonnin suhteen.

Kun kahvi sitten oli kaadettu ja emäntä kehoitti että ot
taa nyt kahvia, niin ennen kun sitä alettiin juoda, katsottiin 
vähän minkälainen mahdollisuus oli ja jos sopi, niin se 
korppu sujahti siitä kupin laidalta hameen taskuun. Kahvi 
juotiin, niin kuin ei mitään olisi tapahtunutkaan, ja korppu 
jäi taskuun kotiin vietäväksi. Eihän siitä paljon yhden 
osaksi tullut, kun niitä perheen jäseniä saattoi olla paljon
kin, mitäpäs yhdestä korpusta.

Mutta aina korppua ei tasattukaan lapsille, usein se pis
tettiin johonkin sopivaan piilopaikkaan vieraan varalle. 
Korppu otettiin sieltä kätköstä ja asetettiin taas kupin lai

dalle. Kehoitettiin vierasta, että ottaa nyt siitä kahvia. Mut
ta en minä muista, olisiko sitä erikoisemmin sanottu että 
syödä vaan se korppukin.

Tällä tavalla korppu saattoi kulkea pitkän matkan ja sil
lä yhdellä korpulla juotiin monet kahvit. Ja monen näköi
sen hameen taskussa se kanssa oli käynyt. Tietysti se yritet
tiin viedä niin, ettei se kastunut ja tuorehtunut siitä.

Sillä tavalla sitä kuljettiin, ja varmasti monta kertaa kun 
lapset näkivät, että nyt äiti tulee, sitä mentiin tiedustamaan 
olisiko jotakin semmoista, jota voitaisiin saada. Usein taisi 
olla, että ketkä nyt olivat niitä kaikkein kiltimpiä lapsia, ne 
ehken saivat hiukan suuremman osan yhteisestä jaettavas
ta.

Seurakuntakeskuksen sinisellä seinällä 
pihlajamarjat loistaa.
Siinä se kasvaa, kukkii ja marjoo, 
eri vaiheiden värejä se toistaa.

Siinä se seinällä kertoo ja kuiskii 
tunteet ja toivomukset, 
se on Marttojen lahja, ja taidon näyte, 
se kertoo myös parhaimmat kiitokset.

Marttatyö sekä seurakunta, 
siinä käsikädessä kuljetaan 
auttaen toista, tukien toista, 
sato parhain näin aina korjataan.

SENJA PUUKKONIEMI

Virtain Martat lahjoittivat seurakuntakeskukseen raanun Pihla
janmarjat. Kutoja on Aira Peltonen.
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HANNU HIETANEN

PAKKASAJOON Joulu
Virroilla

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. Takaa var
man voitelun ankarissakin talviolois- 
sa. Myös kevyeen dieselkäyttöön.

TERVETULOA VAIHTAMAAN

Virtain TB-huolto
J. Jokinen 

Virrat, puh. 55460

TB-BAARISTA
aina hyvät kahvit

HYVÄÄ JOULUA 
ONNEA UUDELLE 

VUODELLE

Tänne tultiin ropsotteleen. Vähäiset löylyt ja perusteelli
nen pesu puhdistavat ihon. Tulee untuvanpehmyt olo.

Syödään verkalleen, kunnes nälkä sammuu. Ei ahmita. 
Rasvat ja liha ovat saaneet jäädä pois joulupöydästä. Silti 
syödään kaikkea välttämätöntä. Aterian sisältö on tark
kaan suunniteltu ja ravinto-opin mukaan laskettu.

Joulupukki ei vieraile, mutta lahjoja annetaan. Tarpeelli
sia lahjoja. Ei yli varojen, eikä turhaa himp’hamppua ja 
roinaa. Lahjojen määrä on vähäinen, mutta niitä arvoste
taan, koska niitä voidaan käyttää hyödyllisesti. Jokainen 
tietää millaisen lahjan on kultakin saanut ja kiittää niistä.

Illalla tyttärelle kerrotaan kaunis satu, joka ei sisällä noi
tia eikä pikkupiruja, vaan joka on otettu elävästä käytän
nön elämästä. Vanhat julmat sadut on jätetty, sillä ne kas
vattavat vain ihmisiä kieroon ja luovat turhia estoja ja 
komplekseja.

Sitten me uinutaan. Ei varsin paljon, mutta sitäkin sike- 
ämmin ja rennommin. Ei paina huolet, eikä nähdä paina
jaisia. Siinä auttaa osaltaan myös jouluaterian keveys.

Aamuvirkkuina herätään, vaikka ei taloa tahdotakaan, 
vaan ollaan onnellisia vuokra-asunnossa. Aamujumpataan 
joukolla ja haukataan happea Sipiläntietä verkalleen tää- 
peksien. Juodaan aamujuoma ja hyväillään vatsaa vellillä.

Kirkko on täynnä virtolaisia ja me muiden mukana. 
Kaikki kuuntelevat tarkaavaisina kirkkoherran kansanta
juista puhetta. Uskalletaan jopa hymyillä vapaasti kirkossa.

Lapset leikkivät keskikäytävällä. Kolehtia ei kerätä, sillä 
kellään ei ole tarvetta ostaa uskovaisen sädekehää rahalla. 
Valtio ja kunnat hoitavat sosiaalipolitiikan ja ulkomaana
vun, ja kirkollisvero peittää reilusti seurakunnan omat me
not.

Herään.
Siihen jouluun lienee vielä aikaa, Se tullee kuitenkin. 

Toivon sen näkeväni. Entä Sinä? Ehkä Sinulla on toisenlai
set toiveet. Me kaikki yhdessä voimme kuitenkin pyrkiä 
parempaan elämään. Sen kautta jokaisella on mahdollisuus 
päästä tasavertaiseksi yhteiskuntamme jäseneksi.

Lieneekö ihminen ihmiselle peto? Enpä usko sen välttä
mättä niin olevan. Kenties ihminen voi olla myös ihmiselle 
ihminen.

Ehkä vielä on joulunpyhiä neljä, kuten silloin ennen. Ei 
parempaan aikaan kuin nyt, mutta jotensakin joiltain osin 
järkevämpään aikaan. Rakkaudella voimme kaiken. Ja ny
kyajan huipputekniikalla. Uskomme ettei kukaan järkevä 
ihminen anna lapselleen lahjaksi pommia. Miksi sen antai
simme kanssaihmisille?

Rakkaus voi kaiken. Uskotko siihen? Minä alan vähitel
len uskoa, lapsen lailla.
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VANHA PELARGONIA
Valokuvannut Ritva ja Simo Ylä-Soini.

Ranta-Tyrkkö Manninen Viitala

Tanhua-Tyrkkö

Ala-Tulijoki, Liedepohja
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ON MUMMON IKKUNALLA • •

I

Viitamäki

Virtanen, Siekkinen

Niiala, Soininkylä

Laukko, Ellilä

Ylä-Härkönen

Heikkilä, Liedepohja

Ohtola

Murtolahti

Ylä-Tulijoki, Liedepohja
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ANJA YLÄ-SOINI

Lähdettäiskö tutkimusretkelle...
Tämä kysymys heräsi Toisveden maa- ja kotitalousnais

ten keskuudessa. Tuumasta toimeen. Unohdettiin puuro- 
kattilat ja hännänhuiskeet, vaihdettiin päiväsydän vapaalle. 
Kaunis päiväkin oli luvassa. Se oli niitä juhannuksen alus- 
viikkoja toissa kesänä.

Kartanlukija tiesi kertoa, että ensimmäinen tutustumis
kohde oli Vainionpään sahan puutalotehdas. Isäntä itse 
esitteli valtakuntansa. Valokuvat tutustuttivat Kauko-Itään 
ja Euroopan maihin vietyihin puutaloihin valmiina paikoil
laan. Riittihän siellä ihmettelemistä ja ihailemista kotiinkin 
terveisiksi.

Liedenpohjan museolla Tulijoen esteri oli virittänyt tun
nelman, iloisen takkavalkean. Makkarat paistuivat ja hy
vältä maistuivat. Talo katsastettiin — kiitos — taas taipa
leelle. Koivusen Pekka esitteli navettansa kesken säilöre- 
hunteon.

Poikkeutimme taimipaketit Äijännevan koululle ja jou
duimme suoraan munkkikesteihin. Mikäs sen hauskempaa.

Raiskinmäen sahalta löytyi aulis opas ruokatunnista huo
limatta. Hän esitteli työtapoja, käynnisteli koneita uteliaille 
"akoille”. Klapien tekokin kävi koneella kätevästi.

Niemen Olavin karjatilakin katsasteltiin ja uudenaikai
seksi havaittiin. Paikalliset maatalousnaiset olivat järjestä
neet vallan juusto- ja piirakkatarjoilut kahvin kera.

Ohimennen näimme autonikkunoista Kurjenkylän po
rotalouden. Näimmepä kurkiakin kaikessa komeudessaan. 
Kello 13 oli Virtain maatalousnaisten puheenjohtaja Salme 
Vaskuulla lounas odottamassa nälkäisiä matkaajia, samoin 
pieni, iloinen tarinatuokio. Mutta se kiire, kiire. Kierreltiin 
Vaskiveden kylälle ja katsastamaan Maijalan Markun sika
talous. Kyllä siellä possujen kelpaa elellä. Kävimme ihmet
telemässä Seinäjärveä, joka Kurjenjärven kera laskee lat- 
vusvesineen kohti Etelä-Pohjanmaata Seinäjokena, joka 
taas yhtyy Kyrönjokeen. Kolusimme Keihään taustat ja 
kappaleen kaunista Visuvettä.

Poikkesimme Torisevien lohilammikoillekin ihmettele
mään. Hätäisimmät ehtivät tehdä lohikaupat.

Sitten suunta Hauhuulle. Morrin Maija-emäntä kestitsi 
kotikyläläisiänsä vieraanvaraisesti, esitteli myös auliisti ko
tiansa.

Kitusen Martin kotitanhuvien kautta kulki tie Killinkos- 
kelle ja kotiin. Reitille tuli pituutta 200 km. Kiva, antoisa

Vanhat kangaspuut Kitusen museossa.
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Kirjasta MARY OLKI: Kirjokintaita

Virtain rasat
Värit: pohjalanka harmaa, nukkalangat punaisia, vihrei

tä, keltaisia, valkoisia, mustia ja sinisiä, — tähteiksi jäänei
tä langanpätkiä. Museossa säilytettävä, Virroilta talteeno
tettu mallikappale on täysvalkoinen. Pohjanväriset nukka- 
langat eivät silloin näy päältäpäin ollenkaan, ovat vain sisä
puolella lämmikkeenä.

Silmukkaluvun tulee olla 4:llä jaollinen, koska nukkalan
gat on liitetty joka neljänteen silmukkaan. Oikealla ne 
muodostavat linnunsilmäkuvioita.

Mallikintaat on neulottu keskivahvuisesta langasta, josta 
on luotu 64 silmukkaa (16 puikolle).

Kintaan suu on kaksinkertainen, sisäpuolelta tavallista 
oikeaa, päältäpäin vinoraitaista. Ensin neulotaan 30 kerros
ta tavallista oikeaa, sitten menetellään samoin kuin pykä- 
reunaa muodostettaessa.

31. kerros: neulotaan 2 silmukkaa yhteen, lisätään 1 sil
mukka, taas 2 yhteen, lisätään 1 silmukka jne. Silmukoita 
lisätään ja neulotaan yhteen vuorotellen, seuraava kerros 
neulotaan oikein, sitten taas lisätään ja supistetaan katso
en, että yhteen neulottavista on ensimmäisenä edellisellä 
kerralla lisätty ja toisena tavallisesti neulottu silmukka. 
Näin muodostuu raidoitus vinosti kulkevaksi. Sitten taas 
kerros oikein ja niin edelleen. Kun vinoraidassakin on 30 
kerrosta tarkastetaan, että joka puikolla on yhtä monta sil
mukkaa, sitten nostetaan työn alareunasta luomissilmukoi- 
ta puikolle ensimmäisen puikon silmukoita vastaava mää
rä, työ taivutetaan reikien kohdalta kaksinkerroin ja nyt 
neulotaan kummaltakin puikolta aina rinnakkain olevat sil
mukat yhteen.

Ranneosa on 8 kerrosta, neljännellä kerroksella supiste
taan yksi silmukka kunkin puikon alusta.

Kämmenosa neulotaan tavallisen ohjeen mukaan.

Joka neljännellä kerroksella neulotaan joka neljäs sil
mukka kaksinkertaisella langalla, jolloin kerästä tulevan 
langan alle sen etusormen ylitse kulkiessa työnnetään 
10—12 cm pituisen langan keskikohta. Päät jäävät nurjalle 
nukkaa muodostamaan. Perättäisissä riveissä näin muodos
tuvien linnunsilmien paikka vuorottelee.

Nukkalankana voidaan käyttää purettuakin lankaa.

reissu. Kotipitäjän tutkimusretkeä voi hyvällä syyllä suosi
tella toisillekin.

Tämän vuoden teemana: Toisveden naisten tehopäivä 24. 
7. -75.

Hommattiin taas linja-auto ja haasteltiin Killinkosken 
maatalousnaistekin mukaan. Lähtö jälleen aamukahdeksal
ta. Kitusen mailla oli ensimmäinen pysähdyspaikka. Julun 
Reino sai vieraita, samoin Korhosen Jorma, jonka uusi na
vetta kiinnosti kovasti.

Suunta otettiin Pohjaslahdelle, Sakari Salusen perunan- 
viljelystilalle. Perunapinta-alaa on 8 ha, uusi perunavaras
tokin.

Puolenpäivän maissa oli lounas tilauksessa Vilppulan 
maamieskoululla. Senjälkeen matkattiin Mänttään Joennie
men kartanon taidemuseoon. Ja edelleen taidetta: Ruove
den ihastuttavassa, kuuluisassa Kalelan taiteilijakodissa.

Pistäydyttiin Ruoveden Kotiseutumuseossa ja Haapasaa
ren leirintäaluetta katsastamassa. Kappale kotiseudun lähi- 
tienoita oli tällä kertaa tullut hivenen tutummaksi.

Jokakesäisestä retkeilystä näyttää tulevan traditio, joka 
kiitoksella todettakoon. Navetanpesut ja muut kotiaskareet 
saavat uutta puhtia, kun välillä käy virkistäytymässä.

Talven aikana punotaan taas uusia juonia. Perästä kuu
luu, sano. . . Toisveden maatalousnaisten säilöntäkurssit Y-S:ssa v. 1927.
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AUNE KANKAANPÄÄ

Vanhat työtavat arvoonsa

(vasemmalta oikealle):
Takana: Ida Poukka/Uusi-Tyrkkö, Helle Vaali/Havanka, Emma Kauppila/Sipilä, Aina Valli, tuntematon. Keskellä: Anna Koro/ 
Mäkinen, Sennu Linna/Vastalahti, Anna Murtolahti, Lempi Ylä-Nojonen/Raivio, tuntematon, tuntematon, Aini Ruusila/Mörä, 
Lyydia Hietala/Koitti. Edessä: Elli Lintula, tuntematon, Lempi Bär, Sandra Kolisto.

Tietämäni vanhin kutomakurssi pidettiin Virtain ns. 
Kunnantuvassa, joka tarkoittaa vanhaa seurakuntakotia, 
kevättalvella 1896. Kurssi kesti noin 4 kuukautta. Tältä 
ajalta säilynyt päättäjäiskuva kertoo mielenkiintoi
sesti omaa aikaansa. Kuvakin on maanmainion maisema- 
ja kansankuvaaja I. K. Inhan käsialaa. Kuvassa on neljä 
tunnistamatonta. Olisi mielenkiintoista, jos joku lukija tun
nistaisi yhdenkin näistä ja ilmoittaisi lehden toimitukselle 
tai kirjoittajalle tästä. Puvut tytöillä ovat suuritöistä kuosia 
ja monien kankaatkin kudottiin kursseilla. Sitäpaitsi näin 
juhla-asussa heidän rintapieltään koristaa pieni lasiputki- 
loon pistetty juhannusruusu. Nykyisin putkilo on vaihtunut 
muoviin ja kukkakin vähintäin orkideaksi. Kuvaajan osuu
deksi jäänee ryhmän asettelu upean aidan eteen. Kaikki 17 
osanottajaa ovat jo kuolleet eikä kurssin järjestäjästä ole 
tietoa. Kiitos kuvan löytymisestä lankeaa Hanna Kaltille, 
joka innosti asiasta kirjoittamaankin.

Kuva kymmenkunta vuotta myöhemmin pidetyistä 
ompelukursseista on otettu ehkä 1903. Kuvassa on kuu
den hengen kurssiryhmä opettajineen. Henkilöt ovat takana 
vasemmalta: Ida Kauppinen, Nelly Kaleton, Ida Tanhuai-

nen, edessä vasemmalta: Eeva Sievänen, opettaja Mandi 
Hytönen, Tyyne Heikkilä Jäähdyspohjasta ja Aina Heikkilä 
Liedenpohjasta. Kuva on mahdollisesti myös I. K. Inhan ot-
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tama. Kurssi pidettiin kirkonkylän kansakoululla. Kursseil
la tehtiin villakanavatöitä, pellavatöitä ja koristeellisia silk
ki- ja villalangoin ommeltuja verkatöitä, joista kuvassa on 
näytteet.

Kolmannet kurssit pidettiin esimmäisen maailmansodan 
kynnyksellä. Armi Sieväsen kertoman mukaan kurssit oli
vat silloin Virroilla kokotalvisena kouluna. Nämä koulut 
olivat maataloushallituksen alaisia ja kursseja nimitettiin 
kouluiksi, koska niistä jaettiin todistukset. Koulussa opetet
tiin kankaankudonnan lisäksi myös ompelua. Tämä ensim
mäinen 7 kuukautta kestänyt koulu lienee pidetty Kunnan- 
tuvassa. Tiedossa ei ole kuka sen paikkakunnalla järjesti. 
Myöhemmin ne tulivat meille jonkun järjestön pyynnöstä 
nimellä Keski-Suomen Kotiteollisuusyhdistyksen kiertävä 
naiskotiteollisuuskoulu. Yhdistyksen keskuspaikkana oli Jy
väskylä, josta lähetettiin kouluun opettaja. Paikkakunnalla 
tuli järjestää opettajalle täysihoito ja itse kursseille sopivat 
tilat.

Vuosina 1917—1918 kiertävä käsityökoulu pidettiin Lie
denpohjan kylässä Yli-Tulijoen talossa. Näiden kurssien 
kuva oli Virtain Joulussa vuosi sitten. Osanottajien kerto
man mukaan nämä kurssit olivat sikäli erikoiset, että aina 
välillä tuli komennus ruuanlaittoon ja -jakoon sotilaille, jot
ka matkasivat kohti etelää, esim. ennen Vaskiveden taiste
lua. Opettajana oli Maiju Takala. Vastaanottavana järjestä
jänä lienee ollut maamiesseura. Sama järjestäjä lienee ollut 
seuraavalla käsityökoululla 1918—19, joka pidettiin Vaski- 
vedellä Kangaspeskan kauppatalossa (nykyisin nuorisoseu
rantalona). Tästä koulusta Ilmi Jussila/Vaskuu lähetti tar
kalla nimiluettelolla varustetun kuvan. Tämä kou
lu oli varmaan tarpeellinen sekä aineellisesti että henkisesti 
"sodan jaloista” toipumiseksi. Osanottajiakin oli peräti 23.

Vasemmalta, takana: Lyydia Ylä-Patala/Vaskuu, Mari Pouk- 
ka/Koski, Alma Ranta-Tyrkkö, Aini Ahola, Aini Kaltti, Siviä 
Vaskuu/Mesimäki, Ilmi Jussila/Vaskuu, Lyydia Koro, Aino 
Purra, Sanni Maijala, Elli Lammi, Anni Ahola ja piilossa Sen
ja Kotiranta/Hollo. Keskellä: opettaja Maiju Takala, Aino 
Kangaspeska, Anni Havanka/Jokela, Esteri Selkä-Nuuttila/Vaa- 
li, Lyydia Luoma, Ida Soininen. Edessä: Senja Moisio-Tyrkkö, 
Rauha Nieminen/Roos, Fanny Lahti-Nuuttila, Lyydia Havanka/ 
Laukkanen, Tyyne Kangaspeska/Peltonen.

Vuosina 1924—25 7-kuukautinen käsityökoulu jatkui 
Hietalassa. Opettajana oli Laina Hieta. Vastaan
ottavana järjestönä tällöin jo Virtain Marttayhdistys. 
Heidän toimestaan koulu oli myös kirkolla 1932—33. Sil
loin kudottiin osaksi silloisessa Luodon talossa, joka talo
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NUORET
KYNÄILIJÄT
ANNE KOSKINEN

Kotitaloni historiaa
On suunnilleen vuoden 1860 kevättalvi.
Vaarin vaarini istuu tummaseinäisen savupirttinsä peru

kalla olevalla matalalla ja istumisesta kuluneella penkillä 
miettien.

Hän miettii uuden talon rakentamista. Talosta tulisi suu
ri, sen pitäisi olla kaksikerroksinen, uusista hirsistä raken
nettu kunnon maalaistalo. Hirret saataisiin oman metsän 
jylhistä tukeista, jotka hakattaisiin, mikäli mahdollista, jo 
tämän saman kevään aikana. Hän hankkisi hieman aputyö- 
voimaa ja pystyttäisi talon jo syksyyn mennessä. Tästä sa
vuisesta murjusta olisi päästävä ja mahdollisimman pian.

Vaarin vaari nousee hitaasti, yhä mietteissään. Hän on 
vielä nuori mies ja voimiakin on riittävästi, joten kyllä nyt 
yhden vaivaisen talon pitäisi yhdessä kesässä pystyyn nous
ta.

Vaari ryhtyi heti tuumasta toimeen ja kaadatti tukit jo 
saman kevään kuluessa, jopa sahuutti ne sopivan kokoisiksi 
hirsiksi. Kyläläiset kyllä hieman ihmettelivät tukkien pi
tuutta ja myös niiden suunnatonta määrää. Eihän kukaan

juuri hävitettiin Yhdyspankin uuden osan alta, toisen osan 
takoessa kangaspuitaan Sarion talon pienessä rakennukses
sa. Sekä sivulta että ylhäältä kuuli toimittaja Yrjö Niittylä 
taukoamatonta kopinaa ja puheensorinaa, antamatta sen 
silti häiritä "Suomenselän Sanomien” kokoonpanoa. Varsi
nainen opetusluokka oli Luodon yläkerrassa. Siellä aloitim
me lyhyellä aamuhartaudella ja siellä pidettiin sekä teoria- 
että ompelutunnit. Koulu jatkui yhtämittaisesti opettajansa 
Esteri Vaissin johdolla seuraavana talvena Hauhuun Nie
messä, oppilaiden vain vaihtuessa.

Minun tiedossani ei ole useampia koulumuotoisia kuto
makursseja. Joku toinen voi jatkaa luetteloa tietojensa mu
kaan. Lyhytaikaisia kutomakursseja on kyllä ollut useitakin 
Marttayhdistyksen järjestäminä viime vuosiin asti. Opetta
jat on saatu Hämeen-Satakunnan Marttapiiriliiton kautta 
ja ne ovat kestäneet noin 2—4 kuukautta. Alussa mainitut 
kiertävät käsityökoulut ovat mahdollisesti lopetetut koko 
maasta eli ne ovat muuttaneet muotoaan. Tämä Keski-Suo- 
men Kotiteollisuusyhdistyksen kiertävä naiskotiteollisuus- 
koulu sulautettiin muutama vuosi sitten Petäjäveden pai
kalliseen Naiskotiteollisuuskouluun. Koulu oli ennen su
lauttamista 10 vuotta Viitasaarella paikallisena, toimien 
kuitenkin alkuperäisellä nimellä. — Taakse katsahtaessa 
huomaan valokuvaustaidon olleen meillä välillä ruostunut
ta. Vanhimmat kuvat ovat parhaat. 1930-luvun alusta löy
tyy enään joitain pieniä tilannekuvia. Mitään yhtenäistä 
kurssikuvaa ei aina löydy. Käsityötaito sitävastoin on säily
nyt hyvänä katkeamatta ensimmäisistä kursseista nykypäi
vään asti. Nykyäänkin sen parissa ahkeroidaan uusia muo
toja ja malleja toteuttaen.

muu koskaan aikaisemmin ollut ajatellut tehdä taloa tuol
laisesta hirsipaljoudesta. Oli totuttu rakentamaan vain ma
talia mökkejä. Kyläläiset kannattivat vaarin suunnitelmaa 
siltä osin, että vanha räihnäinen savupirtti oli jo asumiskel- 
voton, mutta uuden talon tavallisuudesta poikkeava koko 
kauhistutti heitä.

Talo valmistui vähitellen, ei kuitenkaan yhden kesän ai
kana. Aikaa kului rakennuspuuhissa peräti kaksi vuotta. 
Vaari oli yliarvioinut kykynsä ja aputyövoiman saannin. 
Yksin rakentaessa aikaa kului suunnaton määrä, joskus 
vierähti viikkokausia ettei yhtään hirttä noussut paikoil
leen.

Vihdoin kahden vuoden uurastuksen jälkeen talo oli val
mis. Isäntä oli tyytyväinen, kun naapurit ihastelivat, että se 
oli todella vaivansa näköinen talo. Hirret eivät kylläkään 
enää loistaneet uutuuttaan, ne olivat sateiden ja lumituis
kujen ansiosta muuttuneet hiukan harmahtaviksi.

Katto rakennettiin talkootouhuin päreistä. Katolla ko
meili myös tiilinen savupiippu, josta suuressa uunissa pol
tettujen halkojen savut purkautuivat ulkoilmaan eivätkä 
enää pirttiin sisälle.

Talon sisustaminen vei sekin aikansa. Se kysyi varoja, sil
lä eiväthän yksihuoneisen savupirtin kuluneet huonekalut 
kelvanneet uuteen pytinkiin. Sisustuksesta tehtiin todella 
maalaismainen, ei mikään rokokootyylin tyyssija vaan kun
non supisuomalainen. Huonekalut valmistettiin kylän omin 
voimin, mitään ei ostettu valmiina.

Aika kului ja Heikki-vaari vanheni vanhenemistaan, kävi 
harmaahapsiseksi ukonkäppänäksi, joka iltakaudet muiste
li elämänsä kohokohtaa: oman suuren talonsa rakentamis
ta.

Koska vaari oli käynyt yli-ikäiseksi hoitaakseen taloa, 
metsiä, peltoja, karjaa, siirtyi talonpito Heikki-vaarin pojal
le Kaapolle. Kaappo hoiteli tilaa rauhallisesti suuria muu
toksia tekemättä, jos nyt uudistuksiin ei lueta uuden naisen 
taloon tuloa. Nainen oli tarmokas,vanhan kunnon ajan suo
malainen maalaisnainen, jonka elämän tarkoituksena oli il
ta- ja aamulypsyt navetassa, aterioiden valmistaminen kol
masti päivässä sekä tärkeimpänä tehtävänä suuren lapsi
katraan synnyttäminen.

Kaappo-vaarille ja hänen uutteralle vaimolleen syntyi 
kahdeksan lasta, jotka päätivät kotitalonsa jakamisesta jo 
isänsä eläessä. Tilalla päätettiin kaikki jakaa kahteen 
osaan pappani ja hänen Hermanni-nimisen veljensä kes
ken. Muut kuusi lasta ottaisivat perintöosansa rahana ti
lan saaneilta. Mutta koska lapsia oli niinkin paljon, joutui
vat tilan omistajat myymään suuria alueita maaomaisuu
destaan saadakseen muiden perintöosuudet maksetuksi.

Järkyttävintä kuitenkin oli se, että myös talo oli tasattava 
kahteen yhtä suureen osaan: talo katkaistiin kylmästi kes
keltä kahtia. Toinen puolisko jäi talon entiselle paikalle, 
mutta toinen osa siirrettiin naapuritalon viljamakasiiniksi, 
josta se muutaman vuosikymmenen kuluttua muutettiin na
vetaksi.

Se talon osa, joka jäi paikoilleen, uusittiin. Sitä madallet
tiin, ulkoseinät laudoitettiin ja taloon rakennettiin ulko- 
kuisti. Siitä tuli keskikokoinen maalaistalo, jollainen se on 
vielä nykypäivänäkin. Rakennusta on korjailtu ja maalattu, 
mutta muuten ei sen ulkoasuun ole puututtu. Sisustukseen 
on hankittu piironkeja, pöytiä ja tuoleja, piirongit lakattu
ja, muut huonekalut maalaamatonta puuta.

Kotitaloni on nykyisin tuhansien muiden maalaistalojen 
kaltainen. Vaarin vaarini unelma muita mahtavammasta 
asumuksesta on todellakin vain historiaa.
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VUODEN VARRELLA
Tammikuun 20. pnä kauppalantalo avattiin. Kirjasto 

muutti pian tämän jälkeen vanhaan kauppalantaloon.

Helmikuun 4. pnä oli Tampereen kaupungin orkesterin 
konsertti Kisapirtissä. Solistina virtalainen Marjatta Kiiski. 

Maaliskuun 2. pnä jäärata-ajot Kalettomanlahdella.

9. pnä Virtain hiihtohölkkä 15 km lumenpuutetteen 
vuoksi.

Kuvassa Karhunpeijaiset Kitusella näyttelijät.

9. ja 10. pnä Virtain Urheilijat järjestivät Karhunpeijai
set Kisapirtillä. Ohjelmaan kuului toripäivä, kansanmusiik
kia, näytelmä Karhunpeijaiset Kitusella ja erilaisia kilpailu
ja.

15. ja 16. pnä Virtain Seudun Kauppaoppilaitoksen Kil- 
takunta järjesti Koti-75-näyttelyn, muotinäytöksen juonta
jana Simo Salminen. Samoina päivinä Ruoveden, Vilppu
lan ja Virtain Mieskuorojen yhteiskonsertti ensin Kisapirtil
lä, toisena päivänä Vilppulassa ja Ruovedellä.

Huhtikuun 6. pnä Polyteknikkojen konsertti Kisapirtillä.

13. pnä Hämeen läänin taidetapahtuma -75 Virroilla.

27. pnä vanhan kulttuurin juhla Kauppaoppilaitoksella.

Toukokuun 3. pnä Virtain Opiston 10. opistonpäivä Ko
talassa.

Kesäkuun 29. pnä Valkjärvijuhla Kisapirtillä.

Heinäkuussa Suomi soi keskiviikkoisin.

Heinäkuun 2. pnä tsekkoslovakialaiset tulivat minitanhu- 
ajien vieraiksi virtalaisiin koteihin. He lähtivät 4. pnä mini- 
tanhuajien kanssa Turkuun, jossa Aino Maijala palkittiin 
30 vuoden työstä tanhuajien hyväksi. 17. ja 18. pnä Tampe
reen it.patteristo teki maakuntamarssin Virroille ja antoi 
koulutusnäytöksen.

Elokuun 3. pnä Virtain Sotaveteraanien 10-vuotisjuhla 
Hiekkarannalla.

Papin rouvan avustajia Sipilän pihalla.

22. pnä päättyivät Virroilla Juhani Ahon Papin rouvan 
ulkokuvaukset, jossa avustivat karhunpeijaisten näyttelijät.

31. pnä Virtain Työväenyhdistyksen 70-vuotisjuhla Työ
väentalossa.

Syyskuun 21. ja 22. pnä eduskuntavaaleissa valittiin virta
lainen pankinjohtaja Matti Maijala keskustapuolueen kan
sanedustajaksi uuteen eduskuntaan. Virtalaisia ehdokkaita 
oli ennätysmäärä, seitsemän, muut olivat: Kari Ilmonen, 
Väinö Keskinen, Esa Norri, Kyllikki Ohtola, Eino Syrjä ja 
Irja Vainionpää.

Lokakuun 12 p:nä Marttakuoron 10-vuotiskonsertti kir
kossa ja seurakuntakeskuksessa. Kuoronjohtajana on toi
minut alusta lähtien opettaja Kaino Uusitalo.
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Vesikelkalla joulusaunaan
KATRI KORON MUISTELMISTA KOONNUT RAUHA LAULAJA

Lapsia tuotiin vesikelkalla joulusaunaan. Katri-tyttönen 
katsoi ulos ikkunasta. Tienvieren haavat olivat pakkasen 
johdosta huurteessa, mutta ne eivät estäneet näkemästä 
tielle, josta kuului aisakellon helinää. Ääni kuulosti setä- 
Santerin hevosen tiu’ulta. Katri kurkotti kaulaansa ja tosi
aan, Elo-ukkohan siellä tuli valtaisa heinäkuorma peräs
sään ja itse setä ajamassa. Tavallisesti Herma-renki haki 
heinät toisella hevosella, mutta kai setä juhlan kunniaksi 
oli itse lähtenyt karjalle rehua hakemaan, ettei sitten suure
na juhlana tarvitsisi arkitöihin tarttua. Oli tulossa joulu, 
tiesi Katri, ja nyt oli aatto.

Koko aamupäivän oli äiti touhunnut ruokien valmistuk
sessa. Pirtissä tuoksui päällimmäisenä lanttulaatikko, mut
ta sen lisäksi oli paistettu myös perunalaatikkoa ja pullaa
kin. Sen toki Katri tiesi, kun oli itse äitiä auttanut. Ei edes 
lammasrisujen hakeminen ollut tällä kertaa inhottanut kun 
tiesi, että niillä annetaan lisää kuumuutta leivinuuniin. Nyt 
kerppojen mukana tulleet roskatkin oli jo korjattu pois val
keaksi hangatulta pirtin lattialta. Oli kovasti juhlallista, sil
lä äiti oli levittänyt valkoisen liinan isolle pöydälle, johon 
kohta tuotaisiin jouluruuat. Mutta ennen syöntiä saunottai
siin.

Saunalle Katri nyt katsoikin. Siellä isä juuri vei vesikel
kalla halkoja kohti suurta rakennusta, jonka tyttö varsin
kin pimeän aikana liikkuessaan koki jännittävänä ja peloit- 
tavanakin paikkana. Olihan saunalla kokoa niin, että sinne 
yhtäaikaa mahtui kylpemään yli kymmenen ihmistä. Pime
ätä ja nokista siellä oli varsinkin lauteiden alla, jonne joka 
saunakerta jännittyneenä ja uteliaana oli ihan pakko kur

kistaa, jos siellä vaikka olisi pieni vauva. Vanhemmat ihmi
set kertoivat, että saunan lavon alta pikkulapset tulevat, 
mutta kertaakaan ei Katrin ollut onnistunut siellä ketään 
näkemään. Jouluaattona saunotaan jo päivällä, siksi isä jo 
nyt lämmitti suurta kiuasta. Kun sen kunnolla lämmitti, 
riitti siitä löylyä kylän kaikille halukkaille kylpijöille. Kat
ria nauratti, kun hän muisteli, Miten Mäkisen täti toi vesi- 
kelkalla työntäen lapsiaan saunomaan. Joskus kyllä hirvitti 
ajatellessa, millaista serkuilla oli, kun saunalla oli vain kyl
mää kaivovettä, jonka aikuiset saavilla sinne kantoivat, ei
kä täti toki kotoa saakka kuumaa vettä tuonut. Ilmankos 
lapset joskus niin kiljuivat.

Mutta mummo tuosta naapurista köpitteli saunaan puu- 
kiulu kädessä, vihta kiulussa ja kuuma vesi höyrysi. Mum
mo olikin kova vihtomaan. Vaikka lavot joskus olivat täyn
nä ihmisiä, jokainen antoi mummon istua omalla paikal
laan penkin päässä, sillä mummon vihta heilui nopeassa 
tahdissa, joskus löi jopa kahdella. Ei ollut helppo siinä vie
ressä olevalla kuuman ilmavirran leyhyessä ympäriinsä. 
Kun mummo oli tarpeekseen vihtonut, hän kumosi kiulun
sa loput vedet päälleen ja oli valmis lähtemään kotiin. Sau- 
nanporstuasta vain vaatteet kainaloon ja paljaiden jalkojen 
luiskahdellessa lumisella polulla vanhan naisen lyhyin aske
lin mökille. Tavallisesti, kun Katri tuli saunasta, hän juoksi 
minkä kintuista pääsi ja siltikin jalat meinasivat kylmettyä. 
"Tänään, kun menen joulusaunaan, otan kyllä sukat jalkoi
hini” päätti Katri ulos katsoessaan. Saunan räppänästä ko
hosi sakea savu talvityveneen ilmaan luvaten Katrille ja 
muille saunojille makoiset joululöylyt.

Pienokaiseni, sinä innoitat minua 
kirjoittamaan sanoja onnesta, 
onnesta, jonka toit eilen syntyessäsi. 
Valkoinen kapalo ympärilläsi kertoo 
kylmästä maailmasta, 
olet väsynyt tuskiisi.
Pienokaiseni, niin rakastan sinua 
tänään kuin äiti lastaan ja huomenna, 
kuin koko elämäni ajan.
Minun lämpöni lämmittää sinua.

Huoneesta huoneeseen ja ikkunasta toiseen, 
rakas lapseni, osaanko minä?
Äiti ja isä, sama ihminen.
Syyshämärä ja sinä olet juuri lähtenyt, 
poikani, älä anna minun nyt itkeä.

ANNE

Virtolaista sananparsintaa

Huono urakkahan seon jostei puolta voita.
Huilatak kansa, aiko poika lukiessaan.
Huurappas vaan niin saat selekääs. (piiskatessa)
Huonostik kippee kuneika kuole eikä parane.
Huonosti tuotu kotielläin ja ihiminenkin ikävöi entistä koti
aan.
Kesä taitaa tulla kun vaahkona viittä vetää, (laulaa)
Kaikki kyssyy kulukialta mistot kotosi, eikä monikaan, on
ko sun näläkä.
Kaksi köyhää tappelee, tullee näläkä ja tappaa molemmat. 
Kalseet neon hurstihousup pakkasella.
Kamppikahavit tierossa leikkuun loppuessa.
Kavonsuu auki aamusta tietää saretta.
Kaakompala syörään kevään ensimmäisestä kalasta.
Keskellä joukossa hyvä kulukee, ei tarttep porttia avata ei
kä sulukee.
Keli kuorman kuliettaa, ei hevonen hyväkään.
Keherosta hautakirstuun astin nikkari tarpeellinen. 
Keheronsoutu — huilaustyötä 
Kengännauha auki — kotona kaivataan 
Kellekkäpä se kuuluu, jotei kukkaan omista.
Kertakos se on hyväkin kalu mennyt taikinapyttyyn.
Kehuvat olevan meirän kirkon emmänsäp päin nyökällään. 
Keikottava kuorma huonolla hevosmiehellä.

34



VESURINKULJETTAJA

Ja logiikka pelaa...
Tässä päivänä muutamana pikkuveli kertoi koulussa lait

taneensa, pöljä, nimensä sellaiseen kaljanvastustusadres- 
siin. Raukkis temppu meinaan, vaikka tulihan sitä itsekin 
kouluaikana laitettua nimensä kaikenlaisiin vehkeilyihin. 
Mitään hyötyä siitä ei kyllä ollut, biologian numero pysyi 
kuutosena.

On se kumma, että muuten suhteellisen järkevillä ihmi
sillä rupeaa logiikka heittämään volttia kun on kysymys al
koholista. Rupeavat väittämään, että alkoholi tekee juopon, 
vie rappiolle, hajottaa perheitä ja tekee hirmutöitä kaiken
laisia. Eihän toki se semmosia.

Valaiseva vertaus kuulemma auttaa pöljempääkin äly- 
ämään: ajatellaanpa että kirveellä tehtyjen veritekojen mää
rä havaitaan huomattavan suureksi. Tällöin "laajoja kansa
laispiirejä edustavat henkilöt” ilmeisesti alkavat kerätä ni
miä adressiin, jolla pyritään rajoittamaan kirveiden myyn
tiä. Työ ei tietenkää ole tuloksetonta, ja niinpä lailla sääde
tään, että kirveen ostajalla tulee olla erityinen ostolupa, jon
ka myöntää paikkakunnan korkein järjestyksenvalvoja.

Vaan ei aikaakaan niin voi kauhistus: yhä sattuu huoles

tuttava määrä tappoja, murhia ym. hirveyksiä, ja työkaluna 
on usein juuri kirves. Mutta vastuuntuntoisten kansalaisten 
ponnistelu ei jää tuloksettomaksi. Kaikki Suomen kirveet 
lunastetaan käypään hintaan valtion haltuun, ja peruste
taan erityisiä kirveenvuokrausasemia. Vuosittain valitaan 
kunnallisista luottamusmiehistä kirveenvuokrauslautakun- 
ta. Kun sitten joku tarvitsee kirvestä, hän jättää kolme (3) 
päivää ennen suunniteltua työsuoritusta kirveenvuokraus- 
lautakunnalle kolmena kappaleena kirveenvuokraushake- 
muksen. Lisäksi kaksi (2) hyvämaineista henkilöä todistaa, 
että hakemuksen jättäjällä on vakaa aikomus käyttää kir
vestä mainitsemaansa tarkoitukseen. Lautakunta käsittelee 
kokouksessaan hakemuksen ja myöntää vuokrausluvan mi
käli katsoo sen perustelluksi. Järjestelmää voidaan vielä 
täydentää palkkaamalla kunnallisia kirvestyösuoritusten 
valvojia, jotka paikan päällä huolehtivat siitä, että kirvestä 
käytetään ilmoitettuun tarkoitukseen.

Joo, semmoisia ne on ne kirveet, tekevät kaikenlaista ka
malaa. Pahoinpitelevät, tappavat, tekevät leskiä ja orpoja 
sosiaalihuollon harmiksi.

MIA SALORANTA 
v. 73

Joulun ja Uuden Vuoden tervehdyksin

VIRTAIN OSUUSPANKKI
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Kauppiaan muistelmat
Alla oleva kirjoitus on vuonna 1960 kuolleen kauppias 

Olavi Hietasen jälkeensä jättämistä papereista, "vanhoilta 
ajoilta”. Tämä muistelma kohdistuu 1910 luvulle.

Oli pyrypäivä. Lumi oikein lensi ulkona tuulen mukana. 
Jokainen ulkona liikkuja koetti hakea turvaa huoneista. Ei
pä luvattu laskea ulos minua, alle 10 vuotiasta poikaakaan. 
Mikäpä täällä oli hätänä suuressa talon pirtissä takkavalke
an ääressä. Mutta pitkäksi aika alkoi tulla sittenkin. Täy- 
tyipä taas mennä katsomaan ikkunasta ulos, joko alkaisi 
asettua. Ja tuolta myllymäestä näkyi jotain liikettä. "Nyt tu
lee Saffiira ja Janne”, kiljaisin minä ilosta. Toisetkin riensi
vät ikkunaan ja totesivat asian. Vaari puhui jostain pahan 
ilman linnusta. Nuoremmat sanoivat, että nyt saadaan pian 
kuulla lauluja. Sen tiesin minäkin jo ennestään, että näillä 
vierailla oli mukanaan gramafooni, eli "grammoffooni”, 
kuten sitä silloin sanottiin ja tiesin edellisestä vierailusta, 
että sitä myös soitettaisiin illalla. Tämä kummallinen pari 
oli muutenkin mielenkiintoinen mielestäni, joten tälle päi
välle oli kyllä tiedossa ajankulua. Janne lykkäsi edellä isoh
koa vetokelkkaa, siinä oli takana tolppa, josta lykättiin ja 
edessä köydenpätkä, josta voi vetää tarvittaessa. Kelkkaan 
oli sijoitettu gramafooni ja muutakin tavaraa, jotka oli huo
lellisesti peitetty ja suojattu lumelta. Jäljessä tarpoi Saffiira, 
nyytti käsivarrella ja pään ympäri oli köytetty useampia pit
kiä huiveja, jotka olivat kudottu käsin villalangoista.

Varovasti kantoi Janne tavarakääröt pirtin penkille. 
Edellä oli tullut Saffiira ja toivottanut Jumalan rauhaa ta
loon. "Päivää päivää" tokaisi Jannekin tuttavallisesti mie
hille ja kiskaisi päästään korville vedetyn vanhanaikaisen 
lakkireuhkan ja löi sitä samalla voimakkaasti oven pieleen, 
jotta lumi ja jää karsivat siitä lattialle.

Saffiira oli rientänyt naisten luokse ja riisui siellä pääl
limmäisiä vaatteitaan ja päästeli pään ympäri kiedottuja lii- 
nojaan samalla kovaäänisesti valittaen pahaa Jumalan il
maa, josta he juuri olivat selvinneet rakkaitten ystävien pir
tin lämpimään. Siinä sivussa tuli jokin moitteen sana Jan

nesta, aivan kuin paha ilma olisi ollut hänen syynsä. Mutta 
sepä osui Jannen korvaan ja kivahti hän kimakasti vastaan. 
"Akkojen ilma se on nyt jos koskaan, sinäpä et periksi an
tanut että juuri nyt piti lähteä”. Nyt muuttikin Safiira pu
heenaihetta eikä siitä tullut pahempaa riitaa tälläkään 
kertaa, kuten ei toistenkaan, kun heitä seurasin. Haluan 
kuvata Saffiiran ulkonäön sellaisena kuin se on mielessäni 
säilynyt tästä päivästä, josta olen kertonut. Hän oli laihah
ko ja vartalo oli yläpäästä hiukan kumara, pitkä kaula ku
rottautui eteenpäin. Kasvot olivat kurttuiset, elämä oli nii
hin kyntänyt vakonsa, toinen silmä oli sokea ja se olikin 
melkein kiinni, mutta toisella hän uteliaasti tarkkaili elä
mää ympärillään. Joskus se välkehti ilosta, ainakin silloin, 
kun höyryävä kahvikuppi oli kädessä. Korvissa riippui pyö
reät kultaiset korvarenkaat. Nämä tekivätkin hänen ulko
näkönsä vähän arvokkaammaksi. Hän oli myös itse niistä 
ylpeä, sillä "olen saanut ne Stokholmista”. Kun hän oli rii
suutunut niin hän kaivoi nyytistään virkkauksen esille. Ja 
niin alkoi Saffiiran vakityö. Pitsinvirkkaus oli aina hänen 
käsissään, kun hän istui. Työ oli pidettävä koko ajan hyvin 
lähellä tervettä silmää. Siitäkin lienee jo näkö heikentynyt. 
Työtä tehdessä juttu luisti mukavasti. Hän puhui hiukan 
kimeästi ja ääni särkyi, kun puhe oli hyvin kovaäänistä.

Siinä sitten kyseltiin kuulumiset puolin ja toisin ja puhet
ta riitti. Kylläpä Saffiira aina muisti puheensa niin johtaa, 
että tuli kiittäneeksi niin emäntää kuin isäntääkin ja koko 
taloutta. Kyllä hän oivalsi, että kuka ei kehusta tykkäisi! 
Tuli siinä vilkaistua kahvipannun päälle, jonka emäntä jo 
olikin siirtänyt kuumalle kohtaa hellaa. Tiesihän emäntä jo 
ennestään vieraansa mieliteot. "Tilleriä, tilleriä, sillä tavalla 
hän kahvia nimitti ja siksipä joskus leikkisästi sanottiinkin 
häntä "Tillerifiiraksi”.

Ovensuun puolessa oli Janne keskustelussa talon renkien 
ja muiden kanssa ja samalla hän aukoi vähitellen pakettia, 
joka eniten herätti mielenkiintoani. Siinä laatikossa oli gra
mafooni ja vieressä oli kangaspussissa gramafoonin suuri 
torvi. Siitä Janne huolellisesti työnteli lumen pois.

Toivotamme asiakkaillemme

HYVÄÄ JOULUA ja 
Menestyksellistä Uutta Vuotta

^HANKKIJA
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Olemme 
Joulupukin 
asialla

"Joulu on omena punainen ja tuoksuva 
vihreä kuus. Joulu on helinä kul
kusten ja joulu on hiljaisuus.

Joulu on tuoksuja herkkujen tai 
kirpeä pakkassää. Joulu on riemua 
lapsosten ja kulkusten helinää.

Joulu on tuikkiva kynttilänliekki 
tai valoja tuhansittain. Joulu on 
lahja suuri tai pieni tai lämpöinen 
ajatus vain".

Kun sitten päivä kallistui iltaan, tuli oli sytytetty öljy
lamppuun, illallinen syöty ja takkaan sytytetty pystyvalkea, 
niin Janne kantoi koneensa pöydälle. Joku renkimiehistä 
näkyi antavan Jannelle rahaa ja silloin myös vilkastui hä
nen toimintansa. Tuossa tuokiossa oli komea torvi jo ko
neen päällä, sen suu oli aivan takalle päin, jossa istuin ja 
odotin, mitä tuleman pitää. Tuosta torvesta saamme pian 
kuulla jotain hauskaa, tiesin jo ennestään. Nyt jo Janne vei- 
vasi konetta, laittoi neulan paikalleen ja asiantuntemuksel
la teki kaikki temput.

Ja sitten alkoi levy pyöriä. Hiukan särähtäen alkoi kuu
lua laulua:

"Hevonen on tallissa, valjaissa kallissa, suittilla sidottu
na” jne. Kyllä siinä täytyi kuunnella melkein henkeään pi
dätellen. Kun ensimmäinen levy loppui, kaivoi vaari esille 
rahapussinsa ja antoi sieltä Jannelle koko markan. Nyt oli 
tiedossa taas neljä levyä, sillä taksana oli 25 penniä levyltä. 
Hymyillen pisti Janne rahan kukkaroonsa ja veivasi konet
ta. Sieltä tuli vuoroin valssia, polkkaa ja kaikenlaisia laulu
ja. Eniten kiinnitti huomiotani semmoinen levy, jossa aina 
välillä kuului puhelua ja taas laulua.

Jälleen tuli laulu, jossa puhuttiin hevosista.
”Mull’on hyvä hevonen ja sillä on kuin siivet, sillä on 

kuin siivet ja siivet. Tämän pojan rattahille moni tyttö kii- 
pes, moni tyttö kiipes ja kiipes.”

Ja sitten muistan laulun Nooakin arkista:
"Kun sade vihdoin taukosi ja jälleen kuivui maa, Noa- 

raukka vihdoin viimein lepohetken saa. Juuri hän juopotte- 
li, kunnes torkahti, ja pöhnäpäissään tädin poikain kirk
koon nukahti.
Aatelkaapas suuremmoisia ruokahommia,
kun päivässä meni heiniäkin tuhat tonnia
ja tarkallensa laskea ei voida äkkiä,
kuinka monta päivässä meni kaurasäkkiä.

CENTRUM
Virrat

HYVÄÄ
l«ll

* * * * * * * * *

★ ★ ★
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Toisveden maatalousnaisten ompeluilloista pidettiin 
1940- ja 50-luvulla kronikkakirjaa. Tässä eräs näyte, jonka 
on riimitellyt Tyyne Oksanen:

Viikkoa kaksi taas kulua ehti,
kun kääntyi jälleen tään kirjamme lehti.
Ja nyt on yhdeksästoista maaliskuuta,
Oksasella koolla vain kymmenen suuta.

Miks’ joukkomme näin nyt pienenlainen,
kevätväsymyskö syynä vainen.
Vai joko kyllääntymys seuraamme tähän,
tukemaan sen pyrkimyksiä vähän.

Eipä niin lie asia väinkään,
vaikka ei myyjäisiä saatu lainkaan.
Yks’ vain innoissaan hiukan liikaa nakkas,
ja laukkunsa retkelle nyt jo pakkas.

Retki sentään ei ollutkaan Turkuun,
vaan mitä huolta siitä surkuun,
Pääkaupunki se parempaa tarjoo,
pienemmät toki jää varjoon.

Yks' hankki influenssan juuri,
kuin tapa ja muoti suuri.
Yks’ porsaita paimensi monia,
Saa palkaks' suuria sikoja somia.

Yks’ syytä ei ilmoittanut lainkaan,
se päteävä kyllin voi olla arvaan.
Yks’ hoitaa sairasta, yks’ kotia vartioi,
näin työnsä parhain hän arvioi.

Vaan ykspä sentään heitti,
lehmänhuolensa hetkeks’ peitti.
Ja viimeisenä joukkoon ehti,
oli tuo teko oikein reima ja rehti.

Siispä vain monet kiitokset teille,
ja kaikille myöskin heille.
Jotka uskollisina työlle tälle,
kuin velvollisuutensa täyttävälle.

Jatkukoot vain nämä rattoisat illat,
ja luokoot lujat yhdistävät sillat.
Kylämme kesken sen kotien ja väen,
yhdeks’ perheeks’ tulevan täten näen.

Ei turinaa se vain joutavaa,
työ sen jaloa ja kauas kantavaa.
Ilo ja leikki sen parissa saakoon,
sijan sitovan, ja yhdistäväks’ se kasvakoon.

Jos ontuvi sormi oiva tää,
siihen lie syynä liukas, luminen sää.
Siksipä anteeksianto nyt suokaa,
ja sovinnoksi Jenny-emännän korvike juokaa.

19. 3. -47 T. O.

j|ule £Loulu 
kultainen

KULTA KATRIINA 
maku, josta ollaan 

yhtä mieltä - 
joka kerta yhtä hyvää

SOKOS
VIRTAIN KAUPPAKUNTA
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Hyvää Joulua
TOIVOTTAA VIRTOLAISILLE

inkaoy



Joulujuhlaa mukavaa 
POHJAN SAHA toivottaa

f

POHJAN SAHA OY
34450 Jäminkipohja, puh. 934-27122

Ota täysi hyöty Yhdyspankin palveluista
Käytätkö pankkia aina vain sillä samalla van
halla tavalla? Mahdollisuuksia on toki paljon 
enemmän.
Esimerkiksi: Voit jättää kaikki toistuvat mak
susi Yhdyspankin hoidettavaksi. Tarvitset vain 
käyttötilin ja maksupalvelusopimuksen.
Käy meillä niin kerromme, miten juuri sinä 
eniten hyödyt Yhdyspankin palveluista.

YHDYSPANKKI

1



VIRTAIN
OSUUSMEIJERI

VIRTAIN
MAANRAKENNUS

VIRRAT Virrat puh. 55248

Puh. 55144 SUORITAMME KAIKKIA
MAANRAKENNUSALAN TÖITÄ

HYVÄÄ JOULUA JA KIITOS 
KULUNEESTA VUODESTA

HÄMEEN
KULJETUS Oy
Virrat puh. 55491

VIRTAIN
34800 VIRRAT Puh.934-55881 BETONI Oy

Puh. 55609

HYVÄÄ JOULUA JA
MENESTYKSELLISTÄ UUTTA VUOTTA

VILENIN LEIPOMO
Virrat puh. 55290, 55530
Sampolan teollisuusalue

TOIVOTAMME VIRTOLAISILLE
HYVÄÄ JOULUA

VILJAMAAN
KONEPAJA

Myymälä leipomon yhteydessä
Leipomomme valmistaa kaikkia alan tuotteita

Virrat

RAKENNUSTOIMISTO
PENTTI RAISKI 
& KUMPP.
Virrat puh. 55251

Vihti 913-47536

Auto 31320

AUTOKORJAAMO
VELJEKSET MÄKINEN

Kotala puh. 59919



VAATETTA KOKO PERHEELLE

RILLIN VAATETUSLIIKE
H. SIPILÄ
Killinkoski puh. 934-50032

SEKATAVARAKAUPPA
MARJA KAIDESLAMPI
Jäähdyspohja puh. 56715

VIRTAIN LINJA-AUTOASEMAN

PARTURI - KAMPAAMO
RIITTA KORO
Virrat puh. 55552

VIRTAIN AUTOKOULU
Virrat puh. 55359
Autopuh. 31330

Hyvää Joulua ja
Menestyksellistä Uutta Vuotta/ÄOKJ®Fpiirimyyjä

T: MI MAUNO NURMINEN
Virrat puh. 55231

■ ((•>) VALOKUVAUSLIIKE
VARPUSI IL 4. PUH. 55106

HYVÄÄ JOULUA

VIRTAIN KUMIKORJAAMO
Virrat puh. 55207

VIRTAIN APTEEKKI
Puh. 55306

KUKKA JA ASKARTELU

PEUKALOINEN
OM. RAILI NIEMINEN
Virrat puh. 55538

Kukkia - seppeleitä - askartelutarvikkeita

SYMPPIS
NUORTA MUOTIA
Virrat

HARJUN SEMENTTIVALIMO
Virrat puh. 55819, kotiin 56419

SULO KORPINEN
Virrat puh. 55379

SUORITTAA ILMASTOINTITÖITÄ

Aina tuoreita kukkia —
Suoritamme sidontaa

KUKKA-LINJA
I. HAAPOJA
Virrat Liikekeskus puh. 55501

PENTTI KANGASAHO 
SEKATAVARAKAUPPA
Kotala puh. 59941

Tervetuloa jouluostoksille

KELLOSEPÄNLIIKE

T. N. YKS-PETÄJÄ
Virrat puh. 55120

ERKKI JOUTSENJÄRVI 
SEKATAVARAKAUPPA
Kurjenkylä puh. 59754

Aina edullisia tarjouksia



METALLITUOTE 
T. YLÄ-MONONEN 
Siekkinen Virrat puh. 56319

Hitsaus-, sorvaus- ja korjauspalvelua 
Tilauksesta alan tuotteita

KILLINKOSKEN APTEEKKI
Killinkoski puh. 50035

Kiittäen kuluneesta vuodesta 
ja Hyvää Joulua sekä 
Onnellista Uutta Vuotta 
toivottaen asiakkaillemme 
VIRTAIN VARAOSA 
Puh. 934-55264

TOIVO MÄKINEN 
SEKATAVARAKAUPPA 
Killinkoski puh. 50066

TAIDETAKOMO
Hyvää Joulua ja Onnellista uutta Vuotta

HALPA-AITTA
Killinkoski puh. 50132

VIRTAIN PUUNJALOSTUS 
VELJ. VIRTANEN 
Puh. 55323
TILAUKSESTA ALAN TUOTTEITA 
Varastossamme kaikki rakennelevyt

SIMO YLÄ-SOINI 
SEKATAVARAKAUPPA 
Toisvesi puh. Killinkoski 50013

PARTURI - KAMPAAMO 
EILA HÖMMÖ 
Killinkoski puh. 50077

Toivotamme asiakkaillemme
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta

PUKUPISTE
JUNTUSEN VALOKUVAUSLIIKE
Virrat puh. 55203

Hyvää Joulua ja Onnellista uutta Vuotta

PALA-KULMA 
KUNNILA 
Virrat puh. 55487

VASKIVEDEN TALOUSKAUPPA
Vaskivesi puh. 56936 
MYYMÄLÄAUTO 
Eduksenne K-kaupasta

VIRTAIN KEHRÄÄMÖ 
OM. ARVO VEHNIÄ 
Puh. 55164

HAUTAUSTOIMISTO JA 
KUKKAKAUPPA 
P. N. JÄRVI 
Virrat puh. 55390

SEKATAVARAKAUPPA 
EERO LEHTOVAARA 
Liedenpohja puh. 56115



Hyvää Joulua ja Onnellista uutta Vuotta 
toivottaa asiakkailleen

O*/*-»Z<y4><S«A kutiin

Virrat puh. 55260
Alavus puh. 20129

ELINTARVIKELIIKE
KYLLIKKI TAPANAINEN
Kurjenkylä puh. 59502

SAMPO-TARMO
Virrat — Linja-autoasema
Puh. 55190

ERKITTE OY
Virrat puh. 934-55877

Terveellisiä puukenkiä

Zi

TMI ERÄMETALLI
10 vuotta puhtautta virtalaisille

Kiitämme asiakkaitamme
KALASTUSVÄLINEITÄ
Toisvesi puh. 50135 VIRTAIN PESULA

Puh. 55417

Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta

KELLOSEPÄNLIIKE

Virrat puh. 55840

VIRTAIN HINTAKUOPPA
Puh. 55862

Lahjoita lukuhetkiä
Hyvää joulua ja Onnellista Uutta Vuotta

VIRTAIN KIRJAKAUPPA
Virrat puh. 55367

VIRTAIN
KONETARVIKE
Virrat puh. 55432

LENINKILIIKE JA OMPELIMO
AINO RANTANEN
Virrat puh. 55459

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta

KENKÄ JA PALA

Naisten pukujen erikoisliike Virrat

Hyvää joulua ja Onnellista uutta Vuotta Kiitos kuluneesta vuodesta.

VIRTAIN OPTIIKKA
Nurmisen liiketalo
Virrat puh. 55492

Toivotamme asiakkaillemme
Hyvää joulua ja Onnellista uutta Vuotta

VIRTAIN GRILLI-KIOSKI

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta VIRTAIN LINJA-AUTOASEMA
RAVINTOLA puh. 55542

KESTIKROUVI
Virtaintie 31 puh. 55599

MATKAHUOLTO puh. 55541 
OPASTUS-INFORMATION puh. 55541, 55543 
RUOKALA SAMPO puh. 55374



HYVÄÄ JOULUA
ja

MENESTYKSELLISTÄ UUTTA VUOTTA

VIRTAIN TAPETTI JA VÄRI
Puh. 55547

VIRTAIN KALUSTETALO
Puh. 55812

Aina edullisesti värejä ja huonekaluja
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