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Hyvää Joulua
TOIVOTTAA VIRTOLAISILLE



EMILIA KANTONIEMI

LAPSUUTENI KULTAMAILLA
Pärinän käteheni sieppaan,
kirjoitelen ikään kuin hiekkaan.
Rihvelitaulu eessä kun oisi,
paljonkin asiaa kertyä voisi.

Lapsuuden muistan herttaisen,
luona isän ja äidin kultaisen.
He hyvyyteen minua ohjasi
ja neuvoillaan minua johdatti.

Pyhäkoulu ja kirkkotie
ei nurmettumaan päässyt lie.
Kirkossa hiljaa olla koettelin,
sen muistan että usein palelin.

Lapsuuteni kirkkomatkat muistan niin, 
kun mummon kanssa pitkospolkua käveltiin, 
vanhuus ja lapsuus siinä yhtyen 
toinen toistensa tukea etsien.

Kodista lauantaisin jo kirkkoon lähdettiin 
kesäaikaan kun kävellen kuljettiin.
Kengät käteen otettiin, 
eväskassi toiseen annettiin.

Nyt vanhana usein muistelen: 
kirkkopolku meni ohi Peräisen, 
Koivunen alkoi näkymään, 
kuljimme ohi Järvenpään.

Särkelän kohdalla tulimme me 
jo kärrytielle paremmalle,
Koron Riina-mummulle yöksi ehdimme, 
joskus Jussilan Maijan mökille.

Aamusella Koron rantaan kiirehdittiin, 
väkeä oli paljon siellä niin.
Isolla veneellä lähdettiin, 
kohti kirkkorantaa edettiin.

Muuttunut — muuttunut on.
Radiot telkkarit kodeissa on, 
aamuin illoin sanaa kuulla saa, 
ihan ken vain sitä haluaa.

Ja miten käy kirkkomatkan nykyisin: 
autolla ajellaan kirkon lähellekin,
Ennen oli sanan perään ikävää, 
nyt elämä on kovin menevää.



KAUPUNGIN TERVEHDYS

Kulunut vuosi on yhteinen juhlavuosi meille kaikille 
suomalaisille: Joulukuun 6:na tulee kuluneeksi 60 vuotta, 
kun suuren Venäjän pieni suuriruhtinaskunta nimeltä 
Suomi julistettiin itsenäiseksi. Sitä ennen Suomi oli ollut 
milloin Venäjän, milloin Ruotsin alamaisena, eräänlaisena 
torpparina. Ruotsin vallan ajalta on arkistossa säilynyt 
asiatieto, jonka mukaan Ruotsin kuningas aikoinaan suun- 
nitteli perustettavaksi kaupunkia Virroille. Mikä hanke ei 
sitten ennen viime vuoden vaihdetta toteutunut.

Kuntalainen, kauppalalainen, kaupunkilainen, siinä 
virtolainen viimeisten neljän vuoden ajalta.

Aikoinaan virtalaisten kauppalahanke, se viimeinen, 
johti tulokseen suuressa yksimielisyydessä tehtyjen voi
makkaiden ponnistelujen seurauksena. Kauppaoikeuk
sista ehdittiin nauttia vain kolme vuotta, kun lainmuutos 
poisti kauppalat ja tuli mahdollisuus valita kaupungin ja 
kunnan välillä. Kuten olettaa sopi, kauppalat osoit
tivat liikuttavaa yksimielisyyttä päätyessään kukin kunta
muotonsa osalta kaupunkiin.

Kun kymmenkunta vuotta sitten lähdettiin "kauppa- 
lataistoon” Alavuden ja Ähtärin kanssa, tuskin kukaan 
osasi aavistaa, että aikanaan kaupunkioikeuksiin riittää 
"vastahakoinen suostumus”.

Nuo kuluneet kymmenen vuotta ovat Virtain osalta olleet 
ripeätä kehityksen kautta. Omalta osaltaan sitä on edes
auttanut varsin pitkään jatkunut taloudellinen nousukausi. 
Vähintään yhtä merkittävää on kuitenkin ollut päätök
sentekijöiden halu ja pyrkimys yhteistyössä rakentaa ja 
kehittää yhteistä elinympäristöämme.

On kaupunki ja tori sekä paljon, paljon muuta, mutta 
paljon on silti vielä puutteitakin. Nuori kaupunki vaatii 
edelleen kehittyäkseen meidän kaikkien rakentavaa yk
simielisyyttä myös jatkossa.

Elämme kaupungissa, jossa haja-asutusalueella (sivu- 
kylissä) asuu yli puolet väestöstä. Jos puhutaan kaupungin 
myönteisestä kehityksestä, sen tulisi olla sitä myös näillä 
alueilla.

Ensimmäinen kaupunkivuotemme osui lamaan. Tule
vaisuus saattaa olla vielä vaikeampaa. Tämä asettaa varsin 
merkittäviä rajoituksia myös kaupungin taloudenhoidossa. 
Työllisyystilanne ei ole ollut hyvä kuluneena vuotena, mutta 
se on ollut parempi kuin hyvin monessa muussa kunnassa. 
Kiitos varsin monipuolisen ja kilpailukykyisen elinkei
noelämän, laman vaikutus ei ole kovin lujasti päässyt 
vaikuttamaan. Sopii vain toivoa, että näillä olisi riittävät 
toiminta- ja laajenemismahdollisuudet tulevaisuudessakin.

Virtolainen, kotona tai kaukana, toivotan.Sinulle Joulu
rauhaa ja Onnellista Vuotta 1978.
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Piirros Mervi Kokkinen

Virtain Joulu
KUSTANTAJA Virtain opettajien ammattiyhdistys— 

Virtain Seura

1977
TOIMITUS Liisa Saikkonen päätoimittaja

Kirsti Perähuhta toimitussihteeri 
Marja-Sisko Maijala taloudenhoitaja 
Raili-Ritva Mäkinen, Tarmo Saarimäki 
Lea Saavalainen, Matti Sipilä,
Maritta Kinnunen
Kari-Pekka Kinnunen - kuvitus

KANSI Kitusen museo
Kuva Pauli Perähuhta

20. vuosikerta
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SEURAKUNNAN TERVEHDYS

Jokin aika sitten suunnittelin kirkkoherranvirastossam
me kirjeenleimauskoneeseen tervehdyslausetta koteihin. 
Mielessä oli muun muassa lause: "seurakunta on Sinua 
varten". Seurakunta tahtoo auttaa eteenpäin, ahdis
tuksesta iloon. Tämä tehtävä tapahtuu nykyään entistä 
keskeisemmin rohkaisevan ja hoitavan Jumalan sanan 
avulla. Niinpä jouduimme keskittymään leimauskoneen 
kin lauseessa. Valituksi tuli suora sanoma virkatodis
tuksen saajalle: "Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon 
sinua”. Siunaa Sinäkin itseäsi tällä Herran siunauksen 
lauseella, ja luota, että edessäpäin on kirkastuvaa. 

Seurakunta on Sinua varten. Säännöllinen osallistu
minen seurakunnan toimintaan ja varsinkin jumalan
palveluksiin antaa elämäämme järjestystä ja turvalli
suutta. Adventtisunnuntait ennen joulua ovat hyvässä 
ajankohdassa. Kaikkein pimeimpänä ja raskaimpana 
vuodenaikana tulee kuin yllättäen adventti hoosianna- 
hymneineen.

Kaikkiaan neljänä adventtisunnuntaina valmistaudu
taan joulun odotukseen. Viikottain lisääntyvät kyn- 
tilät alttarilla ilmaisevat juhlan lähenevän. Vapahtaja 
on edessäpäin. Vaikenee.

Nykyaikana on paljon pimeydessä vaeltavia, ahdistet
tuja ihmisiä. Lääkkeet, neuvonta, keskustelut ja terapia 
on hyvää, mutta niiden ohella tai ilman niitä suosittelen 
yksinkertaisesti Jumalan siunaavaa ja anteeksiantavaa 
ilosanomaa. Ei vain seurakunta vaan Jumala on lähellä 
sinua. Jumala armossaan herätti sinut uuteen päivään. 
Annetaan koko päivä hänelle. Huominen päivä pitää 
itsestään huolen, sillä sekin on Jumalan päivä. Tulevai
suus on tuntematon, mutta ei silti pelottava, sillä 
Jumala on siellä sinua vastassa. Jumala, joka sanoi: 
loistakoon valkeus pimeydessä, on se, joka loisti sydä- 
miinne (2 Kor 4:6).
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Anni Glad

Isäni -

Svante Poukka

Vähän leveämmäksi muistelin tietä, jo ruohottumaan 
pyrkivää, vähän pitemmäksi matkaa kolkkavalta sillalta 
ladolle, tanhuan päähän, angervoita pursuilevaan notkoon, 
ja jyrkemmäksi nousua mäelle, jolta jo näen kotini. Tuttuus 
tulvehtii vasten joka askeleella, ympäröi ja ottaa vastaansa. 
Tärkeältä ei tunnut enää mikään muu — olen kotona. Isä 
voi tulla vastaan jo tuon koivun takana, tai riihellä vii
meistään. On kohentanut lammaslaitumen aitaakin ja 
koijannut rumpua. Aina tuohon mäen alle tahtoo kertyä 
lätäköltä, sellaisia, että saappaan varsi ei riitä. Pieniä 
kuusen taimia isä on perannut esiin heinikosta. Niitähän on 
siinä rivissä, yksi aukko on jäänyt. Ei, on se siellä, vähän 
piilossa heinien alla. Isä on sen istuttanut. Se vähän kituu, 
mutta kyllä se siitä lähtee. Rivin täytyy olla ehjä. 
Kymmenen vuoden päästä nämä jo tuuheina torjuvat 
pohjoistuulta peltovainiolta.

Olen ensikertaa palaamassa kotiin tietäen, että isäni ei 
siellä ole. En vain voi uskoa sitä. Ahdistus nousee 
kurkkuun, tulee valtava ikävä. Tietenkin isä on kotona — 
täytyy olla. Eihän hän voi lähteä näin ja jättää meitä.

Yhfäkkiä olen ihan pieni tyttö. Meitä on kolme, 
rantakalliolla. Missä olet isä? Alamme itkeä. Vihainen, 
harmaantyrskivä vesi nuolee kalliota, metsä kohisee edessä, 
valoa ei näy. Pikkusisko itkee hillittömästi. Yritän 
rauhoittaa häntä, mutta pelko kouraisee minuakin. Minne 
olet mennyt, tuletko koskaan takaisin?

Huudamme täyttä kurkkua kaikki kolme, kun sinä tulet 
ja torutkin ja olet turvallinen. Ahdistus on poissa, vesi ei ole 
enää vihainen, metsä ei ole musta.

Kun selailen papereitasi, löydän lohdutuksen. Olet 
kirjoittanut sen jo vuonna 1922 sinikantiseen vihkoon, 
lyijykynällä hyvin tiheästi täytettyyn:

"Pelloissa, niityissä ja rakennuksissa näemme työn jälkiä. 
Ne ovat muistomerkkejä ilman omistus- ja nimikirjoituksia. 
Komeat kivipaadet kaatuvat ja kullatut kirjaimet kuluvat, 
mutta työn jättämät jäljet pysyvät iäti, kertoen tekijäinsä 
tarmosta ja kestävyydestä. Heidän nimensä kyllä unoh
tuvat, mutta kun he tavallisesti ovatkin olleet hiljaisia ja 
vaatimattomia, joille työ on ollut ilona ja huvina, eivät he 
ole eläissään kiitosta tavoitelleetkaan.”

Tämän sinä kirjoitit Ristasen Leanderista, Vaskiveden 
torpparista ja työmyyrästä, maanraivaajasta, joka kaivoi 
kilometrikaupalla ojia, mutta kirjoitit sen myös itsestäsi. 
Tajuan äkkiä, että ethän ole mennytkään pois, sinä olet 
yhtä tämän maiseman kanssa. Sinä olet rakastanut tätä 
maata niin voimallisesti ja uhrannut siihen koko ruumiisi ja 
henkesi tarmon, etten voi olla sinua tuntematta. Täältä 
tulen aina sinut löytämään. Et sinä siellä kirkon kupeella 
ole kivipaaden alla, kullattujen kirjaimien kätkössä. Täällä

"heiluttaa heinää kesäinen tuuli, 
leivonen laulaa ja kirkas on sää.
Sävel min lapsonen kerran kuuli 
vanhuuden talvea viihdyttää”.

Sinä lähdit aina, totuimme siihen. Kauankin olit välillä 
poissa, me odotimme ja kaipasimme. Sota riisti sinut meiltä 
usean vuoden ajaksi. Pidimme yhteyttä juuri opitulla 
kirjoitustaidolla. "Ainakin sata kirjettä olemme kirjoit
taneet”, kertoo veljeni isälle, joka kyselee, miksi koti
rintamalta ei tule tietoja. Kirjeitä hävisi ja niitä myös 
palautettiin tukuttain.

21/12 1941 olen kirjoittanut näin: "Antero-setä soitti 
eilen Korteniemestä, kun hän oli päässyt Jouluksi lomalle ja 
Uutena Vuotena lähtee sitten takaisin. Kun minä sain 
tietää, että hän pääsi Jouluksi kotiin, niin tuli kauhean 
paha olla, kun sinä et olekaan tullut. Vieläköhän sinä tulet 
Jouluksi? Nyt minun on taas tullut sellainen puuska, että 
tulee aina illalla niin kauhean ikävä. Ja minä ajattelen ja 
Ajattelen, että tuleekohan Isä ollenkaan kotiin.”

Mutta sota loppui ja sinä tulit takaisin. Heti pelko ja hätä 
näyttäytyivät naurettavilta, päivänvalossa katoavilta kum
mituksilta. Sinulla oli usein kiire, varmaan alituisesti 
jäytävä huoli siitä, ehtiikö tehdä senja sen ennen sitä ja sitä. 
Teit työtä aamuvarhaisesta iltamyöhään, mutta koskaan et 
valittanut kiirettä. Usein velvollisuudet kirkonkylässä ja 
kauempanakin keskeyttivät työsi, ja silloin oli muutamassa 
minuutissa vaihdettava vaatteita ja lähdettävä linja-autotien 
varteen. Näen elävästi hiukan kuluneen, kumaraisena 
kiiruhtavan olemuksesi katoavan riihimäen suuntaan. 
Joskus mentiin samaa matkaa, me lapset kouluun, sinä 
valtuuston kokoukseen. Me menimme edeltä epämieluisana 
tehtävänä pidättää linja-autoa, ellet ehtisi ajoissa. Jän
nityksestä vavisten tuijotin Ruusilan mäkeen toivoen sinun 
viime hetkellä ilmestyvän näkyviin, liepeet epäarvokkaasti 
hulmuten, ettei minun tarvitsisi anoa kuljettajaa odotta
maan. Kaikki muut maailman ihmiset tuntuivat aina 
istuvan rauhallisesti keskustellen hyvissä ajoin paikoillaan.
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Silti en koskaan muista sinun pikkuasioissakaan her
mostuneen tai menettäneen malttiasi. Koskaan et näyt
tänyt, että olisit levoton tai epävarma. Et milloinkaan 
menettänyt toivoa ja luottamusta tulevaisuuteen etkä 
masentunut. Jopa auton aikataulun täytyi joustaa, sinä et 
voinut myöhästyä siitä.

Saattoipa näistä tulisen kiireen minuuteista muutama 
kulua siihenkin, että aamulla nostetut kalat kääräistiin 
paperisäkin kappaleeseen ja poikkeutettiin Seenalle, jonka 
mökki oli juuri siinä tien risteyksessä. Siinähän ne kalat 
menivät yksintein.

Isä luki valtavasti. Kirjoja oli kotonamme joka puolella 
eikä meitä koskaan kielletty jotakin kirjaa ottamasta. 
Muistan, että isä toi niputtain vanhoja kirjoja joistakin 
koulujen tyhjennyshuutokaupoista, muutamalla pennillä 
ostettuja. Niitä hän vuosikausia myöhemmin selaili ja 
järjesteli, tuoden aina jonkin löytämänsä helmen meidän 
muidenkin tutkittavaksi.

Isän pöytälaatikkokirjoitelmista löysin -20-luvulla kirjoi
tetun kertomuksen siitä, miten hän kolmantena kier- 
tokoulutalvenaan oppii lukemaan. Hämmästyin, että se on 
ollut näin työlästä:

"Alkoipa silloin sydänalassani olla outoa, ennen tunte
matonta tunnetta, kun minä, iso poika, sain "piimäsepän” 
nimen tovereiltani niinkuin muutkin aapisen tankkaajat. 
Huomasin olevani ikäisistäni paljon jäljessä, vaikka huu
tamisessa, pahanteossa ja yleensä kaikessa, missä ei tar
vinnut kirjatietoja, olin ensimmäisiä. Ja sitten äidin huo
kaukset: oppiikohan tuo poika koskaan lukemaan! 
Kirjaimet olivat vain yhtä sekoitusta, jotka omituisine 
muotoineen ja mutkineen näyttivät minua pakenevan, 
vaikka minä pelkäsin niitä.”

Mutta sitten kun paljon työtä oli tehty, "kirjoista ja 
kynästä tuli minulle parhaat ystävät. Paljon meillä oli 
puhuttavaa, taikka uudet toverini ne puhuivat. Minä 
kuuntelin. Vaikka pitempikin ero joskus tulee, eivät ne 
pane pahakseen. Yhtä hyviä ystäviä ollaan, kun tavataan ja 
ehditään kahden kesken olla.”

Isä kirjoitteli paljon, jopa runoja, mutta useat kirjoi
tuspöydän laatikot olivat aina lukossa. Vasta nyt olen

kurkistanut siihen salattuun maailmaan ja hämmästynyt 
sitä huolellisuutta ja järjestelmällisyyttä, millä hän on 
vuosittain arkistoinut kaikki paperinsa aihepiireittäin, 
alkaen kansakoulussa tehdyistä piirustuksista pienimpään 
laivarahtikuittiin saakka kadottamatta edes rintamalle 
saamiaan kirjeitä.

Puheitaan isä ei kirjoittanut, panipahan vain joitakin 
tukisanoja muistiin ja keräsi tilanteeseen sopivia sanan
parsia, joita hänellä oli ehtymätön varasto. Tähän tar
koitukseen hän käytti vanhoja konekirjoitusliuskoja, toi
mintakertomuksia ja tilinpäätöksiä, joiden kääntöpuoli oli 
ihanan puhdas ja valkoinen ja täynnä mahdollisuuksia. 
Päiväys ja merkintä, missä puhe on pidetty', ovat 
kiinnekohtina näissä runsaissa kirjallisissa tuotteissa.

Tunnen olevani luvattomilla teillä, kun avaan kauan 
lukittuna olleen laatikon. Anna anteeksi, isä, koetan oppia 
tuntemaan sinua.

"Eilinen päiväni 
Karpalot

sorsat
Aurinko lämmitti 

selkään otti
Muovisäkki”

Isä vaelteli rakastamassaan maisemassa, mutta harvoin 
toimettomana. Jos hän ei muuten voinut olla hyödyksi, hän 
poimi marjoja, vanhan miehen kipeällä selälläkin. Metsä oli 
hänelle rakkain paikka, ja hellästi hän vaali "puistoaan”, 
riihen taakse istuttamaansa erilaisten puiden tarmistoa. 
Lapsenlapselle hän yritti metsäretkellä kärsivällisesti opet
taa, miksi hän hakkaa juuri nämä vesat pois, jotta 
jäljellejäävä voimistuisi. Puillensa puhellen hän kulki 
metsikössä, ja me yritimme arvailla, mikä puu saisi arvon 
vaarin silmissä. Näytti, että hän tuntee jokaisen puun ja 
huolekkaasti seuraa niiden vaiheita. Ehkä pilviä ta- 
voittelevan, mutta syvältä maasta ponnistavan, sitkeän 
suomalaisen männyn syvä vertauskuvallisuus kiehtoi isäni 
mieltä. Puu on kuin hän itse oli: vankka ja horjumaton, luja 
elämänuskossaan ja pyrkimyksessään eteenpäin — ylös
päin.

Lastenlapset olivat vaarille tärkeitä. 2-vuotias Teemu 
mielityössään.

Saksalaispojatkin saivat oppia, miten kunnon saunavihta 
tehdään. Saksaa osaamattomanakaan vaarilla ei ollut 
kielivaikeuksia.
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Tarmo Saarimäki

VIRTAIN PERINNEKYLÄN LUOMINEN
Kotiseututyön luonne j a tavoitteet muuntuvat j a kehittyvät 

ajan myötä. Niitä kuvataan mm. Suomen Kotiseutuliiton 
toiminnanjohtaja Markku Tannerin kirjoituksessa, joka on 
julkaistu "Suomen Kunnat” lehden n:ossa 9/1977. Tämän 
mukaan on kotiseututyö päämäärätietoista kansalais
toimintaa kotiseudun kaikinpuoliseksi kehittämiseksi, pai
kalliskulttuurin voimistamiseksi ja viihtyvyyden lisäämi
seksi. Toiminnan painopiste on siirtymässä menneestä 
ajasta nykyaikaan ja tulevaisuuden rakentamiseen unoh
tamatta lainkaan perinteen tallennusta ja arvostusta, mikä 
on yksi työmuoto toisten joukossa.

Uudistuva kotiseututyö poikkeaa myös menettelytavoil
taan vanhasta. Menneisyyden parissa tapahtuvan uuras
tuksen rinnalla on ryhdytty määrätietoiseen aloitteelliseen 
toimintaan kotiseudun kehittämiseksi ja omailmeisyyden 
säilyttämiseksi. Kotiseututyö kohdistuu koko kuntaan ja 
sen kaikkiin väestöpiireihin saaden harrastajavoimansa 
kaikista kansalaispiireistä.

Kotiseututyössä on perinteiden tallentamisen rinnalle 
noussut pyrkimys hyödyntää perinteitä sekä henkisesti että 
taloudellisesti. Yhteiskunnan voimakas samanlaistuminen 
ja kaavoittuminen havahduttavat huomaamaan kansan
kulttuurin monipuolisuuden, rikkauden ja alueellisen vi- 
vahteikkuuden, joka oikein hyödynnettynä on vastavoima 
yhtenäiskulttuurin paineelle.

Museotoiminnalle tämä perinnettä soveltamaan pyrkivä 
näkökulma taijoaa uusia haasteita, mutta myös mah
dollisuuksia. Paikallismuseo ei ole enää itsetarkoitus, vaan 
se on voimakkaasti nykyajassa toimiva perinnepohjainen 
kulttuurilaitos.

Virtain Seura ry. on muistiossaan "Virtain perinnekylän 
luominen” yhtynyt edellä esitettyihin näkemyksiin kehittää 
kotiseututyötä. Asiaa selvitettyään on seura katsonut, että 
ensimmäiseksi tulisi suunnitella "Virtain perinnekylä” ja 
aloittaa sen vaiheittainen toteuttaminen. Mainitussa Virtain 
kaupunginhallitukselle osoittamassaan muistiossa seura 
kuvaa käsityksiään perinnekylän sisällöstä, ja sen toi
minnoista sekä toteuttamisesta.

Perinnekylä olisi sen mukaan ensiksikin rakennus- ja 
esineellinen museo, toiseksi elinkeinojen "museo” ja kol
manneksi nykyajan ja tulevaisuuden esittelypaikka sekä 
neljänneksi, että ohjelmatoiminta muodostaa keskeisen 
osan perinnekylää. Perinnekylässä olisi maatalouskeskus 
siihen liittyvine rakennuksineen. Kylä käsittäisi myös 
käsityöläisrakennuksia ao. toimintoineen. Esineistö, kuten 
Kitusen museon arvokkaat esineet, sijoitettaisiin toteu
tuksen myötä sellaisiin rakennuksiin ja toimintayhteyksiin, 
joissa niitä on perinteellisesti tarvittu ja käytetty. Perin
teelliset elinkeinot esittäytyisivät perinnekylässä raken
nusten ja esineistön kertomina sekä kuvin ja ohjel- 
matoiminnallisin keinoin elävöitettyinä. Perinnekylä toimisi 
henkisen kulttuurin keskuspaikkana, proosa- ja näy
telmäkirjallisuuden sekä lyriikan tallentajana, esittäjänä ja 
harrastuksen kehittäjänä, näytelmätaiteen edistäjänä ja 
virittäjänä sekä kansanmusiikkiperinteiden harrastuksen 
keskeisenä tyyssijana. Ohjelmatoiminta tekisi perinne- 
kylästä elävän kokonaisuuden ja se olisi tärkeä keino 
perinnekylän henkisessä ja taloudellisessa hyödyntämisessä, 
todetaan Virtain Seuran kaupunginhallitukselle toimit
tamassa muistiossa edelleen.

Virtain kaupunginhallitus on nimittänyt 18.07.1977 
laajahkon arvovaltaisen toimikunnan, jonka tehtävänä on 
laatia Virtain Seura ry:n muistioon ja muihin tietoihin sekä 
asiantuntemukseen nojaten kokonaisvaltainen suunnitelma 
Virtain perinnepolitiikasta tavoitteena tallentaa ja hyö
dyntää henkisesti ja taloudellisesti kaikilla toiminnan aloilla 
Virtain menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus sekä laatia tätä 
toiminta-ajatusta keskeisimmin toteuttavan Virtain perin
nekylän toteuttamissuunnitelmat. Toimikunta on aloittanut 
työnsä.

On mielenkiintoista aikanaan nähdä, millaisiin ratkai
suihin toimikunta päätyy ja onko ajatuksen toteuttamisella 
reaalisia edellytyksiä. Tärkeimmät ratkaisevat kysymykset 
ovat varmaankin perinnekylän taloudellisuus sekä sitä 
edistävä toiminnallisuus ja kytkentä tavanomaisiin ja uusiin 
toimintoihin myös matkailullisen keskuksen aikaansaa
miseksi ja yrityksen taloudellisuuden näin varmentamiseksi.
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Pertti Tamminen

VIRTAIN KUVATEOS VALMISTUNUT
Keskustelua Virtain omasta kuvateoksesta on käyty jo 

ainakin vuoskymmenen verran. Kevätkesällä 1975 otti Vir
tain Seura yhteyttä asian merkeissä kunnan johtoon ja niin 
asia pääsi alkuun. Talvikaudella 1975—76 valittiin teokselle 
toimituskunta, johon kuuluivat Erkki Pirttiniemi puheen
johtajana, Liisa Saikkonen sihteerinä ja muina jäseninä 
Mauno Poukka, Antti Sipilä, Pertti Tamminen ja Kauno 
Vuorenpää. Teoksen kuuvaajaksi onnistuttiin saamaan 
valokuvaaja Matti A. Pitkänen ja taittajaksi toimittaja 
Ilkka Pitkänen. Kuvaukset aloitettiin Virtain Päivien ai
kaan kesällä 1976 ja ne jatkuivat lähes koko vuoden 
päättyen juhannuksena 1977. Kiertäessään Virtain kyliä 
milloin opastajineen, milloin yksin, keräsi Matti Pitkänen 
Virroilta mittavan tietomäärän ja tutustui lukuisiin virta
laisiin mitä erilaisimmissa tilanteissa. Me toimituksen 
jäsenet opimme tuntemaan hänessä alansa suvereenisti 
hallitsevan taitajan ja taiteilijan, joka varauksetta ja 
voimiaan säästämättä paneutui tehtäväänsä. Matti A. 
Pitkänen on niitä harvoja valokuvaajia, joille Englannin 
Kuninkaallinen Valokuvausseura on myöntänyt oikeuden 
käyttää sekä tunnusta ARPS, joka merkitsee seuran 
tunnusta teknisestä valmiudesta, että tunnusta FRPS merk
kinä taiteellisista ansioista. Arvovaltainen amerikkalainen 
valokuva-alan yhdistys Fotografic Society on myöntänyt 
ensimmäisenä eurooppalaisena hänelle viiden tähden va- 
lokuvaajadiplomin. Eri puolilla maailmaa hän on osal
listunut yli 400 näyttelyyn ja kuulunut monien näyttelyiden 
tuomarikuntaan. Hänen viimeksi julkaisemiaan teoksia 
ovat "Suomalaisia kuvia” ja "Suomalainen maisema”. 
Lähiaikoina ilmestyy Virtain kuvateoksen ohella kaksi 
muuta: "Luonnonkaunis Suomi” sekä Pohjanlahden ka
lastajien työtä kuvaava teos.

"Virrat” on kuvateos nuoresta kaupungista, sen saloista 
ja kylistä, sen ihmisistä, heidän menneisyydestään ja nyky
päivästään, kaikesta siitä, mikä on yhteistä useimmille 
Suomen maaseutukunnille, mutta jossa silti on paljon 
omintakeista — juuri tähän pohjoishämäläiseen seutuun 
liittyvää. Matti A. Pitkäsen virtalainen kuvagalleria tarjoaa 
nähtäväksemme ihastuttavan luonnonkauneuden lisäksi 
kiintoisan kuvauksen suomalaisista maaseudun ihmisistä, 
jotka kuntamuodon muuttumisen myötä eivät sen kum
memmin halua kaupunkilaistua, vaan edelleen kehittää 
kahta taajamaansa ja niitten ympärillä olevia maata- 
louskyliä luonnon tasapainoa järkyttämättä.

Kuvateos sopii hyvin lahjakiijaksi ja matkamuistoksi, se 
on myöhäsyntyinen kunnianosoitus LK. Inhalle, lahjak
kaalle virtalaiselle valokuvaajalle, ja se täyttää huo
mattavan aukon siinä tiedonjakelussa, jota virtalaiset 
omasta kotiseudustaan milloin missäkin tilanteessa jou
tuvat harrastamaan. Virtalaisia itseään kuvateos auttaa 
entistä paremmin muodostamaan oikean käsityksen ko
tikunnastaan, tästä maisemiltaan rikkaasta seudusta neljän 
maakunnan rajalla. Teoksessa on yhteensä 175 kuvaa, 
joista suurin osa värikuvia. Sivuja on alun toista sataa, 
kustantaja on Virtain Seura ja painatuksen on hoitanut 
Yhteiskiijapaino Helsingistä. Kun teoksesta otetaan vain 
yksi painos, voi saannin varmistaa vain hoitamalla asian 
mahdollisimman nopeasti; tilaus käy esim. oheisella ku
pongilla.

Teoksen myynnistä mahdollisesti saatavan voiton käyttää 
Virtain Seura kotiseututyöhön.

Toimitus tutkii silmä tarkkana kirjapainosta saatuja ensimmäisiä värivedoksia. Vasemmalta kuvaaja Matti Pitkä
nen, taittaja Ilkka Pitkänen, tekstinkirjoittaja Pertti Tamminen, puheenjohtaja Erkki Pirttiniemi ja sihteeri Liisa Saik
konen.
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Jukka Sihvonen

MITÄ VIRRAT LUKEE ?
Eräässä televisio-ohjelmassa kirjailija Erno Paasilinna 

sanoi, että suomalaiset lukevat mitä lukevat ja senkin vähän 
minkä lukevat, ne ymmärtävät väärin. Tämä on mielipide. 
Tosiasia sen sijaan on se, että noin joka kolmas 15 vuotta 
täyttänyt suomalainen ei lue yhtään kirjaksi luokiteltavaa 
painotuotetta vuodessa. Tässä kirjoituksessa pyrin luomaan 
silmäyksen siihen, mitä virtolaiset lukevat. Lähdeai
neistonani olen käyttänyt Virtain kaupunginkirjastossa 
25:nä kesä-heinäkuun päivänä tekemääni tilastoa aikuisten 
lainausosastolla. Näin ollen tulokset antavat, (sikäli kuin 
ylipäätään ovat antaakseen) relevanssia vain lähinnä 
keskustan alueen aikuisten asukkaitten lukutottumuksista. 
(Kirjastoauto sekä Killinkosken sivukirjasto jäävät siis 
tämän kirjoituksen ulkopuolelle. Ehkä niistäkin tulevai
suudessa tehdään vastaavanlaista aineistoa).

Virtolaisten lukemista ja siihen liittyviä puolia on tutkittu 
ainakin kauppaopistossa haastattelututkimuksena, mutta 
siinäkään ei ole kajottu varsinaisesti siihen, mitä ja minkä
laista kirjallisuutta luetaan. Tämä kirjoitus ei pyri tie
teelliseen luotettavuuteen asti, yrittää olla puutteelli
suuksistaan tietoinen ja tarjoaa lopultakin ehkä vain ainesta 
lyhyeen lukuhetkeen. Olisi liiallista toiveikkuutta olettaa, 
että tällainen kirjoitus pystyisi mitenkään vaikuttamaan 
luku tottumuksiin. Mahdollisesti siihen pystyisi vain määrä
tietoinen, kehittävä kulttuuripolitiikka kaupungin taholta 
ja sellainenhan ei liene mahdollista ilman toimintatarmöisiä 
ja idearikkaita henkilöitä sekä tietysti tarvittavia talou
dellisia mahdollisuuksia.

Virtain kaupunginkirjasto ei mitenkään loista erikoi
suudellaan verrattaessa sitä muihin Hämeen läänin kau
punginkirjastoihin. Toisaalta on muistettava, ettei Virtaita 
voi pitää minään rikkaana ei edes kulttuuririkkaana 
kaupunkina. Virtain ennakkoäyri vuodelle 1977 oli 17 ja 
vuoden 1976 äyrimäärä asukkaita kohti 6 399, kun 
vastaavat luvut esim. Mäntän kaltaisessa vauraassa teol

lisuuskaupungissa olivat 15.5. ja 15 762. Kaupungin talou
dellinen tilanne ei tietenkään voi olla heijastumatta myöskin 
kirjastolaitoksen rahoituksessa, mutta myöskään sellainen 
tilanne, jossa kaupungin intressit voittopuolisesti kohdis
tuvat muuanne kuin kirjastolaitoksen ja ylipäätään kult
tuuritoiminnan kehittämiseen ja vaalimiseen ei voi olla 
vaikuttamatta vaikkapa vain vertailtaessa eri kohteisiin 
suunnattuja määrärahoja.

Seuraava taulukko osoittanee mihin asemiin Virtain 
kaupunginkirjasto asettuu vertailtaessa sen eri puolia 
muihin Hämeen läänin kaupunginkirjastoihin. Kaupungit 
ovat asukasluvun mukaisessa järjestyksessä ja kirjain- 
sarakkeen numero on kulloinenkin sijaluku.

Taulukko on laadittu vuoden 19'76 tilaston mu kaan.

A B C D E F G H
Tampere 1 2 1 1 1 5 1 4
Lahti 2 1 2 3 2 3 2 2
Hämeenlinna 3 9 3 8 5 10 5 10
Riihimäki 4 4 6 6 6 7 6 8
Nokia 6 6 4 3 4 4 3 1
Valkeakoski 5 3 5 3 3 1 4 3
Forssa 7 8 7 10 7 8 7 6
Virrat 10 10 9 6 10 9 10 9
Toijala 9 7 10 8 9 6 9 7
Mänttä 8 4 8 1 8 2 8 5

A = lainaajien lukumäärä, B=lainaajaprosentti asukaslu
vusta, C = kirjojen lukumäärä, D = kirjojen lukumäärä per 
asukas, E = kirjaston kokonaismenot, F=kokonaismenot 
per asukas, G = kirjallisuusmenot, H = kirjallisuusmenot 
per asukas.

Teosta myyvät Virroilla: pankit, kirjakauppa, 
E-Centrum ja Sokos kirjaosastot sekä R-kioski

Virrat-kuvateos on ilmestynyt

«O

Tilauslipuke

VIRTAIN SEURA
' Kuvateostoimikunta

PL 1, 34800 VIRRAT
Tilaan ____ kpl kuvateoksia,
ä 60 mk + postikulut

Nimi

Osoite
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Otettaessa huomioon asukasluku vilkaisu taulukkoon 
osoittaa, että edukseen eroaisivat Valkeakoski ja Mänttä 
sekä epäedukseen Hämeenlinna ja Virrat. Vaikka tällaiset 
tilastot näyttävätkin vain totuuden yhden puolen, ne 
kuitenkin panevat uumoilemaan, että virtolaiset päättäjät 
olisivat omaksuneet kulttuurin suhteen ns. ylellisyysteorian, 
jonka mukaan meillä ei ole, varsinkaan näinä ahdistavina 
aikoina yksinkertaisesti varaa kirjallisuuteen, kulttuuriin 
ylimalkaan. Se on ylellisyyttä samoin kuin aito Picasso 
olohuoneen seinällä, vuosikertaviini tai kahden viikon 
lomasafari Afrikassa. Ylellisyyttä, johon meillä muka on 
varaa vasta sitten, kun muut asiat on hoidettuja kunnossa. 
Täytyykö kulttuurin olla öylätti, jonka nauttimisen me 
suomme itsellemme tietyssä mielentilassa suurimpina juhla
pyhinä?

Seuraavissa Hämeen läänin kunnissa olivat kirjal- 
lisuusmäärärahat pienemmät kuin Virroilla (49 000 mk) 
vuonna 1976: Hattula, Urjala, Loppi, Lammi, Kärkölä, 
Jokioinen, Padasjoki, Hauho, Pälkäne, Kalvola, Kuru, 
Ypäjä, Kuorevesi, Vesilahti, Luopioinen, Kylmäkoski, 
Humppila, Längelmäki, Juupajoki, Koski, Renko, Saha
lahti, Tuulos, Kuhmalahti, Somemiemi. Kaikki Hattulaa, 
7 679 as. lukuunottamatta alle 7 000 asukkaan kuntia.

Kesäaika kirjastossa on määrällisesti talviaikaan ver
rattuna hiljaisempaa, mutta selvää laadullista eroa ei 
nähdäkseni ole. Tämä ilmenee esimerkiksi vertailtaessa 
kauno- ja tietokirjallisuuden lainausmääriä toisiinsa. 
Kaupunginkirjaston aikuisten lainausosaston suhdeluku 
kauno- ja tietokirjallisuuden kesken näyttäisi olevan koko 
vuoden osalta 68 %—32 %. Valtakunnallisesti on arveltu 
suhteen olevan 60 %—40 %. Tämän mukaan virtolaiset 
hakisivat kirjastostaan keskimääräisesti enemmän kauno
kirjallisia nautintoja kuin tietoa. Tätä osoittavat myös 
luvut, jotka olen koonnut seuraavaan taulukkoon edellä 
mainitusta kesällä 1977 hankkimastani aineistosta.

Kaunokirjallisuus A % B %
Runot 45 1.3 42 5.8
Näytelmät 2 0.1 0 0.0
Klassikot 119 3.6 14 1.9
Kotimaiset uutuudet 335 10.1 52 7.2
Ulkomaiset uutuudet 246 7.4 48 6.6
Kotimainen rakkaus+viihde yms. 280 8.4 30 4.1
Kotimainen sota+jännitys yms. 228 6.9 20 2.8
Ulkomainen rakkaus+viihde yms. 338 10.2 30 4.1
Ulkomainen sota+jännitys yms. 628 18.9 59 8.1
Väriä 63 1.9 0 0.0
Yht. 2284 68.7 295 40.6

Tietokirjallisuus

0 yleisteokset 14 0.4 21 2.9
1 filosofia, psykologia 93 2.8 24 3.3
2 uskonto 38 1.1 23 3.2
3 yhteiskunta 105 3.2 86 11.8
4 maantiede, matkat, kansantiede 82 2.5 50 7.0
5 luonnontieteet, lääketiede 113 3.4 32 4.4
6 käytännön talous, tekniikka 179 5.4 51 7.0
7 musiikki, taiteet, liikunta 152 4.6 62 8.5
8 kirjallisuus, kielitiede 52 1.6 28 3.9
9 historia 210 6.3 54 7.4
Yhteensä 3322 100 726 100

A=25:nä kesä-heinäkuun päivänä (kutakin viikonpäivää 5 
kpl) lainattu kirjallisuus, B=hankittu uusi kirjallisuus 
ajalla 1.10. 1976—1.7. 1977.

Mitä tilastot sitten osoittavat? Ensinnäkin ne osoittavat 
sen, että eniten, noin 19 % koko lainausmäärästä, 
lainataan ulkomaisten sota-, jännitys-, dekkari-, salapoliisi- 
yms. kirjallisuutta. Hankitun kirjallisuuden tilastossa tämä 
on vasta kolmantena. Vähiten lainataan näytelmiä, joita 
tilastoajanjaksona ei hankittu kirjastoon yhtään kappaletta. 
Kaunokirjallisuuden puolella, runoja lukuunottamatta, 
näyttää tilanne olevan se, että lainausprosentti han- 
kintaprosenttiin nähden on suurempi, kun taas tietokirjojen 
kohdalla suhde on päinvastainen. Olennaisinta lienee se, 
että ainakin yllä olevan tilaston mukaan virtolaiset lainaavat 
kaupunginkirjastosta lähes 45 %:n edestä kirjallisuutta, 
joka käsittelee rakkautta, viihdettä, sotaa, jännitystä, sala
poliiseja yms. Luku vaikuttaa todella suurelta, kun 
hankintaprosenttikin on "vain” 19. Tietokirjallisuuden 
puolelta suosituinta on historia, jota seuraavat tasaisesti 
käytännön talouteen ja tekniikkaan sekä musiikkiin, 
taiteisiin ja liikuntaan liittyvä kirjallisuus. Vähiten tie
tokirjoista lainataan eri alojen yleisteoksia, paljon pa
remmin eivät mene kaupaksi runot, uskonnolliset ja 
kirjallisuus- ja kielitieteisiin liittyvät teokset. Yksi syy 
viihdekirjallisuuden suureen menekkiin saattaa olla siinä, 
että tilasto on tehty kesällä lomien aikaan, muttei sitä 
nähdäkseni voi pitää minään hyvänä syynä, jos sillä 
halutaan puolustella niin kutsuttujen arvokirjojen väit
telemistä.

Valopilkkujakin noissa luvuissa silti on; tärkein on ehkä 
se, että tietokirjoja hankitaan paljon, onhan todettu, että 
mitä monipuolisempi tietokirjavalikoima kirjastolla on, sitä 
runsaammin tietokirjallisuuttakin lainataan. Toinen valo
pilkku on kiinnostus kotimaisiin uutuuksiin, mikä lienee 
ainakin osaltaan seurausta viime vuosien "suomalaisen 
romaanin” uudelleentulemisesta.

On aivan selvää, että kirjaston tulee palvella mah
dollisimman monia asiakkaitaan mahdollisimman moni
puolisesti ja näyttäisi siltä, että tuohon päämäärään 
päästään mahdollisimman monipuolisella kirjavalikoimal
la. Jos kirjasto kuitenkin järjestettäisiin yo. lukujen mukaan 
olisi kirjat sijoitettava hyllyihin siten, että sopivasti joka 
toinen ja väliin joka kolmas kirja olisi rakkausromaani, 
sotakirja, dekkari, jännitysromaani, romanttista viihdettä, 
viihteellistä romantiikkaa ja niin edelleen. Vaihtelun vuoksi 
järjestystä voisi aina aika ajoin muutella. Ja virtolaiset 
lainaajat olisivat tyytyväisiä. On kuitenkin muistettava, että 
yhtä lailla kuin kansa saa mitä se haluaa, se ottaa mitä sille 
tarjotaan. Eräs avain lukuharrastuksenkin monipuolista
miseen voisi olla siinä, että kirjastoa kehitettäisiin pas
siivisesta lainauspisteestä kohti monipuolisen kulttuuri
toiminnan keskusta. Tämän työn onnistuminen on kiinni 
ensisijaisesti kaupungin, niin periaatteellisesta kuin talou- 
dellisestakin suhtautumisesta koko alueensa väestön hen
kisen kulttuurin kehittämistä kohtaan.

Lähteitä:
Alle 20 000 asukkaan kuntien kirjastotutkimus, Helsinki 
1976.
Eskola: Ei kirjaa ilman lukijaa, Tammi 1973.
Hämeen läänin kirjastojen toiminta vuonna 1976 (moniste). 
Kirjallisuuden tukitoimikunnan mietintö, Helsinki 1973. 
Kirstinä: Kirjarovioiden valot, Tammi 1977.
Lainakirja, Tammi 1973.
Pirkanmaan vuosikirja 1976.
Vuoden 1973 kirjastokomitean mietintö, Helsinki 1975.
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Pilvilinna, rakentaja Manu Laaja

Moni matkailija on piipahtanut levähtämään Torisevan 
majalle kahvikupin ääreen. Jotkut ovat lähteneet samoi
lemaan kolmannen järven kallioita ja löytäneet ihmeek
seen jäännöksiä kivijalasta ja porrasaskelmista. Vanhat 
virtolaiset tietävät, että siellä on asunut taidemaalari 
Armid Sandberg Pilvilinna-nimisessä huvilassaan. Sand
berg syntyi 10.08. 1876. Hän kuoli 50-vuotiaana tapa
turmaisesti pudottuaan Pilvilinnan sisärappusissa.

Sandbergin nimi mainitaan Suomen kuvataitelijat-mat- 
rikkelissa ja hänen töitään on Ateneumin kokoelmissa. 
Rahallisista tunnustuksista mainitaan Hovingin apuraha 
v. 1911. Sandberg oli aikanaan näkyvä hahmo Virroilla 
ja monet matkailijat ja paikallinen väestö kävivät hänen 
huvilassaan.
Virtain Karhunpeijaisissa tämän vuoden elokuussa oli 
Armid Sandbergin muistonäyttely. 21 maalausta oli saatu 
lainaksi kodeista eri puolilta pitäjää. Yleisö osoitti suurta 
kiinnostusta näyttelyä kohtaan.

Naisen muotokuva (pastelli)

Toriseva kesällä ja talvella (öljyväri)

Kuvat: Erkki Pirttiniemi, Virtain Valokuvausliike.
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Sirkka-Liisa Sihvonen

MARTTI KITUSEN MUSEO
Paikkakuntamme oman kotiseutuyhdistyksen, Virtain 

Seuran suuri hanke, Kitusen myseo avattiin yleisölle kesällä 
1961. Oman kotiseutumuseon saaminen oli ollut esillä jo 
pitkään tätä ennen. Ensimmäisen kerran museon perus
tamisesta puhuttiin Virtain Seuran keskuudessa jo kolme 
vuotta sen perustamisen jälkeen v. 1953. Puolestapuhujana 
tällöin ja myöhemminkin oli Seuran pitkäaikainen pu
heenjohtaja, opetusneuvos Sauli Perälä. Jo tällöin kaa
vailtiin museorakennukseksi lainajyvästön makasiiniraken
nusta (peräisin 1880-luvulta), joka edelleen on alku
peräisellä paikallaan. Museoasian eteenpäin vieminen 
noina vuosina oli paljolti kiinni lainajyvästön suur
siivouksesta. Tämän työlään tehtävän otti lopulta hoi
taakseen rva Aino Peltola.

Ensimmäinen museoesineiden keräys suoritettiin v. 1957. 
Tällöin kunnostettiin myös makasiinin valaistus kunnan 
määrärahan turvin. Samoin tuotiin esiin ajatus Martti 
Kitusen huoneen saamisesta perustettavaan museoon. 
Tämä idea paisui parissa vuodessa niin, että päätettiin 
erikoistua tämän koko Suomen tunteman karhunkaatajan 
ympärille. Varsinainen esineiden näytteillepano annettiin 
museokonsulentti Arvo Kytölän ja op. Antti Havaksen 
tehtäväksi.

Kitusen museon perustaminen on myös esimerkkinä 
yleisestä tuon ajan museoinnostuksesta. Onhan suurin osa 
maamme kotiseutumuseoista perustettu juuri niinä kahtena 
vuosikymmenenä, joiden taitteeseen Kitusen museon 
perustammenkin ajoittuu.

Avatun museon esineistö todettiin kyllä vielä puut
teelliseksi ja tästä syystä vedottiinkin virtolaiseen koti- 
seutuhenkeen lahjoitusten toivossa.

Kaivattiin mm. Kitusen suvun kolmimetriseen peijais- 
pöytään penkkejä ja posliinia. Nämä toiveet ovat vieläkin 
toteutumatta. Paljon lahjoituksia tehneinä mainittakoon

pitäjäneuvos Svante Poukka, Seuran nykyinen puheen
johtaja Jaakko A 1 a - S o i n i sekä maanviljelijät Matti ja 
Tapio Sipilä. 1960-luvun puolivälissä esineistöä kar
tutettiin vielä prof. Erkki A 1 a - K ö n n i n johdolla. 
Tällöin museo myös jäljestettiin uudelleen hänen ja maist. 
Vuokko Kivisaaren toimesta.

Museon vuosiluvullisista esineistä vanhimmat liittyvät 
naisten käsitöihin. Vanhin näistä esineistä on leveäkehäinen 
vinorukki vuodelta 1716. Tämä rukki on luultavasti saman 
tekijän kuin pienempikehäinen ja siis vanhempi rukki, joka 
varkauden yhteydessä museolta hävisi. Loimilangan kehi- 
miseen käytetyistä kehistä vanhin on vuodelta 1722. 
Museon täysin käyttökunnossa olevat kangaspuutkin ovat jo 
vuodelta 1753. Rva Laimi Rasin mukaan näilläkin on 
kudottu seuraavanlaisia kankaita: verka, sarka, sarssi, 
hursti, piikko, parkkumi, toispiinen, kaksvartinen, tiis- 
tyyki, polsterikangas, leppäliina, väskörtti, lapaskangas eli 
ripsi, salvetti ja hantuukikangas, ryijy ja raanukankaita. 
1700-luvun jälkipuoliskin esineitä ovat myöskin kaksi uur- 
resahaa, vannehaka, karhunraudat sekä suomalainen 
Wirsi-kirja.

Kahden kulttuurin raja-alueella olosta kertoo esineistö 
museon porstuassa. Jauhinkivet ovat lyhyttappisena län
sisuomalaista tyyppiä. Samaa kulttuurivaikutusta edustavat 
kolme sapavarstaa. Sapavarstoissa poikkileikkaukseltaan 
kuusikulmainen kieli on kiinnitetty varteen nahkasil- 
mukalla. Itäistä vaikutusta tavataan museon kahdessa 
sirpissä. Kuten savolais-kaijalaisen alueen sirpeissä, on 
näissä suora kulma terän ja lyhyehkön varren välillä.

Erätaloudesta ovat museossa kertomassa sukset ja suo- 
kengät, käpälykset, raudat, nuotat ja nahkahankurat.

Miksi sitten vanhat esineet on näin kerätty museoon 
pölyttymään? Pelkästä perinteen pelastamisesta ei ole 
varmaankaan kysymys.
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Museon tärkeimpänä tehtävänä on antaa nykyiselle ja 
tuleville sukupolville tietoa edellisten elämästä ja työstä. 
Yksinkertaisella tavallaan esineet aina antavat tietoa 
havainnollisessa ja kouriintuntuvassa muodossa. Esineistä 
henkii yksinkertaisen elämän synnyttämä elämänviisaus. 
Tunnettua on, että asuinseutunsa menneiden vaiheiden 
tunteminen auttaa ihmisiä sijoittumaan paremmin seu
dulle. "Valtakunnallisella tasolla pölyisistä esinenäyttelyistä 
onkin jo kehitytty monipuolisiksi laitoksiksi, jotka osal
listuvat opetukseen ja kansalaiskasvatukseen, niistä hyötyy 
kotiseututyö, turismi, luova käsityö ja muotoilu, niiden 
ympärillä tapahtuu taiteessa ja tutkimuksessa” kuten prof.

Unto Salo viime vuoden museopäivien avauspuheessaan 
museoista ja niiden muuttuneesta tehtävästä sanoi.

Huolimatta jokakesäisestä 5000—7000 kävijämäärästä 
tuntuu siltä, että Kitusen museon toiminta jo muutaman 
vuoden olisi ollut pysähdyksissä. Viime kesänä synnytetty 
idea perinnekylän perustamisesta kaupungin lähituntu
maan tuntuu suurelta haasteelta. Onnistuakseen hanke 
kaipaaa sekä kaupungin että Seuran pitkäjännitteistä 
toimintaa. Tulokset eivät tule näkyviin hetkessä. Perin- 
nekylässä saanevat myös Kitusen museon n. 800 esinettä 
nykyistä luontevamman ympäristön.

Tarmo Saarimäki • Yrjö Ala-Mutka

VIRTAIN ENSIMMÄINEN KAUPUNKIVUOSI 1977

Virrat sai kauppalanoikeudet vuodenl974 lähtien.Vuoden 
1977 alussa astui voimaan uusi kunnallislaki, jonka nojalla 
kauppalakunnat saivat kaupunkinimityksen, elleivät toisin 
ilmoittaneet. Kaupunginvaltuusto katsoi kaupunkinimi
tyksen Virtaille sopivaksi.

"Kaupungistuminen” löi leimansa valtuuston ensimmäis
ten kokousten päätöksiin asioiden normalisoituakseen 
sitten vuoden mittaan muihin tärkeisiin kaupungin 
kehitystä edistäviin ratkaisuihin.

Kaupunginvaltuuston päätösten kuvaaminen eräin ottein 
valaissee kunnallisen elämän luonnetta vuonna 1977.

Tammikuun 10. päivänä pidettiin ensimmäinen kaupun
ginvaltuuston kokous. Uuden valtuuston 35 valtuutetusta 
oli uusia 19. Tutustuttiin 45 minuutin ajan. Valittiin 
yksimielisesti kaupunginvaltuuston puheenjohtajaksi Matti 
Maijala, I varapuheenjohtajaksi Hannu Oksa ja II varapu
heenjohtajaksi Eino Syrjä.

Helmikuun 2. päivänä pidetyssä kaupunginvaltuuston 
kokouksessa valittiin mm. uusi kaupunginhallitus. Uuteen 
luottamustehtävään kaupunginhallituksen puheenjohtajak
si valittiin Kauno Vuorenpää ja muiksi varsinaisiksi jäsenik
si Esko Haapamäki, Ahti Kinnunen, Erkki S. Koskinen, 
Reino Julku, Eino Nurmi, Eino Paukkila, Pauli Salin ja 
Pauli Tomunen. Valtuusto hyväksyi tässä kokouksessa 
uudet johto- ja ohjesäännöt ja valitsi lauta- ja johtokuntien 
jäsenet. Samoin valittiin kuntainliittojen liittovaltuustojen 
jäsenet. Hyväksyttiin vuonna 1977 Ruovedellä aloittavan 
aluehälytyskeskuksen sopimus ja johtosääntö.

Hyväksyttiin Liedenpohjan kylän uimarannaksi ostetta
van määräalan kauppa Toisveden rannalta.

Maaliskuun 26. päivänä kaupunginvaltuusto hyväksyi 
maakauppoja. Sampolan teollisuusalueen laajentamista 
varten ostettiin n. 7 ha maata. Kaupungin uusimman 
asuntoalueen eli Penkkivuoren omakotitontteja myytiin 
tässä kokouksessa ja kevään kuluessa yhteensä kahdeksan. 
Rakentaminen alueella pääsi siis alkamaan. Maankäyttöön 
liittyvä Keiturin asuntoalueen pääkadun yleissuunta rat
kaistiin.
* Maaliskuun kokouksessa hyväksyttiin mm. virka-, tilin
tarkastus- ja taloussäännöt sekä käyttörahaston säännöt.

Toukokuun 21. päivänä hyväksyttiin uusi 3-vuotinen 
jätevesimaksutaksa 1,96 mk/m3. Perustettiin opinto-ohjaa-

jän virka. Päätettiin 39.000 markan osakkuudesta Kiinteis
tö Oy Illansuuhun, jossa muina osakkaina ovat Virtain 
Seurakunta ja Ainalakotiyhdistys. Vanhustentalon rakenta
minen v. 1977 aikana pääsi syksyllä alkuun. Valtuusto 
käsitteli mm. tässä kokouksessa teollisuushallien rakenta
mista. Kevään kuluessa valmistui neljä uutta hallia 
(Ammattikoulu, Kiilto, Hämeen Kenkätehdas ja Valmet), 
joihin sijoitettiin kaikkiaan rahaa noin 4 miljoonaa 
markkaa. Kokouksessa valtuusto hyväksyi mm. Virtain 
kansanterveystyön toimintasuunnitelman vuosille 1978- 
1982.

Kesäkuun 27. päivänä pidetyssä kaupunginvaltuuston 
kokouksessa hyväksyttiin vuoden 1976 kunnalliskertomus, 
käsiteltiin vuositilintarkastajien sekä kiinteän ja irtaimen 
omaisuuden tarkastajien kertomukset vuodelta 1976 sekä 
hyväksyttiin tilit ja tilinpäätös sekä myönnettiin vastuu
vapaus tilivelvollisille. Samassa kokouksessa jouduttiin 
käsittelemään myös Hämeen lääninoikeuden päätöksiä 
aikaisemmin tehdyistä eräistä valituksista.

Syyskuun 3. päivänä valtuusto hyväksyi mm. lasten 
päivähoitosuunnitelman vuosiksi 1978-1982, öljyvahingon 
toijuntasuunnitelman ja kaupungin omistamien metsien 
metsätaloussuunnitelman vuosille 1977-1986. Hyväksyttiin 
eräitä johto- ja ohjesääntöjä. Presidentin valitsijamiesten 
vuoden 1978 vaaleja varten asetettiin vaalilautakunnat ja 
-toimikunta. Valtuusto perusti apulaiskaupunginsihteerin 
viran. Hyväksyttiin Vaskiveden uimarannaksi ja venevalka
maksi ostettavan määräalan kauppa.

Lokakuun 1. päivänä pidetyssä kokouksessa päätettiin 
liittyä perustettavaan Pirkanmaan kehitysvammapiirin 
kuntainliittoon, hyväksyttiin ensimmäisen teollisuustontin 
myynti uudelta Ahjolan teollisuusalueelta ja hyväksyttiin 
laajahkon määräalan osto keskustan kaava-alueen rajoilta. 
Valtuusto käsitteli ensimmäisen kaupunkivuoden lisäta
lousarvion noin 2,6 miljoonaa markkaa.

Vuoden 1977 viimeisessä kokouksessa vahvistettiin 
kaupungin talousarvio vuodelle 1978 ja hyväksytään mm. 
asuntotuotanto-ohjelma vuosille 1978-1982.

Kaupunginvaltuuston tekemät päätökset johdattanevat 
virtalaisten elämänmenoa entistä paremmaksi. Alkaa uusi 
vuosi ja odottavat uudet ratkaisut.
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Tuula Ylisalmi

PAPINMOISIOSTA RÄÄVITYNKORPEEN 
ELI VIRTAIN PAIKANNIMISTÖÄ

Maassamme on arvioitu olevan noin kaksi miljoonaa 
paikannimeä. Niitä on kerätty ja talletettu nimiarkistoon jo 
lähes sadan vuoden ajan. Tällä hetkellä lienee koossa noin 
puolet paikannimistöstämme. Nimiä on koottu keruukilpai
lujen avulla ja suomen kielen opiskelijain opinnäytteinä. 
Keruu on tapahtunut viime hetkellä, sillä vanha kansan
omainen nimistöjä siihen liittyvä taustatieto on katoamassa 
— osaksi jo kadonnutkin. Kerättyä nimiaineistoa käytetään 
muun muassa tieteellisessä tutkimustyössä, uusia nimiä 
vahvistettaessa ja kartannimistöä tarkistettaessa.

Kerätessäni 1960-luvun lopulla paikannimistöä Virtain 
keskustaajaman etelä--ja länsipuolen harvaan asutulta 
metsäseudulta huomasin, että paljon arvokasta tietoa oli jo 
päässyt häviämään. Nimistöä olisi pitänyt kerätä näiltä 
seuduilta noin 40-50 vuotta sitten. Uskon kuitenkin 
löytäneeni seudun väestöstä parhaat mahdolliset haasta
teltavat, joista tärkeimpiä olivat vanhaemäntä Sanni Kallio, 
maanviljelijät Jaakko Luodes, Aleksi Raivio ja Heikki 
Rantanen, luotsi Tarmo Salmi ja työnjohtaja Arvo Palanne. 
Kaikkiaan tältä alueelta kertyi noin 250 paikannimeä, 
joista seuraavassa esitän muutamia esimerkkejä.

Kotipaikkakuntamme nimi esiintyi asiakirjoissa ensim
mäiset kerrat 1500-luvulla. Olaus Magnuksen vuonna 1539 
painattamassa Carta marinassa se oli muodossa Virtis. 
Vuodelta 1552 on asiakirjamerkintä Wirdo maia ved Toe- 
wesi. Tästä Lempäälän talonpoikien erämajasta nimen tar
koittama alue vähitellen laajeni nykyiseksi. Nimen taivutuk
sessa käytettiin muotoa Virtai-, jopa Virtai-niminen höyry
laiva oli liikenteessä. Nominatiivi Virrat muodostui 
suhteellisen myöhään.

Keruualueeni talojen nimistä vanhin lienee Rantapappi- 
la. Nimi on peräisin 1600-luvulta, jolloin Rantapappilassa 
asui Virtain kappalainen. Samalta ajalta on Rantapappilan 
erään peltoalueen nimi Papinmoisio. Moisio on tyypillinen 
virtolainen erillisen peltoalueen nimitys.

Teiden ja polkujen nimillä on myös oma taustansa. 
Käpylän Matin kytötie johtaa nykyisen keskustaajaman

etelälaidalta Käpylän tilalta Korventielle, jonka varrella 
Käpylän Matti-isännällä oli kytöalue. Keiturissa on Ryssän- 
maantie 1. Tykkitie, joka toimi ensimmäisen maailman
sodan aikana venäläisten linnoitusjoukkojen huoltotienä. 
Keiturissa on myös Värkkitie, jota pitkin Rantapappilan ja 
Rauhalan torpparit kulkivat Marttisen pappilaan taksvärk
ki työhön. Tuskin monikaan tietää, että keskustasta 
Löyttyjärvelle johtavaa polkua on kutsuttu Muorivainaan- 
poluksi Kankaanpään 1800-luvulla eläneen vanhanemän- 
nän mukaan. Hän piti tapanaan kulkea tätä polkua pitkin 
Löyttyllä kalastamassa. Löyttyn rannalla Kankaanpäällä oli 
viljelysalue, Vaarinkytö, ja siellä Vaarinkydönlato. Uuden- 
paa nimistöä edustaa Korventiellä olevan mäen ja mutkan 
nimeäminen Vahingonmäeksi ja Vahingonmutkaksi. Kun 
Korventietä tehtiin talkoilla noin 30-40 vuotta sitten, särkyi 
räjäytyksessä talkoolaisten kiljupullo. Tämän tapauksen 
muistoksi poliisi Huhtala antoi mäelle ja mutkalle nimen.

Alueen harvan asutuksen takia luonnonnimiä löytyi 
runsaammin kuin edellä mainittujen tyyppisiä kulttuurini- 
miä. Useiden luonnonnimien alkuperä on helppo selvittää. 
Alueen monien järvien nimet johtuvat niiden muodosta, 
esimerkkeinä Suonijärvet ja Luokkalampi. Hooropinlam- 
men nimi taas lienee alkuperältään raamatullinen. Pettu- 
vuoren seuduilta on viimeksi vuonna 1918 kerätty pettua 
leivän jatkeeksi ja Valtionvuori on osaksi valtion maalla. 
Sipiläntien Kulonmäessä on tiettävästi 1920-luvulla ollut 
metsäpalo. Kytölän tilalla on metsäalue, nimeltä Räävi- 
tynkorpi, joka on aikoinaan ollut huonosti hakattu. Jopa 
yksinäinen puu on saattanut olla niin tärkeä, että sille on 
muodostunut nimi. Tunnetuimpia lienee ollut Puolivälin- 
honka Virroilta Ruovedelle johtavan tien varrella Yläisen ja 
Keskisen Torisevan välisellä mäellä. Se merkitsi luultavasti 
kirkonkylän ja Jäähdyspohjan puoliväliä. Hongan kohdalla 
saattoi tarinoiden mukaan jokin henkiolento pysäyttää yöllä 
yksinäisen kulkijan hevosen. Vaikka Puolivälinhonkaa ei 
ainakaan kuuteenkymmneeen vuoteen ole tien vieressä 
ollut, tuntevat monet mäen edelleen Puolivälinhonganmä- 
kenä.

Masentuneena kädet taskuissa 

kuljen puiston oksien alle. 

Maaliskuun taivas putoilee 

hiutaleind hatuttomiin päihin.

Jukkas,hv’"'n Kaupungista

Sohjossa kissan juoksemat jäljet

ja minusta tuntuu että sekin on

parempi sävellys kuin mikään. .. yhden pienen hetken ajaksi

kadulla kulkija pysähtyy 

ihmettelemään tämän kaiken tarkoitusta. 

Sitten vihreä syttyy 

ja hän ylittää kadun.
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Lauri Saikkonen

VIRTAIN MUUTTUVA MAATALOUS
Vajaa kaksikymmentä vuotta sitten työskenteli Virroilla 

maataloudessa yli 4000 henkeä, eli lähes 70 % työssä 
käyvästä väestöstä. Tällä hetkellä pääasiassa maataloudessa 
työskentelevien määrä on jossain 1300-1500 henkilön 
paikkeilla, eli noin kolmannes ns. ammatissa toimivasta 
väestöstä. Vuoden 1959 maatalouslaskennan mukaan 
Virroilla oli yli 2,00 peltohehtaarin tiloja 1531 kpl, ja peltoa 
viljelyssä n. 9500 ha. Viimeaikaisten selvitysten mukaan 
meillä on viljelmien lukumäärä runsaat 900 kpl ja peltoa 
viljelyssä n. 8600 ha. Nimenomaan pienet syrjäiset viljelmät 
jotka eivät sovellu nykyaikaiseen tuotantotekniikkaan ja 
joiden liikenteellinen asema on heikko, ovat lopettaneet 
toimintansa ja pellot on joko metsitetty tai lisämaiksi 
sopivat myyty taikka vuokrattu naapureille.

Edellämeinituista luvuista voisi päätellä että maatalou
den tuotantoja merkitys olisivat ratkaisevasti heikentyneet, 
näin ei kuitenkaan ole. Maatalous on muuttunut ja se 
tuottaa tänään enemmän kuin koskaan aikaisemmin.

Vuonna 1959 oli Virtain Osuusmeijerillä maidonlähettä
jiä 900 ja meijerin vastaanottama maitomäärä 6,00 milj. 
litraa. Vuonna 1976 oli maidonlähettäjiä 600 ja maitomäärä 
12,1 milj. litraa. Vuonna 1959 tuotettiin Virroilla lihaa 
kulutukseen noin 300 tonnia ja vuonna 1976 noin 1000 
tonnia. Emakoita Virroilla oli -59 103 kpl ja vuonna -76 660 
kpl, joilta tuotettiin porsaita välitykseen 6500 kpl. Nämä 
esimerkkeinä kohonneesta tuotannosta.

Syyt jotka mahdollistavat edelläkerrotun kehityksen 
lienevät suurinpiirtein kaikkien tiedossa. Niitä ovat maata
louden piirissä tapahtunut voimakas asennemuutos, koulu
tuksen ja tiedon tason kasvu, väkilannoitteiden käytön 
lisääntyminen, jalostuksen saavutukset sekä kasvinviljelyn 
että kotieläintalouden alalla, salaojituksen yleistyminen, 
kasvinsuojelutoimenpiteiden tehostuminen ja tietysti konei
den käytön yleistyminen ja niiden käyttökelpoisuuden 
kehittyminen. Kotieläintaloudessa ruokintamenetelmien 
kehittyminen ja eläinten terveydenhoito ovat jalostuksen 
lisäksi nostaneet eläinten tuotostasoja 25-30 %, peltoviljelyn 
puolella on saavutettu vähintäänkin samansuuruiset lisäyk
set. Maataloustraktoreiden määrä on noussut vuoden 1959 
215:a traktorista vuoteen 1976 mennessä n. 800 traktoriin, 
hevosten vähetessä saman ajan kuluessa n. 1000 hevosesta 
runsaaseen sataan! (123). Jo tämä muutos on vapauttanut 
rehun energiaa vetovoiman tuotannosta elintarvikkeiden 
tuotantoon lähes 1,5 miljoonan maitolitran tuottamista 
vastaavan rehumäärän. Tänäpäivänä voidaan tietysti 
keskustella siitä onko mielekästä sen korvaaminen öljyllä, 
mutta nykyisten tuotannon teho- ja elintasovaatimusten

voimassa ollen tuskin paluuta entiseen on.
Leikkuupuimureita oli v. -59 Virroilla 9 kpl ja v. -76 niitä 

oli jo n. 150 kpl. Lypsykoneiden määrä on noussut samassa 
ajassa 70:stä noin 450:n.

Edellä suppein esimerkein kuvattu maatalouden tuotan
totekniikan kehitys on mahdollistanut entistä suuremman 
tuotannon huomattavasti vähentyneellä tuottajien määrällä. 
Yksityisen viljelijän asemaa se ei ole sanottavastikaan 
helpottanut. Pitkä työpäivä ja seitsemän päiväinen viikko 
kuuluvat edelleen viljelijäperheen "luontaisetuihin”.

Siitä, millaisia muutoksia maataloudessa on odotettavis
sa, voidaan tietysti esittää arvioita. On hyvin todennäköistä 
että maatilojen lukumäärä edelleen laskee ja tilojen 
viljelyksessä oleva pinta-ala kasvaa. Kun viljelijät jotka itse 
luopuvat maatalouden harjoittamisesta, tuskin kaikki 
myyvät peltojaan, on luultavaa että vuokraviljely tulee 
yleistymään. Tuotannossa ilmeisesti keskitytään entistä 
enemmän, niin että tila tuottaa vain yhtä markkinoitavaa 
tuotetta. Tilojen yhteistoiminta ja monitilatoiminta var
maan tulee lisääntymään. Eräs merkittävä piirre joka 
viimeaikaisessa kehityksessä on ollut ja tulee tulevaisuu
dessa entisestäänkin korostumaan, on viljelmien pääoma- 
tarpeen voimakas kasvu. Pääomia sitoutuu tilakoon 
suurentamiseen, peltojen perusparannuksiin, uusiin tuotan
torakennuksiin ja tuotantovälineisiin kuten kotieläimiin ja 
koneisiin, erilaisiin varastoihin jne. Maatalouden pääoma- 
huollon turvaaminen kohtuullisin ehdoin on eräs muuttu
van maatalouden keskeisiä kysymyksiä sijaisapu ja vapaa- 
aikajäijestelyjen ohella.

Maataloudessa muutokset meillä ovat samansuuntaiset 
kun yleensä kehittyvissä, teollistuvissa maissa, kenties vain 
nopeampaa. Tähän nopeaan muutokseen viljelijät eivät 
aina ole hyvin sopeutuneet, ehkä johtuen myös maatalouden 
ylituotannon aiheuttamasta muun yhteiskunnan epäsuh- 
tautumisesta maatalousyrityksiin. Luottamus ja usko maa
talouden tulevaisuuteen on heikentynyt, nuoret mieluimmin 
lähtevät muihin ammatteihin kuin jatkavat usein hyvin 
alhaisella tulotasolla, velkaantuneina ja työhönsä sidon
naisina ansaitsemattoman aliarvostettua vanhempiensa 
ammattia.

Jos yhteiskunnalta riittää valmiutta ja hyvää tahtoa luoda 
maatalouden harjoittamiselle riittävät sekä aineelliset että 
henkiset edellytykset, löytyy nykyisistä nuorista varmasti 
valmiutta ja tahtoa koulutettuna ja ammattitaitoisina 
turvaamaan jokapäiväisen ravintomme tuotantoa. Se 
odottaa nyt muutoksia maatalouden ulkopuolelta.

Lasse Koskela

Rytinää nyt tarvitaan

eikä puiden huminaa.

Muuten eivät puut huomenna humise.

Jos lapsi ei syö, sanokaa:

"Kyllä on paljon niitä, jotka tuonkin mielellään 

söisivät. ”

Hyvinkasvatettu lapsi syö kiireesti.
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.4A./.1 HYTTINEN

TALOUSIHME

Oli kaupassa muori ja vaari 
- laskehti iltaan jo elämänkaari - 
miettivät pohtivat
mitä ostaa tohtivat
ettei rahat lopu
ihan sanakopu
siitä tulla taisi.

Ostetaanko kahvia hiukan 
vai tekeekö budjetti tiukan? 
Vuokrakin täytyy maksaa 
ne nostivat taasen taksaa.

On vaarilla auki kengänkärki 
mutta ei riitä millään järki

Varttikilo voita kuinka kummassa uudet saisi.
sama määrä porkkanoita
koko kilo perunoita
ruislimppu Kansaneläkkeellä kun elää mies tai nainen
ja sipulia kimppu. niin siinä se on talousihme kotimainen.

Kuvassa on Virtain parastuottoisin AAA-lehmä 1976, 
mukana emäntä ja hoitaja Bertta Järvenpää.
Sireeni 50-450079 A AA
Isä, Mäkimattilan Inssi AAA 26350 D
emä, Varpu 348150 AA
vuosina 1 —6:7758-118-363-4,7
paras tuotos 1976:8594-121-412-4,8
Omistajat: Bertta ja Kullervo Järvenpää, Kotala
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Luoteen koulun alaluokkien oppilaat sekä opettaja Lyyli 
Halonen kuvattuna v. 1924.

Vuonna 1866 annetun asetuksen mukaan kansakoulujen 
perustaminen oli kuntien vapaan harkinnan varassa. Niitä 
siis joko perustettiin tahi ei. 1921 annettu oppivelvollisuus
laki pani sitten parempaa vauhtia tähän toimintaan ja 
asiaan alettiin kiinnittää vakavaa huomiota. — Virroilla 
tämä uusi laki ei aiheuttanut suurempaa paniikkia, 
koskapa täällä oli kansakoulu toiminta jo vankalla pohjalla.

Jo vuosisadan vaihteen molemmin puolin perustettiin 
Virroille varsinaisia kansakouluja. Esimerkiksi Liedenpoh
jassa alkoi kansakoulu toimia vuonna 1894, Toisvedellä 
tiettävästi jo aikaisemmin. Myös "Virtain Kunnan Luoteen 
pohjoisen piirin ylempi kansakoulu” oli ensimmäisiä 
pitäjässä. Vuoteen 1914 mennessä pitäjän eri kulmilla oli 
ainakin kaksitoista toimivaa kansakoulua, joille jo tällöin 
oli laadittava vuotuinen talousarvio.

Luoteen kansakoulu

Vanhan kiertokouluasetuksen mukaan Virtain kunta oli 
jaettu kuuteen koulualueeseen ja kukin näistä oli jaettu 
neljään piiriin. Luoteen piirii ("Luodepohjan kylä Wer- 
maasta Koskelaa myöten”) kuului kolmanteen alueeseen 
Kuljen, Leppäsen ja Uskalin piirien kanssa.

Luoteen ensimmäinen kansakoulu sijaitsi yksityisen 
maalla, Pirttiniemen talon pihapiirissä. Se avasi ovensa 
vuonna 1904 ja otti vastaan ensimmäiset 30 oppilasta. 
Ensimmäisen opettajan nimi oli Oiva Tuttu Lindros, ja 
poikien käsitöitä valvoi Malakias Wilmari. — Opetus 
tapahtui kiertokouluja varten laaditun ohjesäännön mu
kaan, jossa uskonnolla oli tärkein sija. Sitten oli tärkeys- 
jäijestyksessä lukeminen, kirjoitus, laskento, sekä havainto- 
opetus.

Mauno

TIEDON
PORTAILLA

Ohjesäännön mukaan opetuksen tarkoitus oli olla 
"apuna kotiopetukselle, totuttaa lapsia hyvään, ulkonai
seen järjestykseen ja valmistaa heitä rippikouluun kuin 
myöskin muuhun jatkuvaan opetukseen”.

Oppilaiden edistyminen merkittiin kinkeritodistukseen, 
samoin koulupäivät ja tuntimäärät. Vasta-alkajien kohdalla 
tätä ei voitu soveltaa, vaan tehtiin kuten ohjesääntö 
suositteli: "Valmistavalla osastolla, jonka oppilaat eivät 
vielä osaa lukea, ei varsinaisista ennätyksistä voi puhua. He 
oppivat, mitä korvakuulolta voivat muistaa”.

Koulun aloitettua toimintansa alkoivat välittömästi 
parannukset ja lisähankinnat. Ensimmäisenä puutelistalla 
oli urkuharmoonin hankkiminen vanhan virsikanteleen 
tilalle. Aivan etusijalla oli myöskin varattomien oppilaiden 
avustaminen. Teoriassa kunta vastasi koulun menoista ja oli 
puolestaan oikeutettu anomaan valtion avustusta. Käytän
nössä suuri osa menoista oli kuitenkin säilytetty yksityisten 
kannettavaksi. Arpajaisilla, iltamilla ja rahankeräyksillä 
yritettiin hankkia rahaa, ja urkuharmoonin hintaa lyhen
nettiin sitä mukaa kuin varat antoivat myöden.

Varoja tarvittiin myös kouluruokailua varten. Varak
kaammat oppilaat saivat tulla toimeen omine eväineen, 
mutta varattomien kohdalla sitä yritettiin järjestää osta
malla ryynejä ja jauhoja puuroaineiksi, särpimeksi silakoita 
ja maitoa. Joitakin "Ahreinin korkorahoja” jaettiin köyhille 
lapsille vaatteiden hankkimista varten. Luoteen — kuten 
koko pitäjänkin — koulutoiminta oli jatkuvaa kamppailua, 
ennakkoluulojen murtamista, uhrautumista ja hyvää 
tahtoa.

Vuosien mukana oppilasmäärä lisääntyi ja tilanahtaus 
pakotti tilavampien opetustilojen hankkimista. Erinäisten 
vaikeuksien vuoksi uuden koulun rakentaminen siirtyi 
vuoteen 1910 (Ks. Virtain Joulu 1973: "Kuvat kertovat”). 
Muun muassa Suomen Senaatti epäsi rakennusluvan 
aikaisemmassa vaiheessa. Rakennuksen sijainnista oltiin 
myös eri mieltä — Kiikunmäki oli tulevan paikan vahva 
kilpailija.

Vuodesta 1905 hoiti opettajan virkaa Juulia Poikelus, 
joka vuosien mittaan osoitti "hyvää ahkeruutta ja 
tunnollisuutta, hyvää kykyä kurin ja järjestyksen pidossa, 
hyvää taitoa opetuksen antamisessa ja on yleensä hoitanut 
virkansa hyvällä menestyksellä jne.” — Tästä huolimatta 
hänen palkkatasonsa ei näyttänyt juurikaan kohoavan. 
Paitsi kymmenen virkavuoden suomaa sadan markan 
korotusta, oli opettajan palkka suunnilleen sama kuin 
kymmenen vuotta aikaisemmin, eli 1460 mk vuodessa.
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Luoteen koulun menoarvio vuodelle 1914 osoittaa 2480 
mk:n summaa, josta valtio kuitenkin korvasi yli puolet. 
Menoerä jakautui mm. kirjoihin ja opetusvälineisiin, 
maalaukseen ja palovakuutukseen, sekä "puiden ostoon ja 
pienimisiin, valoon ja pesemisiin”. — Koulun johtokuntaan 
kuuluivat mainittuna vuonna Oskari Koskela, Miina Linna, 
Lauri Korteniemi, Ville Mäntylä, Herman Kumpuja Juulia 
Poikelus.

Vaikeuksia koulun toiminnassa

Suomen suuri murhenäytelmä — kansalaissota — lähestyi 
uhkaavasti. Sodan palopilvet leijuivat jo uuden koulura
kennuksen yläpuolella, ja niiden matkassa kulkivat puute ja 
nälkä. Päivittäiset puuroannokset muuttuivat veteläksi vel
liksi, jota syötiin alusmaidolla höystettynä. — Tilanne kävi 
niin vakavaksi, että kansakoulujen tarkastaja A.V. Laita
kari matkusti Virroille kutsuen koolle suurkokouksen. 
Pitäjän opettajat ja koulujen johtokunnat päättivät tällöin 
(helmik. 1917) monista tärkeistä asioista. Niinpä esimer
kiksi kaikille kouluille päätettiin järjestää oppilasruokailu. 
Ilmaista keittoa oli jaettava kaikille oppilaille varallisuuteen 
katsomatta.

"Hella, pöydät, keitto- ja ruokailukalut sekä keittäjä on 
hankittava.” Kaikki tämäntapaiset päätökset tiesivät mel
koisia kustannuksia, vaan kuka ne tulis rahoittamaan? 
Tuskinpa kunnan rahakirstusta liikeni montaakaan penniä 
tähän tarkoitukseen — kärsihän koko pitäjä ruoka
tavaroiden puutteesta! Kokouksessa yritettiin keksi keino
ja varojen hankkimiseksi. Mainittiin kuusijuhlat, iltamat ja 
vanhempien kokoukset joissa keräilyä suoritetaan. Pu
huttiin oppilaskasvitarhojen järjestämisestä, ompeluseuro
jen perustamisesta. Viimeksi mainitun tarkoituksena oli 
kohentaa monen oppilaan perin surkeaa vaatetilannetta, 
johon tarkoitukseen myöskin viinaverorahat kelpuutettiin. 
Sieniä ja marjoja kehoitettiin keräämään. "Varakkailta 
koululasten vanhemmilta on koetettava saada avustusta, 
etupäässä luonnontuotteina.”

Suuret ikäerot samanluokkalaisten kesken olivat leimaa- 
antavia tänä aikana. Ylemmillä luokilla istui lähes raavaita 
miehiä ja naisia. Nämä suuret koltiaiset olivat tietenkin 
todellisia kiusanhenkiä pienempiä kohtaan. Mutta hei
dänkin naamansa meni totiseksi kun Vaskiveden suunnalta 
rupesi kuulumaan tykkien jyskytys — sota oli jo omassa 
pitäjässä! Räjähdykset kuuluivat vaimeanpina luokkahuo
neessa, mutta tekivät kuitenkin ilmapiirin levottomaksi ja 
pelokkaaksi. Mielikuva seinän läpi tunkeutuvasta ammuk
sesta pani pienemmät oppilaat tuhertamaan itkua.

Yleinen levottomuus Luoteen koululla huipentui panii
kiksi eräänä syksyisenä koulupäivänä. Siivouksesta huo
lehtineet järjestäjät olivat juuri saaneet lattian lakaistua, 
kun opettaja Alma Kivistölle tuotiin tieto veljen kuolemasta 
sotarintamalla. Murheviestin tajuttuaan hän kaatui tiedot
tomana järjestäjien lakaisemaan moskakasaan. Ilmeisesti 
opettaja kaatui "laakin lyömänä”, eli sydänhalvauksen 
saaneena?

Välittömästi syntyi sekasorto ja paniikinomainen ryntäys 
ulko-ovelle alkoi. Vauhkoontuneet oppilaat juoksivat mikä 
mihinkin suuntaan sen paremmin eteensä katsomatta. 
Lounasen Tyyne juoksi kuin "päässilmätön” päin pyykki
narua, joka viilsi häneltä silmäkulman auki. — Ettei vain 
tullut toinen "vainajakin” heti perään?

Tämä oli sentään vähän liikaa yhden koulupäivän osalle, 
ja niinpä useampi oppilas itsesäilyfysvaistonsa ajamana 
suunnisti pikavauhtia kotiinsa päin! Nurkissa vielä ly- 
myäville järjestäjät huutelivat opettajan vironneen, joten 
nämäkin uskaltautuivat esiin. Sen päivän osalta koulu 
loppui kyllä siihen.

Luoteen koulu suljetaan

Tällaiset ikävät asiat unohdettiin ehkäpä jo kotimatkalla, 
kun suunniteltiin jotakin luvatonta toimintaa. Sillä luulta
vasti sen ajan koululainen oli yhtä täynnä pikkuilkeyttä 
kuin hänen seuraajansakin kautta vuosikymmenien? Tark- 
kuusheitot puhelinlankojen eristimiin ei kylläkään ollut 
mahdollista ennenkuin vuonna 1925, jolloin Rantakunnan 
puhelinosuuskunta perustettiin.

Mutta yhteinen kaikille, vuosikymmenien aikaiselle 
oppilaskaartille, oli tuo jatkuvaa "harmia” aiheuttanut 
Ratulan Vihtori. "Oottekos nähäny mun akkaani ja rekeni 
perilautaa”, oli hänen vakiokysymyksensä jokavuotisille 
oppilaille. Ja sitä kesti lähemmäs puoli vuosisataa!

Eli sitä kesti niin kauan kunnes Luoteen koulu vuonna 
1960 sulki ovensa. Nykyisellä paikallaan koulurakennus oli 
siis toiminnassa 48 vuotta! Satoihin nouseva lapsijoukko on 
sen seinien suojissa kasvatettu, ja opettajienkin lukumäärä 
nousee toiselle kymmenelle tänä ajanjaksona. Monet 
opettajista olivat pitkäaikaisia toimessaan kuten esimer
kiksi Martta Koskela, joka opetti kahtakin sukupolvea. 
— Kevätlukukauden päättyessä Martta Koskela ja Unto 
Kärkönen sulkivat koulun ovet. He olivat nimittäin Virtain 
Kunnan Luoteen pohjoisen piirin ylemmän kansakoulun 
viimeiset opettajat.

Nyt Luoteen alue kuuluu Äijännevan 
koulupiiriin. Kuvassa nykyiset Äijän
nevan koulun oppilaat ja opettajat 
Riitta Korhonen, Toivo Saikanmäki 
ja Kirsti Perähuhta tiedon portailla. 

Kuva: Juntusen Valokuvausliike.
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Kalle Ala-Härkönen

POIMINTOJA HELSINKI - VIRRAT-SEUR AN 
TOIMINNASTA

Entisiä virtolaisia kokoontui Helsingissä ravintola Primulan 
kabinetissa Kalevankatu 2, 30. 11. 1976 perustamaan 
Helsinki-Virrat-seuraa. Tarkoituksena oli koota Helsingissä 
ja sen lähiympäristössä asuvat entiset virtolaiset kotiseudun 
merkeissä. Tästä kokouksesta Helsinki-Virrat-seura sai läh
tölaukauksensa. Tarkoitus on toimintaa jatkaa entisellä 
kotiseudulla työskentelevien kotiseutuasioita hoitavien yh
distysten ja henkilöiden kanssa. Kotiseutuharrastus ja 
-rakkauden elvytys, vuorovaikutus sekä Virtain tunnetuksi 
tekeminen otettiin seuran päätarkoitukseksi. Seura tukee 
myös niitä toimenpiteitä, mitä suoritetaan Virtain muinais
muistojen talonpoikaisen kulttuurin ja maiseman vaalimi
seksi. Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura järjestää 
kokoontumistilaisuuksia, juhlia ja retkiä sekä työskentelee 
muillakin sopiviksi katsotuilla tavoilla. Toimintansa tuke
miseksi seura ottaa vastaan lahjoituksia, sekä kerää varoja.

Seura ei ole poliittinen. Jäseniksi pääsevät syntyperäiset 
virtolaiset, sekä heidän perheidensä jäsenet ja niin myös 
sellaiset henkilöt, jotka joko Virroilla asumisensa tai 
muuten Virtaihin liittyvien siteiden kautta tuntevat itsensä 
virtolaisiksi. Tässä lyhykäisyydessään ne asiat, jotka olivat 
perustavan kokouksen lähtökohdat.

Jatkosta mainittakoon, että 23.4. 1977 kokoonnuimme 
retkeilyn merkeissä Suomenlinnassa ja tutustuimme sen 
nähtävyyksiin ja museoihin, sekä nautimme yhteisen 
sotilaslounaan Merisotakoulussa. Osanottajia oli saatu 
runsaasti mukaan ja yksimielisesti oltiin tyytyväisiä siitä, 
että tällainen kotiseututoiminta on saatu pääkaupunkiin 
yhdistämään virtolaisia.

Virtain seura kutsui meidät "Helsinkiläiset” 30.7. 1977 
Monoskylän jahtimajalle. Täällä vietimme heinäkuisen lau- 
antai-iltapäivän ja yhdessäolo muodostui ohjelmineen kesä- 
juhlan veroiseksi tilaisuudeksi. Monoskylän emännät 
huolehtivat tarjoilusta, joten heille kaunis kiitos; kun olivat 
jättäneet lauantaikiireensä ja tulivat huolehtimaan meidän 
hyvinvoinnistamme. Pelimannit viihdyttivät meitä musiikil
laan. Virtain seuran puheenjohtaja Jaakko Ala-Soini 
toivotti meidät tervetulleiksi kiittäen samalla alkaneesta 
kotiseutuyhdistystoiminnasta pääkaupungissa, jolle hän 
toivoi antoisaa ja monitahoista jatkoa, sekä yhä laajenevaa 
jäsenjoukkoa. Virtain kaupungin puolesta kaupunginval
tuuston puheenjohtaja Matti Maijala tervehti meitä ja 
tarkasteli tehtäväkenttää, joka tällaisella kotiseututyöllä 
suurkaupungissa voi olla siellä asuvia virtolaisia yhdistä
mässä. Hän mainitsi paljon asioita, joissa me voisimme 
sanoa hyvän sanan Virtain kehittämisen hyväksi. On 
sanottu, että todellinen koti voi olla myös maalla lähellä 
multaa ja kukkia. Vaikka Virrat on kuntamuodonmuutok- 
sessa saanut kaupungin arvon, ollaan kuitenkin maalla, 
lähellä luontoa ja sen ihmisiä.

Virtain perinnekylähanke on myös viriämässä, joten 
tarvitsemme toinen toisiamme tämän hankkeen toteuttami
seksi kukin omalla panoksellamme. Tästä toivomme 
yhteistä kaikkia virtolaisia yhdistävää haastetta.

Lopuksi haaste kaikille Helsingissä asuville virtolaisille. 
Tulkaa mukaan omaan kotiseutuyhdistykseenne ja tuokaa 
innostunut virtolainen henki mukaan.

Jatkotoiminnasta tiedotamme kiertokirjeissä ja Suomen
selän sanomissa.

Kuva: Ella Riikonen

%
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Antti Sipilä

Vaskivedellä taisteltiin 60 vuotta sitten

Tämän vuoden lopulla ja ensi vuoden alussa tulee kulu
neeksi 60 vuotta niistä ajoista ja tapahtumista, jotka 
johtivat Suomen itsenäisyyteen, poliittiseen rauhattomuu
teen ja lopulta aselliseen sisällissotaan. Myös Vaskivedellä 
taisteltiin. On toisaalta historian — toisaalta aatteentekijäin 
tehtävä tulkita, miksi tähän tilanteeseen ajauduttiin. Tässä 
kirjoituksessa pyrin aikajärjestyksessä kuvaamaan tilanteen 
kehitystä ja suorin lainauksin kuvaamaan tunnelmia 
lähinnä "valkoiseen” aineistoon tukeutuen.

Syksy 1917
"Kylämme postinjakelupaikkaan kerääntyi iltaisin sano

malehtiä odottamaan runsaasti väkeä, etupäässä vasem
mistoaineksia. Siellä puhuttiin Venäjän bolsevistisesta 
puolueesta ja sen ihanista päämääristä. Porvareita ja 
porvarien sanomalehtiä haukuttiin ja kaikkialla oli vain 
pahaa. Vaskiveden ns. porvarit olivat hiljaa, toivoivat 
rauhaa ja olivat melkein alistuvaisuuskannalla.” Sv. P.

"Kunta järjesti hätäaputöitä ja Vaskivedellä aloitettiin 
tehdä Pihtisalmen tietä. Työmaa muodostui agitatsioni- 
paikaksi . . .
. . . ja täällä syntyi ajatus ja tuli käsky punakaartin 
perustamisesta muun Suomen malliin.” Sv. P.

Tammikuu 1918
Valkoisia pakenee Vaskiveden kautta pohjoiseen. "Talli- 

la oli yksi tämän reitin pysähdyspaikka, jossa miehet saivat 
levätä. Sen jälkeen he jatkoivat matkaa pohjoiseen Ylä- 
Nojosen kautta selkiä pitkin Virtain kirkolle ja sieltä 
eteenpäin.” A. T.

Helmikuu
Helmikuun alussa näyttää Vaskivesi kuuluneen puna

kaartin valvontaan. "Helmikuun 2. päivänä alkoi kokouk
sen päätökset näkyä ulospäin. Kaksimiehisinä ryhminä 
kulkivat punaiset taloissa, määräten Helsingin ja Suomen 
Punakaartin nimissä tuomaan kaikenlaiset ampuma-aseet 
ja -tarvikkeet taloista Vaskiveden työväentalolle 24 tunnin 
kuluessa ja luovuttaa ne siellä punakaartille. Kirjallisen 
määräyksen alla oli 3 tai 5 paikkakunnan asukkaan nimi. 
Aseita ei tietääkseni kukaan vienyt ja seuraavana päivänä 
määräys peruutettiinkin.” Sv. P.

Punakaartin valta ei näytä olleen kovinkaan vahva. 
Helmikuun 3. päivänä Valkoinen Kenraali käski hajoittaa 
punakaartin. "Tämä -määräys tuli puhelimella ja sanoma 
annettiin vain luotettaville henkilöille. Työväentalo oli piiri
tetty. Kovaääninen mies Eemeli Luoma huusi sotaäänellä, 
että kaikki miehet kotiin, ja punaiset menivät kotiinsa.” 
A. T.

Samana päivänä perustettiin Vaskiveden Suojeluskunta. 
Helmikuun 4. päivänä suojeluskuntaa perustamaan tullut 
sk. osasto kävi hajoittamassa Riuttaskorven punakaartin. 
Vaskiveden Suojeluskunta majoitettiin kauppias Kangas- 
peskan taloon (nyk. Ns): vakinainen miehitys n. 20 miestä, 
aseistus amerikkalainen kivääri ja muutamia metsästys
aseita. "Aseekseni sain pienoiskiväärin ja siihen vallan 
kolme panosta sekä nimeni vahtilistaan.” A. T.

Helmikuun 9. päivänä punaisten kostoretki Vaskiveteen, 
osaston vahvuus 150—300 miestä, pääosa tiettävästi venä
läisiä sotilaita.

” ... pihavahti hälyytti: "Ryssät tulevat!” Samalla
alkoivat kiväärit ja kovekiväärit paukkua . . .” A. T.

"Akkunoista hyppimällä pääsivät suojeluskuntalaiset s.
talon takapuolelle, johon punaiset eivät ehtineet vetää 
saartoketjua, ja pääsivät pimeän turvin pakoon. Kalle 
Törmä-Tyrkön tavoitti surmaava luoti Ranta-Tyrkön mäes
sä.” Sv. P.

"Äkkiä kuulin maantienristeyksestä kovaa huutoa, jota 
kesti tuntikausia. Arvasin vihollisen napanneen Kallen 
(Moisio-Tyrkkö) kiinni. Kun hänet myöhemmin löysimme 
oli hänen ruumiinsa lävistetty kuusi kertaa pistimillä, 
riisuttu alasti ja heitetty tienoheen.” A. T.

Helmikuun puolivälissä Lähteenmäen taloon vedettiin 
puhelinlinja. "Herraselta ryssien varastoista tuotiin 
piikkilankaa, joka asetettiin johdoksi. Aluksi purettiin 
piikit pois, mutta kun työ oli hidasta ja vaikeaa, pantiin 
lanka piikkeineen.” Sv. P.

"Punaiset kiihottajat toimivat menestyksellisesti n. 80 
miestä Vaskiveden kylästä meni punakaartiin Kuruun.”
Sv. P.

Tiedusteluluonteisia sotatoimia suoritettiin puolin ja 
toisin helmi maaliskuun vaihteessa. Helmikuun 23. hakivat 
punaiset Vaskiveden puhelinkeskuksen jääkäri Rannan- 
järven katsellessa aseettomana toimitusta. Helmikuun 27. 
pakottivat valkoiset punaisten etujoukon pois Lähteenmäel
tä.

Maaliskuu

Maaliskuun 6. käväisi n. 300 punaista Vaskivedellä, he 
ampuivat Viinamäen paikkeilta pari tuntia ja lähtivät pois.

Maaliskuun 9. päivänä suorittivat punaiset suuremman 
hyökkäyksen Kurusta käsin. Osaston vahvuudesta on risti
riitaisia tietoja 1200—3000 miestä aseina 15 "kuula- 
ruiskua” 1—2 tykkiä. Valkoisten etulinjat olivat Lähteen
mäen, Metsämaan, Hautalan tasalla. Päivän kuluessa 
valkoiset perääntyivät Iso-Valkeejärven pohjoisrannalle ja 
Tyrkön kylään. Punaiset asettuivat Kosken, Syvälän, Läh
teenmäen ja Kauppilan tienoille. Eversti Hjalmarson saapui 
kylään, taisteluiden tauottua hän järjesti joukot seuraavasti:
Vaasalaiskomppania Törmä-Tyrkön seudut
Rannanjärven komppania, Kansakoulun seudut 
Dahlmanin komppania, Valkeejärven rannat Uusi-Tyrk
köön saakka,
jääk. Kauppisen ja Junttilan "kuularuisku” -joukkueet 
sopiviin paikkoihin, rintaman pituus n. 3 km.

Maaliskuun 10. punaiset miehittivät linjan Kaakkojärvi, 
Isomäki, Koski, Iso-Valkeejärven länsipuoli, Ilvessalmi, 
Havanganjärven eteläpää. Ammunta alkoi n. klo 9, ajoit
tain ammunta oli voimakasta. Punaiset yrittivät koukkausta 
Havanganjärven puolelta, epäonnistuen. Keskutassa oli 
valkoisten rintama murtumaisillaan, mutta jääk. Viita- 
harjun komppania Vilppulasta saapui avuksi ja tilanne
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Karttaluonnos Hjalmarsonin kirjasta

vakiintui. Tosin myöhemmin päivän kuluessa valkoiset 
joutuivat hieman peräytymään ja hetken johto harkitsi jo 
perääntymistä Sipilään, mutta pelko tien aukenemisesta 
Vaskivedeltä pohjoiseen vaikeutti tällaiseen päätökseen 
päätymistä. Hämärän tultua eivät punaisetkaan käyttäneet 
ilmeistä ylivoimaansa ajoissa hyväkseen.

Jos oli valkoisten rintama murtua, ei ollut helppoa punai- 
sillakaan. Punaisten Kurusta lähettämät sähkösanomat: 
klo 12.40 e.pp.: "Pyydetään apujoukkoja ja lisää ampuma
tarpeita.”
klo 1.30 j.pp.: "Miehet kieltäytyvät taistelusta.”
klo 3.03 j.pp.: "Meillä on vähän väkeä ja pitkä rintama.
Vihollinen voimakas.

Joukkomme ajettu pakoon, 50 kuollutta, 200 haavoit
tunutta, 300 joutunut vangiksi.”

klo 7.55 j.pp.: "Kurusta rukoillaan apua.”
Hjalmarson toteaa kommentoidessaan sähkeitä: "Mitä 

vankeihin tulee, en voi muistaa että näissä taisteluissa 
olisimme ottaneet ainoatakaan vankia; vankeina mainitut 
olivat pikemmin karkureita. Kummaltakin puolelta py
rittiin koko ajan ottamaan kaikki haavoittuneet mukaan.”

Yön aikana Rannanjärven komppania siirrettiin kirkon
kylään.

Maaliskuun 11. aamulla tämä komppania tuli näkyvästi 
kirkolta takaisin. Punaiset ehkä luulivat tätä lisäjoukoksi, 
sillä olihan heillä Isomäestä hyvä näköala jäätä myöten 
kulkevalle talvitielle. Vasta klo 11 alkoivat laukaukset

aluksi kivääri- ja kk-tulena. Kohta ampui Isomäestä myös 
tykki. "Tykin raahaaminen Isomäkeen oli erinomainen 
suomalaisen sisun ja voiman näyte, vaikkakin tykki oli vain 
3-tuumainen kenttäkanuuna.” Sv. P.

Suoralla ammunnalla vaurioitettiin pahoin kansakoulua, 
Törmä-Tyrkön ja Ranta-Tyrkön talot paloivat. Ampuivatpa 
punaiset Punaisen Ristin lipulla merkittyä Poukan taloakin. 
Tällä kertaa punaiset yrittivät kiertoliikettä Nojoskylän tien 
suunnalta, epäonnistuivat. Valkoisten avuksi tuli ns. Vöyrin 
pataljoona, vah. n. 600 miestä. "Samanaikaisesti meni 
punaisten tykki epäkuntoon ja heidän nähtyään valkoisten 
apujoukon tulon,aiheutti se aluksi karkaamisia ja myö
hemmin pakokauhun.” Sv. P,

Eversti Hjalmarson ruotsalainen upseeri, toimi Virroille 
keskitettyjen joukkojen komentajana. Joukot oli koottu 
valkoisten yleishyökkäykseen Tamperetta vastaan.

Vieraan maan "neuvonantaja” oli vastustajallakin, sillä 
punaisten johtajana lienee toiminut kapteeni Sorin, venä
läinen upseeri, hänen joukkojensa päämäärä lienee ollut 
Alavus.

Lähdeaineistona olen käyttänyt

Svante Poukan esitelmää: "Vapaussodan vaiheilta Vas
kivedellä” 1938 Sv. P., Antti Tallian kirjoituksia Vapausso- 
turi-lehdissä 67 ja 94 A. T. H. Hjalmarsonin Kirjaa: 
"Sotamuistoni Suomesta” 1920.
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Keijo Kaleva - Henry Moisio

KANSALAISSOTA KOETTELI VASKIVEDEN KYLÄÄ

Suomen työväenliikkeessä 1900-luvun alku oli suurta 
murroksen vaihetta. Työväenyhdistyksiä perustettiin kaik
kialle maahamme ja niin myös Virtain Vaskivedelle 7.1. 
1906 perustettiin työväenyhdistys.

Toiminta alkoi vilkkaasti, jo ensimmäisenä toiminta
vuonna liittyi yhdistykseen 218 jäsentä. On merkillepanta
vaa se, että työväenyhdistykseen liittyi tuolloin varakkuu
deltaan kaikenlaisia ihmisiä, aina isännästä renkiin saakka.

Työläiset ja torpparit olivat silloin hyvin vähävaraisia, 
mutta yhteisin ponnistuksin pyrittiin työväen voimalla 
nostamaan elintasoa. Yhdistyksen yksi tärkeä tehtävä oli 
levittää tietoa ihmisten keskuuteen.

Vuosisadan alussa Suomen työväenliike ajoi voimakkaas
ti maamme itsenäisyyspyrkimyksiä ja irtaantumista Venä
jän Tsaarivallan alta. Itsenäistyminen tuli Suomelle mah
dolliseksi sen jälkeen, kun bolsevikit kaappasivat vallan 
Venäjän tsaarivallalta. Bolsevikit olivat useaan otteeseen va
kuuttaneet suopeuttaan Suomen itsenäisyydelle, Leninin 
omaksuman kannan mukaan Suomelle oli myönnettävä 
itsenäisyys.

Venäjän bolsevikkihallitus tunnusti Suomen itsenäisyy
den 31.12. 1917. Suomi oli siis silloin itsenäistynyt, mutta 
itsenäistymisen jälkeen syntyi kiista kuka maata johtaa.

Ristiriitatilanne kärjistyi sisällissodaksi, Suomen työväki 
ryhtyi vallankumoukseen viimeisenä keinonaan. Aseellinen 
vallankumous oli vieras Suomen työväenliikkeen Kautsky- 
laiselle ideologialle, joka vältti aseellista toimintaa.

Virtain Vaskivedellä elettiin rauhallista elämää aina 
vuoden 1917 loppupuolelle saakka. Vaskiveden työväenyh
distyksellä oli ollut vakaa ja tiukka kanta moniin 
kysymyksiin. Tämä sama vakaa linja tuli esille mm. siinä, 
että kansalaissodan tapahtumien kulun näyttäessä väistä
mättömältä, teki työväenyhdistys päätöksen ettei aseelliseen 
toimintaan ryhdytä. Kaikki yhdistyksen jäsenistöllä olleet 
aseet kerättiin yhteiseen lukittuun paikkaan ja pyydettiin 
nimismiestä se sinetöimään. Tämä oli selvä näyttö siitä, että 
sotaa ei Vaskiveden työväenyhdistys halunnut.

Sodan näyttäessä väistämättömältä vaadittiin työväkeä 
valkoisten puolelle. Tällä tavalla saatiin pakolla selville 
henkilön kanta. Mitäpä siinä, renki teki niin kuin isäntä 
käski. Pakko oli monen ottaa valkoisen ase käteen, ellei sitä 
tehnyt, tuli kovat oltavat. Näin oli etenkin aktiivien työväen
liikkeessä toimivien pakko lähteä kotoaan pois. Vaihtoeh
toja ei ollut.

Elämänsä ajan työväenliikkeen toiminnoissa mukana 
olleelle ja työtä tehneelle oli asetettu kovat vaihtoehdot, 
joista kumpikaan ei ollut mieleinen.

Työväenliikkeen itsenäisyysvaatimus, sen eteen tehty työ 
ja sen toteutuminen oli ollut yksi näyttö toiminnan 
oikeellisuudesta. Vaaliaktiivisuus ja hyvä menestys oli 
sentään antanut jotain saavutuksia todisteeksi aatteen 
voimasta. Oli selvää, ettei aatetta jonka oli nähnyt 
parantavan vähäosasten asemaa, voinut tällaisellakaan 
hetkellä jättää.

Ensimmäisen kerran punaiset tulivat Vaskivedelle Kurus
ta helmikuun 9. päivän iltana. Pimeän turvin yllätettiin 
Vaskiveden suojeluskunnan päämaja, josta valkoiset lyhyen 
vastarinnan jälkeen pakenivat Ranta-Tyrkön suuntaan. 
Eräästä talosta punaiset löysivät miehen piiloutuneena 
sängyn alle. Mies kertoi valkoisten pakottaneen hänet 
puolelleen ja että hän oli kurulainen. Tämä oli tietenkin 
hyvin luonnollinen selitys, kun punaiset olivat hänet löytä
neet. Koska asian todenperäisyyttä ei voitu tarkistaa, mies 
vietiin Tampereelle. Tampereen vallankumousoikeus tutki 
asian helmikuun 12. päivänä ja totesi: ”Ei ole aihetta 
julistaa sotavangiksi, tuomittiin 500 mk sakkoon, vas
taava 1-kuukauden vankeutta, mutta lasketaan hänet 
nyt vapaaksi.” (Lainaus Tampereen vallankumousoi- 
keuden päätöksestä).

Toisen kerran punaiset tulivat tutkimaan Vaskivettä 16. 
helmikuuta. Huomattuaan valkoisten järjestäneen aseistus
ta kansakoululle he vetäytyivät takaisin.

Kolmannella kerralla helmikuun 20. päivänä olivat 
valkoiset odottamassa, kun punaiset asettuivat Viinamäen 
kohdalle. Laukausten vaihto kesti muutaman tunnin. 
Rintamalinjat olivat melko tarkkaan samat kuin ne tulivat 
olemaan sitten varsinaisessa taistelussa.

27. helmikuuta ja 6. maaliskuuta oli pieniä yhteenottoja 
Lähteen, Kauppilan ja Kautun talojen mailla. Valkoiset 
olivat ruokatavaroita hakemassa ja punaiset koettivat sitä 
estää, mutta ylivoiman edessä joutuivat peräytymään.

Valkoisille oli tärkeätä päästä Tampereelle ennen jäiden 
lähtöä koska vesistöt avoimina olisivat vaikeuttaneet 
kulkua. Valkoiset olivat odottaneet punaisten hyökkäystä 
Vaskiveden kautta Virroille helmikuun alkupäivistä lähti
en. Punaisten suunnitelmissa oli suorittaa tämä saartoliike 
päästäkseen näin valkoisten Ruoveden joukkojen taakse.

Kolmipäiväinen Vaskiveden taistelu alkoi maaliskuun 9. 
päivänä samanaikaisesti koko Hämeen rintaman punaisten 
yleishyökkäyksen kanssa.

Noin kello 9 punaiset joukot asettuivat Kurun tien 
molemmin puolin metsän reunaan, joka oli silloin noin 
200-300 m:n päässä Törmä-Tyrkkö -kansakoululinjasta, 
jota valkoiset käyttivät. Mainitut talot olivat mäen päällä, 
sieltä oli helppo hallita ympäristöä. Valkoisilla oli asemissa 
ns. Vaasan komppania. Punaisten ammunta oli aluksi 
verkkaista ja varovaista. Valkoiset lähettivät konekivääri- 
partion kiertämään punaisten selkäpuolelle, mutta partio 
joutui suoraan punaisia vastaan ja joutui peräytymään. 
Paetessaan valkoisilta jäi konekivääri, mutta myöhemmin 
he hakivat sen pois.

Punaisilla oli hyvä tähystyspaikka Isossamäessä. Valkoi
set käyttivät liikkuessaan Virtain suuntaan jäätietä Ranta- 
Tyrkön rannasta Korpiniemen ohitse, ja nousivat maalle 
Sipilässä Virtain puolella.' Ensimmäisenä taistelupäivänä 
valkoiset liikehtivät jäätiellä edestakaisin hevospeleillä. 
Tämä hämäsi punaisia, he luulivat, että valkoiset saivat 
suurempia lisäjoukkoja. Illalla laukaustenvaihto taukosi ja 
joukot majoittuivat rintamien takaisiin taloihin.
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10. päivän aamuna ammunta alkoi aikaisin. Kello 10:n 
tienoissa pupaisten tuli vilkastui. He aikoivat tehdä 
hyökkäyken Valkoisten oikeaa sivustaa vastaan. Valkoiset 
vastasivat hyökkäykseen voimakkaasti myllyn mäeltä ja 
Moisio-Tyrkön talolta, ja punaiset joutuivat vetäytymään 
takaisin. Heti sen jälkeen yrittivät punaiset hyökkäystä 
myös toiselta sivustalta metsän turvin, mutta sekään ei 
onnistunut.

Tällöin oli molemmilla epätietoisuutta toisen puolen 
aseistuksesta ja miesvahvuudesta.

Klo 16 aikoihin punaiset saivat tykin asemiin ja alkoivat 
tulittaa. Valkoisten joukot joutuivat sekaisin tykkitulituk- 
sen alkaessa. Ammunta oli kuitenkin epätarkkaa ja 
tehotonta, ja se lakkasi illan tullessa.

Kolmannen taistelupäivän, maaliskuun llrnnen, aamu- 
puoli oli rauhallinen. Puolilta päivin punaiset aloittivat 
hyökkäyksen. Heillä oli apunaan kaksi tykkiä, joista toinen 
oli Isollamäellä ja toinen Kurun tiellä. Törmä-Tyrkön talo 
sai ensimmäiseksi osuman ja syttyi tuleen ja myös Ranta- 
Tyrkön talo paloi ja kansakoulu vauruoitui. Valkoiset saivat 
apuvoimia talviteitä pitkin Virroilta klo 15 aikoihin. 
Punaiset käyttivät aluksi ainoastaan Isollamäellä olevaa 
tykkiä, mutta se meni epäkuntoon. Sen jälkeen ammunta 
kävi epätarkaksi ja harvemmaksi, kun käytettiin alempana 
tiellä olevaa tykkiä. Illan tullen punaiset peräytyivät 
taisteluasemista ja yön kuluessa siirtyivät Kuruun.

Varsinainen Vaskiveden taistelu oli siirtynyt historiaan. 
Kansalaissodan dramaattisuus koetteli ankarasti pientä 
elinvoimaista kylää. Punaisille kohtalokkaimmat tapahtu
mat sattuivat kansalaissodan loputtua. Valkoisten ylipääl
likkö oli jo helmikuun lopulla antanut ohjeen, jonka 
mukaan antautuvia punaisia voitiin ottaa vangiksi paikallis- 
päällikön harkinnan mukaan. Tämä teki mahdolliseksi 
välittömän koston ja teloituksen. Paljon punavankeja 
teloitettiin hyvin hatarien tutkimuksien jälkeen. Vankilei
reillä menehtyi suuri osa vangeista nälkään, kylmyyteen ja 
tauteihin. Voittanut osapuoli olisi voinut vähentää kaunaa 
ja katkeruutta huomattavasti jäljestämällä vankien olot 
paremmin. Virtolaisia punakaartilaisia kuoli yhteensä n. 
100.

Sodan jälkeen piti alkaa uusi elämä uudesta näkökul
masta. Vaskiveden työväenyhdistys piti ensimmäisen ko
kouksensa sodan jälkeen tammikuun 5. päivänä 1919 
Lehtisen torpassa. Toiminta virisi, työväentalo saatiin ta
kaisin valkoisilta. Pidettiin iltamat punaorpojen hyväksi ja 
työväentalo oli väkeä täpösen täynnä.

Lähdeaineisto Valtion-, Työväen- ja Sota-arkisto, Vaski- 
veden Työväenyhdistyksen pöytäkiijat, historiallista kir
jallisuutta sekä henkilöhaastatteluja.
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Ote Vaskivedellä kerätystä pitäjän kertomuksesta vuodelta 1920.
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Päivi Kiiski

MUSIIKINOPISKELU - KANNATTAAKO SE?

Kostea syysmetsä,isä jammäsieniä poimimassa. Pienet ai
voni tajusivat, että tuossa päivässä leijui jotakin haudan
vakavaa. Sinä päivänä sateisessa metsässä teimme päätök
sen: minulle hankittaisiin viulu.

Nyt, kahdeksan vuotta myöhemmin, istahdan hetkeksi 
viuluni viereen ja mietin, mitä tuo päätös merkitsi. Mitä 
meni, mitä jäi?

Näin taloudellisen laman aikana tulee ensimmäisenä 
mieleen ihan arkinen asia, kustannuskysymys. Totuus on, 
että musiikin aktiivinen harrastaminen maksaa. Jo soitti
men hinta on 1000-10.000 mk. Mieletöntäkö? Sibelius-aka- 
temian lukukausimaksuna peritään 220 mk. Entä matkat 
Helsinkiin kahdesti kuussa? Kesäleiri, rahoja on säästettävä 
koko talvi. Nuotit maksavat 15-60 mk kappale — ja niitä 
tarvitaan paljon!

Väkisinkin hiipii sisimpääni epäilys, kannattaako tämä. 
Onko suorastaan väärin tuhlata rahaa eliitin kulttuuriin 
biafralaisten kuollessa nälkään?

Ja kuitenkin: eikö rahan kuluttaminen musiikin harrasta
miseen ole ainakin mielekkäämpää kuin tiputtaa se pienissä 
erissä kaljapullon kuohuvaan vaahtoon? Tai syytää se 
paikallisen tanssilavan lippuluukusta sisään. Musiikki ei 
hupene kellon lähetessä kolmea yöllä. Minulla on oikeus 
tähän, jos muilla on oikeus toisenlaiseen rahankäyttöön 
vapaa-aikanaan.

Entä varsinainen työni, koulunkäynti? Häiritseekö koulu 
soittoa? Jotkut soittavat hyvin, toiset taas käyvät koulua 
menestyksellisesti, harvat onnistuvat kummassakin. Koulu

Psykologit korostavat lapsuuden ratkaisevaa merkitystä. 
Kysyn itseltäni, onko se ollut minun kohdallani normaali ja 
onnellinen, koska en ole aina kerinnyt naapuriin leikki
mään haijoittelemattomien etydien vuoksi. Myönnän, että 
joskus olen tuntenut voimakasta tarvetta olla "tavallinen 
tyttö”. En kuitenkaan ole koskaan kokenut minkäänlaista 
sielullista häiriötilaa, jollaisia nähdäkseni ilmenee runsaasti 
nykyään. Väitän, että musiikki harrastuksena ei järkytä 
lapsen sielunelämää. Ja mikä estää vaikeuksien ilmetessä 
lopettamasta.

Yhtenä ongelmana saattaa olla ystävien puute. Olenko 
minä viuluni kanssa jäänyt ilman ystäviä? Toisaalta olen, 
toisaalta en. En ehkä erilaisuuteni vuoksi ole saanut samoja 
ystäviä kuin joku toinen, mutta liikkuminen musiikkipii- 
reissä on auttanut minua luomaan toinen toistaan antoi
sampia ihmissuhteita. Juuri viuluni kanssa olen saanut 
rakkaimmat ystävät.

Tärkeintä on kuitenkin ihminen, minä itse. Miten olen 
kokenut musiikin, miten se auttaa minua ja vaikuttaa per 
soonallisuuteeni? Vakavasti otettu soittoharrastus muuttaa 
ja muokkaa, se on varma. Minulle soittaminen on avannut 
tien taiteen maailmaan, joka on täynnä uutta ja ihmeellistä. 
Se on kauneuden tajuamista, se on herkkyyttä,, se on 
ehdottomuutta.

Olisinko näin tunteellinen ja ehkä. sisäänpäinkääntynyt 
ilman harrastustani? En ehkä. Mutta eikö tässä maailmassa 
ole jo tarpeeksi sosiaalisia luonteita ja taitavia puhujia? 
Eikö jollakin ole oikeus tuoda esiin elämän toinenkin puoli,
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VÄINÖ KORO

KIRKKOMATKA
He tulevat vesiä soutaen, he saapuvat selkien takaa.
On huolensa jättänyt arkisen tämä korpien kansa vakaa.

He matkalle läksivät majoistaan ja pyhäisen päivän koittoon 
oli määrä saapua valkamaan toki huomenkellojen soittoon.

On matkassa äidit lapsineen ja isät, ja nuori kansa, 
myös vanhukset valkohapsineen siin’istuivat tuhdollansa.

He puhtaimpiinsa on pukeneet, hihat valkeat välkkyen soutaa, 
kun usvat, rannoille uupuneet noin lupaavat päiväksi poutaa.

Selät jäntevät tahdissa taipuvat, sama kymmenten airojen tahti 
joka pintaa ne liitää tai iskevät. Vesihelmiä välkkyy lahti.

Ja lapset laidalla kurkkivat, he katsovat aaltoa, vanaa, 
vanhukset kauaksi tähyten nyt ikävöi rauhan sanaa.

Ja näkyy valkama, temppelitkin, mi pyhäisen matkan on kohde.
Saa vakavuus kaikille katseisiin, mut vanhusten katseiss’on hohde.

He saapuvat tänne kuin rakkaimman luo. Elon parhaimmat muistot on täällä. 
Ne nuoruuden puhtainna palata suo. Monet ystävät lepää jo täällä.

Jo mela nousee! ”Nyt huovataan ”. Perämies se käskyn tään antaa.
On saavuttu tuttuun valkamaan, pian kokka jo koskee santaa.

Näät rannalle heidän astuvan, missä soutajat hikeä pyyhkii.
Tapas mummo lapsuudenystävän, jota kaulaten nauraa ja nyyhkii.

Kun naiset huivinsa suorineet ja kengät sitoneet jalkaan,

'H
U
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Tarmo Saarimäki

TUOHIMEST ARILLA

TAITO TALLESSA

6o VUOTTA

Santeri (Aleksanteri) Korpelan ollessa tuohesta teon taitoa 
opettelemassa Korpelan Manulla itsenäistyi Suomi. Vuon
na 1917 kolmetoista vuotiaana Korpelan Santeri sai siis 
ensimmäiset oppinsa tuohitöissä. Työ kiinnosti jo silloin. 
Töitä tehtiin kuitenkin sen mukaan, kuin valmisteita 
käytännössä tarvittiin.

1920- ja 1930-luvuilla karttui kokemus tasaisesti ja 
mestarin otteet hiljalleen hioutuivat. Elämän meno kulki 
normaaliin tapaan niin talonpojan kuin Suomenkin itse
näistymistä ja sen vakiintumista seuraten sekä pula-ajat 
lävistäen. Jouduttiin talvi- ja jatkosotaan, joissa Santeri 
Korpela oli mukana koko ajan. Tuohesta valmistamisen 
taitoa verryteltiin korsuissa ja ”vapaa-ajan” ideat käytettiin 
tuotesuunnitteluun. Varsinaisen tuohimestarin "arvon” 
Korpelan Santeri on saanut kuitenkin vasta 1960- ja 1970- 
lukujen töistään. Iän karttuessa ja eläkevuosien tavoittaes
sa on harrastukselle jäänyt aikaa.

Tuohitöiden tuotevalikoimaan kuuluvat tuohikontit, 
virsut, lautaset, pullonsuojukset, kampalaukut, tuohitor
vet, kynttilänjalat ja miksi eivät myös tuohesta tehdyt "kul
taiset” sormukset. Yhtä taitavasti valmistuvat päreestä 
tehdyt kopat lähes kaikkiin tarkoituksiin.

Valokuvausharrastus 1920- ja 1930- luvuilla oli vielä 
vähäistä. Santeri Korpela kuitenkin opiskeli valokuvaami
sen aakkoset kiijeopiston kautta itsenäisyytemme ensivuo- 
sina, osti vuoden 1920 paikkeilla arvokkaan paljekameran, 
jolla parisenkymmentä vuotta filmasi häitä, hautajaisia, 
synttäreitä ja perhepiirejä. Tästä on tallella oman kylän 
asukkailla ehkä laajemmaltikin muistorikkaita kuvia 
kertomassa Santerin omaottoisten ja -valmisteisten valoku
vien korkeasta laadusta. Lasilevynegatiivin ajat ovat nyt ohi.

Santeri Korpela on osallistunut sotaveteraanien työhön, 
josta erityisesti ja edelleen ajankohtaisia ovat vihdantekotal- 
koot Korpelassa.

Varsinaisen elämäntyön Santeri Korpela on kuitenkin 
tehnyt valtion torpasta itsenäistynyttä Korpelan tilaa asuen 
mennen vuonna 1940 avioliittoon Katri Hiljasen kanssa, 
joka oli vuosia Ala-Soinin ja P.G. Holm Oy Ab:n maatilan 
Alitalon karjakkona.

Kaisasta tuli Korpelan emäntä. Santeri ja Kaisa 
Korpelan luona tekee mieli poiketa toistenkin.
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Jätt-ikMä fliminnv menle valmistettavaksi. Niitä otetaan vastaan arki- 
päivisin Saarisen kaupassa.

Kunnioittaen:
S. A. VESA,

Hameen Valokuvaamon omistaja, Tamp--r<.

i niinhnnirtn tnintr»

40 VUOTTA VALOKUVAUSALAN 
PALVELUA VIRROILLA

Kesäkuussa 1937 aloittivat valokuvaajat Samppa ja Tyyne Wesa valoku- 
vaustoiminnan Virroilla. Toiminimellä Hämeen Valokuvaamo liike aloitti 
toimintansa nykyisen EKOS tavaratalon paikalla sijainneessa Saarisen omista
massa liiketalossa.
1950 luvun alussa liike siirtyi Irma Pirttiniemelle toimien nykyisin Ky. Valo
kuvausliike Pirttiniemi ja Kumpp. toiminimellä.

Kuvat:Hämeen Valokuvaamo/Virtain Valokuvausliikkeen arkistoÄhtärin kunnan Korsumäen piirin 
j supistetun kansakoulu:! johtokunta

Virtain Säästöpankin vanha toimitaloKauppias Lahosen pihaa, kuvassa vasemmalta, rouva 
Eila Koivisto (os. Haapamäki) rouva Matilda Lahonen 
ja tohtori Voitto Taiola.

Virtain kunnan tarkastuslautakunta. Matkustajakoti Tuulensuu, omistaja Mattila Kustaa Ruu- 
misarkkuliike, F.N.Niinikorpi. Rakennus palanut 1940 
luvulla, paikalla nykyisin SYP
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T01.09.-77 Virtain Säästöpankki 90-vuotias [Toripäivät alkoivat 13 elokuuta ja kauppa kävi, alle
torihintojenko?
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Killinkosken Myrsky 60-v. Kuvassa naiset 
ja tytöt liittopäiväasuissaan.

Liedenpohjan Ilmailukerhon valmistama lentokone VE- 
VANS VP-2 valmistui maaliskuussa 1977. Lentokonetta 
rakennettiin noin 2 vuotta iltaisin. Kastettiin Kauhavalla 
31.05. -77. Matkanopeus 130 km/h,., huippunopeus 
170 km/h. Nousu jalaskunopeus 85 km sakkaus 50 km.

Elinkeinoasiamies Mikko Strömmer ja joh
taja Pentti Tikkanen hieromassa torikauppaa.



■ sd i v’ fi

"Talousneuvosten” hymyä Virtain maatalousyrittäjäin 
60-vuotisjuhlassa. Talousneuvokset Onni H. Viitala ja
Kauko Haapamäki puheenjohtaja Kosti Kellomäen seu
rassa.

Pirteä laulajatar Kyllikki Ala-Härkönen kesäasuntonsa 
kuistilla 85-vuotispäivänään.

Virtain Urheilijain III Karhunpeijaiset oli vahva osoitus paikkakunnan elinvoimaisuudesta ja omaperäisestä kulttuurista. 
Ohjelmassa mm. virtolaissyntyisen kirjailijan Uolevi Nojosen näytelmä Syvällä tammen juuret, ohjaus Vilho Ala-Nojo- 
nen. Lisäksi kuultiin Hannu Hämeen runoja Sakari Hirven säveltäminä, esittäjänä Matti Maijala. Kiisken perheyhtye 
soitti Kauko Ilkan sävellyksiä.

■ * Kj
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Kauko Aho

Kerron elämästäni

Ensin näin saapasvarsia ja käsiä 
ja kun tulin siihen ikään että minun sopi 
nähdä housunkauluksia ja riippuvia partoja 
olin jo oppinut kävelemään.

Enoni oli harrastelijakirjoittaja joka 
kuoli keuhkotautisena. Muistan hänet sen 
ikäisenä kuin minä olen nyt
mutta pidin häntä vanhemman näköisenä.

Kun enoni piirsi minulle auton 
luulin sitä jumalaksi ja myöhemmin 
kun minut päästettiin maantielle 
tuli minusta monijumalinen.

Oikeaa äitiä en muista ja kaikki valokuvat 
hänestä ovat vieraan näköisiä.
Kasvattiäiti on ainoa oikea, ainakin hän 
passaa minua sen näköisenä.

Vielä silloin kun minun sopi olla 
äiteni kanssa saunassa kysyin häneltä: 
Mikä tuo on? Ja hän sanoi sen olevan 
WäyWäy. Se nolasi minut täysin.

Minä haluaisin ison kevään ja ison syksyn, 
muut vuodenajat saisin nukkua Metronox 
unilääkkeellä ja herättyäni kysyä:
Äiti onko koti tallella?

Isäni oli sekätyömies ja köyhä.
Silloin ei sanottu hänen olleen metsurin. 
Kukaan ei uskonut että hän oli sairas 
ennenkuin hän kuoli.

RUNOKILPAILU

Julistettuun kilpailuun tuli runsaasti runoja, varsinkin varttuneempien sarjaan. Kummas
takin sarjasta valittiin kaksi parasta. Valitettavasti monet herkät ja kiinnostavat runot 
jäävät tällä kertaa huomiotta, tilanpuutteen vuoksi, mutta niitä pyritään julkistamaan 
myöhemmin.

-S'
Alle 28-vuotiaat: 1) Jukka Sihvonen Yli 28-vuotiaat: 1) Anja Hyttinen

2) Lasse Koskela 2) Kauko Aho

Lämmin kiitos osanotosta!
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lule käymään
kaikissa vakuutusasioissa 
Fbhjola-yhtiöiden ja Suomi-Salaman 
yhteiseen konttoriin.

HYVÄÄ JOULUA 
JA

ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

Pohjola-yhtiöt Suomi-Salama
VIRTAIN KONTTORI 
Virtaintie 33 p. 55633

AUTOKORJAAMO

T VIROLAINEN
34800 VIRRAT Pirkantie 20 
Puh. 55708

KODINKONEIDEN
ERIKOISLIIKE

VIRROILLA

Hannu Niemi Oy
Ruovesi puh. 2339, Virrat puh. 55914

SANOMAT
Suomen suurin paikallislehti

Toivotamme asiakkaillemme

HYVÄÄ JOULUA ja 
Menestyksellistä Uutta Vuotta

•M HANKKIJA
Virrat
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METALLIELEMENTTI

HYVÄÄ JOULUA JA 
MENESTYKSELLISTÄ 

UUTTA VUOTTA

AUTOTALLEJA VIRTAIN TAPETTI 
JA VÄRI

puh.55547

KIPPIOVIA JA MUITA METALLIALAN VIRTAIN
TUOTTEITA TILAUKSESTA TOIMITTAA KALUSTETALO
T. YLÄ-MONONEN KY.

Siekkinen 34800 VIRRAT puh. 56319

puh.55812

Aina edullisesti värejä ja 
huonekaluja

SOITA
autokaupoista
huolloista
varaosista

KÄSINEITÄ KAUPALLE
JA TEOLLISUUDELLE

TUKKULIIKE
----------------------J T:mi VEIKKO MÄKI

qUTOPnTO0̂
Kiertotie 8 puh. 934-55 944 34800 Virrat

VIRRAT puh. 55629
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pyörö-ja höylähirrestä

X--CHALET Oy
7' PUUTALOTEHDAS

SOKOS
34930 LIEDENPOHJA 
PUH. 56185 ja 56139 
TELEX 22—473

VIRTAIN KAUPPAKUNTA

Ota
itsellesi
Valmetin
ansiot»
RAUHALLISTA 

JOULUA ja
ONNEKASTA 

VUOTTA 1978 
VALMET Oy

VIRTAIN PIIRI

Ansio 1: Kotimainen, oloihimme suunniteltu. Hyvä 
huolto ja nopea varaosapalvelu.
Ansio 2: Tekniikaltaan ja suorituskyvyltään 
maailmankuulua suomalaista-laatutyötä.
Ansio 3: Ergonomialtaan edelläkävijä koko maail
massa.
Etusijalla aina ihmisen - kuljettajan - mukavuus. 
Ansio 4: Eniten ostettu traktori Suomessa.

Vedä kotiinpain.Valmetilla.
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PANKKIMME PERUSTAMISESTA ON 
KULUNUT 90 VUOTTA.

KIITÄMME ASIAKKAITAMME 
LUOTTAMUKSESTA JA 
HYVÄSTÄ YHTEISTYÖSTÄ 
JA TOIVOTAMME KAIKILLE

HYVÄÄ JOULUA JA 
ONNELLISTA 

UUTTA VUOTTA

VIRTAIN SÄÄSTÖPANKKI

TOIVOTAMME 
ASIAKKAILLEMME 

HYVÄÄ JOULUA JA
ONNELLISTA 

UUTTA VUOTTA

YHDYSPANKKI Jk 
puhelin. 55154
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V

VIRTAIN KEHRÄÄMÖ
OM. ARVO VEHNIÄ 

Puh. 55164

Toivotamme asiakkaillemme
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta

PUKUPISTE
JUNTUSEN
VALOKUVAUSLIIKE
Virrat puh. 55203

SEKATAVARAKAUPPA

ERKKI JOUTSENJÄRVI
Kurjenkylä puh. 59754 
Aina edullisia taijouksia

SEKATAVARAKAUPPA

EERO LEHTOVAARA
Liedenpohja puh. 56115

HYVÄÄ JOULUA ASIAKKAILLEEN TOIVOTTAA

KANGASAHON KAUPPA
Kotala puh. 934/59941 

Aina ajankohtaista varastossa

SULO KORPINEN 
Virrat puh. 55379

SUORITTAA ILMASTOINTITÖITÄ

VASKIVEDEN
TALOUSKAUPPA

Vaskivesi puh. 56936

MYYMÄLÄAUTO
Eduksenne K-kaupasta

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta

VIRTAIN KIRJAKAUPPA KY. 
RAISKI JA KORPINEN
Virrat puh. 55367

HARJUN SEMENTTIVALIMO
Virrat puh. 55819, kotiin 56419

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta

VIRTAIN OPTIIKKA
Nurmisen liiketalo 
Virrat puh. 55492

Aina tuoreita kukkia— 
Suoritamme sidontaa

KUKKA-LINJA 
I. HAAPOJA
Virrat Liikekeskus puh. 55501

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta

KESTIKROUVI
Virtaintie 31 puh. 55599

J MATTILAN tf
34800 VIRRAT , 
Puh. 934/55466 1 SÄHKÖ ►

MAHDOLLISUUS MYÖS ITSEPESUUN i

KEMIALLINEN PESULA Ky
Sampolan Teollisuusalue 34800 Virrat puh. 55889

Hyvää Joulua ja Onnellista uutta Vuotta
toivottaa asiakkailleen

HUONEKALU
JA
VXKI LI I K E

Seteliautomaatista saa.yöllä ja 
liikkeen suljettuna ollessa kaikkia laatuja 
bensaa ja diesel-öljyä

VIRTAIN TB-HUOLTO
RAIMO KOSKELA 34800 VIRRAT 
puh.934/55460
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VIRTAIN
OSUUSMEIJERI

Virrat puh. 55144

VIRTAIN
MAANRAKENNUS

Virrat puh. 55248

SUORITAMME KAIKKIA MAANRAKENNUSALAN 
TÖITÄ

HYVÄÄ JOULUA JA KIITOS 
KULUNEESTA VUODESTA

34800 VIRRAT Puh.934-55881 Z

HÄMEEN 
KULJETUS OY
Virrat puh. 55491

VIRTAIN 
BETONI OY

puh.55609

HYVÄÄ JOULUA JA
MENESTYKSELLISTÄ UUTTA VUOTTA

VILENIN leipomo
Virrat puh. 55290, 55530
Sampolan teollisuusalue

Myymälä leipomon yhteydessä
Leipomomme valmistaa kaikkia alan tuotteita

TOIVOTAMME VIRTOLAISILLE
HYVÄÄ JOULUA

VILJANMAAN
KONEPAJA

VIRRAT

RAKENNUSTOIMISTO 
PENTTI RAISKI 

& KUMPP.
Virrat puh. 55251

TYÖMAAT VIRROILLA
PUH. 55197

ERÄ-HEIMO
HYVÄÄ JOULUA JA 

MENESTYKÄSTÄ 
UUTTA VUOTTA 

Poiketkaapa talossa’
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RAKENNUSLIIKE 
JUNNIKKALA & 

SIHVONEN
34800 VIRRAT, Virtaintie 40 A 8

Puhelin. 934 55744

AMMATTITAITOINEN JALKINEKORJAAMO 
VIRTAIN KESKUSTASSA

Keskustie 6

JALKINELIIKE R. HEINO

SEKATAVARAKAUPPA
MARJA KAIDESLAMPI

Jäähdyspohja Puh. 56715

VIRTAIN LINJA-AUTOASEMA
RAVINTOLA PUH. 55542 
MATKAHUOLTO » 55541
Opastus - information puh. 55541

VIRTAIN PUUNJALOSTUS
VELJ. VIRTANEN

Puh.55323

Tilauksesta alan tuotteita
Varastossamme kaikki rakenne levyt

VIRTAIN PESULA
PUROTIE 1 PUH. 55417

NYT MYÖS KEMIALLISTA PESUA
LI\V l ll\Il IM< I< IHISK
1 JUSSI KORHONEN puh 934-55 779I Virtaintie 31 — 34800 VIRRAT

ERKITTE OY
Virrat puh. 934/55877

TERVEELLISIÄ PUUKENKIÄ

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta

JÄRVEN KUKKA
Rantatie 7, Virrat

Puh.55390

AJANMUKAINEN KATUKEITTIÖ
VIRROILLA ON

TORI GRILLI

Virtain Linja-autoaseman

PARTURI-KAMPAAMO
Riitta Koro-Forsberg

Virrat puh. 55552

HYVÄÄ JOULUA

VIRTAIN KUMIKORJAAMO
Virrat puh. 55207

Kiittäen kuluneesta vuodesta, ja Hyvää Joulua sekä 
Onnellista Uutta Vuotta Toivottaen asiakkaillemme

VIRTAIN VARAOSA
Puh. 934-55264

VIRTAIN KENKÄ
Puh.55171

om. Eila ja Simo Sipilä

M Vidoin , _ 1
Automyynti Oy

LADA — ELITE MYYNTI Pirkantie 7 puh. 55593
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VIRTAIN AUTOKOULU
Virrat puh. 55359
Autopuh.31330

VIRTAIN APTEEKKI
puh. 55306

HAUTAUSPALVELU
TAPANI PURRA
Varpustie 4 Virrat

Puh.55917

PARTURI KAMPAAMO

EILA HÖMMÖ
Killinkoski puh. 50077

NUORTEN ASUTEEKKI

SYMPPIS
Virrat puh. 55524 HUSQVARNA RAKET PARTNER palvelua

Ainoa alan erikoisliike maakunnassa

T:mi PIR-TA
Killinkoski puh. 50066

USEIN ERIKOISTA—AINA EDULLISTA

VIRTAIN MOOTTORISAHA
puh. 934-55461 
(Nurmisen konekellari)

QsO
KOTITEOLLISUUS SUOMI YKSILÖLLISET JOULULAHJAT

ITSE TEHDEN TAIVZ i %Z LIIKKEESTÄMME. A.
VIRTAIN KOTITEOLLISUUS 

NEUVONTA-ASEMA
Virtaintie 37 34800 Virrat

Puh.55817

yhtä lähellä kuin lähin puhelin

SAMPO
Virtaintie 35, 34800 VIRRAT Puh. 55886

SEKATAVARAKAUPPA

SIMO YLÄ-SOINI
Toisvesi puh. 50013

KELLOSEPÄNLIIKE

4Ui&kiT i itdbnen
VIRRAT - Puh. 934-55949

Toivotamme asiakkaillemme Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta

vai intatori
Puh. 55 553 ja 55 453
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Luotettava 
verraton 
ostospaikka 
Centrum on 
myös
jouluna 1977

CENTRUM

JUHLAAN JA ARKEEN!
MYÖS LAPSILLE!
KOKO PERHEEN 
EDULLINEN OSTOS
PAIKKA RUNSAISTA 
VALIKOIMISTA

Asukokonaisuutesi löydät 
Mr ja Ms liikkeestä.

TERVETULOA TUTUSTUMAAN
Kommandiittiyhtiö 

Vaatetusliike H. Tamminiemi 
ja K:nit 

puh. 55388
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Valoisaa

Lämmintä

Joulua

KOILLIS-SATAKUNNAN
SÄHKÖ OY
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LIIKKEEMME TÄYTTÄESSÄ TÄNÄ VUONNA 
40 VUOTTA

KIITÄMME KAIKKIA ASIAKKAITAMME 
HYVÄSTÄ YHTEISTYÖSTÄ, JONKA 
TOIVOMME EDELLEEN JATKUVAN

T:mi PEUKALOINEN

OSTAMME KAIKENLAISTA KÄYTETTYÄ 
TAVARAA

— vanhoja rahoja
— antiikkia
— jäännöseriä ym. ym.

MYYMME EDULLISESTI UUTTA SEKÄ
KÄYTETTYÄ TAVARAA

KUKKIA - ASKARTELUA - KÄSITÖITÄ 
Virrat puh. 55538 Varpustie 4

OSTO-, JA MYYNTISHOP
Virtaintie 35 Puh. 55951

Kasvaneesta luottamuksestanne 
kiittäen toivotamme

RAUHALLISTA JOULUA ja 
MENESTYSTÄ VUODELLE 

1978

UUDISTUVA - NYKYAIKAINEN

Suomenselän 
Offset Oy

34S00 VIRRAT - PUH. (934)55490

HYVÄÄ JOULUA JA MENESTYKSELLISTÄ 
UUTTA VUOTTA

VIRTAI N■

VALOKUVAUSLIIKE
VARPUSTIE 4. PUH. 55 106

40 vuotta valokuvausalan palvelua Virroilla.

AV'///

<\TjVtt(X5ou(Uft 

Uutta 'Vuotta

toitottaa
Virtain Joulu 

*977

Toivotamme Arv.Asiakkaillemme 
Hyvää Joulua ja Onnellista Uuttavuotta

Virrat puh. 934-55892

NYKYAIKAISTA VAKUUTUSPALVELUA

SUOMENSELÄN VAKUUTUSYHDISTYS
Puh. 55334
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Markku Sorvari

PUOLITIESSÄ

Kun talven selkä taittuu ilojuhlan tullen, 
niin toivo, odotus taas syttyy rinnassas. 
Se kasvaa kera pienen Jeesus-lapsen 
ja Herra taivaan salissa on armias.

Käännä katsees omaan sisimpääsi vainen 
ja mielin rehellisin tutki itseäs.
Voit löytää sieltä orastavan taimen, 
se alku katsoo aamuun pehmoiseen.

Sä katso metsän puuta lumista 
tai peilityyntä pintaa veen 
tai lapses luottavaista silmää unista, 
min katsoo aamuun pehmoiseen.

Oi kuule kuinka linnut laulaa, 
kun kevät koittaa Pohjolaan 
ja temppelissä urut pauhaa, 
siel Kristustamme juhlitaan.

Niin paljon kaunista on täällä 
jos kaiken ymmärtää vain vois, 
on hetkellä, talvisäällä; 
sen kuka säilyvän ei sois.

On matkasi nyt puolitiessä 
sä ootko tyytyväinen tähänastiseen, 
jos mielestäsi olet Mies sä, 
niin katso vielä joka virheeseen.

Kas niitä kaikki taipaleellaan tapaa, 
mut mies Hän, joka virheet tunnustaa. 
Itsellensä rehellinen on myös vapaa, 
voi rauhassa hän silmät ummistaa.

VIRTAIN MIESKUORON LA ULUTER VEHDYS 

”SENAA TTORIEHDOKKAILLE”

Tuonne taakse metsämaan
Töölön kivilinnaan. s

Sinne mieli ainiaan, 
vaikka mihin hintaan.
Jakaranda jakkara 
on mulle niinkuin luotu, 
vasen taikka oikea 
on siellä mulle ruotu.

Vaalipolku pitkä on, 
rasittava, kaita.
Riita joskus mahdoton, 
ei se mitään haita. 
Valittujen joukossa.

Ja oma linja tiukka. 
Äänestyksen tullessa 
on ryhmäkuri piukka.

Työnänn. m edustaa 
kansaa sekä maata. 
Lupaukset lunastaa, 
talouskin taata. 
Puhemiestä kuullessa 
ja käden alla valta.
Uudet vaalit tulossa 
ja unohdetuinko kansa 2
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ystävällisesti
KANSALLIS-OSAKE-PANKKI

Joulutervehdyksin
VIRTAIN OSUUSPANKKI CP



VIRTAIN
KAUPUNKI

TOIVOTTAA

ASUKKAILLEEN

RAUHALLISTA
JOULUA

SEKÄ

MENESTYKSEKÄSTÄ 
UUTTA VUOTTA 

1978

8 mk Lw:neen Suomenselän Offset Oy, Virrat 1977


