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Hyvää Joulua
TOIVOTTAA VIRTOLAISILLE

INKA OY



Yksinäisen joulu

Saapui Joulu, juhla kotien,
kauan odotettu ilojuhla kaikkien.
Mieli vain on apea mulla, 

voisko Joulu minullekin tulla.

Yksin istun, aattoilta hämärtyy, 
tielle katson, sekin tyhjentyy. 

Haaveissani juhlapuvun ylle puen, 
kynttilöitä sytytän ja joulun sanaa luen.

Huomaan, joululaulut radiosta soi, 
kohta lauluun yksinäinenkin yhtyä voi. 
Joulun ilo vähitellen mielen täyttää, 

valot kynttilöiden kirkkaammilta näyttää.

Joulun sanomasta seimelle tien löydän, 
hiljaa, yksin istun päässä pöydän. 
Joulurauhan, ilon saan 
pimeys kun verhoo maan.

Varhain jouluaamun tullen 
joulun kellot soivat myöskin fnullen. 
Kuulen, kellot kirkkoon kutsuvat 
kotikirkon kellot ihanat.



KAUPUNGIN TERVEHDYS

Virtain kaupunkia ja sen hallintoa sävähdytti kuluvan 
kevättalven aikana odottamaton suruviesti — monivuotisen 
ja kokeneen kaupunginjohtaja Olli Riikosen poismeno. Se 
sattui aikaan, jona taitavan kunnallisjohtajan avuja olisi 
kipeästi tarvittu eliminoimaan kunnallistaloutta syventävän 
laman tuomia häiriöitä ja kasvavaa työttömyyttä. Elämän 
sääntely on kuitenkin toisissa käsissä, joskin joudumme 
monin tavoin puuttumaan elämän kulkuun yhteiskunnalli
sia asioita hoitaessamme. Kaupunginjohtaja Olli Riikonen 
loi monivuotisella keskeisellä toiminnallaan virtolaiseen 
elämänmuotoon suuntaviivoja, jotka ovat luoneet edellytyk
set jatkuvaan kehittymiseen. Tämä on vaatinut lähivastuu- 
seen jääneiltä luottamushenkilöiltä sekä virkakunnalta nor
maalia voimakkaampaa syventymistä ja paneutumista 
kaupungin asioiden hoitoon jatkuvuuden säilyttämiseksi, 
josta tämän työn jatkajana haluan omasta sekä uskon 
myöskin kaupunkilaisten puolesta voivani lausua parhaat 
kiitokset. Samalla toivon, että tulisin saavuttamaan tehtä
väni hoidossa välttämättömän työaseen, kaupunkilaisten 
luottamuksen.
Odotus paremmasta huomisesta oli vuoden alkutaipaleelle 

lähdettäessä yleisesti ihmisten "aatoksissa”. Toive, että 
talouselämäämme niin julkisella kuin yksityiselläkin sekto
rilla puristeleva lamakausi hellittäisi, rahavirrat töytäisivät 
kasvu-uomansa ja työllisyys sitä kautta kohentuisi, oli 
yleinen puheenaihe. Nyt, kun vuosi on lähes lopuillaan, 
olemme voineet todeta, että me tarvomme täällä yhä 
synkkenevässä pimeydessä. Työttömien määrä Virtain 
kaupungin alueella kasvaa jatkuvasti ja mikä pahinta, se 
kohdistuu voimakkaammin ammatillisen koulutuksen saa
neisiin nuoriin. Joulusta on monelle näin muodostumassa 
enemmän surun kuin ilon juhla. Kaupunki on pyrkinyt 
monin toimenpitein työllistämään valtion työllisyystuen 
turvin nuoria työttömiä, mutta se on lähinnä teko
hengitystä, kriisiin sillä ei ole ollut sanottavasti vaikutusta. 
Ainoa valonpilkku työllisyyssektorilla on ollut se, että 
paikkakunnan yritykset ovat voineet suhteellisen hyvin pitää 
yllä vakinaiset työsuhteensa ja jotkut luomaan uusia työ
paikkojakin, joista hyvänä esimerkkinä on mm. Kiilto Oy.

Vaipuminen apaattisuuteen ei kuitenkaan ole kehitystä 
synnyttävä olotila eikä sovi nuoren kaupungin elämänku
vaan, siksi toivon, että yhdessä yrittäen voimme luoda tästä 
entisille ja tuleville asukkaille kotipaikan, jonka he 
tuntisivat omakseen ja jota he ovat valmiita kaikin tavoin 
kehittämään.

Valoisampaan aikaan luottaen toivotan kaupungin asuk
kaille rauhallista joulua!
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JULKAISUA

PÄÄTOIMITTAJA

TOIMITUSSIHTEERI

TOIMIKUNTA

TALOUDENHOITAJAT

PIIRROKSET

KANSI

Virtain opettajien ammattiyhdistys — 
Virtain Seura

Liisa Saikkonen

Ritva Ylä-Soini

Anja Hyttinen
Tarmo Saarimäki
Lea Saavalainen
Antti Sipilä

Riitta Kellomäki
Maria Lummukka
Arto Karvonen

Killinkosken kirkko
Kuva: Erkki Pirttiniemi

21. vuosikerta
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Sisäkuva 50-vuotiaasta Killinkosken kirkosta. 
Kuva: Matti A. Pitkänen.

Tervehdys Seurakuntalaisille
Meillä on tapana toivottaa toisillemme "Hyvää joulua”. 

Tuo toivotus toistuu lukemattomissa joulukorteissa tänäkin 
jouluna. Olemmeko korttia kirjoittaessamme miettineet, 
mitä kaikkea me sisällytämme hyvän joulun toivotuk
seemme?

Sana '"joulu” tuo mieleemme monenlaisia asioita: lahjat, 
jouluruuat, perheyhteyden, lapsuuden joulumuistot, joulu
laulut, joulukirkon. Joskus voi käydä myös niin, että 
joulukortin vastaanottajalta varsinainen toivotus tavan
omaisuudessaan jää huomaamatta. Hän kiinnittää huomi
ota vain kortin lähettäjään, henkilöön, joka on häntä 
muistanut.

Eräässä joulukortissa oli tavanomaisen toivotuksen ase
masta: "Hyvää Jeesuksen syntymäpäivää”. Tuo toivotus 
osuu joulun ytimeen. Se kertoo jotakin myös kortin 
lähettäjästä. Se on toivotus, jota ei voi olla huomaamatta.

Se pysähdyttää myös vastaanottajan kyselemään, mitä 
minulle merkitsee, että joulu on Jeesuksen syntymäpäivä.

Jeesus itse ilmaisee joulun tapahtumien merkityksen mm. 
näin: "Rauhan minä jätän teille: minun rauhani — sen 
minä annan teille. En minä anna teille niin kuin maailma 
antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen älköön
kä peljätkö. ”
Jeesus ei lupaa meille mitään ulkonaisesti suurta. Mutta 

sittenkin Jumalan anteeksiantamuksen tuottama rauha 
Jumalan ja ihmisten kanssa on täyteläisen elämän perus
edellytys monella tavalla raastavan ja rauhattoman maail
man keskellä. Ja mikä tärkeintä, Jeesus tuli jättääkseen 
rauhan meille pysyvästi.

"Lahjoita, Herra, perheisiimme nyt pelkojemme keskelle 
armo ja rauha sydämiimme. Pois pyyhi kaikki tahramme. 
Hiljennä äänet maailman ja murra valta mammonan."

4



. i-,i
* / : - • .

... '• ITerveteiys-.Vir-taS»'siafffkttötalaUine.)
/K/aS///^^ ' '

B'öN äWTUASTrTöP.VATÄ''ARMOON'-HERRAN, .
. ON AUTUAST LISKOA JEESUKSEEN.'.- •* ., '" '

. OPI AUTUAST ANTEEKSI SYNTINSÄ SAADA 
"■'ON'AUTUAST’ TQWA TAIVAASEEN. - // v

■' • ' ’ ; . ■ .. . . -.b ... '

,.' 'ON-AUTUÄST’ 'USKOLLA ITSENSÄ VOITTAA
JA PCB.. . «OJOBJ'«1 EPUSTA AA./ AA.'AA.Pl . ,'/-
JA‘ASTUA-ETEJHSN MAAILMAN LASTEN-' - ' 

’ .'-'JA'SiELUJA.'HEMlAtifejVALLOITTAA.".- A

>-$■ fr-wfr frfrfrfr-wfrfrfrfrfrfr w w w#-& w w w w w-#-& w w w w w# 
fr 
fr 
fr 
fr 
fr 
fr 
fr 
fr 
fr 
fr 
fr 
fr 
fr 
fr 
fr 
fr 
fr 
fr 
fr 
fr 
fr 
fr 
fr 
fr 
fr 
fr

O-&ÖÄH $
fr 
fr 
fr 
fr 
fr 
fr 
fr

- i fr

<i
frf

rfr
frf

rfr
frf

rfr
frf

rfr
frf

rfr
frf

rfr
frf

rfr
frf

rfr
frf

rfr
frf

rfr
frf

rfr
frf

rfr
frf

rfr
frf

rfr
frf

rfr
frf

rfr
frf

rfr
frf

r*
fr^

fr*
^*

^^
**

^^
^$

i

-/Ali AUTOASI**' ÄLLÄ ON GOUÖA.TAN RISTIN, 
SIELU USKOMME SYNTYY JA' VAHVISTUU, 

i JA A AA A/ - ”J AAAA" A . . / AA A AA AA.
* f NIIN' SYDÄMEN/ KYLLYYTTÄ KEKTOOPI 'SUU.

K

* •
| ..'■'-' AH AUTUAST’ USKOSSA RISTIÄ. KANTAA,'
: ;,f SILL’ AUTUUDEN KAIPUUN SE AIKAHAN SAA.' 
fr; SE HENGEN KÖYHYYTTÄ, NÖYRYYTTÄ LUOPI
L-a/IA MIELTÄMME* RUALLISIST’. .IRROITTAA./ ' ’ .
" ’ . ' ' , / ”* „ • .B ‘ ■'* ..

- WN AUTUAST TARPEENSA- HERRALTA PYYTÄÄ. .' ..' ' 
j /'-'JA NAUTTIA SUOJAA JA SUOJELUSTAAN. - - . ‘

JA. * IB A.// A.. A A AB K /A AA,
;’ ,.«»N LAAJOISTA TAIVAAN-KUIN' LAHJOISTA MAAN.
S ■ A , - -• • .-A
9 ’ *' - » • - ■’ ■ p . ■ z;.* .■..? .>V ' ' ' ■ .0 ' ■
| • ON AUTUAST TAIVAAN.RIEMUUN PÄÄSTÄ
: TÄÄLT’ TUSKIEN MAAST' LKIKIRKKAUTEEN.
I ' MEITT’ ARMON HERRA SÄ SÄRJE JA SÄÄSTÄ

5 A

' ij

•/ j
• '■&

A‘-5

■ ■"' "'ME - ETTEMME JOUTUISI ..KADOTUKSEEN.

SIMO KORPELA.
Toivakka, elokuulla 1933,. J. . - - .■.

A
“ .. ... B/ /:J./..
AA HS ABBAS

fr*
fr
fr
fr
fr
fr
fr

***&
V
fr
fr
fr
fr
fr
fr
fr
fr
fr
fr
fr
fr
fr
fr
fr
fr
fr
fr
fr

frfrfrfrfrfrWfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfr*fr

5



” KUULUU SOINTI KIRKONKELLON... IKIRAUHAA JULISTAA...

Olli Riikonen Teofilus Ahonen

Virtain kaupunginjohtaja Olli Riikonen kuoli 25.2.1978 
yllättävän ja vaikean sairauden murtamana Tampereen 
keskussairaalassa keskellä elinvoimaista työkauttaan.

Pielisjärven kunnantoimistosta alkanut harjoittelu vei Olli 
Riikosen omalle alalleen ja kohti yhä vaativampia tehtäviä. 
Kunnallishallinnon monipuolinen tuntemus yhdistyneenä 
aktiiviseen ja terävään asioihin osallistumiseen tekivät 
hänestä sen kunnallismiehen, jonka johtajakaudella Virtain 
maalaiskunnasta tuli kauppala ja kauppalasta kaupunki, 
koululaitos siirtyi kunnan hallintaan, peruskoulu aloitettiin, 
nuoret musiikin opiskelijat saivat oman opinahjonsa, tieyh
teydet paranivat ratkaisevasti ja ammattikoulutusta, teolli
suutta sekä elinkeinoelämää kehitettiin. Hänen johdollaan 
toteutettu tiukka kunnan taloudenhoito on myös taannut 
lamakaudenkin aikana kohtuulliset suunnitelmien toteutta
mismahdollisuudet.

Olli Riikonen piti työstään eikä hän kaihtanut taistelu
akaan oikeaksi katsomansa asian puolesta. Häntä pidettiin 
vaativana johtajana, mutta eniten hän kuitenkin vaati 
itseltään. Sitoutumatta erityisesti mihinkään puoluepoliitti
seen ryhmään hän pyrki löytämään oman näkemyksensä 
mukaan kunnan kannalta parhaat ratkaisut: tehtävä, jonka 
vaikeutta ei voida hevin yliarvioida.

Hän oli myös herkästi tunteva ihminen, joka kantoi huolta 
paitsi johtamansa viraston ihmisten vaikeuksista myös 
niistä ihmissuhteista, joiden hän pelkäsi tärveltyvän kun
nallispolitiikan välistä ankaristakin otteluista.

Olli Riikosen viimeisenä virkatehtävänä oli lähettää 
viestinviejät ladulle. Hänen muistonsa oikea kunnioittami
nen pelkistyy tämän tilanteen kehoitukseen uskolliseen ja 
tinkimättömään uurastukseen kotiseudun ja koko isänmaan 
hyväksi, viestin on kuljettava, työn on jatkuttava.

★ ★★ ★

"Tultuani eräänä hyvin kauniina elokuun loppupäivänä 
vuonna 1928 vasta valittuna Hauhuun koulun miesopet
tajana toimipaikalleni, oli ensi havaintoni noustessani 
pyörineni koululle johtavaa tietä, että koulun pihalla olevan 
kuorma-auton kuormaamisessa touhusi pari miestä, joista 
toinen riensi minua vastaan reippaasti ja toivotti minut 
sydämellisesti tervetulleeksi koululle. Ei ollut mitään 
epävarmuutta siitä, kuka tulokas oli, sillä olinhan enna
kolta ilmoittanut tulostani”. Näin muistelee ensi tapaamis
taan opettaja Teppo Ahosen kanssa opettaja Urho Aito ja 
jatkaa:

”Kun nyt olimme näin samanaikaisesti paikalla, niin 
katsoimme parhaaksi suorittaa kaluston ja irtaimiston 
vastaanoton ja tarkastuksen ja erikoisesti havaitsin, kuinka 
suurella täsmällisyydellä luettelot oli laadittu sekä hyvin 
kauniilla käsialalla kirjoitettu. Käsiala, johon vielä Teppo 
Ahosen 90-vuotispäivillä puhuessaan eräs ammatikseen 
käsialan tutkimustyötä tekevä henkilö kiinnitti erikoista 
huomiota. Näin päättyi Teppo Ahosen 13 vuotinen ansiokas 
virkakausi Hauhuun koulun opettajana ja jatkui Haapa- 
mäen aseman koulun johtajaopettajana 17 vuotta aina 
eläkkeelle rupeamiseen saakka.

Teppo Ahonen omasi runsaasti synnynnäisiä lahjoja, joita 
hän hyvällä menestyksellä sovellutti opetus- ja kasvattajan 
työssään. Hänen luonteenomainen huolellisuutensa ja 
täsmällisyytensä heijastuivat myöskin oppilaittensa työs
kentelyssä. Erikoisesti harjoitusaineissa, kuten laulussa ja 
käsitöissä on tullut eri yhteyksissä muistelluksi kauniita 
saavutuksia näiltä aloilta. Laulukuorojen johtajana Hau- 
huussa, kuin myös Virtain kirkolla, hän tarmokkaasti 
uurasti ja jopa teki pienempiä sävellystöitä, sekä Haapa- 
mäellä ollessaan toimi kanttorin tehtävissä.

Uskovan kodin lapsena hän oli omaksunut .kristillisen 
mielenlaadun, jota hän monin eri tavoin sovellutti opetus
työssään ja sisältörikkaassa elämässään.
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YLI METSÄN, YLI PELLON... JOKU SIIRTYI RAJAN TAA” 
(Voitto Laitanen)

Anna Holm

Maanantaina 25.9.78 sai iäisyyskutsun opettaja Maire 
Kyllikki Määttänen äkillisen sairauskohtauksen murta
mana. Agronomi, opettaja Maire Määttänen oli syntynyt 
Kerimäellä 1.2.1925. Ylioppilaaksi hän pääsi Savonlinnan 
tyttölyseosta v. 1945. Helsingin yliopistossa hän suoritti 
agronomin tutkinnon v. 1953. Kansakoulunopettajan tut
kinnon Maire Määttänen suoritti Jyväskylän KK:ssa v. 
1959.

Pitkän päivätyön Virtain koululaitoksen palveluksessa hän 
teki Killinkoskella toimien maatilatalouden opettajana v:sta 
1954 toukokuuhun 1977, jonka jälkeen hän hoiti Keskustan 
peruskoulun yläasteen maa- ja metsätalouden sekä puutar
hanhoidon opettajan virkaa.

Maire Määttänen tunnettiin ahkerana ja tunnollisena 
opettajana. Opetusvuosiensa aikana hän tuli tunnetuksi 
monille virtolaisille oppilaspolville persoonallisena opet
tajana. Työnsä ulkopuolella hän kuului mm. Virrat-Ruovesi 
Soroptimisti-järjestöön ja erityisesti lähetystyö oli hänen 
sydäntään lähellä. Yllättäen poismuuttanutta jäi kaipaa
maan puoliso. Siunaustilaisuudessa Virtain kirkossa omai
set, työtoverit ja virtolaiset ystävät jättivät jäähyväiset, ja 
viimeiselle matkalle Virroilta syntymäpitäjänsä Kerimäen 
kirkkomaahan Mairea saatteli kaunis syksyinen sunnun
taipäivän sää.

Opettaja Teppo Ahonen oli tarmokas ja vaativakin, mutta 
kaikessa ehdottoman oikeudenmukainen opettaja, joka 
aina eniten vaati itseltään. Hämäläisellä sitkeydellä hän 
aina ponnisteli ja tarvittaessa taistelikin vaatimuksensa 
puolesta. Oman panoksensa hän antoi seurakunnan, 
kunnan ja osuuskassan y.m. järjestöjen tehtävissä. Kauniin 
Ahorannan tilan asumisessa hän toteutti ja syvensi 
maahenkisiä ja luonnonsuojelullisia harrastuksiaan.

Heikompaa ja avun tarpeessa olevaa lähimmäistään hän 
oli aina valmis auttamaan ja tukemaan. — Jouluvalot 
loistakoot ja kirkastakoot meille ansioituneen opettajan, 
kasvattajan ja hyvän ihmisen muistoa”.

5.5.1978 kuoli Helsingissä lehtori Anna Holm 82 vuoden 
ikäisenä. Hän oli syntynyt Vaasassa, suorittanut elämän
työnsä kieltenopettajana Vaasassa, Jyväskylässä ja Porissa. 
Virtain Killinkoski oli Anna Holmille läheinen paikka, sillä 
täällä hän vietti lapsuutensa ja lähellä Killinkoskea, 
Ähtärin Perännejärven rannalla kuluivat kesät sinne 
siirretyssä entisessä äidin kotitalossa puutarhaharrastuksen 
parissa.

Anna Holmin isä, vuori-insinööri Petter Gustav Holm 
perusti v. 1886 Killinkoskelle Virtain Kehruu- ja kutomo- 
tehdas Oy:n ja myöhemmin v. 1899 nauhatehtaan, joka 
pian muutettiin osakeyhtiöksi nimellä Ab. P. G. Holm Oy. 
Petter Holmin sairastuttua tuli yhtiön toimitusjohtajaksi 
hänen vaimonsa sisar, Anna Holmin täti, Edith Rönnqvist, 
myöhemmin Neu. Holmin, ja edelleen Neun perheen tulo 
Killinkoskelle vaikutti luonnollisesti ratkaisevalla tavalla 
sen asukkaiden elämään. Monen perheen jäsenet saivat 
työpaikan, syntyi Killinkosken tehdasyhdyskunta. Tänä 
vuonna 50 vuotta täyttänyt kirkko on yksi sen yhteisistä 
hankkeista. Nauhatehtaan johdon taholta saatiin ratkai
sevaa taloudellista tukea kirkon ja hautausmaan aikaan
saamiseksi.

Anna Holm, perheen ainoa eloonjäänyt lapsi, tunnettiin 
vaatimattomana ja ystävällisenä ihmisenä. "Yrittäisit olla 
sellainen kuin Holmin Anna”, sanottiin Soininkylässä 
nuorelle tytölle, Annan ikätoverille. Lapsena omaksuttu 
luonteen jalous säilyi läpi elämän. Lapsuuden maisemat 
olivat rakkaita ja läheisiä. Niihin hän palasi yhä uudelleen. 
Yksi suurimmista kiintymyksen ja kunnioituksen osoi
tuksista on korvin kuultavissa tänäänkin. Killinkosken 
kirkko sai aikoinaan kellonsa lahjoituksena Anna Holmilta.

★ ★★ ★
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Suomalainen meriväen luutnantti Leonard Jägerskiöld oli 
ilmeisesti ensimmäinen virkamies, joka kiinnitti huomiota 
kulkumahdollisuuksiin Toisvedeltä Herraskosken kautta 
Vaskivedelle. Hän johti vuosina 1856—58 Kokemäenjoen 
vesireitin kartoitusta ja julkaisi myöhemmin keisarillisen 
ministeriön lehdessä ”Morskoj Sbornikissa” siitä tutki
elman. Hän kirjoittaa mm. näin:

"Toisveden järven rannikkoasukkaat työskentelevät par
haillaan Herraskosken puhdistustöissä, jotta alentamalla 
järven pintaa edistettäisiin järveä ympäröivien soiden kui
vatusta ja saataisiin mahdollisuus laskeutua tästä veneillä 
ainakin korkean veden aikana: niiden siirtäminen maitse on 
liiaksi työlästä".

Ennen Hampaisten salmea olevaa Mustalahtea hän piti 
mainiona satamapaikkana silloisissa liikenneoloissa. Kun 
Muroleen kanava valmistui vuonna 1854 ja vuosikymmenen 
lopussa oli käytettävissä kartta aina ylävesille saakka, ei ole 
ihme, että erityisesti virtolaiset alkoivat suunnitella laiva- 
reitin ulottamista Virroille Kalettoman kirkkorantaan 
saakka. Jo 1860-luvun alkupuoliskolla alkoikin tapahtua 
asiassa edistymistä ja luvun puolivälissä valtiopäivät 
myönsivät määrärahankin Hampaisten ja Töitään salmien 
perkaukseen.

Kun tarpeellisia tutkimuksia töiden suorittamiseksi ei 
kuitenkaan ollut suoritettu, töitten alkaminen — kunnan 
hyvistä ja monista yrityksistä huolimatta — siirtyi sataluvun 
viimeiselle vuosikymmenelle.

Vuonna 1898 olivat Hampaisten ja Töitään väylät vihdoin 
niin syvät, että laivalla pääsi Virtain kirkonkylän rantaan 
saakka. Kun myöhemmin höyrylaivat tulivat yleisiksi ja 
alukset suuremmiksi, oli näillä väylillä ohjailtava alusta 
tarkasti. Kun muuan Pohjanmaan nuorukainen muisteli 
laivalla suorittamaansa matkaa monine ihmeineen, olivat 
hänen muistiinsa Töitään salmesta jääneet raitaiset opas- 
tintaulut ja monet ristinmuotoiset merkit ja niinpä hän tätä 
matkan osaa kuvatessaan kertoi "jotta sitten me ajoomme 
yhressä kobrassa hautuumaallakin”.

Vuosisadan vaihteeseen mennessä olivat siis välttämät
tömät esityöt Herraskosken kanavaa varten valmiit. Sillois
ten kunnan isien tarmokkuuden ansiosta kanavahanke 
alkoi toteutua niin nopeasti kuin se senaikaisissa oloissa oli 
mahdollista. Kun yksi aloite ei näyttänyt tuottavan tulosta, 
pantiin alulle uusi. Paitsi liikenteeseen liittyvillä perusteilla 
vedottiin kuntaa kohdanneisiin katovuosiin, yleiseen köyh
tymiseen ja työttömyyteen. Näin suuren työmaan ollessa

kysymyksessä työtä saisivat myös monet Virtain naapuri
kuntien työttömät. Kunta sai tukea erityisesti Alavuden 
suunnasta ja kun kuntakokous — joka siihen aikaan vastasi 
valtuustoa — vihdoin lupasi kustantaa tarvittavan maa- 
alueen, senaatti teki 1902 ratkaisevan päätöksen Herras
kosken kanavan rakentamisesta. Se myönsi tarvittaviin 
perkaustöihin — kysymys oli lähinnä Keiturin salmen per
kaamisesta — sekä kanavan rakentamiseen määrärahan, 
joka nykymarkoiksi muutettuna vastaa noin 4.378.000 
markkaa.

Rahan arvo oli tuohon aikaan ilmeisesti nykyistä vakaam
pi, koska määräraha riitti tässä monivuotisessa työssä, tai
sipa vähän jäädä tähteeksikin. Kunnan osuus määriteltiin 
enintään 41.000 nykymarkaksi.

Työt päästiin aloittamaan vuoden 1903 puolella, ja niin 
alkoivat lapiot heilua kanavalinjalla, jonka pituudeksi tuli 
lähes kilometri. Pari ensimmäistä vuotta tehtiin maan- 
kaivuutöitä ja vuonna 1906 aloitettiin sulun muuraustyöt. 
Vesi laskettiin kanavaan 17.10.1907, jolloin purjehduskausi 
oli päättynyt ja siitä johtui, että ensimmäinen laiva meni 
kanavasta toukokuun 22. päivänä 1908. Se oli "Panu”- 
niminen hinaaja ja tuona ensimmäisenä purjehduskautena 
kulki aluksia kanavasta yhteensä 677.

Vielä nykyisetkin rakennustyöt huomioon ottaen Herras
kosken kanavan rakentaminen on ollut kuntamme historian 
huomattavimpia. Kun on tiedossa, että työhön käytettiin 
yhteensä runsaat 130.000 miestyöpäivää, tietää se parhaim
millaan yli sadan miehen työmaata. Kanavatyön rinnalla 
valmistui kanavankaitsijan asunto lisärakennuksineen. Ka
navan valmistuminen paransi huomattavasti puutavara- 
kauppojen mahdollisuuksia kunnan pohjoisosissa. Killin- 
kosken massatehdas alkoi käyttää proomukuljetuksia 
Ohtolan laiturista Toisveden itäiseltä haaralta ja Etelä- 
Pohjanmaalta — erityisesti Alavudelta — käyttivät myös 
kauppiaat laivoja tavarakuljetuksiin Tampereelle ja Tam
pereelta. Ja kun laivat tekivät kirkkomatkoja, olivat ne 
ääriään myöten täynnä kirkkokansaa, jopa niin että kun 
laiva ensin Liedenpohjassa käytyään kulki itäisen haaran 
rannat, ei Ohtolan laiturista tahtonut enää päästä kyytiin. 
Parhaimmillaan tuli Toisvedelle kaksi laivaa päivässä 
Tampereelta ja kun laivat aluksi kuuluivat eri yhtiöille, 
kilpailu oli melkoinen. Eniten lienee aluksia kanavasta 
kulkenut 1913, jolloin niiden luku ylitti 800. Purjehduskausi 
alkoi yleensä toukokuussa, huhtikuussa 1925 on kanavasta 
kuitenkin mennyt 5 alusta ja 4 tukkilauttaa. Monena
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Herraskosken kanavassa toimii nyt automatisoitu kanava- 
liikenne ja vanha silta säilytettiin kotiseutuyhdistyksen 
toimesta. Kuva: Ella Riikonen

vuonna on purjehdittu vielä marraskuussakin: alusten 
lukumäärä on tällöin vaihdellut 6 — 15 poikkeuksena vuosi 
1923, jolloin kanavasta on kulkenut peräti 57 alusta. 
20-luvun loppuun mennessä alkaa liikenne vähentyä ja 1931 
liikennöi kanavasta parhaana kautena touko-heinäkuussa 
vain 106 alusta, kun niitä vastaavana kautena 1928 oli vielä 
508. Tämä raju lasku selittynee sillä, että säännöllinen 
matkustajaliikenne Toisvedelle tyrehtyi noina vuosina.

Kanavan kaitsijoina ja hoitajina ovat olleet S. Salven 
1908-10, O. Strömberg 1911-13, Garl von Numers 1914-27, 
Manu Jouttenus 1927-53, Erkki Uusitalo 1953-54 ja Lauri 
Siltanen 1954-77 sekä hänen jälkeensä Pentti Sammatti. 
Kaitsija hoiti myös kasöörin tehtäviä ja kanavatöitä aluksi 
kanavarenki, jonka tehtävä 1925 muutettiin vuosikanava- 
miehen vakanssiksi. Toimenkuva muuttui niin, että koko- 
vuotinen työ rajoitettiin varsinaiseen purjehduskauteen ja 
muista töistä maksettiin kertapalkka. Pisimpään tätä 
tehtävää hoiti Heikki Kolu, joka tuli kanavalle 1915.

1960-luvun alkupuolelle asti kannettiin kanavasta kul
kevilta maksu, joka tavarakuljetuksissa määriteltiin tavaran 
painon mukaan. Vuonna 1915 lähetti Tie- ja. vesira
kennusten Ylihallitus kaitsijoille muuntolukutaulukon siltä 
varalta, että liikennöitsijä ei pystynyt ilmoittamaan tavaran 
todellista painoa. Taulukosta näkyy, että se tavaravalikoi
ma, jota silloin kuljetettiin vesiteitse, oli varsin moni
puolinen. Tässä muutamia esimerkkejä, suluissa ohjepaino 
kiloina: harmonit (80), hedelmät hl (60), kivihiilet hl (80), 
olutkori (25), polkupyörät (15), pianot (350), sementtisäkki 
(85), tiilet (4,5), tyhjät tynnyrit (35), kuivat vuodat (10) ja 
äyriäiset 100 kpl (8)!

Vaikka Herraskosken kanavalla on jo museaalistakin 
merkitystä, ei se suinkaan merkitse sitä, että sen aktiivinen 
vaihe olisi lopussa. Viime talvena suoritetut kunnostustyöt 
ovat parantaneet sen käyttömahdollisuuksia ja sen ulkoisissa 
puitteissa silmä lepää, se sopeutuu ympäristöönsä. Vanhoi
ne kanavasiltoineen siitä tulee Marttisensaaren perinne- 
kylän tärkeä osa, ja se on pysyvä muistomerkki sille 
virtolaiselle miespolvelle, joka 70 vuotta sitten sen valmiina 
kotiseudulleen luovutti.

-------------------------------

” Siellä menee
virtolaisten
kuorma! ”

Näin kuultiin vieraspaikkakuntalaisilta, kun asemalle 
ennen kyydittiin kaupunkiin oppikouluun menijöitä.

Hevoskyyti oli kylmää, joten oli pukeuduttava lämpimästi. 
Reessä istujilla oli hartioilla matkasaali, villainen liina, 
matkahuovaksi nykyisin nimitetty. Virtolaisten saali oli 
hyvin kirkas punavihreäruudullinen, joten se tosiaan näkyi 
jo kauaksi. Tämä vanha, sen aikuinen, paljon käytössä ollut 
villaliina tuotiin kansalaisopiston järjestämään vanhojen 
käsitöiden näyttelyyn v. 1976. Siellä kansallismuseon johtaja 
Toini-Inkeri Kaukonen, joka oli avustajineen luetteloimassa 
ja kuvaamassa vanhoja virtolaisia käsitöitä, ihastui tähän 
villaliinaan ja kehoitti kutomaan sen uudelleen matka
muistoksi tai lahjatavaraksi.

Sitten saatiin myöskin tietää kuka oli tämän alkuperäisen 
villaliinan kutoja. Sitä olivat kutoneet Virtain varapastori 
Packalenin tyttäret. pappilan mamsellit Olivia ja Vilhelmii
na ((vlimmi). He olivat erittäin taitavia käsityöihmisiä, ja 
jäädessään yksineläjiksi he kutoivat lisäansiokseen kankaita 
tilauksesta, niin myös tätä villaliinaa. Se oli kudottu 
oikeasta lampaanvillasta kehrätystä ohuesta langasta ja 
todennäköisesti myös kotona värjätystä.

Näyttelyn jälkeen alettiin asiaa tuumia ja etsiä sopivia 
värejä lankakartoista ja löytyiväthän sieltä sopivat langat. 
Loimi laitettiin puihin Virtain kotiteollisuuden neuvonta- 
asemalle ja kutojia löytyi kovasti. Kangas oli 120x120 sm 
kuten alkuperäinenkin liina oli. Myöhemmin päätettiin 
laittaa uusi loimi 90x90 sm siis päässä pidettäväksi. Tätä 
kokoa on kudottu jatkuvasti, monet yksityiset kodissaan, 
lahjaksi sukulaisille ja ystäville aina ulkomaille saakka. 
Virtain neuvonta-asemalla on tätä huivia jatkuvasti saata
vana.

Virtolainen, joka huivin e.m. näyttelyyn toi, ihmetteli 
kovasti sen menekkiä ja osti tätä ”uutta painosta” 
useamman kappaleen. Nimeksi hän ehdotti "mamsellin- 
huivia” eikä Virtain huivia, kuten sitä nyt nimitetään. Huivi 
on kaunis ja onpa samasta kankaasta tehty hameitakin. 
Huivi ja hame virtolaista alkuperää, kelpaa siinä esiintyä.

Enemmän pitäisi etsiä kansanomaisia malleja käsitöihin, 
kutoa niitä uudelleen, näin jäisivät mallit seuraaville suku
polville.

Pertti Tamminen

Laimi Rasi
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KIRKKOVENEEN
VAIHEITA

Kirkkovene ”Koro” on rakennettu v. 1902 venemestari 
Kaapo Soinin johdolla. Kortemaan kruunun sydänmaalta 
löytyi riittävän suuria puita, jotka Myllykosken sahalla 
tehtiin tarveaineiksi.

Veneen pituus on 17,5 m, leveys keskeltä 1,70 m, laitojen 
korkeus keskeltä 1/2 m ja kokassa lähes metri.

Koronlahden rantaan rakennettiin koppeli, jossa venettä 
säilytettiin. V. 1936 kylässämme vietettiin kruununhäitä ja 
tällöin kunnostettiin kirkkovene näytösretkiä varten. Perus
teellinen kunnostus suoritettiin v. -39, jolloin uusittiin 
kaikki airot, koska "Suomen kansantieteellinen filmi” 
kuvasi vanhaa perinteellistä urheilua. Ruovedellä pidettiin 
valtakunnalliset kirkkoveneen soutukilpailut ja "Koron” 
venekunta ja soutajat valmistautuivat mittelöön huolella. 
Kahden viikon ajan soudettiin joka ilta 10—12 km:n 
pituinen matka. Voittamattomana pidettiin Ruoveden 
"Eevaa”, 16 hankaista venettä, mutta "Koro” kilpailun 
voitti. Kilpailu filmattiin ja se on näytetty m m. television 
perinneohjelmissa. Perämiehenä oli silloin Edvard Niemi ja 
jännittävän kilpailun muistavat soutajina olleet Vilho 
Poukka, Onni H. Jussila ja Heikki Niemelä.

Kilpailun osanottajat

Veneen kunnostustyö käynnissä. 
Kuvat omistaa Vilho Poukka

Entisaikojen kulkuneuvona vene on ollut tärkeä myös 
työmatkoilla. Herraskosken kanavatyömaalla miehet kulki
vat soutaen, samoin väliköissä Herrasella. Kun höyrylaivat 
alkoivat kuljettaa sunnuntaisin kirkkoväkeä, niin venettä ei 
enää siihen käytetty. Mutta sitten nuoriso alkoi viettää 
juhannusjuhliaan "Kalliosaaressa”. Tällöin sai "Koro” 
kyyditäkseen väkeä sinne. Kerrankin oli veneessä yhtäaikaa 
63 henkilöä. Nämä matkat mukana olleet mieluisana 
muistavat.

Viisikymmentäluvulla vene jäi unohduksiin. Hoitamaan 
sitä ei edes ehditty, oli tärkeätä rakennusaikaa ja sen 
jälkeen motorisoituminen viehätti kylän väkeä. Kymmenen 
vuotta myöhemmin se pääsi taas arvoonsa. Sille rakennet
tiin suojakatos, jossa sitä saavat ihailla kyläläiset ja matkai
lijat. Jo useampana vuotena ovat Koronkylän miehet 
soutaneet juhlasoudun Virtain Päivien aikana kirkko- 
rantaan.

Aili Kolvulampi
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TRULLIA kuuntelemassa
Tämä pääsiäisaikainen muistelma on noin kuuden

kymmenen vuoden takaa. Olin silloin pieni tyttö, mutta 
jotenkin tämä tapaus on jäänyt mieleeni.

Pääsiäislauantaina sopivat kasvattisisareni Erika ja toi
sella puolella jokea asuvat naapurimme tytöt Hilma ja 
Alma, että illalla mennään neljän tien ristille, josta on 
kuljetettu kuollutta, kuuntelemaan trullia. Tuumasta toi
meen. Illan muututtua yöksi lähtivät tytöt kohti Heinä- 
mäkeä Laurinpuron ohi kulkevaa tietä ristille, jossa oli 
määrä kuunnella. Onnellisesti tytöt pääsivät perille, mutta 
ei siellä mitään tapahtunut, vaikka he hiljaa kuuntelivat.

Mutta paluumatkalla alkoi tapahtua kummia. Isäni oli 
kuullut tyttöjen suunnitelmat, koska Erika joutui pyytä
mään äidiltäni luvan menolleen. Isäni kertoi veljelleen 
Iskolle ja poikien veljelle Altulle. Yhdessä miehet laativat 
suunnitelman tyttöjen pelottamisesta. Äitini sai kuulla 
asiasta vaitiololupausta vastaan. Alapihan ja Laurinpuron 
välillä oli synkkä metsätaival. Tyttöjen kulkiessa tietä pitkin 
Alttu kuunteli metsässä, ja tyttöjen saapuessa kohdalle, iski 
kepillä puuhun. Kuulaassa yöilmassa kaiku kiiri kauas, 
eikä ollut hauskinta kuultavaa keskellä yötä. Tytöt 
porhaltivat juoksuun iskut kuultuaan ja Alttu perästä 
välillä puuhun iskettyään. Näin tultiin Paasikosken aukolle, 
jossa tyttöjä odottivat uudet kauhut.

Isko oli piiloutunut lampolaan, jonka ohi tie kulki. 
Lampaat oli siirretty navettaan susivaaran vuoksi, siksi 
lampola oli tyhjä. Kun tytöt lähenivät lampolaa, Isko alkoi 
soittaa rautasahaa. Rautasahan soitto siivitti tyttöjen 
askeleita. Sen kuultuaan Erika ryntäsi sisään kauhusta 
kalpeana. Kai heräsin Erikan tuloon, koskapa muistan sen 
niin elävästi.

Hilmalla ja Almalla oli ollut vielä yksi koettelemus ennen 
kotiinpääsyä. Joen rannalle oli ajettu pitkälti tukkeja. Isäni 
kyyrötti puiden takana lakana hartioillaan ja pitkä seiväs 
kädessä. Tyttöjen juostessa siltaa pitkin, isäni oli seivästä 
apunaan käyttäen hypännyt tukkilanssilta toiselle lakana 
hulmuten. Tyttöjen juostessa mielettöminä pelosta, toinen 
heistä kompastui, jolloin isäni oli lopettanut hulluttelunsa.

Vaikka tytöt vielä samana yönä saivatkin selityksen 
kummituksiin, eivät he seuraavana vuonna halunneet 
trulleja kuuntelemaan.

Kyllikki Mäkinen
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KUN JUHLAJUNA KULKI VIRTAIN KAUTTA

Juhlaväkeä asemalla.

Siitäkin on tänä syksynä 40 vuotta, kun Haapamäen-Porin 
radan rakennustöiden päättäjäisiä juhlittiin. Juhlapäiväksi 
oli valittu marraskuun 12. päivä 1938. Rautatien asemat ja 
lähipaikkakunnat olivat juhlaliputetut. Juhlavieraita kuljet
tanut juna oli lähtenyt edellisenä iltana Helsingistä ja saa
punut aamulla Haapamäelle. Vierasjoukko oli todella 
edustava: Eduskunnan puhemies ja varapuhemies, 5 halli
tuksen ministeriä, Turun ja Porin sekä Vaasan läänin 
maaherrat, muutama keskusviraston pääjohtaja, osasto
päälliköitä, puolustusvoimain johtoa, teollisuusjohtajia sekä 
korkeakoulunrehtori, kansanedustajia, kuntien edustajia, 
radan rakennustyön johtoa ja työväkeä sekä sanomalehtien 
toimittajia.

Juna lähti Haapamäeltä kello 7.30. Aamulehti kertoo 
tapahtumasta näin: ”Useat asematalot olivat köynnöksin 
koristetut. Siniristilippujen rivistöt sekä runsaat yleisöjou- 
kot tervehtivät kaikkialla vieraita. Ensimmäiselle pysähdys
paikalle Kotalaan saavuttiin aamuhämärissä. Siellä koulu
lapset opettajatar Esteri Korhosen johxamana esittivät 
laulua ja maanviljelijä Manu Korhonen piti lyhyen puheen, 
jossa hän kosketteli uuden radan merkitystä. Mantilon 
pysäkillä ottivat koululaiset samoin juhlajunan laululla 
vastaan.

Klo 8.30 juna saapui Virtain asemalle, jonne yleisöä oli 
kertynyt sangen runsaasti. Sekakuoro esitti herra V. 
Mäkisen johtamana laulua, kunnanvaltuuston puheenjohta
ja Edvard Setälä lausui vieraat tervetulleiksi paikkakunnal
le selostaen samalla lyhyesti Virtain osuutta radan aikaan
saamisessa, josta radasta kokonaista 1/4 on Virtain alu
eella, sekä parantuneiden liikeyhteyksien kunnan talou

delliselle kehitykselle tuottamaa hyötyä. Asemalla vieraat 
nauttivat aamukahvinsa. Matkaa jatkettaessa oli seuraava 
pysähdyspaikka Härkönen, jossa koululapset lippuineen 
tervehtivät juhlajunaa. Vaskuun pysäkillä sekakuoro esitti 
opettajatar Jytilän johtamana laulua.”

Tällä tavoin asemien ja pysäkkien kautta merkittävän 
työjuhlan nostattama juhlamieli eteni aina Poriin saakka, 
jossa pidetyissä puheissa kiitettiin rautatiehallitusta ja 
radan rakentajia hyvin suoritetusta työstä. Siellä myös 
ilmoitettiin, että radan rakennustöiden päättymisen joh
dosta tullaan lyöttämään juhlamitali, joka jaetaan 106:lle 
radan rakennustöissä kunnostautuneelle ja töitä auttaneelle 
henkilölle. Onkohan Virroilla vielä jonkun hallussa tällaista 
mitalia?

Tämä 40-vuotismuisto tuli esille siinä yhteydessä, kun 
lokakuussa vietettiin Virroilla valtakunnallisen poikittais- 
tien kantatie 65:n eli Järvi-Suomen tien vihkiäisiä. Jos oli 
aihetta juhlaan meillä virtalaisilla silloin, niin on sitä 
nytkin. Rautatiellä alkoi liikenne 15.11.1938 kaikesta 
päättäen kovin vilkkaana. Juuri nyt on huoli jo siitä, miten 
kauan saamme pitää nykyisetkin henkilöjunat, sillä niitä 
käyttävä väki on myös vähentynyt uhkaavasti. Täytyy 
toivoa, että rautatie ja Järvi-Suomen tie yhdessä saisivat 
aikaan virtolaisten kannalta tarpeelliset kulkuyhteydet sekä 
itään että länteen, Jyväskylään ja Haapamäelle kuin Poriin 
ja Parkanoonkin.

Matti Maijala

Juhlamitalin sai Virroilla ainoastaan Ilmari Rokio 
(toimituksen lisäys).
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Lotat kahvittamassa "Helsingin herroja.’ 
Kuvat omistaa Aune Kankaanpää.

TARINAA SOTIEN JÄLKEISESTÄ 
ASUTUSTOIMINNASTA

Talvisodan päättyessä maaliskuussa 1940, joutui viidettä- 
sataatuhatta karjalaista siirtymään n.s. luovutetulta alueelta 
tänne Kanta-Suomen alueelle. Heidän uudelleen asuttami- 
sekseen antoi eduskunta siirtoväen pika-asutuslain kesä
kuun 28 päivänä 1940. Pika-asutuslain perusteella annettiin 
maata vain sellaiselle siirtoväelle, joka oli omistanut maata 
luovutetulla alueella. Perusteena oli, että maata sai vain 
aikaisempaa tilakokoa vastaavan määrän. Lain mukaan 
luovutusvelvollisia olivat ensisijaisesti valtio, kunnat, seura
kunnat, yhtiöt ja suurimmat yksityiset maanomistajat. Lain 
mukaan sai maanluovuttaja ottaa luovuttamaltaan alueelta 
arvopuut (määrämittaan), kunhan alueelle jätettiin tarpeel
liseksi katsottu määrä rakennuspuita. Lain toimeenpano 
kuului maatalousministeriölle, johon muodostettiin erityi
nen asutusasiain osasto. Asutusasiain osaston alaisuuteen 
perustettiin eri paikkakunnille pika-asutustoimikuntia, joi
den tehtävänä oli varsinainen uusien tilojen muodostami
nen. Virroille perustetun pika-asutustoimikunnan puheen
johtajaksi oli määrätty maanmittausinsinööri Niilo A Vir- 
tamo. Varsinainen tilojen asuttaminen annettiin Maata

lousseurojen Keskusliitolle ja maanviljelysseurajärjestölle, 
joihin muodostettiin erityiset asutustoimikunnat. Kenttä- 
miehinä eri kunnissa toimivat asutusneuvojat ja rakennus
mestarit. Asutusneuvojan tehtäviin kuului viljelysopimusten 
teko, tilojen valvonta- ja opastus sekä kaikenlainen maa
talousalan neuvonta sen jälkeen, kun asukkaan ottolauta- 
kunta oli nimennyt muodostetulle tilalle asukkaan. Raken
nusmestarin tehtäviin kuului rakennusasioiden neuvonta ja 
valvonta. (Tulkoon mainituksi, että allekirjoittanut määrät
tiin Virtain asutusneuvojan tehtävään syyskuulla 1940, 
jossa toimessa meni runsaat 20 vuotta). Talvisodan jälkeen 
oli Virrat määrätty valkjärveläisten sijoituskunnaksi.

Käsitykseni mukaan lähtivät asutustoimet Virroilla ripe
ästi alulle siitä huolimatta, että toiminta oli kaikille uutta 
ja outoa. Vuoden 1940 aikana saatiin viisi Ruotsista tullutta 
n.s. lahjataloa asuttavaan kuntoon, ja kevääseen 1941 
mennessä oli nimetty asukkaat yli neljänkymmenelle 
tilalle, joille kaikille oli asukkaiden toimesta varattu 
rakennustarvikkeita jo talven aikana. Nämä rakennustar
vikkeet jouduttiin jatkosodan aikana pilaantumisvaaran
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takia melkein kaikki myymään. Juhannuksen alusviikolla 
v. 1941 kaikki toiminta pysähtyi, kun asevelvollisille alettiin 
jakaa liikekannallepanomääräyksiä. Vuosina 1941 — 1942 
melkein kaikki karjalaiset muuttivat takaisin Karjalaan, ja 
heidän tilojensa rakennukset ja viljelysmaat mikäli niitä oli, 
annettiin vuosittain vuokralle. Tulkoon mainituksi noista 
"Ruotsin Lahjataloista” etteivät tilojen asukkaat saaneet 
niitä lahjaksi, vaan heidän oli maksettava niistä käypä 
hinta, valtio oli saanut ne lahjaksi.

Muistikuvani on, että talvisodan jälkeen maanluovuttajat 
suhtautuivat paljon myönteisemmin maiden luovutukseen 
kuin jatkosodan jälkeisiin luovutuksiin. Eräs keskustelu 
Virtain silloisen kirkkoherran rovasti Paunun kanssa on 
jäänyt mieleeni. Hän sanoi, että on se kumma, kun 
sellaisessa oikeusvaltiossa kuin Suomessa ruvetaan seura
kunnan maalle rakentamaan, vaikka hänellä on vielä 
valitusoikeus. (Kyseessä oli Ruotsin lahjatalojen pystytys). 
Myöhemmin pika-asutustoimikunnalta kuulin, että hän oli 
kirjallisesti peruuttanut valituksensa.

Kun Virroilla koottu pataljoona v. 1941 juhannusaattona 
lähti ylimääräiseen kertausharjoitukseen, oli siinä jonkin
laisen pika-asutuksen lopun tuntua. Muunmuassa junan 
upseerivaunun kylkeen oli tekstattu: "Pika-asutustoimikun
ta". Tulkoon myös mainituksi, että pika-asutustoimikun- 
nan kirjoituskone otettiin pataljoonan esikunnan käyttöön. 
Se oli työnsä tehnyt pika-asutukselle.

Kun jatkosota päättyi v. 1944, (osittain v. 1945) oltiin 
saman tilanteen edessä kuin v. 1940. Siirtoväkeä oli yhtä 
paljon, ja lisäksi oli tullut muita väestöryhmiä, joille 
katsottiin maansaanti välttämättömäksi. Niinpä sitten 
toukokuun 5 päivänä 1945 annettiin maanhankintalaki. 
Tämä laki kumosi v. 1940 annetun pika-asutuslain kaikilta 
osiltaan. Maanhankintalain 1 §:ssä sanotaan: "Tämän lain 
mukaan annetaan maata siirtoväkeen kuuluvalle henkilölle, 
sotainvaliidille, sotaleskelle ja hänen perheelleen, sotaor
volle sekä rintamasotilaalle, jotka ovat Suomen kansa
laisia”. Kun olen kuullut puhuttavan, että maata ei ole 
annettu oikeassa järjestyksessä, käy järjestys selvästi ilmi 
tästä lain kohdasta. Lisäksi tämän lain 32 §:n mukaan 
voidaan muillekin antaa lisämaata, mikäli se ei haittaa 
uusien tilojen muodostusta. Ehkä suurin ero pika-asutus- 
lain ja maanhankintalain välillä oli se, että maanhankinta
lain mukaan asutettava maa-alue lunastettiin ja luovutettiin 
täysine puistoineen. Jatkosodan jälkeen oli Virrat määrätty 
lumivaaralaisten sijoituskunnaksi, lisäksi suuri osa valk- 
järveläisiä tuli takaisin entisille tiloilleen. Maanhankintalain 
toimeenpano-organisaatio oli -suurin piirtein kuin pika-asu
tuslain aikana, joskin joitakin sanontoja oli muutettu, esim.

Evakkoperhe lähdössä uusille asuinsijoille Sillanpään pihas
sa Kantoperällä 1940.
Kuvan omistaa Emilia Kantoniemi.

pika-asutustoimikunta maanlunastuslautakunnaksi, viljely
sopimus hallintasopimukseksi ja niin edelleen.

En rupea tarkemmin selostamaan itse tapahtumia, sillä 
nehän ovat vielä tuoreessa muistissa. Luultavasti tämä oli 
suurin muutos mikä Virtain maanomistusoloissa on kos
kaan kerralla tapahtunut. Tämä kosketti henkilökohtaisesti 
satoja, ehkä tuhansia Virroilla vakinaisesti asuvia ja tänne 
muuttavia ihmisiä maansaajina, maan luovuttajina ja 
omaisuusluovutusveron maksajina. Tätä toimintaa on 
paljon arvosteltu. On ollut arvostelun aihettakin, sillä 
virheitäkin on tehty, mutta sittenkin pidän tätä perusideaa 
oikeana niissä oloissa, joissa maassamme silloin elettiin. 
Mihin muuhun elinkeinohaaraan me olisimme voineet 
sijoittaa sellaisen väestön paljouden, kuin siirtoväen ja 
rintamalta palaavat rintamamiehet? Silloin tarvittiin lisää 
asuntoja, lisää peltoa, työtä ja leipää. Uusien tilojen 
raivaaminen ja rakentaminen antoi näitä kaikkia, jopa voi
ja viljavuoriksi asti.

U. H. Heinonen

Tämä on jäänyt mieleeni äitini ja isäni kertomana. 17.10. 
1890 vihittiin Virtain pappilassa kolme nuorta paria 
avioliittoon ja kaikilla morsiamilla oli nimenä Anna ja 
sulhasilla Heikki.
Anna Vilhelmiina Maunu ja Heikki Ylä-Mononen 
Anna Syrjä ja Heikki Siikala 
Anna Koro ja Heikki Mäkinen

Laimi Rasi
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KARHUN
PEIJAISET

Neljännet Karhunpeijaiset on vietetty. Palatkaamme ajassa 
noin neljä vuotta taaksepäin. Kisapirtissä oli huvitoimi- 
kunnan kokous. Pohdittiin millaista ohjelmaa ensi vuodeksi 
järjestettäisiin. Tällöin Virtain Urheilijain puheenjohtaja 
kertoi aina haaveenaan olleen järjestää Karhunpeijaiset 
Virroilla. Joitakin vuosia sitten hän oli esittänyt asian 
paikalliselle kotiseutuyhdistykselle, mutta siellä ei tunnettu 
kiinnostusta hankkeeseen. Silloinen huvitoimikunta innos
tui asiaan ja näin saivat alkunsa nyt kolmipäiväinen 
kotiseututapahtuma Karhunpeijaiset. Tapahtuma päätettiin 
sijoittaa elokuun alkuun, koska se on lähellä metsästys
kauden alkua ja tähän aikaan olisi torille mahdollista saada 
marjoja, vihanneksia, juurikasveja sekä uusia perunoita. 
Ohjelma pyrittiin saamaan aikaan niin pitkälle kuin mah
dollista virtolaisin voimin.

Näytelmä oli tänä vuonna Väinö Kohtalan kirjoittama 
näytelmä ”Niin mettä vastaa ... kun sinne huutaa”. Se 
kertoo virtalaisen karhunkaatajan Martti Kitusen elämästä. 
Sen esitti taidokkaasti Virtain Opiston näytelmäpiiri, 
erinomaisena ohjaajanaan Vilho Ala-Nojonen. Näytelmän 
harjoituksissa huomiotani kiinnitti siellä vallinnut henki. 
Oltiin kuin samaa perhettä, toinen auttoi toista. Yhdessä 
keskusteltiin toteutuksista, hyvät ehdotukset hyväksyttiin ja 
huonot hylättiin. Peijaisjuhlan kohokohtana oli purpuri, 
vanha kaunis häätanhu, joka esitettiin taidokkaasti. Tänä 
vuonna esittelimme viime vuonna kuolleen virtolaissyntyisen 
taiteilija Matti Kallisen töitä. Maalaukset oli kaikki saatu 
virtalaisista kodeista.

Tori on edelleen Karhunpeijaisten kohokohta. Erikoi
suutena oli tänä vuonna huutokauppa, jossa myytiin 
karhunlihaa. Hyvin se tekikin kauppansa ja joka ei 
halunnut itse valmistaa sai ostaa karhunlihakeittoa ravinto
lasta. Se olikin erittäin hyvää.

Riistanhoitoyhdistyksen järjestämä Eräpolku ja Virtain 
Ampujien järjestämät ammunnat kuuluvat ehdottomasti 
mukaan. Kitusen Hölkkä kokosi mittavan joukon hölkän 
ystäviä mukaan kisaan. Avoimien ovien päivä oli uutta. 
Halusimme esittää kuinka urheiluseura toimii. Tämä ei 
kuitenkaan onnistunut oikein hyvin, sillä joistakin jaostoista 
oli suurin osa kilpailemassa muilla paikkakunnilla. Oman 
jämerän lisänsä toi Vesitapahtumaan puolustusvoimain 
vesistönylitysnäytös. Tottahan peijaisissa myös hypeltiin. 
Peijaistansseissa soittivat virtalaiset yhtyeet tauotta ja yleisö 
valitsi peijaistytöksi Sirkka Iso-Hirvelän.

Karhunpeijaiset on hyväksytty virtalaiseksi kotiseutu- 
tapahtumaksi. Se on toteutettu suurimmaksi osaksi talkoo 
työnä. Tämä on hämmästyttävää nykyaikana, mutta 
peijaisten järjestäjät tiedostavat tekevänsä työtä nuori
somme hyväksi.

Taina Heikkilä

Työnöytös. Kuva: Kauno Vuorenpää.

Kohtaus näytelmästä. Kuva: Ella Riikonen.
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KOULULAISET KYNÄILIJÖINÄ

Pikku pääskynen, 
haarahäntäinen 

kiiruhtaapi etelään, 
sinne kesän lämpimään.
On poikasetkin mukana 
tässä pääskysparvessa.

Ei emo tunne huoliaan, 
kun pojat pitää puoliaan. 
Ensi vuonna tullaan taas 
Suomen suveen laulamaan.

Sari Syrjänen
Keskustan koulu

Oli kaunis syyskuinen ilta. Kello oli puoli kahdeksan. 
Lähdin kävelylle. Heti pihalle mentyäni lämmin tuulen- 
henkäys puhalsi kasvoihini. Kuljin pitkin Puistokatua. 
Puitten lehdet olivat keltaisia ja suurimmaksi osaksi 
tippuneet kadulle. Linnut visersivät iloisesti. Minulla oli 
kuuma, vaikka päälläni olikin vain lyhythihainen pusero ja 
veryttelytakki. Aurinko oli juuri laskeutumassa. Se heitti 
vielä viimeiset säteensä kadulle. Ilta pimeni hiljalleen. 
Muuten olisi ollut pilkkopimeää, ellei kuu olisi noussut 
taivaalle. Jatkoin kävelyäni Rantakadulle. Aallot löivät 
rantakiviin. Kello oli jo yhdeksän. Lähdin kotiinpäin. Kello 

oli puoli kymmenen, kun olin kotona. Olin väsynyt, koska 
olin kävellyt viisitoista kilometriä. Kun menin sänkyyn, 
nukahdin heti.

Kari Salminen
Keskustan koulu

Syksy on, jo koulut alkaa,
sinne lapset täyttä jalkaa
rientää, vaikk’ ei kiirett’ oo.
Sadesää, keltainen lehti
sanoo sen: Syksy jo ehti.
Sisällä jo käytetään valoa,
sataa, Eemeli sen kun onkii kaloja.

Pitkät koulupäivät, läksyjen teko.
Missähän viipyy koululaisen lepo?

Tapio Pesu
Keskustan koulu

Kesällä niityt kukoistaa, 
kukat kukkiin puhkeaa.

Voi sitä riemua’.
Voi sitä väriä, mikä kesällä on'. 
Kesällä lintujen laulut kuulla voi, 

luonnossa kun kaikki soi.
Ruoho vihreänä vilkkuu, 
myös lasten silmät välkkyy.

Vesa Herranen 
Keskustan koulu

lehdet putoo puista,Syksy saapuu, 
mutta muista:
Sitten tulee lunta 
ja se on kuin unta... 
pääsee hiihteleen 

ja luisteleen.
Ja paras talvessa on joulu, 
kun loppuu koulu. 
Kaikilla on hyvä mieli 
ja herkuista kostuu kieli.

Jyrki Niemenmaa 
ja Jyrkin äiti
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Jänis loikki puron poikki, 
siltä putos hammas.
Katsoi eteen, katsoi taakse, 

siellä oli lammas.

Kesä on kivaa aikaa
ja lintujen laulu raikaa.

Tyttö se kukkia kerää,
kun poika vasta unestaan herää.

Koirakin vielä nukkuu,
kun käki puun oksalla kukkuu.

Merja Mäkinen
Keskustan koulu

Syksy tullut on. Kesä mennyt on. 
Alkaa lunta sataa.
Tulee joulu, joulun jälkeen kevät. 
Kevät kaunis on.
Keväällä lämmin on, puun lehdet 
hiirenkorvalla.
Sitten alkaa kesän työt.

Keijo Lamminpää
Liedenpohjan koulu

Soile Lähteenmaa 
Liedenpohjan koulu

Jänö-Jussi loikkas, 
toiselle jänölle moikkas. 
Siitä toinen säikähti, 
ojahan päällensä lennähti.

Tuula Asunmaa 
Liedenpohjan koulu

On Saloranta lääkäri
Virtain terveyskeskuksessa.
Se tutkii ihmiset ja reseptin kirjoittaa. 
Suoraa päätä apteekkiin ja lääkkeet 

kalliit saa.
Joku makaa sairaalassa viikkokausia. 
Saloranta häärii hiki hatussa ja 
sanoo: huh, huh'.

Riikka Hokkanen
Liedenpohjan koulu

Nyt on vielä koulu, 
mutta sitten tulee joulu. 
Silloin on jo hiihtosäät, 
ihanat ladut edessäs näät. 
Lapset laskevat mäkeä, 
siellä on iloista väkeä.
On siell’ myös isoja, 
he pitävät kisoja.
Onpa mini-ski ratoja, 
lapsia on sielläkin satoja.

Jari Salo 
Keskustan koulu
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VUOSIA

Rukiinleikkuuväkeä Vaskuulla v. 1920.

Uittokuva Makkarakos kelta. Kuvassa mm. 
Herman Kumpu ja Nante Jokinen oikealla 
pastori Nyman ja rouva.

Autokatsastus Kotalassa v. 1928.

Killinkosken yksityisen myllyn myllärin- 
asunto nykyisen Kotalan sillan paikkeilla. 
Kuvassa: "Mylly-Matin" asunto vuodelta 
1908.
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SITTEN

Keski-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan pien- 
viljelijäpiirin kesäjuhlaväkeä tulossa suo
jeluskuntatalolta kirkkoon. Vas. edessä 
maaherra Palovesi.

Peltomäen sahan työväkeä Liedenpohjassa 
v. 1929.

Virtain naisia lähdössä retkelle v. 1932. 
Vetäjänä Viljo Koivunen edessä oik.

Enqvistin omistama kettinkivetoinen Mer
cedes Bentz on uupunut välille jossakin 
Killinkosken ja Enonkosken välillä massa- 
paaleja kuljettamassa noin vuonna 1924.
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TURISTINA TANSANIASSA

Siirtyminen vuorokaudessa Suomen tammikuun pakka
sesta ja hämärästä Tansanian pääkaupungin Dar es 
Salaamin keskipäivän helteeseen huikaisi sekä silmiä että 
sydäntä. Kuumuus oli läkähdyttävä, ja kuitenkin ihmiset 
sanoivat, että ilma on selvästi viilentynyt, sillä sadeaika on 
jo alkamassa. Täällä rannikkoalueella lämpötila on viileänä 
aikana 20 —27° C ja kuumana aikana 27 — 35° C. 
Keski-Tansanian ylängöillä, siis Kiomboissakin, mikä oli 
matkamme päämäärä, vastaavat luvut ovat 10 — 2S°C ja 20 
— 3?C. Kun ihmettelin, miten tässä säässä vielä työtäkin 
jaksaa tehdä, minulle vakuutettiin, että ihminen pystyy 
mukautumaan näihin oloihin. Totta, sillä minäkin vietin 
toukokuun lopussa Dar es Salaamissa varsin miellyttäviä 
päiviä.

Tässä 400 000 asukkaan kaupungissa on mukavuuksia 
etsivällä turistilla mahdollisuus asua loistohotelleissa her
kullisten aterioitten ja kansainvälisen seuran parissa, 
kuluttaa aikaansa Intian valtameren hiekkarannoilla ja 
ostaa kaupoista afrikkalaisia tavaroita matkamuistoksi.

Mutta mukavuus on kaukana, kun joutuu matkustamaan 
Etelä- ja Keski-Tansanian ylängöille yleisillä kulkuneuvoil
la. Auto, millä tänään piti päästä eteenpäin, tulee ehkä 
huomenna. Jos saat silloin paikan, matkasi edistyy. 
Afrikkalaisia ei näyttänyt masentavan vuorokausien viivyt
tely. Heillä on taito rupatella niitä näitä ja viettää yönsä 
torkkuen aseman seinustalla tiheinä rykelminä, naisilla 
vauvakin selässä. He olivat varanneet kankoja, neliskul
maisia kuviollisia vaatekappaleita aamuyön viileyttä vastaan 
ja maissintähkiä nälän torjumiseksi. Me etsiydyimme 
lähetystyöntekijöitten taloihin. Heillä on aina muutamalle 
vieraalle yöpaikka varattuna.

Dodomassa saimme huoneen ekumeenisesta yömajasta. 
Dodoma on 65000 asukkaan kaupunki, joka vähitellen on 
muodostumassa uudeksi pääkaupungiksi. Parlamentti jo 
istui siellä. Täällä tapasimme australialaisen arkkitehti- 
pariskunnan anglikaanisen kirkon lähettämänä suunnitte
lemassa kaupunkiin uusia asuma-alueita.

Yhden yön vietimme Virtain seurakunnan nimikkolähetin, 
Marja Korppi-Tommolan luona. Marja on sairaanhoidon 
opettajana Ilembulan sairaalassa. Melkein perille asti 
pääsimme Kairo-Kapkaupunki tietä. Vain vajaa kymmenen 
kilometriä oli kuoppaista hiesutietä, mikä johdatteli 
sairaalaan halki maissi,- durra- ja maapähkinäviljelysten, 
ohi viljan joukkoon maastoutuvien savimajojen. Muita 
suomalaisia lähettejä, jotka Tansanian luterilainen kirkko 
on kutsunut asiantuntijoiksi laitoksiinsa Suomen lähetys
seuran kautta, tapasin lastenhoitajana orpokodissa, lentä
jänä sairaankuljetuskoneessa, diakonina, kirjanpidon opas
tajina, opettajina eri oppilaitoksissa, kirjallisuustyössä sekä 
pappeina.

Suomen suurlähetystön tiedotteen mukaan Tansaniassa 
asuu 360 suomalaista. Suomen lähetysseuran työntekijöitä 
heistä on vain kolmisenkymmentä. Suurin osa suomalaisista 
tekee työtä pohjoismaisilla kehitysapuasemilla. Kävimme

Mbeyan maatalouskeskuksessa. Suomen ulkoasiainministe
riön maaesite kertoo, että sen vaikutusalue käsittää noin 
neljänneksen Tansanian pinta-alasta. Siellä on 500-paik- 
kainen maatalousopisto, joka tarjoaa 2-vuotisia alkeis- ja 
jatkokursseja sekä 1-vuotisia diplomikursseja. Oppilaita 
valittaessa pyritään varaamaan paikkoja myös naisille, 
koska naiset perinteisesti hoitavat suurimman osan maa
taloustöistä Tansaniassa. Mbeyassa on maatalouden tutki
muskeskus ja vaikutusalueella useita kenttäasemia. Laitok
sen käytössä on 1300 ha viljelyalaa ja noin 800-päinen 
nautakarja.

Mbeyassa saimme ostaa kehitysapuaseman tuottamaa 
harvinaista herkkua, nimittäin ruisjauhoja, oikein suomen
kielellä kirjoitettuna. Täällä 1700 m korkealla ylänkö- 
alueella suomalaiset onnistuvat kasvattamaan puutarha- 
mansikkaa ja omenapuitakin.

0T7—t----- x-------- ,-------x---- Stobm fau/ci-hc i e

Tansanian koko on kolme Suomen alaa, väkiluku 15 milj., 
Tansania itsenäistyi v. 1961, noin 40% aikuisväestöstä osaa 
lukea ja kirjoittaa, tärkeimmät vientiartikkelit: sisal, 
puuvilla, kahvi ja pähkinät, bruttokansantuote asukasta 
kohden: 925 Tsh eli n. 460 Smk (Tiedot vuodelta 1974)
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Arhusa on 40000 as:n kaupunki Pohjois-Tansaniassa. Kuvassa taustalla näkyvä vuori on 4566 m korkea Meru- 
vuori. Arhusan lähettyvillä on Tarangire — luonnonpuistoalue, minne Arhusan turistipalvelu myy opastettuja matkoja.

Kiomboi, missä sisareni toimii Tansanian luterilaisen 
kirkon Keski-synodin Raamattukoulun opettajana, sai 
kirkkonsa, ensimmäisen koulunsa ja sairaalansa amerikan- 
ruotsalaisen Augustino-lähetyksen työnä noin 50 vuotta 
sitten. Nyt nämä laitokset ovat afrikkalaisten omassa 
hoidossa. Raamattukoulun oppilaat ovat seurakuntien 
evankelistoja, joille kirkko haluaa antaa opetusta Raama
tun tuntemisessa. Lisäksi heille tehdään selväksi kirkon 
kokonaisohjelma. Myös psykologia kuuluu oppiaineisiin 
sekä maan molemmat viralliset kielet suahili ja englanti. 
Kaikissa Tansanian kouluissa on tärkeänä oppiaineena 
maan ainoan puolueen, vallankumouspuolueen ohjelma ja 
käytännön maanviljely. Ainakin Raamattukoulun oppilai
den ruoka oli saatava lähes kokonaan koulun omilta 
viljelyksiltä. Siksi peltotöitä oli tehtävä tuottavuutta aja
tellen.

Iloisia, laulavia ja sydämellisiä olivat Raamattukoulun 
oppilaat. Jumalanpalveluksissa kuuntelin heidän komeaa 
kuorolauluaan. Kirkossa ei ollut soittokonetta, mutta veisuu 
oli voimakasta. Pappi aloitti virret, ja seurakunta oli heti 
valmis siihen yhtymään moniäänisenä, sointuvana kuorona. 
Omassa seurakunnassa oli nuorten ja pyhäkoululaisten 
kuoro, jotka esiintyivät melkein joka sunnuntai, lisäksi 
saattoi ilmestyä pari naapuriseurakuntien lauluryhmää. 
Ellei heille saatu järjestymään tilaisuutta esiintyä kirkossa, 
niin jumalanpalveluksen jälkeen kirkon pihassa. Yleisön 
joukossa oli aina muutama kirkasääninen nainen, joka 
viritti oman soolonsa, korkean li-li-li-li-huudon esiintyjien 
kunniaksi.

Tänä vuonna tuli oppivelvollisuus voimaan-Tansaniassa. 
Kaikki 7-vuotiaat lapset pyritään saamaan koulujen 
läheisyyteen. Kaukana asuvat perheet ja kokonaiset kylät 
siirretään ujamaa- eli edistyskyliin, joissa maata viljellään 
yhdessä ja joissa koulut, tiet, kaivot ja sairaalat rakenne
taan mahdollisimman paljon yhteisin voimin. Edistyskylä- 
ajatus perustuu perinteelliseen afrikkalaiseen suurperhe- 
järjestelmään, jossa pääpaino on yhteistyöllä, keskinäisellä 
kunnioituksella ja vastuulla.

Päivän valjetessa klo 7.00 aikaan eli afrikkalaisen 
ajattelun mukaan klo 1.00 riensi talomme ohi ahkera 
alakoulunopettaja työhönsä kirkkoon, mikä toimi luokka
huoneena. Aamupäivällä hän opetti 50 I-luokkalaista ja 
iltapäivällä siestan jälkeen 60 Il-luokkalaista. Oppilastulvan

takia kaikki mahdollinen tila oli käytettävä. Sairaalan 
kappelikin oli luokkahuoneena. Opettajapulaa helpotettiin 
kouluttamalla VH-luokkalaisista apuopettajia. Into opiskel
la oli valtava oppikirjojen puuttumisesta huolimatta.

Kiombi on ujamaa-kylä, missä ihmiset ovat ystävällistä 
väkeä. Tuppisuina eivät kyläläiset toisiaan ohita. Ainakin 
”Jambo”-tervehdykset vaihdetaan tuntemattomienkin kes
ken. Mieluimmin vielä kuulumisetkin kysellään.

Tansanian maisemat ovat suuria ja mahtavia. Kuljim- 
mepa rannatonta, tasaista ruohosavannia tai nousimme 
luikertelevaa tietä yhä ylemmäs ja ylemmäs sinisinä 
siintäville vuorille, vaikutelma oli henkeä salpaava. Jokai
nen turisti näkee unta Kilimanjaron, Pahan hengen vuoren 
valloittamisesta kiipeämällä sen huipulle. Kaikki yrittäjät 
eivät onnistu pääsemään perille asti. Meillä ei ollut aikaa 
yrittääkään. Olin tyytyväinen, kun pilvet väistyivät sen 
verran, että näin Kilimanjaron huipun, Kibon paljastuvan. 
Oppikirjojen mukaan Kilimanjaro on noin 5000 km2 
peittävä valtaisa vuorenmuodostelma. Huipulla on 2 km:n 
läpimittainen, 200 m syvä kraatteri. Tuo maisemallinen 
majesteetti lumoaa turistit jo lentokoneessa nostamalla 
jäisen Kibo-huipun pilvimaiseman yläpuolelle. Todelli
suudessa se ei juuri pilveä kummemmalta näytä, mutta sitä 
on filmattava tästä ja tuosta ikkunasta tähdäten, kun tietää, 
että sen korkeus merenpinnasta on 6010 m. Maan 
uumenissa sillä on tulista voimaa. Sanovat maankuoren 
silloin tällöin tärähtelevän sen ympärillä.

Suomeen tultuani kiitin valoa tulvivaa suvea, alkukesän 
ihanaa vihreyttä, puhtaita pihoja ja hyvin hoidettuja peltoja.

Iloitsen Suomesta, en ainoastaan lempeistä järvimaise
mistamme, vaan myös kansastamme, joka vaikeuksia 
voittaen on saavuttanut korkean elintason maineen. Suo
malaisilla on sittenkin ollut uskoa elämän jatkumiseen, 
toivoa lasten paremmasta toimeentulosta, itsensä alttiiksi 
antavaa rakkautta omaan elämäntehtävään kodissa ja sen 
ulkopuolella.

Tähän uskon, toivon ja rakkauden voimakenttään pyy
dämme yhä syvemmin kiinnittyä, että voisimme elää 
rauhassa ja viedä Hyvän Tahdon johtamina apua ahdingos
sa oleville ihmisille lähellä ja kaukana.

Kaino Uusitalo
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1 kirkkoni

Oman seurakuntani kirkko, minun oma kirkkoni siinä 
pienellä kumpareella, olet komeasti kohonnut ja uhmannut 
aikaa ohi vuosisatojen. Olen uskollisesti seurannut miten eri 
vuodenajat antavat ulkoiselle olemuksellesi hohtoa ja 
puhuttelevaa kauneutta. Mitä todella olisikaan maalaismai
sema ilman valkovartista koivua sekä valkoisin pielin 
punaista pilkahtamassa? Viimeisen peruskorjauksen yhtey
dessä ja jälleen entisöitynä sai kirkkoni tuon lämpimän 
vanhan punan, joka vanhojen, tuuheiden koivujen lomasta 
kauniisti katsetta kiinnittää. Suorastaan tunnen juhlaa 
sisimmässäni katsellessani talvi-iltana huurteisten koivujen 
ja lumivallien ympäröimää, iltavalaistua kirkkoa. Sanat
tomana kuuntelen, kun kauneus puhuu. Entisöitynä niin 
ulkoa kuin sisältäkin, rakas kirkkoni, kerrot viestiä ajoista, 
ammoin ohi kulkeneista, ja Jumalan huoneena tarjoat 
tuleville sukupolville viihtyisän asuinsijan, missä pysähtyä, 
hiljentyä, palvella ja olla palveltavana.

Käydessäni sisälle noista jykevistä ovista, jotka hartaan 
kiireettömästi aukenevat, samoin sulkeutuvat, tunnen tule
vani tuttuun taloon, sen hyväilevään lämpöön ja suureen 
rauhaan. Olen omaksunut tavan tulla hyvissä ajoin, sen 
kirkkoni on hyväksynyt. Omalla paikallani saan hiljentyä, 
tilittää mennyttä, kevyellä sydämellä alkaa alusta, siunauk
sin saateltuna jatkaa maista matkaani. Monenlaisin 
tuntein, monin miettein olen kirkkoni penkkiin istunut. 
Olen antanut katseeni kiertää sen eri kohteissa. Kauniit 
sointuvat värit käyvät joskus leikkiä auringon kanssa 
viivähtäen milloin saarnatuoliin tai alttaritauluun, joka saa 
kuin uutta ilmettä. Alttaritaulun aihe on Jeesus ilmestyy 
Maria Magdalenalle haudalla. Siinä Vapahtaja, käsi 
kohotettuna, aivan kuin lähestyy kirkkoväkeä, minuakin, 
sanoen: ”Minä se olen älä pelkää”.

Siinä on pöytä, johon olen polvistunut muistoaterialle, 
milloin ystävien ja omaisten kanssa, milloin yksinäni, 
seurakuntani yhteydessä. Siitä saan keventynein sydämin ja 
mielin nousta kiittämään lahjasta, joka on meidän jokaisen 
seurakuntalaisen aivan vapaasti käytettävissä. Siinä ovat 
omat nuoreni rippikoulun päätettyään kasteensa liiton uu
distaneet, itse olen sydämessäni tuntenut suurta juhlaa. 
Muistan paikan, johon polvistuin nuorten valkopukuisessa 
joukossa monta, monta vuosikymmentä sitten.

Monta kertaa olen nähnyt kastejuhlan, sen herkän hetken, 
jolloin pieni ihmistaimi nimen saaneena, taivaan kansa
laisena, saa kummien ja vanhempien vastuulla lähteä 
kasvamaan niin ruumiillisesti kuin henkisesti kohti korke
ampaa päämäärää.

Monet kerrat olen nähnyt, kun kaksi nuorta, kirkollisen 
siunauksen saaneina, ottavat ensi askeleensa yhteisellä tai
paleella. He näkevät vain toisensa, ja elämä on niin lupaa- 
vana edessäpäin. Heitäkin saan hiljaisin rukouksin mat
kaan saattaa.

Monet ovat ystäväni ja tuttavani, jotka ovat matka- 
sauvansa laskeneet ja lähteneet tuosta alttarin edestä, 
omaisten ja ystävien saattamina, kohti puiden ja pensaiden 
hallitsemaa kirkkomaata. Siellä heitä, esi-isiä ja -äitejä 
lepää suuressa rauhassa, sinne meidänkin matkamme 
kerran päättyy.

Vielä paljon muuta on, rakas kirkkoni, sinun holviesi alla, 
ja seiniesi sisällä tapahtunut. On suurta juhlaa, on pientä 
juhlaa ylistyslauluineen, kiitosvirsineen, sanaa saarnattuna, 
lukuja luettuna. Varmaan on hiljaista puhetta ja keskus
telua sekä sydämen liikahtelua sinne ja tänne, kun on 
nöyränä, vastaanottavaisena astuttu kuulijan paikalle. 
Aivan samaa olen kokenut itsekin. Kuitenkin sydän kiitosta 
tulvillaan saan palata omaan arkeeni ja viikon tuomaan 
työhön ja toimintaan.

Kirkkoon kun kellot kutsuu sunnuntaina, 
kuinka kauas kuuluu, ketä tavoittaa.
Kuitenkin niin kutsuvana kirkko 
matkamiestä aina odottaa.

Senja Puukkoniemi

♦♦♦♦***♦*♦***************************

MUISTELMA

Nyt, kun Virtain Kauppakunta on lopettanut toimintansa
Hauhuun myymälässä ja jättänyt hauhuulaiset ilman 
ostospaikkaa, tuntuu hiukan oudolta.

Olin vielä tuolloin 5—6 ikäinen, kun Heikki Maunu avasi 
ensimmäisen kaupan nykyisen Törmäjartin rakennuksessa. 
Silloin tavara ajettiin Korkeakosken asemalta hevosia 
käyttäen. Maunulle tuli muutamien vuosien kuluttua 
amerikankuume niinkuin sitä sanottiin. Hän möi liike- 
oikeutensa Aapo Kangasniemelle, joka alkoi jatkaa liikettä. 
Vuosien kuluttua hänen oli sairauden vuoksi myytävä 
kauppaoikeutensa.

Sitten alkoi Hermanni Makkonen tehdä kauppaa. Hän 
alkoikin jo vähän rohkeammin, olihan hänellä kauppias 
Lahonen takanaan, kun oli ollut hänen palveluksessaan 
Ruovedellä. Mutta sitten tuli Makkosellekin mieleen 
Ameriikan kulta ja niin hän lähti perheensä kanssa kultaa 
hakemaan ja sinne jäi niinkuin Maunukin.

Samoihin aikoihin palasi Ameriikasta kotikylään Hau- 
huulle Matti Valli. Hänellä lienee ollut kolikoita taskussa. 
Niinpä hän aloitti kaupanteon Rajalan talossa. Jonkun 
vuoden hän teki kauppaa yksin, kunnes palasi Ameriikasta 
kotiin Eino Raivio, joka oli Matin sisarenpoika. Hän alkoi 
työskennellä yhdessä enonsa kanssa. Jonkun vuoden 
kuluttua Matti Valli möi osansa Einolle. Ja niin Raivio 
rakensi oman liiketalon Hauhuun keskustaan.
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Sitten alkoi tulla kilpailu kaupasta. Visuveden Osuus
kauppa rakensi myymälän Hauhuulle. Kilpailu oli kireä. 
Raivio möi Virtain Osuuskaupalle myymälänsä. Visuveden 
Osuuskauppa puolestaan möi myymälänsä Virtain Kaup- 
pakunnalle. Ja nyt Kauppakunta on sulkenut myymä
länsä ovet Hauhuulla. Jo aikaisemmin Virtain Osuus
kauppa oli tehnyt samoin.

Artturi Raski
entinen hauhuulainen

Matti Kankaanpää

TOISET AIJAT

Vastikään luin kehotuksen: suvun valokuvakokoelmaa 
keräämään (Genos 3/1978). Tuumin heti, ettei virtolainen 
Ala-Härkösen muutoin vireästi toiminut sukuseurakaan 
taida olla vielä tähän puuhaan ryhtynyt. Se voisi olla 
edelläkävijä tässäkin asiassa. Katsoisin asialliseksi koko 
Virtain käsittävän vanhojen valokuvien kokoelman aikaan
saamisen. Nyt olisi hyvä alkaa kun — toivon mukaan jo ensi 
vuonna ilmestyvään — pitäjänhistoriaan kootaan kuvia. 
Toimittaessani nyt ilmestynyttä "Toiset äijät”- kirjaa ja 
siihen kuvia etsiessäni olen tällaisen kokoelman puutteen 
tuntenut polttavana. Kirjassa on esim. kuva Jariin herran 
isästä Juho Kaaponpojasta (s. 1794), jonka tämä maalautti 
kauppamatkallaan 1850-luvun puolivälissä. Tietääkö joku 
tätä vanhemmasta virtalaisesta olevan minkäänlaista ku
vaa? Kuvakokoelman avulla voitaisiin saada vastaus.

Haastatteluja tehdessäni olen pohtinut virtolaismurretta. 
Väitetään, ettei murretta ole, mutta väitän, että vanhan 
kansan omintakeinen puhetapa sanavalintoineen ja sanojen 
taivutuksineen täällä on ollut. Monta muutakin seikkaa 
kirjan tiimoilta on mieleeni tullut: Haastatteluja olisi 
organisoitava ja tekijät kurssitettava. Olisi löydettävä 
tietävimmät ja kertovimmat haastateltavat. Usein unoh
detaan Virroilta pois muuttaneet. Toiset äijät -kirjakaan ei 
olisi sitä mitä se on, jollei usea poismuuttaja olisi ollut asiaa 
edistämässä kirjoituksin, haastatteluin ja valokuvin. Tässä 
kaikessa olisi kaupungin kulttuuritoimelle työkenttää.

Jo nyt on haastattelu- jm. aineiston keruuta eri tahoilla 
suoritettu hyvinkin tuloksekkaasti. Esim. Tampereella 
Kansanperinteen laitoksella on 200 tuntia haastatteluja 
Virroilta. Se on paljon. Laitoksen johtajan E. Ala-Könnin 
mukaan saisi koottua montakin kirjaa. Omasta kokemuk
sestani tiedän, että jo yhden tällaisen kirjan toimittaminen 
on suuri työ ja kustantaminen riski. Toiset aijat-kirja on 
tehty ilman mitään julkista tukea tai avustusta ja ilman 
minkään virka-aseman tai auktoriteetin tukea. Uhraamal
leen ajalle ja kaikenlaisille jo usean vuoden aikana synty
neille kuluille saa korvausta vasta, jos kirja menee' 
kaupaksi. Kokeilen kiinnostaako asia muitakin kuin minua 
ja muita kirjaa kirjoittaneita, kertojia ja valokuvien 
lainaajia. Huudan virtalaisten muodostamaan metsään, että 
jos kiinnostaa, jatkoakin ehkä seuraa. Odotan tuleeko 
kaiku ja millaisena takaisin.

Ehdotan nykyajan juurettomille ja tulevaisuudenuskos
saan epävarmoille tunnuslausetta: Tieto entisiltä ajoilta 
näinä aikoina auttaa, kun tulee uuret äijät. Tähän viittaa 
kirjani otsikko Toiset äijät.

Kun on annos tietoa toisilta aijoilta voit sanoa kuten entiset poijat ja 
tytöt Tampereen markkinoilla: kun kysytään, niin sanotaan, että 
VIRROILTA OLLAAN !
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VIRRAT-KUVA- 
TEOS PÄÄSI VALIO- 
KIRJOJEN JOUK
KOON
Suomen kirjataiteen komitea suorittaa vuosittain suoma

laisten kirjojen katselmuksen, jossa huomiota kiinnitetään 
erityisesti typografiaan, ladontaan, painatukseen, sidokseen 
ja kokonaisvaikutelmaan.

Vuoden 1977 tuotannosta oli tähän kirjavalioiden kilpaan 
saatu kustantajilta yhteensä 106 teosta, jotka jakaantuivat 
seuraaviin ryhmiin: tietokirjat, kaunokirjallisuus, lasten- ja 
nuorten kirjallisuus sekä kuvateokset.

Kaikista näistä kirjoista komitea valitsi yhteensä 25 
valiokirjaa, joiden joukkoon pääsi myös Virtain Seuran 
kustantama ”Virrat”-kuvateos.

Niinkuin muistettaneen viime jouluksi ilmestyneen kirjan 
valokuvat oli ottanut Matti A. Pitkänen ja sen painatustyön 
suorittanut Yhteiskirjapaino Helsingistä. Myös muista 
pohjoismaista Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta valitaan 
vastaavasti 25 kirjaa ja tämä 100 kirjan näyttely pidetään 
kussakin pohjoismaassa. Valiokirjat osallistuvat myös 
suuriin Frankfurtin kirjamessuihin.

Valiokirjojen julkistamistilaisuus pidettiin Helsingissä 8. 
6. ja täällä saatu tunnustus vahvistaa sitä myönteistä 
vastaanottoa ja niitä kiittäviä lausuntoja, joita Virtain 
kuvateos on arvostelijoitten taholta saanut. Jo ennen joulua 
ehti Raimo Seppälä Aamulehdessä mm. toteamaan: 
Kuvateos kuntansa arvoinen. Poikkeuksellisen korkea
tasoinen kirja sekä kuvitukseltaan, että tekstiltään. Virtain 
kuvakirja on tehty kestämään.

Kameralehdessä päätoimittaja P. K. Jaskari tarkastelee 
asiaa tekijöitten saaman tehtävän kannalta: Kuvateoksen 
tekemistä havittelevan pitäisi tutustua paitsi kirjaan, myös 
sen tekemiseen liittyvään lyhyeen "pöytäkirjaan” jossa 
kerrotaan kirjan synty, tarpeet ja tavoitteet. Ne on selkeästi 
viitoitettu ja tuote sen mukainen. ... kirja taitaa olla paras 
sarjassaan. Keskisuomalaisessa Heikki Nisula päättää 
kritiikkinsä. Kaikenkaikkiaan kirja kuuluu kotiseututeos- 
ten parhaimmistoon ja säilyttää arvonsa varmasti vuosikau
sia.

Huomauttamista arvostelijoilla toki on myös ollut, mutta 
kysymys on tällöin ollut lähinnä siitä, mitä tämäntapaiseen 
kuvateokseen yleensä pitäisi ottaa tai olla ottamatta tai 
missä kuvan taiteellisuus ja asiasisältö ovat ristiriidassa.

Kun vuosikausia vireillä ollut kuvateos on nyt saatu ja sen 
teossa — kuten edeltä käy selville — hyvin onnistuttu, 
voivat virtolaiset sitä erittäin perustellusti levittää, muistoksi 
sekä antaa lahjaksi ja sen avulla jakaa tietoa koti
seudustaan.

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

Vellikello taidokkaine katoksineen Kotalasta. 
Valok. Matti A. Pitkänen.
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HERRASEN PERINNEPOHJAINEN 
MATKAILUKESKUS
Kokonaistavoite

Herrasen perinnepohjaisen matkailukeskuksen kokonais
tavoitteessa on sulautettu yhteen Virtain matkai
lun kehittäminen ja Virtain koti
seututyö, joka tässä on Virtain perinteen tallentamis
ta, elävöittämistä ja hyödyntämistä. Tavoitteena on luoda 
sellainen matkailukeskus, jolla on
— omaperäinen toiminta-ajatus,
—vaiheittaiset toteuttamismahdollisuudet ja laajat kehitys
— edellytykset,
— koko kaupunkia hyödyttävä vaikutus ja
— kaupungin omia toteuttamisvoimia kokoava vaikutus.

Matkailukeskuksen kokonaistavoitteeseen sisältyy myös
tavanomaisen vapaa-aikakeskuksen palvelusten 
monipuolisuus. Monipuolisuus tarkoittaa niin 
henkisen kuin fyysisenkin virkistymisen mahdollisuuksia 
ympäri vuoden. Erikoista on perinteisten työtoimintojen 
sovellutus virkistykseen ja kuntoiluun. Virtain keskustan ja 
matkailukeskuksen palvelusten yhteistoiminta osaltaan li
sää monipuolisuutta.

Sijainti
Perinnepohjaisen matkailukeskuksen paikaksi on valittu 

Herrasen Marttisensaari lähiympä
ristöineen:
Valintaperusteina ovat mm sijainti:
— kahden kantatien varressa
— Haapamäki—Porinradan varrella
—laajan vesistön yhteydessä
— historiallisen Herraskosken kanavan ja Herraskosken 
—varressa
—Virtain pysyvän asutuksen syntysijoilla
—historiallisen kenttälinnoituksen äärellä
— Keiturinvuoren juurella
— lähellä Virtain keskustaa.

Toiminnot
Toiminnot jakaantuvat luonteeltaan perinteisiin, nykyisiin 

ja tuleviin. Perinteisten toimintojen alueen muodostaa 
perinnekylä.

Siinä ovat mm. maatalousryhmä peltovainioineen, käsi- 
työläiskylä, kylän raitti puoteineen, pappila, kanava 
kääntösiltoineen sekä Kitusen erämuseo.

Nyky- ja tulevan ajan toimintoja ovat mm. lasten ja 
nuorten virkistyskeskus, monitoimihotelli/-motelli, muut 
virkistys- ja kulttuuritoiminnot, satama ja muut liikenteen 
edellyttämät alueet. Matkailukeskukseen sijoittuvista koko- 
naisajatukseen sopivista muista toiminnoista on useita 
aloitteita vireillä ja suunnitteilla.

Ohjelmallisuus on perinnepohjaisen matkailukeskuksen 
avainsana.

Suunnitteluvaihe
Virtain kaupunginhallituksen 18.07.1977 nimittämä p e- 

rinnekylätoimikuntaon laatinut kaksi Herra
sen perinnepohjaista matkailukeskusta koskevaa suunnitel
maa, Väliraportin 1/19.01.1978 ja Välira
portin H/19.06.1978. Ne sisältävät mm keskuksen syväl
lisen pitkäntähtäyksen toiminta-ajatuksen, sijaintiperus- 
telut, perustoimintojen kehittelyn ja niiden sijoitusmallin.

Kaupungin toimesta on suunnitelmat esitelty mm. Mat
kailun Edistämiskeskuksen, Suomen Matkailuliiton, Suo
men Kotiseutuliiton, Suomen Kotiteollisuuden Keskuslii
ton, Museoviraston, Kehitysaluerahaston, Pirkanmaan 
Maakuntaliiton, Tampereen seutukaavaliiton, Hämeen lää
ninhallituksen ym edustajille 19.06.1978 pidetyssä infor
maatiotilaisuudessa sekä erikseen käydyissä neuvotteluissa.

Selvitystyö on jatkunut perinnekylän erikoissuunnittelulla 
ja monitoimihotelli/motellin edellytysten tutkimuksena. 
Edellisessä ovat mukana "Virtain vanhat parrat” eli 
virtolaisen kehityksen ja perinteen tuntijat sekä Tampereen 
teknillisen korkeakoulun ym muodostama rakennusperin
teen asiantuntijaryhmä. Monitoimihotelli/-motellin hanket
ta selvittelee yrittäjien ja rakennussuunnittelun ym työryh
mä. Perinnekylätoimikunta hoitaa kokonaissuunnittelua 
sekä kehittämisideointia ja -aloitetoimintaa.

Toteuttamisvaihe
Herraskosken kanavan kääntösi 1- 

1 a n kunnostus oli matkailukeskuksen ensimmäinen to
teuttamistoimenpide. Virtain Seura ry:n ja TVL:n Hämeen 
piirin keskinäisellä sopimuksella kunnostettiin tämä 70 
vuotias silta palvelemaan kevyttä liikennettä. Virtain Seura 
sai taloudellista tukea mm Museovirastolta, Virtain kau
pungilta ja Keuruun pioneeripataljoonalta.
Rajalahden päärakennuksen ja Här

kösen aittain siirto talven 1978 — 1979 aikana mat
kailukeskuksen perinnekylän maataloryhmään on toinen 
toteuttamistoimenpide.
Perustavaa laatua on se järjestel

mällinen virtolaisen perinteen t a 1- 
lentamistyö, johon Virtain kansalaisopisto luento
sarjoin ja kyläkohtaisin kerääjäverkostoin pyrkii. Se työ luo 
pohjan myös Herrasen perinnepohjaisen matkailukeskuksen 
laadukkaalle toteuttamiselle.

Entä jatkossa?
Virtain Joulussa 1977 todettiin perinnekylän luomista kos

kevassa kirjoituksessa, että ”On mielenkiintoista aikanaan 
nähdä, millaisiin ratkaisuihin toimikunta (perinnekylätoi
mikunta) päätyy ja onko ajatuksen toteuttamisella reaalisia 
edellytyksiä”. Vuoden suunnittelutyön jälkeen ovat tulokset 
sen laatuiset, kuin edellä on lyhyesti kerrottu.

Herrasen perinnepohjaisen matkailukeskuksen tavoittei
den saavuttaminen edellyttää suunnittelun pe
rinpohjaisuutta, sen ja toteutuksen 
määrätietoisuutta sekä jämäkkää yh
teistoimintaa.

Tavoiteltavimpana on pidettävä sellaisen matkailullisen 
kokonaisuuden toteuttamista, joka hyödyttää mahdollisim
man monia virtolaisia kautta koko kaupunkialueen. Tämän 
onnistumista varmentaisi mm. Virtain Matkailu Oy:n 
perustaminen. Ilmeiseltä näyttää myös, että täm£ suuri 
hanke edellyttää Virtain omien toteuttamisvoimien kokoa
mista. Yhtä ilmeistä on, että se edellyttää yhteistoimintaa 
Pirkanmaan ja naapurikuntien, kuten Ähtärin kanssa.

Tarmo Saarimäki
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VIRTAIN KESKUSTAN JA HERRASEN ALUETTA 
Maanmittaushallituksen ilmakuvaus peruskartan laatimista 
varten suoritettu 24.05.1978
Julkaistu Maanmittaushallituksen luvalla.



Kartta säästää sanoja, oikaisee väärinkäsityksiä 
ja monesti se saattaa olla jopa ilo silmälle.

Kaikki ihmistoiminta tarvitsee pohjakseen maankama
raa. Jotta maankamaraa voitaisiin käyttää mahdollisimman 
edullisella tavalla hyväksi, siitä tarvitaan varsin yksityis
kohtaisia tietoja ja niihin perustuvia maankäyttösuun
nitelmia.
Tämän tarpeen järkiperäistämisen tyydyttämiseen on 

kartta korvaamaton apuneuvo. Tarvitsemme alueesta ja 
kulloisestakin tehtävästämme riippuen eri tyyppisiä karttoja 
eri mittakaavoissa.
Peruskartta

Peruskartoituksen alettua jo 1946 valtaosa karttalehdistä 
on tällä hetkellä vanhentunut etenkin asutuksen ja tiestön 
osalta. On siis kiireesti ryhdyttävä uudistamaan perus
karttaa ajantasalle, jotta suunnittelijoilla olisi luotettava 
perusta työlle.

Karttojen täydentäminen on tarkoitus suorittaa siten, että 
karttalehdet tulevat uudelleen kartoitetuiksi keskimäärin 
joka viidestoista vuosi. Eniten muuttuvat alueet vaativat 
kartoittamista joka seitsemäs vuosi, joskus sitäkin useam
min.

Pitäjänkarttaa oli ennen peruskartoitukseen siirtymistä 
ehditty valmistaa vain maan eteläosista. Taloudellisen 
kartan 1:100000 valmistuksessa päästiin pitemmälle, mutta 
sekin jäi tekemättä koko Pohjanmaan alueelta.

Venäläisten suorittama topograafinen kartoitus mittakaa
voissa 1:21000 ja 1:42000 kohdistui niinikään Etelä-Suo
meen. Suomen itsenäistyttyä alkanut topograafinen kartoi
tus suoritettiin aluksi 1:100000 ja 1:50000 mittakaavoissa, 
myöhemmin 1:20000.
Virtain alueen kartastotilanne.

Peruskartta Virtain seudulta perustuu vuoden 1954 
ilmakuvaukseen. Kartoitus (ilmakuvaselvennys) tapahtui 
vuonna 1957 sekä valmiit kartat saatiin painosta käyttöön 
vuonna 1960.

Peruskartta Virtain alueesta on vanhentunut. Niinpä 
uudistamistyö on käynnistynyt maanmittaushallituksen 
suorittaessa ilmakuvauksen 24.5.1978 (kuvauskorkeus 4750 
m) ja kuvaselvennöstä maastossa on suoritettu kesän 1978 
aikana. Uudet kärtat valmistunevat noin kahden vuoden 
kuluttua.

Kaupungin kartasto.
Virtain keskustan ensimmäiset rakennussuunnitelmaa 

varten tehdyt kartoitusmittaukset on aloittanut vuonna 
1939 maanmitt.ins. Saarnivaara mittakaavaan 1:2000.

Ensimmäisen kaavoituksen pohjakartan teki maanmitt.
ins. Esko Jalovaara vv. 1947...1949. Kartoitukset perustuvat 
maastomittauksiin.

Maanmittaushallitus on tehnyt ilmakuvaukseen perustuen 
kaavoituksen pohjakartan laajennus- ja täydennysmittauk- 
sia vv. 1959...1960 ja edelleen 1969...1970, jolloin tehtiin 
ilmakuvaukseen perustuva ja vielä voimassa oleva raken
nuskaavan pohjakartta 1:2000 keskustan ja Killinkosken 
alueista.

Kuntamuodon muutoksen johdosta tuli kaavoituksen 
muodoksi asemakaava ja uuden kartan tarve asemakaavan 
pohjaksi on ajankohtainen ja kiireinen. Mittakaavaksi 
valittiin 1:1000 ja sen koordinaatisto on sama uudistetun 
peruskartan kanssa.

Toukokuun 19 päivänä 1978 suoritettiin ilmakuvaus 920 
m korkeudesta 1:1000 kartan valmistamiseksi keskustan 
alueesta ja ensimmäisiä karttalehtiä saadaan käyttöön jo 
tämän syksyn aikana Kaavakartta Oy:n valmistamana.

Hoitamalla tämän kartan ajantasallapidon hyvin on meillä 
käyttökelpoinen kartasto vuosikymmeniksi eteenpäin.

Reino Sillanpää

Tarkka virkamies mittausteknikko Reino 
Sillanpää todella tarkkuutta vaativassa 
työssään, keskustan ilmakuvauksen selven- 
nystyössä. Kuva: Erkki Pirttiniemi
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Rakentamisesta
Rakennustoiminnan kehitys

Kerrostaloasuntoja on valmistunut noin puolet tuote
tuista asunnoista viime vuosina. Tämä on vähentänyt 
omakotirakentajien määrää, esim. omakotitalolainoja on 
haettu vähemmän kuin muissa vastaavankokoisissa kun
nissa. Rakentaminen on kuitenkin muuttumassa pientalo- 
valtaisemmaksi. Esim. parina viime vuotena on omakoti- 
lainanhakijoita ollut noin 40% enemmän kuin aikaisempina 
vuosina. Myöskin asuntotuotannon 5-vuotisohjelman mu
kaan pientalojen määrä on 60—70 noin 100 asunnon 
tuotantotavoitteesta.

Asuntotyyppien suhteeseen vaikuttaa myöskin kaupungin 
harjoittama aktiivinen tontti- ja kaavoituspolitiikka. Asun
toalueista pyritään tekemään viihtyisiä ja kunnallisteknii
kaltaan loppuunhoidettuja. Tontteja on saatavissa jatku
vasti eikä kaupungin myymien tonttien hinta ole esteenä 
rakentamiselle. Nallelan omakotitonttien loputtua on oma
kotirakentamisen painopiste ollut kaupungin omistamalla 
Penkkivuoren asuntoalueella jatkuen vielä 2—3 vuotta. 
Suunnittelun alaisena on parhaillaan Keiturin laaja asunto
alue, jonka ensimmäinen vaihe palvelee asuntotuotantoa 
10—15 vuoden ajan. Alueella on edelleen laajentamis- 
edellytykset.
Rantarakentamisesta

Virrat on varsin vesistörikas kaupunki. Rantaviivaa on yli 
1000 km. Kaupungin alueella on loma-asuntoja noin 1500 
kpl. Vaikka rantaviivan perusteella loma-asuntoja sopii

VIRTAIN KAUPUNGIN ALUEELLA VALMISTUNEET RAKENNUKSET vv. 1970—1977

vielä runsaasti, on eräillä alueilla tapahtunut rakentamista 
siinä määrin, että rakennuslain 123 a §:n nojalla alueelle 
olisi laadittava rantakaava. Sisäasiainministeriön antamien 
ohjeiden mukaan rantakilometrille saisi myöntää ilman 
kaavaa tai poikkeuslupaa korkeintaan 5 loma-asuntoa/km. 
Rakennusluvan saantiin vaikuttaa myös joissain määrin 
paikka, maanomistusolot, vesistö. Hämeen lääninhallituk
sen antamia rantakaavan tarpeellisuusmääräyksiä on 7 kpl. 
Vahvistettu on yksi rantakaava ja tekeillä on kaksi 
rantakaavaa. Rantakaavaa ja sen aiheuttamia kustannuksia 
on ehkä suotta pelätty. Usein sen antama hyöty on vaivan 
arvoinen.

Nykyisten rannan ja vesistönsuojeluperiaatteen nojalla 
rakennuslautakunta edellyttää lomarakennuksen sijoitet
tavaksi vähintään noin 20 m:n etäisyydelle rantaviivasta. 
Pieni saunarakennus voidaan sallia sijoitettavaksi lähem
mäksi rantaa noin 5—10 m maastolliset olosuhteet 
huomioonottaen. Perustuskorkeuden tulisi olla noin 1,5 m 
normaalivesipinnan yläpuolella. Pienet venevajat ja muut 
kevyet rakennelmat eivät ole rakennusluvan alaisia, mutta 
niistäkin tulisi tehdä ilmoitus. Rakennuslautakunnalla on 
valta kieltää rakennelmat jos ne eivät sovellu ympäristöön.

Atso Salminen

Kaava-alue Haja-asutusalue Yhteensä

Omakotirakenn ukset 
Rivitalot
Kerrostalot

uusia

109
24
14

laaj.

34

tilavuus

56.489
35.124

100.005

huoneis
to»
119
161
388

uusia

117
2

laaj.

123

tilavuus

68.581
2.740

huoneis
toja
144

11

uusia

226
26
14

laaj.

157

tilavuus

125.070,
37.864

100.005

263
172
388

147 34 191.618 668 119 123 71.321 155 266 157 262.939 823

Teollisuusrakennukset 7 10 54.376 3 6 47.011 13 10 101.387 3
Liike- ja asuinrak.-
julk.rakennukset 8 7 74.842 38 2 1 2.648 10 8 77.490 38
Lomarakennukset 625 20 52.119 >25 20 52.119
Muut rakennukset 34 2 16.407 139 29 90.976 173 31 107.383

49 19 145.625 41 772 50 192.754 321 69 338.379 41

Kaikki rakennukset
yhteensä 196 53 337.243 709 891 173 264.075 155 1.087 226 601.318 864

Asuntoja valmistunut vuodessa keskimäärin: kaava-alueelle 88 kpl
haja-asutusalueelle 19 kpl
yhteensä 107 kpl

Loma-asuntoja valmistunut vuodessa keskimäärin: 78 kpl

Järjesty soikeudet lakkautettiin ja raken
nuslupien myöntäminen siirtyi rakennus
lautakunnille.
Virtain järjestysoikeuden puheenjohtaja 
Eero Sipilä luovuttamassa "rakennuslupa- 
valtuuksia" rakennuslautakunnan puheen
johtaja Mikko Virtaselle. Toimeenpaneva 
virkamies rakennustarkastaja Atso Salmi
nen katsoo päältä. Kuva: Erkki Pirttiniemi
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"VIRROILLA VIRITETTYJÄ VIISUJA,,
NAUHALLE LAULANEET: Veikko Pohja ja Väinö Moisio

SÄVELMERKINTÄ: Jouko Ketola

2-,

CxA, 4 vx\

:,:Kaksipa meit’ oli laulajapoikaa 
sen Keihäsjärven takaa:,:
:,:Eikä meirän tarvitse kysellä, 
niissä tämän kylän tytöt makaa:,:

:,:Kolmenlaisten lukkojen takana 
ne tämän kylän tytöt makaa:,: 
Ensin oli lukko ja sitten oli reekel 
ja reekelin pääl’ oli haka:,:

\ 3 r?~9—----- f——Sp-----

r b f 8
T=E * e>

E
Es r 6

f-1; r j,; j
(-; 1

Ennen ne Virtain kirkonkellot 
ja ennen ne Virtain kirkonkellot 
kielen juuresta ruostuu 
ja kielen juuresta ruostuu.

Ennenkuin tälläinen hulivilipoika 
ennenkuin tälläinen hulivilipoika 
juomarityttöön suostuu 
ja juomarityttöön suostuu.

Ennenkuin tällaista hulivilipoikaa 
ennenkuin tällaista hulivilipoikaa 
kirkossa kuulutetaan
ja kirkossa kuulutetaan.

Ja valkoiset kengät minäkin laitan 
valkoiset kengät minäkin laitan 
mustilla ei saa kiinni 
ja mustilla ei saa kiinni.

Ennen ne Virtain kirkonkellot 
ennen ne Virtain kirkonkellot 
soimasta lakkautetaan 
ja soimasta lakkautetaan.

Nättiä tyttöä riiata pitää 
ja nättiä tyttöä riiata pitää 
pitää ollajlini 
ja pitää ollajlini.
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VIRTAIN MUSIIKKI
OPISTON 7:s LUKU
VUOSI MENOSSA

Miten tähän tultiin?

Taustalla olivat ensin Virtain Musiikinharrastajat r.y:n 
järjestämät kaksi kesäistä musiikkileiriä, jotka onnistuivat 
hyvin antaen toiveita kiinteämmänkin musiikinopetuksen 
mahdollisuuksista. Otettiin yhteys Etelä-Pohjanmaan Mu
siikkiopistoon Seinäjoelle, josta oli ollut opettajia leireillä. 
Tällöin sovittiin, että Virtain nuoria musiikinopiskelijoita 
kuljetetaan kerran viikossa yksi autolasti Seinäjoelle. 
Lapsille, jotka joutuivat lähtemään perjantaisin matkalle 
suoraan koulusta, tämä todettiin hyvin rasittavaksi. Niinpä 
seuraavaksi portaaksi kehiteltiin päinvastainen menettely: 
Seinäjoelta tuli kerran viikossa opettajia Virroille yksi 
autolasti. He antoivat täällä opetusta yhden iltapäivän. 
Koska opetus oli suurelta osalta Seinäjoen kaupungin 
avustuksen varassa, vaikka Virtain kuntakin avusti tätä 
toimintaa, esitti E-P Musiikkiopiston rehtori Antti Vainio 
syyskaudella 1971, että Virroille perustettaisiin oma ja itse
näinen musiikkiopisto. Jouko Ketola, joka luonnollisesti oli 
meillä tämän puuhan keskeinen henkilö koko ajan, välitti 
tästä tiedon kirjoittajalle. Asiaa pohdittiin sitten oppilaitten 
vanhempien kesken ja kunnan päättäjien kanssa. Keskus
telujen tuloksena oli, että oman musiikkiopiston perus
tamisen valmisteluihin ryhdytään.

Se alkoi vuonna 1972.
Talvella 1972 hankittiin Kankaanpäästä mallisäännöt 

musiikkiopistoa varten. Kunnanhallitukselle tehtiin huolel
lisesti suunniteltu esitys toiminnan järjestämisestä Kanna
tusyhdistyksen pohjalta ja kunnan avustamana. Vihreä valo 
vilkkui siinä määrin, että toimia voitiin jatkaa. Toukokuun 
viimeisenä päivänä oli sitten sovittu tapaamisesta Koulu
hallituksessa ylitarkastaja Pesosen kanssa. Jouko Ketola oli 
lähtenyt kiireisesti koulunsa kevätjuhlasta Helsinkiin, jossa 
häntä odotin. Mentiin tarkastaja Pesosen puheille ja 
esitettiin asia. Hän nousi seisomaan, siirtyi seinällä olevan 
Suomen kartan viereen ja totesi siitä: "Seinäjoella on, 
Kankaanpäässä on, Tampereella on ja Jyväskylässä on 
Virrat on tuossa ja siinä ei lähimailla ole musiikkiopistoa — 
kyllä se sinne sopii”. Tämä toteamus sisälsi sen, että oli 
mahdollista saada perustettavalle opistolle valtionapua. 
Ryhdyttiin perustamaan kannatusyhdistystä. Eri valtuusto
ryhmiltä pyydettiin esityksiä hallituksen jäseniksi, koska 
pidettiin tärkeänä, että opiston talouden perustuessa 
suurelta osin myös kunnan tukeen sen hallinnon tuli levätä 
"leveillä hartioilla” eli seurata valtuuston poliittista ja
kaumaa. Ratkaisu on osoittautunut hyväksi. Perustava 
kokous pidettiin elokuussa. Jouko Ketola oli kartoittanut 
paikkakunnalta löytyvät opettajavoimat ja saanut heidät 
innostumaan asiasta. Tämä onkin ollut yksi opiston toimin
nan menestyksen avainasioita, että meillä on ollut saata
vissa monipuolinen ja sivutoiminen opettajavoima, joka 
lisäksi on ollut innostunut asiasta. Päätoimisiin opettajiin ei 
ollut varaa,

Rehtori Paul von Weymam. 
Kuva: Ella Riikonen

Toiminta lähti käyntiin oppilaiden ilmoittautumisesta. 
Harrastusta oli ainakin tarpeeksi. Pientä karsintaa oli 
alusta pitäen suoritettava, koska talous ja opettajavoimat 
eivät riittäneet kaikkeen. Tulijoita olisi ollut lähemmäs sata. 
Kunnan koululaitoksen kanssa hyvässä yhteisymmärryk
sessä saatiin luokkia ja pianoja käyttöön. Lukukausimaksu 
oli aluksi sata markkaa, josta kaiken aikaa on sitten 
jouduttu kipuamaan valitettavasti ylöspäin kustannusten 
nousun myötä. Alennuksia ja vapaaoppilaspaikkoja on 
vuosittain myönnetty vakiintuneen tavan mukaan eli 10% 
oppilasmaksutuloista. Virtain kunnan osuus on samalla 
myös kohonnut alun muutamasta tuhannesta markasta 
tämänvuotiseen 40.000 markkaan. Kunnan (myöhemmin 
kauppalan ja kaupungin) päättävien elinten myötätunto 
on ollut ilahduttavasti opiston tukena.

Taisi olla jo samana syksynä, kun Ruoveden puolelta 
tiedusteltiin mahdollisuutta päästä mukaan samaan musiik
kiopistoon. Olimme siihen heti valmiit, koska katsoimme, 
että tämän laitoksen tuli ainakin jossain määrin olla myös 
alueellinen. Ruoveden kunta tuli mukaan avustamaan, 
opettajia ja toimitiloja löytyi. Kannatusyhdistyksen hallituk
seen tehtiin Ruoveden edustajille tilaa. Yhteistoiminta on 
ollut täysin kitkatonta ja reilua molemmin puolin. Tältä 
pohjalta on hyvä jatkaa.

Kehitystä, vastoinkäymisiä ja tulevaisuudenuskoa.
Oppilasmäärä vakiintui yhteensä 150 tienoille. Alkuvuodet 

veti innolla ja tunnetulla tehollaan Jouko Ketola, jolle 
vaimo Kirsti antoi hienon tukensa. Kiitos Teille, Jouko ja 
Kirsti, jos satutte tätä tekstiä lukemaan. Vastoinkäymisenä 
koimme luonnollisesti muuttonne Vaasaan, sillä sen jälkeen 
oli pari vähän hankalaa vuotta. Opetus onneksi jatkui, 
tutkintoja — jotka ovat kaiken musiikkiopistotoiminnan a 
ja o — suoritettiin, oppilasnäytteet antoivat ilahduttavia 
lupauksia. Jos on lupa mainita henkilöitä, niin kriisivaiheen 
vetivät hienosti Pirkko Mäkinen, Kirsti Perähubta ja 
Kari-Pekka Kinnunen. Paljon muita tarvittiin myös niin 
Ruovedellä kuin Virroillakin, mutta tuolle kolmikolle jäi 
keskeinen vastuu ja huoli.

Virtain kaupunginhallituksen ja -valtuuston ratkaisu 
vuoden 1978 talousarvion yhteydessä antoi mahdollisuuden 
etsiä päätoimista rehtoria opistolle. Koko talvi ja kevät siinä 
toimittiin, kunnes viimein onnistuttiin. Hakijoita ei ollut
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paljon, mutta meidän valitsijain mielestä sopivin oli Paul 
von Weymarn, jolla koulutuksensa ja kokemuksensa 
puolesta oli mitä parhaat edellytykset tehtävään. Toivo
tamme Paulille sitkeyttä ja menestystä tässä työssä. Hänellä 
on musiikki'oikeastaan koko olemuksessaan, into ja halu 
toimia nuortemme hyväksi ja monipuoliset taidot.

Tällä kertaa näyttäisi siis hyvältä. Sivutoimiset opettajat 
tukevat päätoimista edelleenkin. Lähiaikoina tulee esille 
uudelleen tämä opistotoiminnan siirtäminen kuntien hal
tuun. Käytännössähän se melkein jo sitä onkin. Ei tarvita 
kuin päätös, hallinnon järjestely ja kuntien yhteistoiminta
muodon valinta. Opisto on käsitykseni mukaan lunastanut 
paikkansa kunnan koulutoimen osana. On siis paikallaan 
vakinaistaa se ja luoda sille taloudellisesti ja hallinnollisesti 
oikeat puitteet.

Matti Maijala

VANHAA AIKAA 
MUISTELLEN

Sata ja kymmenen vuotta tuli viime kesänä kuluneeksi 
siitä suvesta, kun Kantoniemen mäellä oli paljon lastu- 
kasoja ja kaikennäköistä parrun pätkää. Silloin rakennet
tiin talon kaksikerroksinen tuparati, joka ulkomuodoltaan 
on vielä lähes ennallaan.

Tuparakennuksia mäellä oli ollut ennenkin — taitaa olla 
neljäs tämä toista sataa vuotta sitten rakennettu. Koska tila 
on perustettu vuosien 1815 — 1820 paikkeilla, savupirtti on 
kai ollut ensimmäinen. Sitä mukaa kun väki kasvoi, täytyi 
myös asuintilaa laajentaa.

On vaikea edes kuvitella sitä taakkaa, joka silloin 
Marja-emännällä ja Heikki-isännällä oli harteillaan. Var
masti aikaisin keväällä täytyi rakennustouhu aloittaa. Isän
nällä on täytynyt olla ränget liki olkapäitä: hartioilla vastuu 
että rakennustarvikkeet riittävät ja lisäksi muut kesätyöt 
huolehdittavana.

Työväkeä on tarvittu paljon, ja silloin on emännänkin 
vastuu ollut suuri. Rakennustyön lisäksi on ollut karjan
hoito ja muut askareet.

Marja-emännälle kesä lienee ollut kaksinverroin raskas 
päätellen siitä, että heinäkuun 24. päivänä syntyi taloon 
neljäs poika. Yhtä kamaria oli yritetty valmistaa etukäteen 
siihen kuntoon, että emäntä pääsisi sinne perillisensä 
kanssa. Vanha asuinrakennus oli niin lähellä uutta, että se 
oli pitänyt osittain purkaa pois tieltä. Rakennuskesänä 
syntyneestä pojasta, Iivarista, tuli aikanaan Kantoniemeen 
isäntä Heikin jälkeen.

On vaikeaa enää tajuta, millainen työmäärä tuon talon 
rakentamisessa on ollut. Kaikki oli tehtävä käsipelissä: 
hirret veistettävä, laudat sahattava ja höylättävä. Siinä on 
tarvittu pitkiäkin sahapukkeja ja höyläyslavereita, ennen
kuin laipio- ja permantolaudat sekä ikkunoiden ja ovien 
värkit oli höylätty.

Jos nykypolvelle annettaisiin samanlainen rakennus raken
nettavaksi samanlaisin keinoin — ei mitään konevoimaa 
apuna — ei taitaisi lähteä alkuun.

Lautaakin oli sahattava melkoiset määrät, koska rakennus 
vuorattiin ulkopuolelta. Omassa pajassa tehtiin kaikki 
tarvittavat naulat takomalla — näin Heikki-pappa kertoili 
lapsille meitä polvellaan köröttäessään.

Uskoa ja toivoa silloin elämiseen tarvittiin. Takanahan 
olivat juuri suuret nälkävuodet — oliko niistä viimeinen 
juuri tuo 1868. Ja silloin ei ollut sosiaaliturvaa, ei lapsilisiä, 
ei äitiysavustuksia. Oli vain se mitä itsellä oli — oli se sitten 
vähän tai paljon.

Paljon on elämä hiistä ajoista muuttunut, sen ajan ihmiset 
eivät osanneet kuvitella, millaiseksi. Mekin, joiden ikä vielä 
nuorukaisen verran sadasta vuodesta puuttuu, olemme 
nähneet niin huiman edistyksen, että on vaikea mukana 
pysyä.

Me muistamme lapsuusvuosiltamme, kuinka alkeellista oli 
esimerkiksi kyntötyö nykyiseen verrattuna. Rautavälttiä ei 
ollut ainakaan sivukylillä, oli vain puinen itsetehty, jonka 
vannas ja siipi olivat sepän tekemät.

He jotka nyt kyntävät isiemme peltoja, nauraisivat noille 
vehkeille istuessaan traktorin penkillä. Jos taas miehet 
monen polven takaa yhtäkkiä ilmestyisivät tänne katso
maan, he tyrmistyisivät kummista, joita heidän pelloillaan 
liikkuu.

Maailma on koneellistunut — uskonnossakin. Me kuu
lemme nyt omissa huoneissamme istuen — tai maaten 
jos emme jaksa istua — evankeliumin julistusta. Esi-isällä 
oli kirkkomatkaa 25—30 kilometriä — ensin 10—15 
kilometriä jalkaisin ja loput kirkkoveneellä. Siitä huolimat
ta he olivat ahkeria kirkossa kävijöitä.

Varsinkaan Iivari-isäntä ei päästänyt kirkkopolkuaan 
ruohottumaan. Lisäksi hän oli koko parhaan miehuus- 
ikänsä pyhäkoulun opettaja. Hän järjesti koulunsa vasta 
iltapäiväksi, kirkosta tulon jälkeen. Pyhäkoulussa olivat 
silloin mukana paitsi nuoriso, myös vanhempi väki. Kristil
lisyydessään sen ajan ihmiset olivat ehkä meitä vähän 
edelläkin.

Viljo Kantoniemi

Talo katselee muuta kylää mäeltään — on katsellut jo toista 
sataa vuotta.
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TARJANTEEN NUOTTAKALASTUS 
1930-40 LUVULLA
30-luvulla kun elettiin luontaistalouden aikaa, oli Mono

sen jakokunnan alueella runsaasti nuottakalastajia. 40- ja 
50-luvulla tapahtui voimakas muutos, jona aikana nuotat 
valitettavasti hävisivät monesta talosta. 70-luvulla ei ollut 
kuin yksi nuotta jakokunnan alueella. Näin ei olisi pitänyt 
tapahtua, koska on todettu nuotan olevan myöskin erittäin 
hyvän vesialueen hoitovälineen. Eräs syy tähän on maata
louden koneellistumisella ja väestön muutolla liikekeskuk
siin. Monessa talossa on vain yksi henkilö, joka pystyisi 
lähtemään nuotalle. Nuoret eivät ole kiinnostuneita. Palkat 
muissa elinkeinoissa ovat moninkertaiset. Työaikalaki, 
lomarahat ym. ovat tulleet kuvaan mukaan. Kalan hinta, 
verrattuna pyydyksen hintaan on ollut suhteeton. Korjausta 
on tapahtumassa tähän epäkohtaan. Yhteiskunnan tuki 
saattaisi olla tarpeen nuottakalastuksen herättämiseksi 
uudelleen henkiin.

Nuottakunnat 1930
1 kpl isonuotta Ylä- ja Ala-Monosen yhteinen 
1 kpl pikkunuotta Heikki Ylä-Mononen 
1 kpl pikkunuotta Akseli Taipale 
1 kpl pikkunuotta Heikki Lahti-Mononen 
1 kpl pikkunuotta Urho Ylä-Mononen 
1 kpl pikkunuotta Nikolai Salin 
1 kpl pikkunuotta Heikki Koivulahti 
1 kpl pikkunuotta Jussi Taipale 
1 kpl pikkunuotta Juho Yläjärvi 
1 kpl pikkunuotta Onni Moisio 
1 kpl pikkunuotta Manu Aitolahti 
Tl kpl ——

Muikku on ollut tärkein pyydystyksen kohde. Muikun 
pyynti aloitettiin loka-marraskuun vaihteessa. Muikku 
kutee pyhäinpäivän aikaan. Kutumuikkua nuotittiin yöllä, 
koska muikku nousi apajalle vain pimeän aikana. Nuotan 
veto pimeässä oli tarkkaa hommaa, kaikki tapahtui ns. 
käsituntumalla ja sovituilla merkeillä. Tottunut vetäjä tunsi 
sormeensa, koska harvat hapaat loppuivat ja särykset 
alkoivat. Periherra, joka oli tuohesta punotun kiidän 
keskellä merkkinä, että tiedettiin, millä kohdin perät 
tulivat. Jos oli sumua ja pilvessä, saattoi veto joskus 
epäonnistuakin ja oppipoika sai kuulla kuultimensa.
Kudun loputtua alkoi päiväveto miltei välittömästi. Kutenut 
muikku oli nälkäinen ja parvi kerääntyi syönnökseen ns. 
vääntöön.

Vääntö syntyi siten, kun tuuli puhalsi jonkun niemen tai 
vedenalaisen palsin tai karin takaa syntyi jonkinlainen 
tyhjiö, joka laittoi vesimassan pyörivään liikkeeseen.

Pieneliöt (planktonit) kerääntyivät em. pyörteeseen syö
mään ja muikut tulivat syömään näitä. Koska pieneliöt 
vaativat tarkoin määrätyn veden lämpötilan, välivedessä 
noin +4 astetta oli nuotittava aluksi matalissa apajissa. 
Veden kylmetessä siirryttiin vetämään syvempiin apajiin. 
Joulukuun puolella muikku söi usein niin syvällä, että 
pienillä rantanuotilla sitä ei enää pystynyt vetämään. 
Viimeiset apajat olivat Vannotussa Pönttö ja Kuusisessa 
Luodonpää. Siitä johtui esimerkiksi sanonta "kalat ovat jo 
menneet pönttöön.”

Nuotanvetoa Toisvedellä Hietaniemen apajalla. Perämiehet 
vetävät yläpaulaa ja soutajat auttavat alapaulasta samalla 
valmistautuen survomaan porkalla vettä, että kalat pakeni
sivat nuotan perälle.
Kuva: Pertti Tamminen.

Siihen aikaan kun nuottakuntia oli useita muodostui usein 
kilpailu hyvän kalapaikan löytämiseksi. Kalamies säläsi 
saaliinsa usein piilottamalla saaliinsa metsään, liiat 
irronneet suomukset pestiin veneestä ja kopan laidoista sen 
takia, että jos sattui paikalle toinen nuotturi voitiin kopan 
pohjasta näyttää muutamaa muikkua, niin eivät jääneet 
vartoamaan tuuriaan. Oli usein myöskin apajia, josta ei 
kalaa tullut kuin määrättyyn kellon aikaan. Esim. Luodon 
kiviapajalta tuli klo 13, Taipaleenkarin paras apaja oli kello 
14 jne. Muikkuapajaa seisotettiin heiton välissä tavallisesti 
tunti, kuorretta vedettiin aivan taukoamatta auringon 
laskusta auringon nousuun.

Kuorreen veto tapahtui keväällä n. 11 päivää jäiden 
lähdön jälkeen koivun tullessa hiirenkorvalle. Sanonta 
kuului: "Kun koivu näkkyy kotio". Tyyni ilma oli eduksi 
senkin vuoksi, että oli helppo löytää kuorrelautta. Kun souti 
sekaan, niin kuorre "pisteli”, syntyi veden pintaan pieniä 
laajenevia renkaita. Jos ensimmäisellä heitolla tuli "hatul
linen” tai potullinen kuorretta, oli se merkki, että 
lautanpää oli saatu auki. Kuorre seurasi nuottaa perävir- 
rassa apajalle, toisella heitolla, joka kiireesti suoritettiin 
saattoi tulla jo kopallinen. Kuorreen soitimessa on joskus 
ollut samalla apajalla seitsemänkin nuottakuntaa, jotka 
saivat vetovuoronsa saapumisjärjestyksessä. Silloin oli 
kaksikin nuottaa samanaikaisesti järvessä. Kun oli köydet 
saatu vedetyksi ja siirrettiin nostimelle "happaita vettään”, 
seuraava nuottakunta lähti heitolle.

Majakallio oli kuuluisa kuorreapaja. Suurin kuorresaalis, 
jonka olen nähnyt rantanuotassa oli kaksitoista neikon 
kopallista yhdessä vedossa Taipaleen nuotassa. Olipa siinä 
alle 10 cm siimahäntiä miljoonia kappaleita.

Urpo Lahti-Mononen
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Lahdenkylän Työväenyhdistyksen 70-vuotisjuhlassa vete
raanit kukitettuina.

78 Kuvat: Ella Riikonen
Kauno Vuorenpää 
Pauli Perähuhta 
Kuva: Erkki Pirttiniemi.

Urakoitsijat luovuttivat hyvissä ajoin ennen seuraavan 
lukuvuoden alkua Virtain kaupungille peruskoulun ylä
asteen ja lukion lisärakennuksen, joka sisältää etupäässä 
erikoisopetustiloja.

30-vuotias Virtain Kirkkokuoro. Edessä nykyinen johtaja, 
kanttori Paavo Viitamäki.

Killinkosken kirkon 50-vuotisjuhlan yhteydessä vihittiin 
käyttöön hautausmaan lisäalue. Vihkimisen suoritti piispa 
Sariola avustajinaan seurakunnan papit.

Järvi-Suomen tien avajaiset 5.10.1978 Vironkosken sillalla 
Kotalassa. Nauhan pätkimässä ministeri Saarto, maaherrat 
Sandelin ja Sipponen sekä TVL:n edustajia.

Arvovaltaisia vieraita kävi tutustumassa perinnepoh- 
jaisen matkailukeskuksen sijoituspaikkaan. Kuvassa: 
Suomen Kotiseutuliiton puh.joht. Olli Vuorinen ja 
museotoimenjoht. Martti Helin välipalalla 4-H:n 
kerhotilalla Herrasella.



Kanavasillan avajaisia vietettiin 10.06.1978. Sinivalkea 
nauha katkeaa kansanedustaja Matti Maijalan ja kun- 
nossapitopäällikkö Reino Huuskosen toimesta.

Virtain Päivien pääjuhlassa Hiekkarannalla vietettiin Vir
tain Vpk: n 40-vuotis — ja naisosaston 25-vuotisjuhlaa. 
Kuvassa palokuntalaiset marssimassa juhlapaikalle.

Toisveden Nuorisoseura täytti 70 vuotta.
Kuvassa juhlayleisöä.

19

Perinnepihaan tutustumassa maaherra Sandelin puolisoi- 
"Tukkipoika se lautallansa.... ” neen.
Virtain Mieskuoro tukkilaisina Herraskosken kanavalla
Virtain Päivien avajaistilaisuudessa.



Virtain peruskoulun yläasteen oppilaat esittävät toiveitaan ja keskittyvät 
lähinnä kysymyksiin: Missä asuisin? Minkä ammatin haluaisin ja millaisen 
perheen? Mistä uskon löytäväni onnen? Tässä näytteitä vastauksista, sekä 
vakavista että leikillisistä.
Tyttöjen toiveita

—Asuisin Virroilla, lähellä nykyistä kotiani. Toimisin 
myyjänä: kunpa ihmiset ostaisivat tavaransa Virroilta että 
minäkin saisin työtä. Haluaisin perheen, jossa perheen
jäsenet rakastavat toisiaan, ei riideltäisi vaan kaikesta 
sovittaisiin keskustelemalla.
—Toivon työtä, jossa saa olla eläinten ja luonnon parissa. 
Perhettä, jossa olisi kunnollinen puoliso ja muutama lapsi. 
Uskon tulevani onnelliseksi, jos mieheni ei ole rikas eikä 
köyhä vaan siltä väliltä ja jos hän on sopuisa mutta ei 
tohvelisankari.
—Ammattini kirjastonhoitaja, asuinpaikkanani Suomi. 
Haluaisin kivan perheen ja kuuluisin minulle mieleiseen 
puolueeseen, jonka piirissä toimisin. Tulisin onnelliseksi, jos 
maailmassa olisi kaikki hyvin. Ei olisi rotusortoa, olisi 
ruokaa niille joilta sitä puuttuu ja niiltä poissa jotka 
ylensyövät niin että sitten on maha kipeä.
—Tarjoilijaksi tai leipuriksi, majani rakentaisin Virroille, 
rauhallisen järven rannalle.
—Lähetyssaarnaajaksi Ambomaalle. Onnen löydän uskosta 
Jumalaan, haluan elää palvelemalla muita ihmisiä. Kuo
leman jälkeen minulle on varattu paikka taivaassa.
—Ensin opiskelen sisukkaasti ja valmistun mieleiseeni am
mattiin. Tavattuani raittiin, työteliään ja mukavan miehen 
kiikutan hänet vihille, sanoi mitä sanoi. Sitten saamme 
kolme viisasta lasta, jotka kasvatamme hyvin. Toisinkin voi 
kyllä käydä. En ehkä pääse mieleiseeni ammattiin, 
miehekseni saan juopon hulttion ja lapseni ajautuvat 
huumejengiin...
—Jos mahdollisuus sallii niin poliisiksi, vaikka olenkin 
tyttö. Sitten hyvän äijän ja pari tenavaa. Vapaa-aikana 
urheilisin.
—Pidän kotipaikkakunnastani ja haluaisin asua täällä koko 
lopun elämäni, mitä nyt vähän matkustelisin. Mutta 
pelkään, että en saa täältä työtä.
—Toivon saavani sellaisen työn josta itse pidän, vaikkeivat 
toiset sitä arvostaisikaan enkä tienaisikaan paljon. Ehkä 
hotelli- ja ravintola-ala sopisi minulle. Myös perheestäni 
haluaisin itse pitää ja elämäntoveriani rakastaa, vaikkei hän 
olisikaan muitten mieleinen. Onnen löydän rakkaudesta ja 
itseluottamuksesta.
—Lähtisin Amerikan slummeihin työntekijäksi, koska 
haluan käytännössä osoittaa, että värillisetkin ovat ihmisiä. 
Ellen näin jostain syystä voi tehdä, en kuitenkaan haluaisi 
elää itsekästä elämää vaan pyrkisin toimimaan yhteis
kunnan hyväksi.
—Sairaalaan liittyvä ammatti. Asua haluan pienessä 
omassa mökissä, ilman perhettä. Saksanpaimenkoiran 
haluan ja hevosen ja kissan. Onnea en usko löytäväni, 
paljon iloa kylläkin.
—Odotan elämältä kotia ja ymmärtäväisiä läheisiä ihmisiä. 
Odotan, että minuakin arvostettaisiin. En tahtoisi elää 
kovin vanhaksi, 65 vuodessakin olisi jo tarpeeksi.
—Luonteeni pitäisi muuttua, olen kovin äkkipikainen. 
Toivoisin elämääni rakkautta ja viisautta.
—Perheessäni saisi olla yhdestä neljään tenavaa. Ja 
tietenkin hyvä isäntä taloon, sellainen joka ei juo eikä polta 
tupakkaa eikä kovin paljon vilkuile muita naisia.
—Toivoisin ennen kaikkea rauhaa levottomalle mielelleni, 
Kyllä se toisi sitten muut elämisen tarpeet.
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Poikien toiveita
— Eläisin elämäni oikein ja kunnioittaisin myös lähim
mäisten! elämää. Olisin maanviljelijä, asuisin kotitilallani 
Virroilla ja vapaa-aikanani harrastaisin lintutiedettä. Mu
kava ja toimelias vaimo olisi mieleen itselleni, suvulle ja 
naapureille.
— Asuisin Las Vegasissa, toimisin rikosetsivänä. Olisi 
hauskaa kun saisi liikkua paljon. Onnen löytäisin golfista, 
tenniksestä ja metsästyksestä.
— Kokiksi ravintolaan, mieluiten Hämeen läänissä. Har
rastaisin jääkiekkoa, jalkapalloa ja ralliautoilua.
— Viljelisin maata, asuisin Virroilla, haluaisin kristityn 
perheen. Onnen löytäisin taivaasta.
— Haluaisin atomifyysikoksi, asuisin jollain muulla taivaan
kappaleella kaukana avaruudessa sellaisella planeetalla 
jolla on korkeampi kulttuuri. Eläisin yksin mutta kunnol
lisesti. Harrastaisin jotain missä on vähän seikkailuakin.
— Odotan elämältä sekä hyvää että pahaa. Haluaisin tulla 
konemekaanikoksi tai maanviljelijäksi ja asuisin Virroilla. 
Ihan tavallinen perhe riittäisi, mutta saisi Luoja varjella 
suupaltilta akalta ja kovin rätysiltä kakaroilta.
— Haluaisin tulla hyväksi lentopallonpelaajaksi, se on tällä 
kertaa hartain toiveeni.
— Asuisin Toisvedellä, talossa, jossa on viisi huonetta ja 
keittiö. Kodissani ei tupakoitaisi eikä juotaisi paljon 
alkoholia. Haluaisin valmistaa pilkkejä, uistimia ja kaiken
laista kalastukseen kuuluvaa.
— Perustaisin oman yrityksen, hankkisin sopuisan ja 
kauniin vaimon, vapaa-aikoinani metsästelisin ja kalas
telisin. Mieluiten eläisin Virroilla. Itsenäisen yrittäjän on 
kuitenkin varauduttava muuttamaan, jos yritys ei jostain 
syystä menesty.
— Rekkakuskiksi, se on miehen työtä. Sitten haluaisin 
rauhallisen naisen ja viisaita kakaroita.
— Asuisin Afrikassa, olisin ottanut jonkun valtion vallan 
käsiini. Perustaisin fasistipuolueen ja haaremin.
— Kunpa löytäisin työn, jossa hyvät puoleni pääsevät esiin. 
Perustettuani perheen tahtoisin pärjätä sen kanssa. Työtä 
voisin kyllä vaihtaa. Perhettä en vaihtaisi, kyllä yksi ja sama 
perhe kelpaa minulle, olen minä sen verran ympärilleni 
katsellut.
— Lääkäriksi. Perheessäni saisi olla paljon lapsia ja lem
mikkieläimiä. Harrastaisin ratsastusta ja lainelautailua.
— Asuisin siellä missä nytkin, toimisin urheilunohjaajana, 
saisin vaimon jota voin rakastaa ja pari lasta. Urheilu 
täyttäisi elämäni.
— Tekninen ala kiinnostaa. Perheessäni olisi äiti mutta ei 
lapsia.
— Rupean lukemaan lakia ja sitten tuomaroimaan ihmisten 
asioita. Mukava perhe menee siinä sivussa, sen sijaan 
riitaisan eukon häastan armotta käräjille.
— Kiinnostavia ammatteja on paljonkin. En tiedä, jaksanko 
ponnistella kun valmistuttuaan ei ehkä saa työtä. Ei ole 
suhteita eikä perittyjä pääomia. Jospa asettaisin toiveeni 
todellisuuden pohjalle. Siis: työttömyyskortistoon.
— Pitäisi vissiin opetella noita elämisen taitoja, että saisi 
työttömänäkin menemään aikansa mukavasti.
— Insinööriksi, tottakai. Kiertelisin maata isossa satellii
tissa, naimisiin en menisi. Pitkää ikää toivon ja uskon myös 
hiukan ihmisen jäädyttämiseen, sillä jäädytyslaitteita suun
nitellaan jo tällä hetkellä. Niin minutkin sitten sopivan 
ikäisenä jäädytetään ja herätetään henkiin parin sadan 
vuoden päästä. Kiinnostavaa nähdä, miten silloin eletään.
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Kauppias Olavi Hietasen muistiin merkitsemiä hevos- 
miesten pomffelilaulujen sanoja, jotka on sepittänyt mv. 
Heikki Mäkitalo Liedenpohjasta.

"Kirijava”" se teki ruman varsan 
sun pomffeli pomffeli ruman varsan, 
ja siit’ oliHerma pahoillansa 
sun pomffeli pomffeli poo.

Mutta Korven Kalle siitä hyvin tykkäs 
sun pomffeli pomffeli hyvin tykkäs, 
ja sata markkaa Hermalle lykkäs 
sun pomffeli pomffeli poo.

Hanhilampija "Pikku-Musta" 
sun pomffeli pomffeli "Pikku-Musta”, 
se pontikkareissulle onkin justaan 
sun pomffeli pomffeli poo.

Alatalon Heikki ja "Purijetuuli” 
sun pomffeli pomffeli 'Purijetuuli” 
ja'pitkälle veny se Heikin huuli 
sun pomffeli pomffeli poo.

Liedenpohjan kylän tyttöjä "Kirijavan" kyydissä. 
Kuvan omistaa Yrjö Liedenpohja.

Niemen Kalle on semmonen poika 
sun pomjfeli pomffeli semmonen poika, 
se ostaa vanhoja kompuroita 
sun pomffeli pomffeli poo.

Mäkitalon Heikki ja orihinsa "Urpo” 
sun pomjfeli pomffeli orihinsa "Urpo" 
eikä sitä vieraan tulekaan surko 
sun pomjfeli pomffeli poo.

Yrjö se hyppäsi "Helemin" rekeen 
sun pomffeli pomffeli "Helemin” rekeen, 
ja "Helemi" se alako jäläkiä tekeen 
sun pomffeli pomffeli poo.

Mäkitalon "Ilon" osti Hermanni Pakari 
sun pomffeli pomffeli Hermanni Pakari, 
ja Heikki se katu lupas ostaa sen takasi 
sun pomjfeli pomjfeli poo.

Sipilän Matti ja tammansa "Sohvi" 
sun pomffeli pomjfeli tammansa "Sohvi" 
ja Matti istu pukilla kun "Poprikoffi” 
sun pomffeli pomffeli poo.

Polvijärveltä Variksen "Peikko” 
sun pomffeli pomffeli Variksen "Peikko" 
"Peikko” oli hyvä mutta vauhti oli heikko 
sun pomjfeli pomffeli poo.
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JOULULAULU

Äsken poistui ukki.
Poika tietää: se on pukki. 

Hiljaisena lapsi huokaa: 
kohta saadaan jouluruokaa.

Pistää suuhun peukalon, 
imee, silmät suuret on. 
Kuuluu kellon kilinää: 
kissoilla on vilinää.

Sisään astuu harmaaparta, 
kysyy lumikuningatarta 
sekä. onko lapsi kiltti.
Poron selkään viedään viltti.

Ikkunasta möllöttää 
tyhmän kuun kalju pää. 
Kuusen alle kasataan, 
hosutaan ja huokaillaan.

Tommi saikin pienen nisun, 
vaikka luuli saavans' risun. 
Äidin kasvot helottaa, 
poika syö, ja pelottaa.

Kuusi pistää tanssiksi, 
pukki menee pariksi. 
Tunnelma on joutuisaa, 
kynttilät kun hulmuaa.

Kauko Aho

A,
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Toivotamme asia!

vai
^käillemme Hyvää Joulua ja Onnellista Uutti

i n t a t o
Puli. 55 553 ja 55 453

1 Vuotta

r i

Kyllikki Tapanainen 
Keskikurki
Kurjenkylä, puh.. 59502

Matti Ala-Härkönen
Härkönen Puh. 56417

Raamisahattua ja 
höylättyä puutavaraa

AUTOKORJAAMO
y&ra-4ui'.
T VIROLAINEN
34800 VIRRAT Pirkantie 20
Puh. 55708

9 hengen taksibussi

SIMO SATAMO
Puh. 934-55386

Autop. 94040-31386

TAKSI
Tauno Lahti
Killinkoski Puh. 50139

Autop. 94040-31539

zssl

VSJ
SUOMENSELÄN
SAMOMAT

k

F
Suomen suurin paikallislehti

Toivotamme asiakkaillemme

HYVÄÄ JOULUA ja
Menestyksellistä Uutta Vuotta

///HANKKIJA
Virrat
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HYVÄÄ JOULUA 
JA

ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

<̂yvää 07ouJua Ja 
(Onnellisia

OOOiia OJuolla
KODINKONEIDEN

ERIKOISLIIKE
VIRROILLA

RUOVEDELLÄ

oKonekeida1 TV-KOIIINKONE
HannuNiemi Oy

PUUTTEENTIE 15 34800 VIRRAT PUH. 934-55 007 Ruovesi puh. 2339, Virrat puh. 55914

SÄHKÖASENNUS
jorma ruohomäki

34770 KURJENKYLÄ Puh. 934-59 504

VIRTAIN VIRTAINTIE 23
HUOLTOPALVELU
SAARIMÄKI & RUOHONEN PUH. 55829

RADIO-, TV- JA KODINKONEHUOLTO

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta

MAANRAKENNUSLIIKE 
Jouko Anttila Ky

* UVITE W
LÄMPÖ- VESI- JA ILMASTOINTI 
SEKÄ JÄÄHDYTYSLAITTEET 
VIRRAT PUH. (934)55940 
SEINÄJOKI PUH. (964)121255

TEKSTIILI JA PALA OLLI
Linja-auto asema Virrat

Paikkakunnan EDULLISIN 
kankaiden ia asusteiden ostopaikka

Toivotamme Arv.Asiakkaillemme 
Hyvää Joulua ja Onnellista Uuttavuotta

Virrat puh. 934-55892

NYKYAIKAISTA VAKUUTUSPALVELUA

SUOMENSELÄN VAKUUTUSYHDISTYS
Puh. 55334
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Hyvää Joulua ia 
Onnellista Uutta Vuotta 
Naisten pukujen erikoisliike
Leninkiliike Aino Rantanen
puh. 55459

VIRTAIN APTEEKKI
puh. 55306

KILLINKOSKEN
LÄÄKEVARASTO

puh. 50035

HAUTAUSPALVELU
TAPANI PURRA 
Varpustie 4 Virrat 

Puh.55917

PARTURI KAMPAAMO

EILA HÖMMÖ
Killinkoski puh. 50077

NUORTEN ASUSTELIIKE

symppis
Virrat puh. 55524

T:mi PIR-TA
Killinkoski puh. 50066

HUSQVARNA RAKET PARTNER palvelua 

Ainoa alan erikoisliike maakunnassa

VIRTAIN MOOTTORISAHA Ky.
puh. 934-55461 
(Nurmisen konekellari)

USEIN ERIKOISTA—AINA EDULLISTA

□ TAVARATALO

34800 VIRRAT puh. 55336 ja 55301

NklMOSk
Kitusentie 4 34800 VIRRAT 

Puh.. 55010, iltaisin 55505

yhtä lähellä kuin lähin puhelin

SAMPO
Virtaintie 35,34800 VIRRAT Puh. 55886

SEKATAVARAKAUPPA KELLOSEPÄNLIIKE
SIMO YLÄ-SOINI

Toisvesi puh. 50013
VIRRAT - Puh. 934-55949

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta

RAVINTOLA TOISVESI
Puh. 55102

Baari
TEUVON-TUPA

Liedenpohja 
Puh.56130
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TOIVOTAMME 
ASIAKKAILLEMME 

HYVÄÄ JOULUA JA 
ONNELLISTA 

UUTTA VUOTTA

YHDYSPANKKI 
puhelin 55154

Ota
itsellesi
Valmetin
ansiot,
RAUHALLISTA

JOULUA ja
ONNEKASTA 
VUOTTA 1979

tekijät.

VIRTAIN PIIRI

Vedä kotiinpäin. 
Valmetilla®
1976 oli Valmet edelleen traktorimarkkinoidemme kärjessä. 
Kotimaisuus, kansainväliset tekniset ominaisuudet, hyvä 
huolto ja nopea varaosapalvelu - siinä suosioon vaikuttavat

Valmet
suurten maatilojen traktori
Valmet 411 B 73, 4-tahtinen 
suorasuihkutiisdiesel. Teho 
61 kW (83 hv SÄE). Kaksois- 
pumppuhydrauliikka. Nosto- 
voima vetovarsien päissä 
21500 N (2150 kp). Tämä malli 
edusti Suomea ja Valmetia 
Ruotsin valtion tutkimuslaitoksen 
testeissä, joissa se selvisi 
loistavasti.

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.
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METALLIELEMENTTI

AUTOTALLEJA
KIPPIOVIA JA MUITA METALLIALAN 

TUOTTEITA TILAUKSESTA TOIMITTAA

T. YLÄ-MONONEN
Siekkinen 34800 VIRRAT puh. 56319

HYVÄÄ JOULUA JA 
MENESTYKSELLISTÄ 

UUTTA VUOTTA

VIRTAIN TAPETTI 
JA VÄRI

puh.55547

VIRTAIN
KALUSTETALO

puh.55812

Aina edullisesti värejä ja 
huonekaluja

SOITA
autokaupoista
huolloista
varaosista

KÄSINEITÄ KAUPALLE 
JA TEOLLISUUDELLE

quropnro^^
Kiertotie 8 puh. 934—55 944 34800 Virrat

TUKKULIIKE
T:mi VEIKKO MÄKI

VIRRAT puh. 55629
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T:mi MUOVITYÖ
muovista mitä vain...

34740 Koro Puh. 59869

RAKENNUSLIIKE
JUNNIKKALA & 

KUMPP.
34800 VIRRAT, Virtaintie 40 A 8 

Puhelin, 934-55744

AUTOKORJAAMO 
Velj. Mäkinen
42870 KOTALA Puh. 59 919

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

VIRTAIN PUUNJALOSTUS
VELJ. VIRTANEN 

Puh.55323

Tilauksesta alan tuotteita 
Varastossamme kaikki rakennelevyt

VIRTAIN PESULA
PUROTIE 1 PUH. 55417

NYT MYÖS KEMIALLISTA PESUA
LI\V I IIMIIM4 K IMIM4

I
 JUSSI KORHONEN puh 934-55 779 

Virtaintie 31 — 34800 VIRRAT

ERKITTE OY
Virrat puh. 934/55877 

TERVEELLISIÄ PUUKENKIÄ

AJANMUKAINEN KATUKEITTIÖ 
VIRROILLA ON

TORI GRILLI
OPASTUS INFORMATION 

TURISTIKAUTENA puh. 55293

VIRTAIN PUTKITYÖ 
Kari Viitala 
Puh. 55604

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

I
V ^Vhtol^^^^l
<y| Automyynti Oy

LADA - ELITE MYYNTI Pirkantie 7 puh. 55593

VIRTAIN KENKÄ
Puh.55171

om. Eila ja Simo Sipilä

45



Tule käymään 
kallossa vakuutusasioissa 
rbhjola-yhöoden ja Suomi-Salaman 
yhteiseen konttomn.

VIRTAIN
MAANRAKENNUS

Virrat puh. 55248

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

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 PAISKI 

& KUMPP.
Virrat puh. 55251

OSTAMME KAIKENLAISTA KÄYTETTYÄ
TAVARAA

— vanhoja rahoja
— antiikkia
— jaannöseriä ym. ym.

MYYMME EDULLISESTI UUTTA SEKÄ 
KÄYTETTYÄ TAVARAA

TYÖMAAT VIRROILLA
PUH. 55197

OSTO-, JA MYYNTISHOP
Virtaintie 35 Puh. 55951
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VIRTAIN KEHRÄÄMÖ
OM. ARVO VEHNIÄ 

Puh. 55164

SEKATAVARAKAUPPA

ERKKI JOUTSENJÄRVI
Kurjenkylä puh. 59754 
Aina edullisia tarjouksia

SEKATAVARAKAUPPA

EERO LEHTOVAARA
Liedenpohja puh. 56115

HYVÄÄ JOULUA ASIAKKAILLEEN TOIVOTTAA

KANGASAHON KAUPPA
Kotala puh. 934/59941 

Aina ajankohtaista varastossa

Toivotamme asiakkaillemme
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta

PUKUPISTE
JUNTUSEN
VALOKUVAUSLIIKE
Virrat puh. 55203

K-VALINTA V. KOKKO
puh.. 55452

Tosi edulliset ostokset 
K-kaupasta 

sekä myymäläautosta
VASKIVEDEN

TALOUSKAUPPA
Vaskivesi puh. 56936

MYYMÄLÄAUTO
Eduksenne K-kaupasta

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta

VIRTAIN KIRJAKAUPPA KY. 
O&P RAISKI
Virrat puh. 55367

HARJUN SEMENTTIVALIMO
Virrat puh. 55819, kotiin 56419

Hyvää Joulua ja Onnellista-Uutta Vuotta

VIRTAIN OPTIIKKA
Nurmisen liiketalo 
Virrat puh. 55492

Hyvää Joulua ia Onnellista Uutta Vuotta 
toivottaa asiakkailleen

VIRTAIN JÄTEHUOLTO Ky
Kotikuja 8 34800 VIRRAT 

Puh.55888

f MATTILAN .f
34800 VIRRAT . 
Puh. 934/55466 1'SÄHKÖ ►

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO 
O. Manninen 
Virtaintie 33 
Puh. 55416

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta

KESTIKROUVI
Virtaintie 31 puh. 55599

Hyvää Joulua ja Onnellista uutta Vuotta
toivottaa asiakkailleen

leili»

UiUZiPiOnPÄfl
7V

Alavus 965-11441

HUONEKALU 
Ky JA

VÄRILIIKE 
Virrat 934-55260

VIRTAIN
OSUUSMEIJERI

Virrat puh. 55144
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Vietä rikkaampi joulu 
vähemmällä rahalla.

Yksilöllisiä huviloita 
pyörö-ja höylähirrestä

\ .J
CHALET Oy

PUUTALOTEHDAS

Säästöpankin Jouluhaitarista 
saat vinkit.

Ottakaa osaa myös koko perheen piirustus- 
kilpailuun - isät äidit, mummit vaarit lapset 
kaikki mukaan!
Hae Jouluhaitari ja kilpailuohjeet säästö
pankista.

34930 LIEDENPOHJA 
PUH. 56185 ja 56139 
TELEX 22-473

Tule Joulu 
Kultainen

Toivotamme asiakkaillemme 
HYVÄÄ JOULUA JA 

ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

VIRTAIN

Säästöpankki &
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V aloisaa

Lämmintä

Joulua

KOILLIS-SATAKUNNAN 
SÄHKÖ OY
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E CENTRUM
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s Tule suunnittelemaan ja kutomaan yksilöllisetp tekstiilit edullisimmin itse tehden.
«oniEoiiismsuomi Käsintehdyt joululahjat myymälästämme.
CTlO VIRTAIN KOTITEOLLISUUDEN NEU VONT A - A SEM A 

Virtaintie 37 Puh. 55817

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta

JÄRVEN KUKKA
Rantatie 7, Virrat

Puh.55390

KIITÄMME KAIKKIA ASIAKKAITAMME 
HYVÄSTÄ YHTEISTYÖSTÄ, JONKA 
TOIVOMME EDELLEEN JATKUVAN

T:mi PEUKALOINEN
KUKKIA - ASKARTELUA - KÄSITÖITÄ

Virrat puh. 55538 Varpustie 4

HYVÄÄ JOULUA JA MENESTYKSELLISTÄ 
UUTTA VUOTTA

------ — V I RTA I N----------- --------

itä*»™™
VARPUSTIE 4. PUH. 55106

Aina tuoreita kukkia—
Suoritamme sidontaa

KUKKA-LINJA
I. HAAPOJA
Virrat Liikekeskus puh. 55501

Rauhallista Joulua ja
Onnekasta Vuotta 1979

Suomenselän 
Offset Oy

Jouluajan tapahtumia Virtain seurakunnassa:
Kauneimmat joululaulut kirkossa su 17.12. klo 19.00
Jouluaaton hartaudet hautausmaalla
Jouluaaton iltakirkko kirkossa klo 17.00
Joulukirkko pääkirkossa klo 7 ja sivukirkoissa klo 10.00
Perhekirkko Tapaninpäivänä klo 10.00
Uudenvuoden vastaanotto kirkossa klo 23.00

HYVÄÄ JOULUA JA
ONNELLISTA UUTTA

VUOTTA
VIRTAIN SEURAKUNTA
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