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Valo lankee ylle yön, 
taukoo vaiva arjen työn. 
Laulu yllä paimenten 
tuopi viestin taivaisen.

Enkelkuoro jälleen soi, 
väistyy yö, saa aamunkoi. 
Syntyi lapsi pienoinen 
sydämeesi — tunnet sen.

Beetlehemiin, seimehen 
syntyi piltti pienoinen. 
Täyttymys hän oottajain, 
toivo kansain tulevain.

Ahdistettu ihminen, 
ajan yössä harhaten, 
luokseen lepoon, väsynyt, 
käyös, kauas eksynyt.

. L. Ylä-Rouvila
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★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
KA UPUNGIN TER VEHD YS

Kirjoitan tätä lokakuun alussa. Noin viikon aikana on kolmeen virtolaiseen ko
tiin saapunut surunviesti: nuori perheenisä, opiskelijatyttö ja varusmies olivat me
nehtyneet liikenneturmissa. Tulivat mieleen Kaarlo Sarkian säkeet:

"Mitä oisi, jos kasteisen aamun yö ahmais hyytävä, musta, 
mitä on pois elämä heittää, joka toivetta on, lupausta, 
mitä säihkyvä on elonkaari kohokohdassa katkaistu kesken---?
Me sen järkkyen aavistamme, Te sen tiedätte ainoastaan. "

Päättymässä olevaa vuottakin on sävyttänyt monen kodin kohdalla läheisen 
poismeno, joka aina koskettaa yhtä syvästi. Tahdomme olla kukin vointimme ja 
taitomme mukaan tukemassa ja lohduttamassa surevia. Erityisen voimakkaasti 
meitä kaikkia järkytti kohta vuoden alkuviikkoina sattunut vanhainkodin palo ja 
sen aiheuttamat uhrit. Tämä vuosi säilyy muistissamme kauan, kukaties lähtemät
tömästi.

Meidän kohdallamme elämä jatkuu. Sen on jatkuttava. Viemme ihmisyyden 
viestiä eteenpäin oman osamme kukin. Suurinittelemme ja rakennamme, toimim
me ja huolehdimme, palvelemme ja ponnistelemme. Kaikki työ on palvelemista.
Ihmisen osa on väsyä työstään. Siitä hän saa myös tyydytyksen.

Virtain kehityksessäkin viestin kuljetus on jatkunut tänä vuonna ilahduttavin 
tuloksin. Siitä meillä on monia näkyviä merkkejä. Työttömyys on huomattavasti 
helpottunut alkuvuoden synkistä luvuista. Uusia teollisuuden työpaikkoja syntyy 
tänä vuonna lähes 200 ja ensi vuonna vielä noin sata. Elämme nuoressa kaupun
gissamme ennennäkemättömän vilkasta rakennuskautta. Rakennuslupien määrässä 
saavutamme tänä vuonna ennätyksen. Kaupungin keskusta kaunistuu luoden viih
tyvyyttä. Kotimaisen energian käytössä olemme uranuurtajina päässeet sanoista 
tekoihin: hake palaa jo lämpökeskuksessa. Uranuurtaja joutuu olemaan tiennäyt
täjä muille ja kohtaa samalla tienraivaajan vastukset. Vanhainkotia rakennetaan.
On ollut suurenmoista nähdä se hartaus ja yksituumaisuus, millä tähän hankkee
seen on yhdessä tartuttu. Perinnekylä kehittyy Marttisen saarelle ja saa vähitellen 
yhä enemmän toimintaa ympärilleen. Moni virtolainen on päässyt omaan, uuteen 
tai uusittuun asuntoon viettäen nyt ensimmäisen joulunsa siinä.

Maailma ei toki tule meidänkään jäljiltämme valmiiksi. Riittää siis tehtävää, 
korjattavaa ja rakennettavaa. Niinpä esimerkiksi asunnoista on kova puute voi
makkaan kehityksen seurauksena. Sen vuoksi tarvitaan erityistoimia.

Tänäkin vuonna on tehty paljon työtä, sellaista työtä, jonka jäljet näkyvät kuin 
myös sellaista työtä, mistä eivät työn jäljet ja aikaansaannokset välittömästi näy.
On syytä lausua kaikille mitä kaunein kiitos heidän työstään ja toiminnastaan. Si
ten on taas viety viestiä yhden ajast 'ajan verran eteenpäin ja kehitetty omaa koti
seutuamme. Vuoden aikana olemme olleet paljon keskenämme erilaisessa yhteis
työssä. Samoin on yhteyksiä pidetty yllä monia kanavia pitkin kaupungin ulko
puolellekin. Kohdistamme kiitoksen myös kaikille yhteistyökumppaneillemme.

Kohta on siis joulu, hyvän tahdon juhla. Kautta muuttuvien aikojen joulun voi
ma ja viehätys on mielestäni ollut siinä, että sen sisältö ja sanoma ei muutu eikä 
murene. Me tarvitsemme ja kalpaamme sellaistakin mikä on pysyväistä ja vuosi 
vuoden jälkeen toistuu entisen kaltaisena, sillä siitä huolimatta — tai ehkä juuri 
sen vuoksi — se uudistaa meitä.

Rauhallista Joulua sekä Onnea ja Menestystä Uudelle Vuodelle.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

***********************
*********
*************
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Joulun väri ja rauha

Joululla on oma värinsä. Itselleni joulun väri on 
lämmin valkoinen. Tuo lämpö joulun väriin tulee 
lapsuudesta, meidän omasta lapsuudestamme ja lo
pulta Vapahtajamme syntymähetkestä.

Jeesuksessa — aivan erityisesti hänen syntymäs
sään — tuli Jumalan kirkkaus lämpimästi lähelle ih
mistä. Hän, Vapahtajamme on joululahjoista ainoa, 
jolla on arvoa kun meidän kerran on astuttava Juma
lan kasvojen eteen. Ilman Joulun Lapsen osallistu
mista suuri juhla kadottaa syvyytensä ja jäämme pe
räti yksin. Juuri jouluna tunnemme itsemme aivan 
erityisen rauhattomiksi. Eikö se johdukin joulun sa
noman ja juhlan vieton ristiriidasta. Yritämme par
haamme, mutta yksin, ilman Herraa, tunnemme ole- 
vamme tämän maailman vankeja, sidoksissa sen val
lankäyttäjiin ja koneistoihin.

Me todella odotamme ja kalpaamme rauhallista 
joulua, sekä ulkonaisessa, että sisäisessä mielessä. 
Tahtoisimme jotain aivan tavallista, luonnollista. 
Tahtoisimme välttää jokavuotisen erehdyksen — 
meidän varaamme rakennetun joulun. Näitä kysel- 
lessämme olemme lähellä juhlan isäntää, joka ei tä
nään ole enää vain pieni lapsi, vaan voimallinen Va
pahtaja, voimallinen toivottamaan meille kaikille 
heikoille ja erehtyville Joulun Rauhaa: 'Rauhan mi
nä jätän teille; minun rauhani — sen minä annan 
teille, En minä anna teille, niin kuin maailma antaa. 
Älköön teidän sydämenne olko murheellinen älköön
kä peljätkö. ' Joh. 14:27.
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KOTIMAANI ESPANJAN JOULU 
ON ERILAINEN

Kun runsaat neljä vuotta sitten olin ensimmäistä 
kertaa kokemassa uuden kotimaani Espanjan joulua, 
sen odotusta ja tunnelmia, tunsin olevani kuin Hal- 

tiatunturilta harhautunut poroparka. Pelästynyt ja 
eksyksissä uusien kokemusten keskellä. Liikkeessäm
me kassakoneen ääressä luiskahti laskenta vaihtora
hoja antaessa välillä suomeksi, asia jota tuskin itse 
huomasin, ennenkuin aviomiehen ymmärtäväinen 
naurunpilke silmäkulmassa sen kertoi.

Madridin vilkkaalla liikekadulla virtolaistyttö elää 
nyt jo tottuneesti espanjalaiseen tapaan, joskin juuri 
jouluntuntumassa ajatukset palaavat tavallista 
useimmin kotiin ja kotimaahan. Joulun vietto kaik
kine perinteineen lienee eräs kaikkein vaikeimmin 
uudella tavalla omaksuttavaksi opittava asia. Sitä 
lapsuuden joulua jotenkin pitää ainoana oikeana ta
pana joulunvietossa!

Joulun odottaminen virittäytyy vauhtiinsa itsenäi
syyspäivän vastaanotolla suurlähetystössä, jossa on 
osa Espanjassa asuvista suomalaisista koolla. Yh
teyttä pidetään toki muulloinkin yllä. Tyttöjen kes
ken vaihdetaan reseptejä, leivotaan supisuomalaisia 
joulutorttuja ja piparkakkuja. Yhdessä kerrataan 
koti-Suomeen lähteneiden lahjapakettien sisältöä ja 
veikataan niiden ajoissa perille ehtimistä. Jouluinen 
kotimaan kaipuu on yhteinen, joulun odotus ilmassa, 
vaikka aurinko paistaa lämpimästi. Lumesta, pyrystä 
ja pakkasesta ei ole tietoakaan.

Espanjalaisen kotini joulunvietossa aitosuomalai
nen, intiimi jouluhetki vietetään jouluaattona siestan 
jälkeen. Värikkäät kynttilät sytytetään talon joka 
puolelle. Aviomies on jo hyvissä ajoin ennen joulua 
hankkinut aidon kuusipuun (ruukussa), joka on ko
risteltu hopeapalloin. Suomi-sukulaisten lahjapaketit 
avataan. Ystävämme Liisa Narvian joulukukat tuo
vat oman tuoksunsa. Eletken kruunauksena on soitto 
kotiin. Kun langan päässä on kuullut isän ja äidin 
äänen, on joulun hyvä hetki korkeimmillaan.

Jouluaattoiltana kokoonnumme koko suku appi- 
vanhempieni luo. Tämä on perinteinen tapa, perhe
suhteet Espanjassa ovat hyvin tärkeät ja läheiset. On 
melkoista vipinää ja vilskettä, kun suvun jälkikasvu 
kirmaa ympäri taloa ja heidän vanhempansa puhu
vat kaikki elehtien yhtäaikaa ja suureen ääneen.

NACIMIENTO on espanjalaisen kodin keskeisin 
ja ainoa joulukoriste, jonka anoppini on ajoissa 
asettanut valmiiksi. Se kuvaa Beetlehemiä, miniatyy
rikokoisista ihmisistä ja eläimistä on koottu joulun 
suurta ihmettä esittävä näyte. Keskeisenä on vasta
syntynyt Jeesus-lapsi ja hänen vanhempansa, on ke
don paimenet ja idän tietäjät. Nacimiento on hyvin 
kaunis ja tunnelmallinen, se kuuluu jokaiseen espan
jalaiseen kotiin, joskin joulukuusta on ruvettu käyt
tämään sen rinnalla.

Kynttilöitä, joululiinoja tai muita joulukoristeita 
ei liioin käytetä. Varsinaiset joululahjat Espanjassa 
annetaan Reyes Macoksena — loppiaisena. Tässäkin 
suhteessa kansainvälistä käytäntöä on tullut mukaan. 
Monessa kodissa jo osa lahjoista annetaan jouluna.

Jouluaattoillan ateria on keskeinen ja kokoava. 
Pitkän pöydän ympärille meitä asettuu parikymmen
tä suvun eri-ikäistä ja -kokoista jäsentä. Appivan
hemmilleni tämä hetki on tärkeä. Kaikki rakkaat ja 
läheiset ihmiset ovat yhdessä. Tätä hetkeä varten on 
nähty paljon vaivaa. Lapset, jotka espanjalaisessa 
elämänmenossa näyttelevät aina tärkeää osaa, huo
mioidaan jouluaterialla erikoisesti. Isoäiti on varan
nut kaikkea pientä viihdykettä ja yllätyslahjaa, joka 
saa suvun pienimmätkin viihtymään paikallaan jou
lupöydässä.

Jouluillallinen on runsas ja se aloitetaan perintei
seen tapaan pähkinäsopalla, eli Sopa de Almendras. 
Seuraavaksi tarjotaan erilaisia meren antimia, tonni
kalaa, sardiineja ja myös etanoita — oikeita ruoka
halun antajia. Fiambres on seuraavana ruokalajina. 
Tämä käsittää valikoiman kinkku- ja makkaralaatu- 
ja. Logostinoja, eli katkarapuja tarjotaan kotona 
tehdyn majoneesin kera. Joulun paistina on pavo tai 
polio, eli kalkkunaa tai uunissa haudutettua kanaa. 
Jälkiruokana on tavallisesti säilöttyä ananasta, per
sikkaa tms. Makupalana Turoa, täkäläistä herkkua, 
sekä pähkinöitä, kuivattuja hedelmiä ja Polvrones- 
makeisia. Ihan viimeiseksi avataan pullo shamppan- 
jaa ja toivotetaan toisillemme: hyvää joulua!

Olisi oltava seitsemän vatsaa, että jaksaisi kaikki 
nämä herkut sulatella yhtaikaa ja varsinkin niin ilta
myöhällä, jolloin tämä illallinen nautitaan. Isovan
hemmat myhäilevät tyytyväisenä katsellessaan suurta 
perhettä ympärillään. Eleille yhteinen perhehenki on 
tärkeätä. Tätä tunnetta eletään voimakkaasti ja tun
nepitoisesti, vaikka jokaisella lapsella on jo omat 
perheensä ja oman elämänsä kuviot.

Yltäkylläisenä sitten puolenyön aikaan puemme 
väsähtäneet lapsemme lähtemään kanssamme joulu
kirkkoon. Ihmiset kulkevat kadulla iloisesti metelöi
den, tamburiineja ja helistimiä heilutellen. Misa de 
Gallio on nimeltään tämä puolenyön seremonia kir
kossa. Nimitys tulee siitä, että kukko lauloi hetkellä, 
jolloin Jeesus syntyi.

Kirkko on täynnä katolilaista kansaa. Ihmiset ru- 
pattelevat välittömään tapaansa koko seremonian 
ajan, lapset kinastelevat ja nihistelevat keskenään. 
Kirkkokuoro laulaa tuttuja joululauluja helistimien 
ja trumpettien säestämänä.

Suomalaisen kirkonmenon hartauteen ja hiljaisuu
teen kasvatettu ei hevillä löydä joulurauhaansa tästä 
menosta. Kun ensimmäisenä jouluna hämmentynee
nä ihmettelin tätä tapaa, minulle vastattiin: "Jeesus
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on syntynyt maailmaan, se on maailman suurin ja 
iloisin asia. On oltava iloinen ja iloittava." Ehkä 
opin hyväksymään uuden kotimaani tavan viettää 
joulua joskus vuosien myötä.

Espanjalaista joulua riittää loppiaiseen saakka, 
huipentuakseen Reyes Macos-odotukseen. Kolmen 
kuninkaan tulo on lasten mielestä ainakin tärkein 
osa koko joulusta. Jo viikkoja ennen he ovat voineet 
tavata mm. liikkeissä ja tavarataloissa näitä ihme- 
kuninkaita, kirjoittaa näille toivomuksiaan, kuten 
meillä kirjoitetaan Korvatunturille. Tämä joulun ja 
loppiaisen välinen aika on meille liikeihmisille paras
ta myyntiaikaa, noita "kuninkaan" lahjoja kun van
hemmat kokoavat lastensa tarpeisiin.

Loppiaisaattoiltana lapset ja aikuisetkin pistävät 
sitten hyvin kiillotetut kenkänsä parvekkeelle, asetta
vat viereen lasin shamppanjaa tai palan jotain her
kullista syötävää. Aamulla rynnätään katsomaan mi
tä kuninkaat ovat tuoneet. Jos olet ollut tottelema
ton, voit löytää kuninkaiden lahjana laatikollisen 
garponia (kivihiiltä). Tosin tämäkin on jo muunneltu 
syötäväksi kelpaavaan muotoon. Yleensä lasten lah
jat ovat samoja kuin Suomessakin, päällimmäisenä 
tietysti ne, joita on kuukausia televisiomainonnalla 
tehty tiettäväksi.

Reyes Macos-viettoon kuuluu erikoisherkkuna 
joulurinkilän — roscon syönti. Se muistuttaa paljolti 
meikäläistä juhlapullaa. Sen sisälle saatetaan piiloit- 
taa joku pikku esine. Kenen suupalaan se sattuu, sil
le se tuottaa vuoden aikana erikoista onnea. Tapa 
lienee verrannollinen meillä joulupuuroon kätketystä 
mantelista.

Viides joulu täällä uudessa kotimaassa tuskin tuo 
enää yllätyksiä, korkeintaan oman 2,5-vuotiaan esi- 
koispojan joulunodotuksen ja kokemisen myötä. 
Aattoiltana, siestan jälkeen, kun joulukynttilät täällä 
omassa kodissani syttyvät, ajatukset karkaavat kai
kesta huolimatta sinne Puutteentien lapsuudenkodin 
tunnelmiin. Jouluun, jonka rauhan ja tunnelman 
tahtoisin siirtää oman kotini perinteeksi.

Sisko-Helena Riikonen de Pardo

Madridilainen liikemies Blas Pardo on luvannut vai
molleen Sisko-Helenalle suomalaisen joulunvieton 
heti, kun Blas jr. on varttunut pysymään suksilla. Si
tä ennen on muutamat kesäkävnnit.

Pitkospuut
Minä kävelin polkua kaitaa
ja muistelin entistä aikaa.
Istuin kivelle ja mietin pientä keppiä vuollen, 
mitä lie aatelleet ihmiset, jotka ovat laittaneet 
pitkospuut suolien.

Niitä puita myöten monet ovat astelleet 
ja usein myös jalkansa kastelleet.
Oli puuton upottava suo tuossa, 
mutta myös ikuinen halla asui suossa.

On ollut mökki suon kummallakin puolta,
vaan enää ei olisi väliä, vaikka halla asuisikin suolla.
Nyt mökit on jo hävitetty
ja pellot myös on metsitetty.

On toisaalta ikävä katsella paikkoja näitä, 
missä ennen on juossut tapsia pellavapäitä.
Näin kaikki hukkaan on mennyt vanhusten työ, 
nyt mökkien paikalla lepää vain erämaan yö.

O. A. Mäkinen
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KATOAVAA VIRTAIN 
KESKUSTAA

Pieni keidas keskustassa, idyllinen punai
nen talo vanhoine puineen, pensaineen, 
pihakeinuineen ja puutarhatuoliryhmineen.
Siinä Havulinna, virallisesti Pikku-Havulin- 
na. Pihan rauhaan luontui hyvin eri-ikäisten 
naisten ryhmä, joka kauniilla laulullaan täy
densi suvi-illan idylliä.

Tällainen oli ilmapiiri postivirkailija Helmi Maria 
Gelanderin vuosina. Vanhemmat virtolaiset vielä 
muistanevat postin luukulta herttaisesti ja palvelualt- 
tiina hymyilevän ystävällisen postineidin. Henkilö
kohtainen muistikuvani on 30 vuoden takaa aivan 
selkeänä — paljon on maailma muuttunut ja me sen 
mukana. Taas vuosia myöhemmin tämä samainen 
tavallista herttaisempi ihminen kuului Virtain kylä- 
kuvaan päiväkävelijänä aina hymyllä tervehtivänä, 
myöhemmin aivan eteerisenä lähes sokeana, mutta 
kasvot syvää sielukkuutta ilmentäen. Korkea ikä ja 
näkövamma rajottivat elämänmuotoja. 1960-luvulla 
tuli tapaamisiimme mukaan Ainala-hanke ja sen me
nestyminen, joka Helmi Gelanderille näytti olevan 
sydämen asia. Muutto ei enää ollut mahdollinen Ai- 
nalaan, mutta ilahduttavaa oli, että saatoimme viet
tää vasta ovensa avanneessa Ainalassa kahvituokion 
ja saatoin kertoa talosta ja sen suunnitelmista. Se oli 
pieni vaatimaton, herttainen tuokio, jollaiset väläh- 
televät elämässämme silloin tällöin unohtumattomina 
mieleen painuen rikkaudeksemme, samoin kuin vie
raan sädehtivä persoonallisuuskin.

Havulinna
Kuva: Virtain Valokuvausliike

Helmi Gelander serkkunsa Anna Barin seurassa 
noin 50 vuotta sitten.
Kuvan om. Saara Saarelma.

Helmi Gelander oli omistanut elämänsä niin työs
sä kuin muuallakin ihmisen palveluun. Se olikin il
meisesti hänen elämänsä "suola”, johon musiikki 
taidenautintona ja aktiivisesti harjoitettuna toi oman 
rikkautensa. Näin ollen ei suinkaan ollut ihme, että 
Helmi Gelander oli testamentannut lähes koko omai
suutena Ainala-Koti Yhdistykselle, joka sitten 
hänen jälkeensä ilmeni. Testamentti oli arvokas lah
ja yhdistykselle, se oli arvokas lahja virolaisille van
hoille.

Nyt tämä idylli katoaa. Mutta näiden kahden vai
heen väliin mahtuu yhdeksän vuotta ja lähes 15 000 
asumisvuorokautta. Se on paljon se — lahjaksi saa
tuna, rikkaitakin vuosia, vanhenevan väen elämää 
iloineen ja suruineen, kesäiltojenkin iloja pihapiiris
sä. Tunnelmat vaihtelevat aina asukkaiden vaihtu
essa. Monenlaista on Havulinnan elämään mahtunut 
näiden vuosien aikana. Asuntolanhoitajana jaksoi 
myötäelää ja auttaa ystävänä koko ajan Vieno Tar
vainen. Mielestäni hän jatkoi Helmi Gelanderin hen
kistä perintöä, käytännöllisenä toisen ajan ihmisenä, 
mutta keskeinen elämän syke oli sama, vaikkakin eri 
ilmenemismuodoin.

Talo, joka on pilkottanut lähes koko vuosisatam
me Virtain keskustassa, tulee nyt häviämään. Ajan 
kuvan mukaisesti se häviää Supermarketin tieltä. 
Maisema muuttuu, ihmiset vaihtuvat, ihmisten tar
peet muuttuvat. Tässä pieni välähdys yhdestä häviä
västä menneestä ajasta. Samalla se ilmentäköön kun
nioittavaa kiitosta Helmi Maria Gelanderille arvok
kaasta testamentista.

Saara Saarelma
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ASIASSA ANKARASTI, TAPAAN NÄHDEN LEMPEÄSTI

Uuden kouluvuoden alkaessa heinä- elokuun vaihteessa, kaksi pitkään Virroilla toiminutta 
koulumiestä rehtorit Antti Narvia sekä Martti Latomäki jäivät eläkkeelle ansiokkaan päivä
työn jälkeen.

Rehtori Antti Narvia toimi yksityisen Virtain yh
teiskoulun, sittemmin kunnan omistaman lukion ja 
viimeksi kunnallisen lukion rehtorina vuodesta 1950 
lähtien. Koulu toimi tuolloin kylmässä parakkira- 
kennuksessa. Uudella rehtorilla oli edessään valtava 
työ saada opetustilat edes tyydyttävään kuntoon. 
Mutta tähän tehtävään Narvialla olikin mitä parhaat 
edellytykset. Lähes viiden sotavuoden jälkeen hän 
jatkoi opiskeluaan Turun Yliopistossa. Luonteenlaa
tunsa mukaisesti hän oli valinnut humanistiset aineet 
opiskelunsa kohteeksi. Opiskelun ohessa hän toimi 
Turun Yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen pu
heenjohtajana sekä Suomen ylioppilaskuntien liiton 
hallituksen jäsenenä. Tällöin hän mm. pani alulle 
Turussa ylioppilasasuntoloiden rakentamisen. Työs
kentely Turun maakunta-arkistossa oli edelleen 
omiaan avartamaan näkemyksiä. Toimiessaan 
Uudenkaupungin kansalaisopiston johtajana hän 
myös perehtyi aikuiskasvatukseen — asia, joka on 
tänään entistäkin ajankohtaisempi.

Rehtori Narvian aikana parakkikoulusta kehittyi 
arvostettu opinahjo, jonka sisäiseen ja ulkonaiseen 
kasvamiseen Antti-rehtorilla on ollut ratkaiseva 
osuus. Lukuisat oppilaspolvet tuntevat syvää kiitolli
suutta rehtoriaan kohtaan, joka sitkeällä työllään loi 
hyvät ulkoiset puitteet virtolaisten nuorten opiskelul
le sekä koulun sisäisesti rikkaaksi, alati uusia virik
keitä antavaksi.

Kevään viimeisenä koulupäivänä järjestetyssä tilai
suudessa rehtori Narvialle luovutettiin kotiseudun 
peruskalliosta lohkaistu järkäle, johon kiinnitettyyn 
metallilaattaan on kaiverrettu sanat: FORTITER IN 
RE, SUAVITER IN MODO (otsikossa suomennet
tuna).

Martti Latomäki toimi Virtain Keskustan kansa
laiskoulun johtajana vuodesta 1961 sekä yläasteen 
rehtorina vuodesta 1976 lähtien. Jo ennen Virroille 
tuloaan hän oli hankkinut varsin perusteelliset tiedot 
ja taidot kouluelämää varten. Valmistuttuaan agro
nomiksi Helsingin Yliopistosta hän toimi opettajana 
Vetelin yhteiskoulussa, Parikkalan maamieskoulussa, 
Vehkalahdella ja Lopella, josta siirtyi vuonna 1960 
Virroille. Itseään säästämättä välillä vaikean sairau
denkin kestettyään rehtori Latomäki luotsasi keskei
sellä paikalla virtolaista koulua siirtymävaiheen risti- 
aallokoitten yli kansa- ja kansalaiskoulusta perus
kouluun. Koskaan malttiaan menettämättä, mutta 
aina valmiina neuvottelemaan ja toisten mielipiteille 
arvoa antaen rehtori Latomäki loi yhteistyöhaluisen 
— yhteen hiileen puhaltamisen — hengen eri koulu
muotojen kesken. Jatkuva puute opetustiloista, toi
miihan edelleenkin eriasteisia kouluja samoissa ti
loissa, vaatii sovittelevaa mieltä. Tätä Latomäeltä ei 
koskaan puuttunut.

Martti Latomäen pääaineena yliopistossa oli kas
vinviljely. Opettaja on myös kylväjä, viljelijä. Paras
kaan kylvö ei onnistu, ellei kylväjä myös ole muo
kannut maaperää hyvälle kasvulle alttiiksi. Rehtori 
Latomäki ei koskaan opetustyössään tyytynyt pel
kästään tietojen jakamiseen, syvimpänä tavoitteena 
hänellä aina oli sisäisesti rikas, hyvään valmis ja lä
himmäistään ymmärtävä ihminen. Esimerkillisellä 
tavalla sotiemme kolhutkin kestäneenä ja niiden päi
vittäin muistuttaessa olemassaolostaan Martti-rehto- 
ri johti kouluaan viisaasti ja taitavasti. Niihin tun
nustuksen ja kiitoksen sanoihin, jotka viimeisenä 
koulupäivänä rehtori Latomäkeen kohdistettiin, yh
tyy koko virtolainen kouluväki.

Paavo Kyläkoski
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KATKEAVATKO PERINTEEN 
VÄYLÄT

Kehitys maatalousvoittoisesta yhteiskunnasta teol
lisuusmaaksi on meillä tapahtunut niinä vuosikym
meninä, jolloin teollisuuden kasvuvauhti on ennen 
näkemättömällä nopeudella ylittänyt kaikki vanhat 
aikayksiköt. Se vauhti on saanut maaseudun väljyy
destä ja kotiseudun turvallisesta kyläyhteisöstä taaja
mien ahtauteen siirtyneet kompastelemaan elämän 
rytmissään, ja se on ollut isku vyön alle niin henki
sessä kuin aineellisessakin mielessä niille, jotka ovat 
kyliin jääneet. Amerikkalainen tulevaisuuden tutkija 
Alwin Toffler puki aikoinaan tämän hädän seuraa- 
vaan muotoon: Yhteiskunnan järjellisyys vaatii yksi
tyisen ihmisen järkevyyttä ja tämä puolestaan riip
puu paitsi biologisista edellytyksistä myös ympäris
tön jatkuvuudesta, järjestyksestä ja säännönmukai
suudesta. Lisäämällä sokeasti muutoksen kiihtymistä 
sekä uusien asioiden ja valintojen määrää me muu
tamme ajattelemattomasti järjellisyyden edellytyksiä. 
Tuomitsemme miljoonia tulevaisuuden shokkiin... 
Toisin sanoen tulevaisuuden shokki on tauti, johon 
ihminen sairastuu, kun hän ei enää käsitä omaa ym
päristöään. Valitettavasti — Toffler ennusti oikein ja 
me voimme antaa tuolle taudille toisenkin nimen: 
juurettomuus. Jos me tähän "diagnoosiin" lisääm
me vielä esim. seuraavat toteamukset: kaiken kult
tuuritoiminnan avainsana on perinne ja että perin
teen hylkääminen suistaa minkä tahansa kulttuuri
muodon raiteiltaan, olemmekin perinnetyön perim
mäisten kysymysten äärellä.

Ongelma Virroilla on ilmennyt mm. maatalousky- 
lien omatoimisuuden ja aloitehalukkuuden herpaan
tumisena. Voisiko aktiviteetti herätä uudelleen viri
tettävän perinnetyön myötä? Voisimmeko näissä ky
lissä saada perinnetyön jatkuvaksi harrastukseksi 
mahdollisimman monille? Voisimmeko näissä kylissä 
saada ihmiset talkoovoimin kunnostamaan vanhoja 
rakennuksia tai rakennelmia ja saada niiden taloissa 
oma, perinteinen ilme paremmin esille. Voisimmeko 
saada pystyyn perinnetyön voimakeskuksen, jota yh
teisesti kehitettäisiin ja josta vaikutteet säteilisivät 
jatkuvasti eri kyliin? Eikö se takaisi ajan myrskyissä
kin perinteen jäntevän jatkuvuuden ja mahdollisuu
den hakea juuriaan sille kaupunkilaistuneelle väestön 
osalle, jolta ne ovat katkeamassa tai jo katkenneet?

Kolmisen vuotta sitten joutui Virtain Seura haes
kelemaan sijoituspaikkaa omistamalleen Rajalahden 
erämaatalolle. Näiden pohdiskelujen yhteydessä viri- 
si ajatus laajemmasta museaalisesta alueesta, johon 
tulisi muitakin rakennuksia. Asiaa edelleen kehitel- 
täessä päädyttiin lopuksi perinnepohjaisen matkailu
keskuksen ideaan, jonka keskeisenä vetovoimateki
jänä tulisi olemaan museaalinen ja toisaalta voimak
kaasti toiminnallinen perinnekylä. Suunnitteluun tuli 
vauhtia, kun kaupunki asetti erityisen perinnekylä- 
toimikunnan. Se määritteli parhaaksi alueeksi Her- 
raskosken ja kanavan tuntumassa olevan Marttisen 
saaren ympäristöineen ja asetti työryhmän, jonka 
tehtäväksi tuli tarkempi suunnittelu.

Jo 60-luvulla olivat Virtain kansalaisopistossa en
simmäiset perinnetyötä käsittelevät luennot ja vuosi
kymmenen vaihteessa pidettiin kahtena vuotena 
opintopiiriä, jonka osanottajat tallensivat eriaiheista 
muistitietoa. Vuonna 1972 käynnistyivät pelimanni- 
piirit ja perinteisen aihepiirin ja tekniikan soveltami
nen on luontevasti tapahtunut puutyön, taidetaon- 
nan ja kudonnan opintopiireissä. Perinnekyläprojekti 
oli tarpeeksi voimallinen ja se tähtää tarpeeksi pit
källe eteenpäin ollakseen kouriintuntuva kohde ja 
muodostuakseen innostavaksi motivaatioksi jatku
valle perinnetyön harrastamiselle. Tämäntapaista 
ponnahduslautaa oli myös kansalaisopiston piirissä 
odoteltu perinnetyöharrastuksen laajentamiseksi. 
Syksyllä 1977 pidettiin perinnetyöhön johdatteleva, 
vahva luentosarja, jonka keskeisinä teemoina olivat 
Tampereen museotoimenjohtajan Martti Helinin 
"Perinnepolitiikka Suomessa" ja Kansallismuseon 
johtajan Osmo Vuoriston "Ulkomuseot". Keväällä 
-78 otettiin kaikkien eläkeläisten luentopiirien ai
heeksi perinnetyö ja siitä pidettiin myös erillisiä luen
toja. Syksyllä ukset varsinaisesti avattiin; 13 kylään 
perustettiin perinnetyön opintopiirit ja talven kulues
sa pidettiin 2 — 5 tilaisuutta eri kylissä. Niissä selvi
teltiin perinnetyön merkitystä, tarkoitusta, aihepiire
jä ja työssä käytettävää tekniikkaa. Piireissä tehty 
työ kohdistui sekä perinnekylän että oman kylän hy
väksi siten, että ensimmäisessä vaiheessa tutkittiin 
perinnekylän rakentamisen kannalta ajankohtaista 
aineistoa sekä oman kylän katoamassa olevia koh
teita ja muistitiedon lähteitä. Luentojen jälkeen käy
dyissä keskusteluissa voitiin kirjata kymmenittäin 
erilaisia tutkimuskohteita ja saatiin perinnekylän 
suunnittelulle tärkeätä tietoa.

Rajalahden harjannostajaiset 
Kuva: Ella Riikonen

9



Tässä tiedon etsimisessä todettiin myös se haitalli
nen puute, joka perinnetyön tutkijaa kohtaa täällä 
maaseudulla: Ei ole käytettävissä arkistotietoja. Kir
konkirjoista toki löytyy lähinnä henkilöhistoriaa ja 
sitä kautta tietoja talojen vaiheista ja samoin yhtä ja 
toista kaupungin arkistosta, mutta se varsinainen 
perinnetieto, jota mekin tässä ja nyt juuri tarvitsi
simme ja joka jo on ehkä kerättykin, se on perinne- 
työpiirin osanottajan ulottumattomissa. Kotiseutu- 
arkiston aikaansaaminen — ainakin meidän koke
mustemme perusteella — on perinnetyön kannalta 
etulinjan asioita tässä taistelussa juurettomuuden ar
meijakuntia vastaan. Oman kylän perinnetyössä on 
oleellista sopivan säilytyspaikan saaminen. Se järjes
tyisi parhaiten yhteisen kokoontumistilan yhteyteen, 
jollainen jokaisessa toimivassa kylässä pitäisi olla. 
Tähän tähtäävä operaatio meillä oli viime keväänä 
Keihään kylässä, jossa talkoilla siivottiin ja kohen
nettiin opiston käytössä oleva entinen koulutalo ul
korakennuksineen. Keihään perinnepiiri edellyttää, 
että tämän jälkeen, vaikkapa siivousten yhteydessä,

taloista löytyvä vanha esineistö ja välineistö joka jo 
on poistettu käytöstä ja jolle ei sovinnolla tunnu ti
laa löytyvän, löytää sen entiseltä koululta.

Lopullista arviointia suoritetusta kokeilusta ei ole 
tässä mahdollista esittää, koska se jatkuu parhaillaan 
menossa olevana työkautena. Liioittelematta voidaan 
kuitenkin todeta, että hyvään alkuun on päästy ja 
sitä voi perustella ainakin seuraavin toteamuksin:
—asetettu osanottajatavoite ylitettiin 100 prosentil

la; opintopiirien tilaisuuksissa oli yhteensä 208 viro
laista,
— luentojen jälkeen seuranneissa keskusteluissa 

saatiin runsaasti tutkimuksen kannalta arvokasta tie
toa, joka auttaa tulevan toiminnan suunnittelussa.
— Kaikissa tilaisuuksissa olivat osanottajat täysin 

yksimielisiä asian tärkeydestä.
Perinnetyökentän jakoa ajatellen on opiston teh

tävänä ja sille luontevasti sopivana työn ideologian 
selvittäminen sekä työhön liittyvien tietojen ja taito
jen jakaminen. Käytännön työn järjestelyissä tulee 
Virtain Seuralla olemaan tärkeä osa ja kunnallisella

Vuoden 1977 syksyllä päättyi 
valtakunnallinen rakennusperin- 
nekilpailu. Tässä menestyi hyvin 
myös virtolaissyntyinen Pentti 
Tanhua piirroksillaan, jotka ku
vaavat Makkarajoen varrella 
olevaa rakennusryhmää sellaise
na kuin se oli hänen nuoruudes
saan vuonna 1945, ja siinä myö
hemmin tapahtuneita muutok
sia. Aiheesta painatti Museovi
rasto 1978 arvokkaan julisteen.
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puolella sen yhteistyökumppani on johdonmukaises
ti kulttuurilautakunta. Yhteistyö tapahtuu tällä het
kellä perinnetyötoimikunnassa, jossa seuralla, kult
tuurilautakunnalla ja opistolla on edustajansa. Koti- 
seutuarkiston luontevin sijoituspaikka on tulevaisuu
dessa tietenkin kaupungin kirjasto.

Tulevan toiminnan suunnittelussa tärkein kysymys 
on nuorison mukaan saaminen. Yhdessä perinneky- 
läyksikössä on jo päästy lupaavaan alkuun, kun 
Virtain 4H-kerho on kahtena kesänä pitänyt yllä mo

nipuolista toimintaa perinnekylän alueella olevalla 
kaupungin tilalla. Kun nyt kouluissakin haeskellaan 
keinoja massaviihteen vastapainoksi, tapahtuu mie
lestäni virhe, ellei perinnetyötä sovellutuksineen ote
ta huomioon, sillä se tarjoaa mielenkiintoisen, nuor
ten tasapainoista henkistä kasvua tukevan ja koko 
inhimillisen elämän toiminnot kattavan laajan aihe
piirin.

Pertti Tamminen

Makkarooja nykyään
■ ' Sauna

Riihi Purettu 50-luvulla
purettu 50-luvulla. • -yS. O* osittain hirttä 
osittain hirttä ->< x-.pjyrrgjJ.pärekaUo 

. X'V..

Uusi !aiko cs<

Karjarakennus 
3 rehuvaia 

osittain hirttä 
parekatto

Asuinrakennus 
nykyisin kylmillään ‘ . 

■ maalaamatonta hirttä - 
. pärekatto

Uusi asuinrakennus 
'rakennettu 50-luvulla

'ä ' .

■ Aitta
purettu 60-luvulla 

, maalaamatonta hirttä 
vuorattu pystylaudoituksella 

. parekatto
Ä kaksi kiviparia 

lähes ennallaan 
maalaamatonta hirttä 

k-«-.ziAL pärekatto '

S -1
Paja

.. ’ purettu 60-luvulla
,, v.-j» maalaamatonta lautaa

.-Pärekatto

in , Uusi Paia lähes samalla paikalla 
'. -y v '-t v-jJ rakennettu 60-luvulla
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VIRRAT — SINERTÄVÄIN SELKÄIN SEUTU

Matkailualan aatteellista yhdistystoimintaa on Vir
roilla harrastettu kolmisenkymmentä vuotta. Vaik
kakin Virrat on tunnettu matkailukohteena siitä 
saakka, kun matkailusta vapaa-ajan harrasteena on 
puhuttu. Järvistä rikas, kumpuileva maasto, Runoi- 
lijantien pääteasema, kaunis Herraskosken kanava, 
ihmisläheinen vieraanvarainen väestö jne. ovat olleet 
se vetovoima, joka on saanut taiteilijan tarttumaan 
siveltimeen, runoilijan herkistymään parhaimpaansa, 
kiireisen turistin pysähtymään, hiljentymään, palaa
maan uudelleen. Oman lukunsa ansaitsisivat Torise- 
van rotkojärvet. Varttuneemmat virtolaiset muista
vat tait. Sandbergin, joka omaperäisessä ateljeessaan 
Pilvilinnassa, työnsä ohella palveli matkailijoita, 
harj oittamalla kahvilatoimintaa.

Ankean sota-ajan jälkeen, jolloin moni aate jär
jestäytyi, nähtiin tarpeelliseksi perustaa yhdyselin 
matkailun kehittämiseksi. Näin syntyi Etelä-Pohjan
maan Matkailuyhdistyksen Virtain, Ähtärin ja Ala
vuden piiriosasto. Sen puheenjohtajana toimi Sauli 
Perälä ja sihteerinä Saara Saarelma.

Alusta alkaen oli osaston toiminta erittäin voima
peräistä saaden lopulta lähes matkatoimistoluonteen. 
Luotiin hyvät suhteet Suomen matkailujärjestöihin. 
Harrastettiin laajaa kirjeenvaihtoa myös ulkomaihin. 
Luotiin pohjaa maatila- ja rantamökkimatkailulle. 
Esim. 50-luvun alkupuolella oli näitä kohteita eri 
puolella pitäjää 40, joissa lomaili koti- ja ulkomaa
laisia, pääosin saksalaisia. Laivarannassa oli opas- 
tuskoppi, josta käsin ohjattiin matkailijoita laivan 
tulo- ja lähtöaikoina, sekä järjestettiin opastettuja 
retkiä.

60-luvun alkupuolella havaittiin, että matkailuvir
rat tulevat etupäässä etelästä. Kuuluttiin Tampereen 
talousalueeseen ja muutoinkin oli hallinnollinen pai
nopiste siirtynyt Tampereen suuntaan. Perustettiin 
1966 oma paikallisyhdistys: Virtain seudun Matkai
luyhdistys r.y. Yhteistoiminta Pirkanmaan Matkailu- 
yhdistyksen kanssa lisääntyi. Opastustoiminta keski
tettiin perustetun museo-kahvion yhteyteen, josta 
käsin hoidettiin vesitornin näköala-tasanteen valvon
ta. Metsähallitukselta vuokrattiin Herraskosken lei
rintä- ja mökkialue, tarkoituksena säilyttää alue 
matkailukohteena. Nyttemmin onkin mahdollisuudet 
luovuttaa alue rakenteilla olevan perinnepohjaisen 
matkailukeskuksen käyttöön. Myöhemmin sai yhdis
tys jaoston: Virtain vaeltajat. Jaoston toimesta hoi
detaan käytännön retki- ja vaellustoiminta. Osasto 
on hoitanut myös usean vuoden Kitusen karhunpo- 
lun merkitsemisen raivauksineen.

Koko olemassaolonsa ajan on yhdistys tehnyt lu
kuisia alotteita kunnan päätöksentekijöille. Yhteis
työ onkin ollut tuloksellista. Mainittakoon matkailu
lautakunnan kanssa keväisin järjestetyt informaatio
tilaisuudet ja lukuisat matkailuillat. Viime vuonna 
pidettiin kansalaisopistossa opaskurssit, joista sai 10 
henkilöä opaspätevyyden. Merkittävää on, että mu
kana oli myös kielitaitoisia nuoria. Kurssin ansiosta

syntyi Virtain opaskerho, jonka tehtäviin kuuluu ny
kyisin järjestetyt kiertoajelut. Viimeaikaisista toimin
noista mm. voitaneen mainita kilpailu yleisölle. Tar
koituksena oli etsiä lyhyt ja naseva iskulause, joka 
myös markkinoisi. Hyvien ehdotusten joukosta pal
kittiin Anna-Liisa Saarijärven ehdotus: Viihdy Vir
roilla — rauhoitu rannoillamme. Aika näyttää, lyökö 
se laudalta vakiintuneen otsikossa mainitun.

Virtain seudun matkailuyhdistys on aatteellinen 
järjestö, jonka tehtävänä on edistää matkailua paik
kakunnalla. Sen kantavina voimina ovat toimineet 
Saara Saarelma, Sauli Perälä, Unto Peltomäki, Impi 
Kalliala ja Arvo Huikkala. Nykyisenä puheenjohta
jana toimii T. Ahola. Ilahduttavaa on, että nuorten
kin keskuudessa on virinnyt kiinnostus toimintaam
me kohtaan. Liittymällä yhdistykseemme, voit pa
remmin vaikuttaa Virtain matkailuolojen kehittämi
seen. Käytännössä voi asian hoitaa helposti ottamal
la yhteyden Arvo Huikkalaan. Mielenkiintoista ja 
antoisaa toimintaa riittää tälläkin saralla. Lujempaa 
keskittäytymistä kaivataan matkailijoita palvelevien 
kesken. Joskin jokainen virtolainen voi edistää mat
kailua kohtelemalla vierasta sillä luonnollisella ystä
vällisyydellä, jota itse kaipaa joutuessaan vieraaseen 
ympäristöön. Mitä suopeampi asenne matkailulle 
saadaan, sitä paremmin se takaa taloudellistakin 
hyötyä, joka koituu välillisesti kaikkien virtolaisten 
hyödyksi.

Virroilla tehdyn matkailutyön arvo on huomioitu 
valtakunnallisesti. Suomen Matkailuliiton hopeiset 
ansiomerkit annettiin Saara Saarelmalle ja Unto Pel
tomäelle. Kuvassa vas. merkkien ojentajana Pirkan
maan Matkailuyhdistyksen toiminnanjohtaja Timo 
Tulosmaa.

Kuva: Kustaa Kivistö
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Ihmisen luonnollisimpiin ajanvietteisiin liittyy 
matkailu. Nykyisin siihen on melkein jokaisella mah
dollisuudet. Haluamme liikkua, nähdä ja kokea uut
ta. Vapaa-ajan lisäännyttyä, tie- ja kulkuneuvojen 
kehittyessä, on matkailusta tullut yksi elinkeinohaa
ra, jossa liikkuu paljon pääomia. Paikkakuntien kes
ken on syntynyt suoranaista kilpailua mitä erilaisin 
houkutuksin. Vaikka "suuret rahavirrat" päätetään

kin kaupungin elimissä, toivomme että yhdistyksem
me voisi toimia yhdyssiteenä kaikkien matkailua 
edistävien järjestöjen ja yksityisten välillä. Yhteistoi
minta matkailussa antaa arvokasta tietoa niin, että 
Virrat matkailupitäjänä säilyttää asemansa, mihin 
sillä luontaisten edellytystensä ansiosta on kaikki 
mahdollisuudet

Toivo Ahola

Lomamatkoja tehtiin ennenkin. Valto Oksaselta Soininkylässä eivät konstit loppuneet. 
Hän pakkasi perheensä moottoripyörän sivuvaunuun ja matkasi Pohjanmaalle sukuloi- 
maan. Matkalla piti poikien toki kääntää lippalakin lippa niskaan, ettei ilmavirta olisi 
vienyt lakkeja mennessään. Vesisateen yllättäessä pysähdyttiin ja mentiin milloin latoon, 
milloin kievariin sadetta pitämään. Tässä Rudge 350 kuormineen vuonna 1927.
Kuva: Viljo Ylä-Soini.

Kaupunginvaltuuston päätöksiä
27.1.1979

— Valtuusto valitsi yksimielisesti puheenjohtajak
seen vuodeksi 1979 Matti Maijalan (kesk), I varapu
heenjohtajaksi Hannu Oksan (sdp) ja II varapuheen
johtajaksi Eino Syrjän (skyp).

— Kaupunginhallitukseen valittiin vuosiksi 
1979 — 1980 puheenjohtajaksi Olli Joutsenjärvi 
(kesk), varapuheenjohtajaksi Kauno Vuorenpää 
(sdp) sekä muiksi jäseniksi Esko Haapamäki (kesk), 
Reino Julku (kesk), Onni Holttinen (kesk), Erkki S. 
Koskinen (kok), Eino Nurmi (kok), Eino Paukkila 
(skdl), Pauli Salin (skdl) ja Pauli Tomunen (sdp).

— Valtuusto kävi kokoustauon aikana muuraa
massa Herraseen sijoitettavaksi suunnitellun Perin- 
nekylän peruskiven.

— Rovaniemellä elokuussa pidetyille Suomen 
Kaupunkiliiton Kaupunkipäiville valittiin kaupungin 
edustajiksi Matti Maijala ja Jenny Kivelä sekä yli
määräisiksi edustajiksi Olli Joutsenjärvi ja Eero Kes- 
ki-Lusa.

— Kaupunginhallitukselle annettiin valtuudet uu
den 80-paikkaisen vanhainkodin alustavien suunni
telmien laatimiseen. Suunnittelijaksi valittiin Raken
nussuunnittelutoimisto Pentti Mäkinen & Co.
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24.3.1979
— Valtuusto päätti korottaa kaupungin alueelta 

tehtävästä kaivostoimintaan johtavasta malmilöydök- 
sestä kaupungin varoista löytäjälle maksettavan 
palkkion 10 000 markasta 50 000 markkaan.

— Valtuusto hyväksyi uuden vanhainkodin perus
tamissuunnitelman. Tämän suunnitelman mukaan 
vanhainkodista tulee 70-paikkainen.

21.4.1979
— Valtuusto hyväksyi Keiturin alueelle sijoittuvan 

Pappilanrinteen asemakaavan ja päätti esittää sen 
Hämeen lääninhallituksen vahvistettavaksi. Pappi- 
lanrinne, johon tulee noin 50 rivitalo- ja 20 omakoti- 
asuntoa, on Keituriin suunnitellun asuntoalueen en
simmäinen vaihe.

14.5.1979
— Valtuuston i varapuheenjohtajalle Hannu Ok

salle myönnettiin ero kaupungin luottamustehtävistä 
hänen siirtyessään Keuruulle. Valtuuston uudeksi I 
varapuheenjohtajaksi valittiin Jenny Kivelä (sdp).

— Pappilanrinteen asuntoalueen omakotitonttien 
neliömetrihinnaksi vahvistettiin 7 markkaa ja rivita
lotonttien neliömetrihinnaksi 12 markkaa.

— Valtuusto päätti perustaa sosiaalitoimistoon so
siaalisihteerin viran 1.9.1979 lukien. Tämän päätök
sen perusteella on sosiaalilautakunta 27.7.1979 valin
nut virkaan 24 hakijasta Marjatta Aittolahden Val
keakoskelta.

16.6.1979
— Valtuusto hyväksyi kaupungin terveyskeskuk

sen toimintasuunnitelman vuosille 1980 — 84.
— Valtuusto hyväksyi Rakennussuunnittelutoi

misto Pentti Mäkinen & Co:n laatimat uuden van
hainkodin luonnospiirustukset.

— Hyväksyttiin lasten päivähoitosuunnitelma vuo
sille 1980 — 84.

— Hyväksyttiin useita uusien teollisuustilojen ra
kentamista koskevia sopimuksia.

— Valtuusto myönsi Virtain Musiikkiopistolle 
18 000 markan lisäavustuksen.

8.9.1979
— Kaupungin terveyskeskuksen viidennen lääkä

rin virkaan valittiin lääketieteen lisensiaatti Martti 
Mäkilaurila Tampereelta.

— Terveyskeskuksen talouspäällikön virkaan va
littiin talouspäällikkö Heimo Kärkkäinen Hammas- 
lahdelta. Virka oli julistettu haettavaksi sen jälkeen, 
kun Korkein hallinto-oikeus oli kumonnut valtuus
ton vuonna 1977 toimittaman virkavaalin.

— Kaupungin elinkeinoasiamiehen virkaan valit
tiin elinkeinoasiamies-suunnittelusihteeri Jari Lahti
nen Miehikkälästä. Viran edellinen haltija Mikko 
Strömmer oli siirtynyt paikkakunnalle perustetun 
yrityksen palvelukseen.

— Valtuusto hyväksyi kaupungineläinlääkäreiden 
ohjesäännön ja päätti esittää sen maa- ja metsäta
lousministeriön vahvistettavaksi. Ministeriö oli tou
kokuussa tehnyt myönteisen päätöksen toisesta kau
pungineläinlääkärin virasta.

— Vuoden 1978 kunnalliskertomus ja tilinpäätös 
hyväksyttiin ja myönnettiin tilivelvollisille vastuuva
paus vuodelta 1978.

— Päätettiin ostaa Virtain Kauppakunnalta Vir- 
taintien ja Nallentien kulmauksessa sijaitseva Help- 
polan kiinteistö rakennuksineen ja kunnostaa kau
passa tulleesta asuinrakennuksesta opiskelija-asunto
la.

— Valtuustolle esiteltiin sisäliikuntatilojen (urhei
lu- ja uimahallin) alustavat luonnokset ja tilojen si
joittuminen päätetylle alueelle.

3.10.1979
— Valtuusto hyväksyi ostettavaksi kaupungille 

Lielahden Teollisuuskiinteistö Oy:ltä Killinkosken 
kaava-alueelta noin 5 ha pääasiassa tontti-, tie- ja 
puistoalueita.

— Päätettiin tarkistaa rakennustyön valvonnasta 
perittäviä maksuja.

— Hyväksyttiin vuoden 1979 lisätalousarvio, jon
ka merkittävimmät menoerät kohdistuivat kiinteistö
jen ostoihin, lukuisten teollisuustilojen rakentami
seen sekä vielä syksyn aikana aloitettavan uuden 
vanhainkodin rakentamiseen.

— Valtuusto päätti, että kaupunki ryhtyy välittö
mästi rakentamaan Nallelaan 15 huoneistoa käsittä
vää asuntolainoitettua vuokrarivitalohanketta.

Edellä selostetut kaupunginvaltuuston päätökset 
ovat poimintoja valtuuston pöytäkirjoihin kuluvan 
vuoden lokakuun loppuun mennessä merkityistä 
noin 190 pykälästä. Vuoden loppuun mennessä val
tuuston on vielä päätettävä mm. vuoden 1980 ennak- 
koveroäyrin hinnasta ja vuoden 1980 talousarviosta.

Vuosi 1979 on kaupungissa ollut erittäin voimak
kaan rakentamisen aikaa. Rakennustoiminta on eri
tyisesti kohdistunut teollisuus- ja muihin tuotannolli
siin tiloihin, mikä jo sinällään on osoitus kaupungin 
elinkeinoelämän elpymisestä. Tällä on ollut merkit
tävä vaikutuksensa kaupungin työllisyystilanteeseen. 
Osoituksena myönteisestä työllisyyskehityksestä voi
daan esimerkiksi mainita, että kun työttömyysaste 
vuoden 1978 syyskuussa oli noin 10 %, oli se kulu
van vuoden syyskuussa enää vajaat 5,5 %.

Kaupungin väkiluku tulee todennäköisesti osoitta
maan kuluvana vuonna lievää kasvua, mikä on sikäli 
merkittävä asia, että kaupungin väliluvun kasvua on 
viimeksi tapahtunut 25 vuotta sitten.

Tällainen voimakas ja nopea suotuisa kehitys ai
heuttaa luonnollisesti myös "kasvukipuja", joista 
ehkä merkittävin on kaupungin ja varsinkin keskus
tan vaikea asuntotilanne. Kaupungin viranomaiset 
pyrkivätkin nyt voimakkaasti lisäämään ponnistuk- 
siaan asuntopulan poistamiseksi.

Tuomo Sirnelä
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NIITÄ NÄITÄ KILLINKOSKEN MENNEISYYDESTÄ

Killinkosken Työväenyhdistys noin v. 1914. 
Kuvan omistaa Martti Kivelä.

Sattui tässä silmiin lehtileike suunnilleen 70 vuo
den takaa. Näin kirjoittaa silloinen Ilkka-lehti: 
"Paljon juopuneita näkyi taas hoipertelevan Wirtain 
Killinkoskella. Näyttää siltä ikäänkuin juoppous ym. 
pahe olisi paikkakunnalla lisääntymässä — lieneekö 
kieltolain waatimusta wai muutoinko ajan merkki. 
Säätänee kuitenkin mainita, että mainitunlainen wä- 
ki ei ole maahengen riivvaamaa."

Viimeisessä lauseessa tuntuu kovin selvä jako vuo
hiin ja lampaisiin, ja vähän farisealaisuuttakin. 
Vaikka nykyajan näkökulmasta tuon tölväisyn kyllä 
hyvin ymmärtää. Pienen paikkakunnan ilme oli py
syvästi ja perusteellisesti muuttunut, kun teollisuus 
ja sen mukana palkkatyöväki otti jalansijansa maa
laiskylässä. Sopeutuminen asiantilaan tuotti vaikeuk
sia puolin ja toisin.

Myös tuonaikaisen työväenyhdistyksen pöytäkir
joissa pahoitellaan, että iltamissa on alkanut esiintyä 
kortinpelaajia, juopuneena räyhääjiä ja viinan myy
jiä. Mutta samalla todetaan, että räyhääjät ovat 
muualta paikkakunnalle rakennus- ym. töihin tullei
ta, eivät killinkoskelaisia. Eivät toki!

Teollisuuden ja palkkatyöväen myötä tuli "solisa- 
liratti", perustettiin Toisveden työväenyhdistys (Kil
linkosken työväenyhdistyksen aikaisempi nimi), ja 
virkeä seuratoiminta virisi. Ihminenhän haluaa tietää 
mitä hänen ympäristössään tapahtuu ja haluaa vai
kuttaa oleviin oloihin, enimmäkseen tietysti rakenta
vasti ja myönteisesti.

Työväenyhdistyksen alaisuuteen oli v. 1907 perus
tettu keskusteluseura, jonka tarkoituksena oli mm. 
"kehittää jäseniään yhteiskunnallisten asiain tunte
miseen, keskustelutaitoon ja puheenjohtoon." Jä
seneksi pääsy edellytti hyvämaineisuutta ynnä muuta 
kansalaiskuntoa. Seula oli siis varsin tiheä. Ja koska 
seitsemisenkymmentä oli joukkoon kelpuutettu, ei 
kylän väen sopinut kovin kunnotonta olla.

Yhdistyksen piirissä toimitettiin myös käsin kirjoi
tettua lehteä, Nuija-nimistä. Siinäkin kannettiin vas
tuuta raittiusasiasta, koskapa eräs avustaja vuoden 
1906 joulukuun numerossa ehdottaa: "Jos ei hallitus 
valmista kieltolakiesitystä, kuten nyt näyttää, niin 
valmistaahan kansa! Tehdään eduskuntaesitys."

Vuosisadan alussa käsin kirjoitetut lehdet Killin
kosken työväentalon kaapissa ovat todella ihmetyk
sen ja ihastuksen aihe. Mikä kielen rikkaus ja aja
tuksen selkeys. Ja huumori höystää mukavasti kir- 
peänkin sanonnan. Nimimerkki "Vanhapoika" esit
ti, että myös Killinkoskelle on saatava ruokakaup
pa. Syyt vaatimukselle olivat varsin perustellut ja 
kauas tulevaisuuteen tähtäävät. Kun ei paikkakun
nalla ollut ruokakauppaa, oli varsinkin nuorten yk
sinäisten miesten ruuansaanti hankalaa. Tästä taas 
seurasi se että he joutuivat liian nuorina naimisiin, ja 
liian nuorina avioituneet saattoivat maailmaan heik
koja jälkeläisiä...

En tiedä, elääkö vanhanpojan jälkeläisiä vielä Kil
linkoskella vai miten hän lienee ruokaongelmansa 
ratkaissut. Joka tapauksessa ruokakauppa perustet
tiin, toinenkin, ja kun "kapinaan" osallistuneet 
osoitettiin ÄOK:n hallinnosta ulos, saatiin yhdistyk
sen toimesta kylään Virtain Osuuskauppa.

Niin sitä on eteenpäin eletty, milloin paremmin, 
milloin huonommin; joskus menty nopeammin, jos
kus hitaammin, paikallaan poljettu vähemmän. Kun 
oli paikkakunnalla lääkäri, nykyisin tosin vain vas
taanotto, teki yhdistys aloitteen apteekin saamiseksi 
kylään ja saikin.

Näin joululehteen ja joulun alla sitä sopii muistel
la menneitä, toki nykyisyyttä ja tulevaisuutta unoh
tamatta. Niin että sopisikohan vielä lopuksi pieni lai
naus noin 70 vuoden takaisesta "Nuijan" numeros
ta: "Muutoin olisi hyvä, mutta on niin paljon kor- 
rehtuuri virheitä, sanoi eräs Neiti, kun Ätsärin poi
kain mellakka juttua Kansan lehdestä luki."

Jenny Kivelä

15



Lapsen vuosi lapsen mieli

Eskimolla kylmä koti on, 
mutta eskimolapsi on vallaton. 
Hänen ei tarvitse paistua, 
hylkeenliha voi hyvälle maistua. 
Mutta oi voi eskimoparkaa, 
jos jääkarhu päälle karkaa.

Tommi Heikkilä
Siekkisen koulu

Omena pomena pila pala pois 
mato kato
omena pomena rikki on 
hölmönnäköinen ja kummallinen

Minna Pekkala
Siekkisen koulu

Lapsenvuosi on sitä kummallista taikaa, 
vaikka se on ihan tavallista aikaa. 
Lapset pellavapäät leikkii kaiket päivät 
iltapäivään asti.

Päivi Leppämäki 
Vaskiveden koulu

Ethän vihaa mustaa miestä,
jonka on tarvinnut hikoilla hiestä, 
hän on paljon tehnyt työtä, 
pitkän päivän ja puolet yötä.

Tuomo Vartiamäki 
Vaskiveden koulu

Oi voi neekeri-parkaa, 
vuohi kun aina karkaa, 
kun sitä ei saa kiinni, 
sen herkkua on villiviini.
Sitä ei vuohelle antaa saa, 
mieluummin vaikka makkaraa.

Tommi Heikkilä
Siekkisen koulu

Toivon päivän päättyvän onnellisesti. 
Sillä onnen voi pilata suurilla sanoilla 
ja pienillä sanoilla.
Onhan nyt vuosi 1979, josta julistettiin 
lapsenvuosi.

Lapsen vuosi
huoneessa kaunis kuusi
jouluaatto
riemusaatto
tontut luoksemme liitää 
se kuusen alle lahjoja tietää 
ruokapöytä verraton 
kinkku vallan maukas on 
joululahjat avataan 
joululaulut lauletaan 
kaikki silmänsä jo sulkee 
pukki yhä yössä kulkee.

Marko Leppämäki 
Vaskiveden koulu

Tonttu katsoo ikkunasta: Joko pukki tulla saa? 
Kuusi kaunis koristettu, kynttilät on loistossaan. 
Äiti puuron pöytään kantaa,
sitä perheellensä antaa.
Puurokuppi tyhjä on, lasten vatsat pullottaa. 
Tonttu katsoo ikkunasta, pukki oveen kolkuttaa, 
sisään astuu joulu-ukko, konttiansa kiikuttaa. 
Kaikille lahjoja jakaa, hyvän mielen lapsille takaa. 
Kaikki yhtyy laulamaan. Pukki lähtee pulkallaan.

Sirpa Rantala 
Vaskiveden koulu

Minna Sääksmäki 
Vaskiveden koulu
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lapsen aatos lapsen kieli

Olis suru olla köyhä 
ja vatsa olis löyhä.
Ei olis yhtään rahnaa, 
sais melkein syödä pahnaa.

Tuomo Vartiamäki 
Vaskiveden koulu

Meidän perhe pieni on, 
mutt' ei niin pieni 
kuin metsän sieni.
Siellä isä, äiti on 
ja pikku sisko vallaton.
Isä illoin sohvalla kuorsaa 
ja äiti perunaa muusaa.

Pia Ruohonen 
Siekkisen koulu

Kehitysmaissa ei voida viettää joulua 
niin kuin täällä Suomessa, 
mutta ajatus on aina sama 
kaikilla lapsilla maailmassa.
A jät tele lapsia maailman, 
kuinka sulia on täällä hyvä olla. 
Puuttuu heiltä puhdas vesi 
ja välistä ruokakin.

Jarmo Rautanen
Vaskiveden koulu

Alkoi lasten vuosi nyt ain.
Sillä on merkitystä lapsille vain.
Silloin ei paha ole lasten mieli.
Sirkuttaa nyt lintujenkin kieli.
Lapsille onnea ja iäisyyttä.
Heille myös paljon sivistystä.

Mervi Kangasmäki 
Vaskiveden koulu

On joulu lapselle suurin hetki, 
ei voita sitä edes hupiretki.
Kun kuusi kaunis tuodaan sisään, 
ei lapsen riemua voita mikään.
Nyt joulupukkia odotellaan 
ja kaikki huolet unohdetaan.

Kun oveen kolkuttaa joulupukki, 
niin kaikki huutaa: Oi terve, ukki!
Kun pukki jakaa lahjojansa, 
on lapset aivan innoissansa.
Kaikki päättyy aikanaan, 
myös joulu... onhan se haikeaa.

Juha Peltoniemi 
Vaskiveden koulu

Nykypäivänä on lapsienkin tehtävä työtä, koska 
hekin tarvitsevat elantonsa. Kehitysmaat ovat huo
nossa asemassa, siellä ei ole kunnon ruokaa eikä 
vaatteita. Suomella ei ole vielä mitään hätää tänä- 
kään päivänä. Nyt kun on lapsen vuosi, pitäisi kehi
tysmaita auttaa entistä enemmän, varsinkin lapsia. 
Monet nuoret ovat työssä tehtaissa, kaivoksissa ja 
muissa sellaisissa paikoissa.

Vietnamista tuli hiljattain venepakolaisia Suomeen. 
Heitä oli noin sata, ja sekin nosti kohua. Suomalai
set lapset suhtautuivat heihin erinomaisesti. Monet 
pakolaiset hukkuivat matkallaan tai sairastuivat va
kavasti. Suomalaiset lääkärit antoivat rokotteita 
kaikkia sairauksia vastaan. Nyt pakolaislapset käy
vät koulua Suomessa ja opettelevat kieltämme. Las
ten vanhemmat käyvät työssä tehtaissa, konttoreissa 
ja muissakin paikoissa. Meillä he asuvat Helsingin 
lähistöllä. Ehkä heistä aluksi tuntuu oudolta asua 
täällä Suomessa.

Hiljalleen he kaikki saavat työtä ja lapset saavat 
käydä koulua ja oppia monia asioita.

Petri Riitamäki
Kotalan koulu
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RAHAKIRSTUN TARINA
Tämä tapahtui silloin, kun pappa oli pieni poika 

ja talo oli vielä suuri. Nyt on kaikki päinvastoin. 
Pappa on vanha ja maailma tuntuu niin pieneltä. 
Silloin, kun oli rahaa vähän ja kun sitä satuttiin saa
maan, talletettiin se tarkasti tulevien päivien varalle, 
jos ei mikä mennyt suolan, sokerin tai kahvin os
toon. Elettiin luontaistaloudessa, välttämätön oli 
kyllä, mutta ei juuri enempää. Oltiin tyytyväisiä ja 
onnellisiakin. Pankkeja oli, mutta ne olivat maaseu- 
duneläjän mielestä outoja ja epävarmoja paikkoja. 
Jos talletettavaa oli, teki sen kukin omalla hyvällä 
tavallaan, kuka pisti piirongin laatikkoon, kuka 
alushameen taskuun tai tyynyn alle. Kuka taas raha- 
kirstuun, kuten kertomuksemme talossa tapahtui. 
Rahakirstu oli näöltään kuin kapiokirstu nykyään, 
suurikin se oli. Lukko siinä oli erikoinen. Se soi, kun 
avaimesta väänsi. Kansi aukeni vain lukon kulkusta 
muistuttavan äänen kuuluessa. Kirstussa oli päädys
sä kaksi laatikkoa päällekkäin, alempi oli kapea ja 
päällimmäinen leveämpi ja se lähti pois, jos osasi 
linkusta painaa. Alimmassa laatikossa oli säästöra- 
hat ja ylemmässä käyttökassa. Muussa osassa 
kirstua säilytettiin tärkeitä papereita. Tämän tärkeän 
esineen paikka oli keittiön pöydän vieressä lattialla.

Oli syksy, maa kuurassa ja illat kuutamoisia ja 
kylmiä. Suurten kuusten alla oleva savusauna oli 
puolelta päivin puhallellut savuja joka raostaan. Il
lalla miehet ja pojat menivät ensimmäisinä kuumaan 
ja "tikkuiseen” löylyyn ja naiset navettaan. Pojat, 
pappa ja hänen veljensä kävivät löylyyn pitkästytty- 
ään välillä painimassa pihalla, koetettiin kumman 
selkä ensimmäisenä painuu kuuraiseen nurmeen. Sil
loin pojat näkivät liikettä puiden varjossa. Luullen 
muorin tuovan puhtaita vaatteita, he kipaisivat äkkiä 
mustan saunan kuumaan syliin. Aikansa saunottu- 
aan väki palasi tupaan. Keittiössä odotti arvaamaton 
näky, vaari huomasi heti, että rahakirstun paikka oli 
tyhjä! Kirstua peittänyt matto oli kasassa lattialla.

Syntyi yleinen hämminki — mitä tehdä! — Isäntä 
lähti soittamaan naapurista Tampereelle ja kutsu
maan sieltä poliisia. Tieto tapahtumasta levisi kulo- 
valkean tavoin ja kun poliisi tuli sitten sunnuntai-il- 
tapäivällä taksilla koira mukanaan, oli väkeä tiet 
mustanaan. Poliisin arvovalta esti kyllä kansaa tule
masta liian lähelle. — Sitten alkoi jäljittäminen. Koi
ra kulki juuri siihen suuntaan, missä pojat olivat il
lalla liikettä nähneet. Tuli aita vastaan ja sen takana 
suuri peltoaukea. Koira veti aidan yli pellolle, mutta 
ihmiset olivat sitä mieltä, että metsään on mennä 
täytynyt. Ja tähän erimielisyyteen takaa-ajo sitten 
päättyikin. Koira ei suostunut menemään metsään 
eivätkä miehet pellolle. — Niin palattiin tyhjin toi
min, poliisi Tampereelle 800 markan palkkioineen ja 
talonväki jäi rahakirstuaan kaipaamaan.

Aika kului ja sen mukana usko rahojen löytymi
sestä hälveni. Lumi peitti tienoon ja syksyinen yö jäi 
menneisyyteen. Voimassa oli kuitenkin lupaus 500 
markan löytöpalkkiosta. Heinälatojen ovet avattiin 
ja kuorma toisensa jälkeen tuotiin eläinten rehuksi. 
Niinpä sitten naapurin palkollinen heiniä hakiessaan 
yllättäin löysi ladosta tuon kaivatun aarteen. Kan
nessa oli aukko, josta rahat oli viety, mutta vain 
ylimmästä laatikosta. Pimeässä ei kirstun rakennetta 
tuntematon ollut osannut hakea enempää ja niin, 
suureksi onneksi, enin osa rahoista tuli takaisin. 
Löytäjäkin sai palkkionsa ja tyytyväisyys oli molem
minpuolinen. — Vaikka sitten aikojen kuluessa teon 
tekijä lie varmistunutkin, ei sen johdosta enää mi
hinkään ryhdytty. Opetus kaikille ja suuri tapaus 
pienessä Hauhuun kylässä.

Huutokaupassa lähti tuo rahakirstu sitten lopulli
sesti talosta. Nykyisen mittapuun mukaan tapauksen 
rahallinen arvo on vähäinen, mutta mukavaa olisi 
ollut, jos kirstu olisi säilynyt alkuperäisessä olinpai
kassaan.

Martti Jokisen kertomaa
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" SATAA VETTÄ, SATAA LUNTA, 
SATAA PIENIÄ RAKEITA...... "

KESÄN 1979 SÄÄSTÄ

Toukokuun puolenvälin jälkeen lämpötila kohosi 
selvästi normaalia lämpimämmäksi, jopa siinä mää
rin että koko toukokuun keskilämpö oli kaksi astetta 
normaalia lämpimämpi. Samalla toukokuun sade
määrä jäi normaalia pienemmäksi. Kesäkuun alku 
oli edelleen lämmintä ja kuivaa. Kuitenkin kesäkuus
sa satoi sitten kohtuullisesti ja koko kesäkuun keski
lämpötila oli noin asteen verran normaalia lämpi
mämpi. Heinäkuu oli sateen osalta luku sinänsä. 
Yleisesti heinäkuussa oli linjan Kuopio — Oulu itä- 
ja pohjoispuolella normaalia lämpimämpää ja nor
maalia kuivempaa. Erikoisesti koko Etelä- ja Keski- 
Suomessa satoi huomattavasti normaalia enemmän 
ja lämpötila jäi noin kaksi astetta normaalia kyl- 
memmäksi. Ilmatieteen laitoksen virallisilla sadeha- 
vaintoasemilla mitattiin eniten sadetta Lammin Evol- 
la, 279 mm. Eniten sadepäiviä oli Padasjoella, missä 
oli vain yksi täysin sateeton vuorokausi. Virrat Vas
kivesi oli niiden lähes 20 sadeaseman joukossa, 
joissa saatiin yli 200 mm sadetta. Vaskivedellä oli 
kaikkiaan 5 päivää, jolloin oli poutaa tai satoi vä
hemmän kuin 0.1 mm. (Sadevuorokausi lasketaan 
aamusta klo 8:sta seuraavaan aamuun klo 8:aan.) 
Epävirallisilla mittauksilla Koronkylässä ja Härkös- 
kylässä saatiin heinäkuussa sadetta 317 — 304 mm. 
Nämä ylittävätkin Suomessa mitatut kaikkien aiko
jen (mittauksia vuodesta 1844 lähtien) kuukausisade- 
määrät, sillä kuukausisademäärän ennätys on heinä
kuussa 1944 Espoon Lahnuksessa mitattu 293.2 mm. 
Heinäkuun 14. päivän illasta klo 20:stä 15. päivän 
iltaan klo 18:aan satoi Härköskylässä 101 mm. Här- 
köskylän isäntien mieleen tuo sunnuntain seutu jäi 
kylätien pelastamistoimista tulvaveden viedessä tien 
mennessään. Loppukesä olikin sitten lämpötilan 
osalta elokuussa leppoisa, suorastaan lämmintä, ja 
kahteen otteeseen sattuneet viikon poutakaudet soi
vat viljankorjuun onnistuvan.

Taulukossa esitetään ilmatieteen laitoksen virallis
ten sadeasemien sademäärät kesällä 1979 ja Virtain 
kirkonkylässä toimineen aseman vastaavat keskiar
vot kaudelta 1931 — 60.

1979
Toukokuu
Kesäkuu
Heinäkuu
Elokuu

VASKIVESI LAKARI NORMAALI
21.5 mm 
47.1 «

212.1 «
85.6 «

33.9 mm
53.9 « 

179.4 «
83.7 «

38 mm
57 «
80 «
77 «

★ ★★ ★

SADEHAVAINTOJA VIRROILLA 
YLI 70 VUOTTA

Ensimmäinen sadeasema perustettiin Virroille 
vuonna 1908 Rajaniemen pappilaan. Sen hoitajana 
oli vuodet 1908 — 1910 kappalainen Simo Korpela. 
Vuonna 1910 asema siirrettiin kirkonkylän kansa
koululle, missä ensimmäisenä hoitajana oli opettaja 
Fredrik Sievänen 1910— 1924 ja sen jälkeen opettaja 
Jalmari Pakkala vuoteen 1932 saakka. Vuodesta 
1933 lähtien asema toimi luotsi Emil Salmen kotona 
Kiviniemen naapurissa Koivulinnan pihalla, kunnes 
v. 1963 siirtyi Virtain laivarantaan edellisen pojan, 
luotsi Tarmo Salmen mukana. Samassa paikassa ja 
suvussa asema toimi Sakari Salmen hoidossa aina 
vuoteen 1978 saakka, jolloin asema siirrettiin jälleen 
lähelle alkuperäistä paikkaansa Lakariin konstaapeli 
Elmer Mattsonin pihamaalle Outi Mattsonin hoi
toon.

Killinkoskella sadeasema toimi vuodesta 1915 vuo
teen 1972, ensin Killinkosken Tehdas Oy:n pihalla ja 
myöhemmin Killinkosken Voimalaitoksen luona.

Vaskiveden sadeasema perustettiin v. 1960 pitäjän- 
neuvos Svante Poukan hoitoon ja siirrettiin v. 1976 
nykyiseen paikkaansa maanvilj. Mauno Poukan pi
halle Tuomo Poukan hoitoon.

Ilmari Helimäki
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Virtain Päivien sunnuntaijuhlaa laivarannassa.Perinteisiä Virtain Päiviä vietettiin avajaisjuhlalla Herras- 
kosken kanavalla perjantai-iltana. Kuvassa tanhuesitys.

19
Virtain Päivien päätteeksi esittivät jalasjärveläiset Virtain kir
kossa "Friikoolin messun Keihään Pv-yhdistys täytti 50 vuotta. Kuvassa juhlayleisöä.

Virtain mieskuoron 30-vuotiskonsertti 1.4.79 Kisapirtillä.
Yrjö Raiskinmäki sai Tasavallan Presiden
tin myöntämän taloustirehtöörin arvon. Ku
vassa sahanomistaja Raiskinmäki luovutus- 
tilaisuudessa.



«a

Harvinainen uintiviesti 130 km kulki Tampereelta Virroille 
Tampereen Työväen Uimarien järjestämänä. Päätteeksi vie
tettiin Virroilla vesihenkistä uintijuhlaa.

79
Virtain Leijonien järjestämät rukiinleikkuutalkoot olivat osa 
vireillä olevaa perinnekylätyötä.

Virtain Seuran kutsumina kokoontuivat ulkovirtolaiset kesä- 
iltapäivän viettoon tällä kertaa Liedenpohjan kylämuseolle.

Juhannus, hellettä ja tukkilaiskisat Herraskoskella. Virtain 
Veikkojen uudelleen elvyttämät tukkilaiskisat kokosivat tu
hatmäärin yleisöä.

Työsankarin arvo maatalouden hyväksi teh
dystä työstä on myönnetty Valto Lehtiselle 
Vaskivedeltä.

TUL:n 60-vuotisliittojuhlille osallistui kesäkuussa n. 70 V- ja U-seura Killin- 
kosken Myrskyn jäsentä.

jatkuu



Viidennet Karhunpeijaiset vietettiin elokuulla monin tapahtu
min. Pääjuhla oli Kotalassa Vironkosken levähdysalueella.

Karhun Peijaisten järjestäjänä toimiva Virtain Urheilijat viet
ti 50-vuotisjuhlaa lokakuulla. Kuvassa seuran monipuolista 
toimintaa esittelevä kulkue.

50-vuotiaiden järjestöjen iän saavutti Virtain Marttayhdistys. 
Pitkäaikaisia jäseniä muistettiin juhlassa ansiomerkein.

Kotiseutuliiton kulttuurimatka suuntautui myös Virroille. Ku
vassa retken vetäjät MTV:n suunn. päällikkö Esko Vierikko 
ja opett. Lauri Leppänen virtolaisvastaanottajineen.

Virtain suurin puu on Härköskylässä. Virtain luonnonsuoje
luyhdistyksen järjestämän kilpailun tuloksena löytyi jättiläis- 
mänty, ympärysmitta 3,15 m. Tauno Koro ja Kauko Heinola 
mittaamassa.

Virtain aluelämpökeskuksen vihkiäisjuhlassa oli valtiovar. 
ministeri Ahti Pekkala, Pohjois-Hämeen kansanedustajia ja 
virtolaisia juhlavieraita.

Kuvat: Ella Riikonen
Kauno Vuorenpää 
Erkki Pirttiniemi 
Suomenselän Sanomat

Valok. Pentti Kiiski
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SE ON SIL'VIISU, ET.....

Ihmisen ei ole hyvä olla yksin. Näinhän 
meitä on opetettu jo koulussa luomiskerto
muksessa. Näin oli myös meidän karjalais
ten, jotka oli kahdesti riepoteltu ympäri 
tynkä-Suomea. On näin jälkeenpäin vaikea 
sanoa, mistä kaikkialta on ensimmäinen 
evakkotaival karjalaisia tänne johdattanut. 
1940 annetun pika-asutuslain mukaan Vir
rat tuli yhdeksi Valkjärven sijoituskunnaksi. 
Toisella kerralla maanhankintalain mukai
sen sijoitussuunnitelman perusteella tänne 
sijoitettiin Lumivaaran asukkaita. Edellä 
mainittujen lisäksi ovat tänne syystä tai toi
sesta kotinsa perustaneet hyvin monista luo
vutetun alueen kunnista kotoisin olevat ja 
yksinäiset henkilöt. Alun toistakymmentä 
vuotta sitten keräämäni tilaston mukaan 
ovat sormin laskettavissa ne luovutetun alu
een kunnat, joissa syntyneitä ei täällä ole 
asumassa. Mitkä syyt ovat aiheuttaneet, et
tä niin monet ovat tänne tulleet, voi kukin 
itsekseen arvailla. Täällä lienee asunut par
haimmillaan puolisentuhatta karjalaista. Ei 
siis ole ihmettelemistä siinä että heidän kes
kuudessaan heräsi halu perustaa oma yhdis
tys, jonka puitteissa voitaisiin paremmin 
valvoa yhteisiä etuja.

Tammikuun 15. päivänä 1950 kokoontui 130 kar
jalaista seurakuntataloon perustamaan omaa yhdis
tystä. Karjalan Liiton ja Et. Pohjanmaan Karjalais- 
seurapiirin edustajana tilaisuudessa oli asiaa selosta
massa vääpeli Viljo Pärssinen Kauhavalta. Tässä ti
laisuudessa lyhyen .keskustelun jälkeen perustettiin 
Virtain Karjalaiset r.y.-niminen yhdistys siirtoväen 
yhdyssiteeksi ja tueksi yhteisten etujen valvomiseksi.

Seuran ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin 
asutusneuvoja U. H. Heinonen, muiksi johtokunnan 
jäseniksi mv. Matti Niutanen (varapuheenjohtaja), 
postinhoitaja Annikki Enckell (sihteeri), osuuskassan 
johtaja Heikki Kiiski (rahastonhoitaja), opettaja Au
ne Sihvonen, rouva Hilda Tapanainen, mv. Armas 
Hämäläinen, mv. Martti Julku, mv. Jaakko Ahokas, 
mv. Gabriel Teräväinen, varajäseniksi valittiin rouva 
Saimi Kiiski, mv. Antti Utunen ja mv. Jussi Ukko
nen. Tilintarkastajiksi: asentaja Väinö Valtonen ja 
Heikki Asikainen, sekä varalle liikkeenharjoittaja 
Einari Talja ja kanttori Eino Kirvesmies.

Jo saman vuoden kesällä seuran toimesta perustet
tiin valitsijayhdistys syksyllä pidettäviä kunnallisvaa
leja silmällä pitäen. Näissä vaaleissa saatiin kunnan
valtuustoon kaksi edustajaa, nimittäin asutusneuvoja 
U. H. Heinonen ja mv. Juho Ahokas. Näin oli saatu 
pää auki siirtoväen edustukseen kunnalliselimissä. 
Myöskin kunnallisiin lautakuntiin ja johtokuntiin 
saatiin edustajia. Vielä 1953 ja 1956 vaaleihin men
tiin omana vaaliliittona. Sen jälkeen ehdokasasettelu 
jäi kunnallisjärjestöille.

Vuosikokouksessa 17.3.1957 seuran puheenjohta
jaksi valittiin Olavi Heinonen U. H. Heinosen kiel
täydyttyä tehtävästä.

Kokouksessaan 8.2.1970 seura valitsi puheenjoh
tajakseen mv. Onni Holttisen toimien edelleen sa
massa tehtävässä.

Sihteerinä on toiminut postitoimistonhoitaja An
nikki Enckell 18 vuoden ajan. U. H. Heinonen vuo
sina 1968 — 69, Jussi Ukkonen vuosina 1970 — 71 
samalla myös rahastonhoitajana. Vuodesta 1971 al
kaen Olavi Heinonen.

Rahastonhoitajana on ollut Heikki Kiiski 20 vuot
ta, Jussi Ukkonen 2 vuotta, U. H. Heinonen 2 vuot
ta ja vuodesta 1973 alkaen opettaja Paavo Määttä
nen.

Virtain Karjalaiset r.y:n lipunnaulaustilaisuudessa.

Kuva yhdistyksen arkistosta.
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Vuotuinen toiminta on pyörinyt pidettyjen vuosi
kokousten ja eripuolilla karjalaistavissa pidettyjen 
tarinatilaisuuksien ympärillä. On sentään muistetta
va eräitä toiminnallisia kohokohtia. 13.3.1960 pidet
tiin muistojuhla Talvisodan päättymisen merkeissä.

Kesällä 1961 pidettiin Etelä-Pohjanmaan Karjalais- 
seurapiirin kesäjuhlat kirkkojuhlineen ja seppeleen
laskuin sankariristille. Päiväjuhla oli Hiekkarannalla.

29.10.1961 paljastettiin Virtain kirkkomaalla Kar
jalaan jääneiden vainajien työn kunnioittamiseksi 
pystytetty muistomerkki. Siihen hakattu muistosäe 
on Heikki Kiiskin kynästä lähtöisin.

Seura sai 1963 oman punamustalipun. Lipun nau- 
laustilaisuus oli keskuskoulun juhlasalissa 9.6.1963.

Piristystä on hankittu osallistumalla Karjalan Lii
ton ja Et. Pohjanmaan Karjalaisseurapiirin kesäjuh
liin sekä retkeilyillä. 1978 kesällä mm. Ahvenan
maalle.

Karjalan Liiton ja heimolehti Karjalan edustajien 
käynnit ovat myös tuoneet tervetullutta vaihtelua 
seuran toimintaan. Seura on omalta osaltaan tuke
nut Karjalan Liiton aloitetta ostamalla yhden 1000 
mk:n osakkeen Kiinteistö Oy Karjalaisten Heimo
talosta.

Karjalan Liiton 25-, 30-, 35- ja 40-vuotisjuhliin 
halki Suomen kaikkien Karjalaseurojen kautta kul
keva juhlaviesti on myöskin käynyt Virtain kautta. 
Täältä se on viety Parkanoon 1964, Kuruun 1969, 
Ähtäriin 1974 ja 1979 kukin seura liittää mukaan 
oman tervehdyksensä tekstein, kuvin ja nimikirjoi
tuksin. Tämän vuoden viesti on lähtenyt Nurmekses- 
ta Liiton kesäjuhlasta 16— 17.6.1979 ja kutsuu 
kaikki karjalaiset Karjalan Liiton 40-vuotisjuhliin 
Helsinkiin 14— 15.6.1980. Peräseinäjoen Karjala- 
seuran lähetystö toi viestin 4.9.1979 Virroille ja tääl
tä se vietiin 16.9. Ähtäriin, jossa Kuortaneen, Töy
sän, Alavuden ja Ähtärin Karjalaseurojen edustajat 
ottivat sen vastaan ja veivät yhteisvoimin Keuruulle 
Keski-Suomen Karjalaseurapiirin alueelle.

Virtain Karjalaiset r.y:n 30-vuotisen taipaleen ai
kana on — Luojamme kaikkitietävän säädösten mu
kaan — paljon Karjalasta siirtyneitä ja tänne kotiu
tuneita poistunut keskuudestamme. Kunnioittakaam
me heidän muistoaan.

Olavi Heinonen

Metsä
Minä paljon olen metsiä kulkenut,
olen työni ja toimeni takia niitä kiertänyt,
vaan aina siellä jotakin uutta huomaa,
pysähtyy katselemaan puhdasta luontoa, luojan luomaa.
Nykyaika on tullut häiritsemään luonnon rauhaa, 
moottorit ja monitoimikoneet siellä pauhaa.
Oli ennen jätkällä saha, kirves ja vuolinrauta,
nyt ei niistä enää paljoa puhua auta.

O. A. Mäkinen

Kuva: Simo Ylä-Soini
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VIRTAIN HISTORIA
Kotiseututyö Virtain kaupungissa on viime aikoina 

saavuttanut merkittäviä tuloksia. Eräs näistä on Vir
tain Historian valmistuminen. Vanhan Ruoveden 
alueella saa Virrat ensimmäisenä historiahankkeensa 
päätökseen. Virtolaisten on syytä olla iloisia ja ylpei
tä tästä saavutuksesta.

Vanhan Ruoveden alueen historiakysymys on vuo
sikymmeniä ollut vireillä etupäässä kotiseutuyhdis
tysten piirissä. Aloitteen tekijänä oli kesävirtolainen 
prof. Väinö Voionmaa. Hänen ehdotuksestaan teki 
Virtain kunnanvaltuusto v. 1936 esityksen alueeseen 
kuuluneille kunnille historian laatimisesta. Asia käsi
teltiin vuosien 1936 — 37 aikana kaikkien kymmenen 
kunnan valtuustossa. Historiahanke raukesi silloin 
sotavuosien ja niitä seuranneen taloudellisen ahdin
gon takia.

Asia sai uutta virikettä Ylä-Satakunnan kotiseutu
yhdistysten kokouksessa Tampereella joulukuussa v. 
1951, jolloin Suur-Ruoveden varhaisimman historian 
kirjoittaminen saavutti yleisen kannatuksen. Maalis
kuussa v. 1952 pidettiin Mäntässä alustava historia- 
kokous, jossa olivat edustettuina Keuruun, Kurun, 
Multian, Mäntän, Pihlajaveden, Pohjaslahden, Ruo
veden, Vilppulan, Virtain ja Ähtärin kunnat. Vara
tuomari E. A. Aalto alusti kysymyksen ja asia sai 
yksimielisen kannatuksen. Varsinainen perustava 
kokous pidettiin Ruovedellä 8.7.1952, jolloin mm. 
tehtiin alustava sopimus silloisen maisterin Mauno 
Jokipiin kanssa historian kirjoittamisesta. Teos val
mistui v. 1959 ja oli sisällöltään ajateltua täydelli
sempi ja ulkoasultaan arvokkaampi sekä kattoi ajan
jakson Isoonvihaan asti.

Seuraava vaihe historiatyön II osa, joka käsittää 
ajan isosta vihasta kunnallisen itsehallinnon alkuun,

Historiatoimikunnan jäseniä kokouksessaan.

toteutettiin kahtena teoksena. Ruoveden ryhmän: 
Kuru, Pohjaslahti, Ruovesi, Vilppula ja Virrat, his
torian kirjoitti maisteri Tuomo Koukkula ja Keuruun 
ryhmän: Keuruu, Multia, Mänttä, Pihlajavesi ja Äh
täri, historian fil. lis. L. A. Sillanpää. Ruoveden 
ryhmän osalta työ valmistui v. 1967 ja Keuruun ryh
män kohdalta v. 1969.

Koko suurhankkeen alullepanija, Virrat, vei omal
ta osaltaan historiatyön ensimmäisenä päätökseen. 
Virtain kunta ja seurakunta asettivat v. 1970 histo
riatoimikunnan, johon tulivat kuulumaan pj:na Sau
li Perälä, sihteerinä Liisa Saikkonen sekä jäseninä:

Vilho Ala-Nojonen, Kauko Jartti, Arvo Palanne, 
Toivo Palanne, Yrjö Rajala, O. H. Viitala ja Kauno 
Vuorenpää.

Historian kirjoittajaksi toimikunta otti fil. tri Kari 
Hokkasen Korpilahdelta. Paikallishistoriallisen toi
miston määräämä tarkastaja ja alueen historian pa
ras asiantuntija prof. Mauno Jokipii on antanut 
työstä hyväksyvän lausunnon.

Historiatoimikunnan puolesta esitän kirjoittajalle 
parhaimmat kiitoksemme asiantuntemuksella ja har
rastuksella vastuuntuntoisesti suoritetusta työstä. 
Prof. Mauno Jokipii on koko kirjoitustyön ajan 
neuvoillaan ja arvovallallaan tukenut historian laati
mista, mistä kunnioittavat kiitoksemme.

Historiatoimikunta toivoo omalta osaltaan teok
sen tukevan seudun kotiseututyötä ja -harrastusta 
sekä palvelevan paikalliskulttuurin säilymistä ja edis
tymistä.

Toivottavasti Virtain Historia on tulevana jouluna 
juhlistamassa jokaisen Virtain kodin joulujuhlaa.

Sauli Perälä

Kuva: Kauno Vuorenpää.
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IN MEMORIAM

Vanhainkodin tulipalossa 23.01.1979 menehtyivät

Hakala, Josefiina
synt.

28.09.84
kotoisin

Killinkoski
Herranen, Lempi Sofia 06.06.02 Killinkoski
Kivelä, Kaarlo Oskari 16.03.93 Toisvesi
Koskinen, Jalo Johannes 20.12.91 Itämeri
Lehtiniemi, Tyyne Maria 01.09.95 Killinkoski
Leppälä, Hilma Elina 09.11.04 Killinkoski
Salo, Aili Helena 08.02.03 Killinkoski
Ylä-Lahti, Siina Siviä 14.05.90 Ikkala
Koivumäki, Iida Katariina 23.04.97 Vaskuu
Kauranen, Emma Maria 06.12.94 Jäähdyspohja
Risula, Hulda Aleksandra 15.01.98 Torppakylä
Viitamäki, Olga Justiina 20.12.§4 Hauhuu
Pausola, Johannes 06.01.99 Keskusta
Tekola, Olga 16.09.97 Kotala
Ahoniemi, Katri Siviä 10.12.00 Koro
Toivikko, Einari 09.11.09 Kurjenkylä
Rantanen, Ansse 09.09.95 Vaskivesi
Hakari, Kalle Iivari 27.01.92 Koro
Vainionpää, Milja 09.05.97 Vaskivesi
Jokela, Maria Lyydia 03.12.01 Vaskivesi
Leppänen, Aino 18.06.95 Liedenpohja
Niemi, Elli Elisabet 09.09.02 Killinkoski
Siirtola, Tyyne Julia 17.11.98 Koro
Tallila, Eemeli 19.11.04 Äijänneva
Ylimys, Olga Josefiina 01.04.85 Äijänneva
Järvinen, Siimes Aukusti 20.10.01 Monoskylä
Kallioniemi, Anna 29.05.94 Killinkoski



SIUNAUSTILAISUUDET

Vanhalla hautausmaalla

Uudella hautausmaalla



★ ★★♦★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★A**** * ******* **********

* Oli kypsynyt kultaviljaa, melkein korjuuvaiheeseen asti, 
kiiruhti korjaaja, salaa, niin hiljaa, niin varovasti, 
yön ohi kulkeneen, juuri koitteessa utuisen aamun, 
nyt vaaleat vainiot odottaa, työmaalleni saavun.

*

********

Oli taipunut korsi, huojuen, kumartain maata kohti, 
täytenä tähkäpäät, niin kasteen kirkkaina hohti, 
korjuuaika tarkasti laskettu, määrätty oli näin, 
ei pettänyt päivien luku, ei hetket, ei yhtään yllättäin,

Kulki kuoleman viikatemies, korjasi kultaisen sadon, 
hiljaisuudessa aamuyön, löi murskaksi murheiden padon, 
tuskin vaikeni päivä, tummasta aamusta tuosta, 
tuskin on jaksanut aurinko entistä rataansa juosta.

* *

» Näin alkoi murheisten päivien raskas painostava kulku, «* *
» kuljemme kyynel-laakson kautta, mutta avattu on sulku, *
* sydämestä sydämelle, osaaottaen lohduttain, «* *
» sanat vaikka usein, niin turhiksi, tyhjiksi jäävät vain. *

***
» Nyt Jumala puhuu, ihminen ole aivan hiljaa, vain kuuntele,
* Hän puhuu juuri nyt, Sinulle minulle, ja meille kaikille,
* avaa sydämesi Sinä, surun ja murheen uuvuttama,
* suru meillä on yhteinen, se meidän on kannettava.
*

*

He lähtivät, kirposi harteilta maallinen taakka, 
jonka nöyrästi kantoivat, aivan loppuun saakka, 
nyt usko muuttui näkemiseksi, he ikuisesti elää, 
heillä on uusi virsi, ja lakkaamatta laulunsa helää.

*****

Taivaan Herra, ota vastaan rukous, kuule meitä, 
jotka murheessa murtuvat, ole aina lähellä heitä, 
sanasi mukaan, Sinä huolen meistä kaikista kannat, 
ja uuden päivän taas kirkkaampana nousta annat.

*

Matkamme suunta ja määrä täällä murheiden maassa 
on päättyvä kerran, tapaamme kodissa autuaassa, 
sinne uskon silmin saa täältä jo katseemme kantaa, 
toivon aamurusko kultaa jo kaukaista rantaa.

* Senja Puukkoniemi
*

♦ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★***********************************************
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VIRTAIN VANHIN

Virtain vanhin ja hänen poikansa tyttären poika — 
eli pojan vunukka.

Helena Ukkonen, o.s. Korkka, on tullut Virtain 
asukkaaksi Karjalasta, monien muiden lailla "evak
kona". Hän syntyi Metsäpirtin pitäjässä 18.5.1883, 
siis yli 96 vuotta sitten perheeseen, jossa jo ennes
tään oli kymmenen lasta. Isä kuoli, kun Helena-tyt- 
tönen oli vasta vuoden vanha. Äidin — karjalaisit- 
tain emon — vastuulle jäi pesueesta huolehtiminen.

Ei ihme, että kuopus Helenakin oppi ahertamisen 
aakkoset varsin varhain. Kaikkeen työhön piti osal
listua voimien mukaan, ja kun siihen aikaan kaikki 
valmistettiin kotona, työstä ei ollut puutetta.

— Nii pienen ko sukkapuikot alkoit käes pyssyy, 
pit alkaa neuloo. Ja vaik kui vähä ois mänt ulos 
muihe lapsii kans, ei passant männä.

Näin muistelee Helena Ukkonen. Terveys kun oli 
hyvä, sitä jaksoi puurtaa raskaitakin töitä, iän mu
kana myös vieraissa.

— Siihe aikaa kehnot kuoliit... mie oon saant olla 
aina terve.

Vaikka vapaa-aikaa ei juuri ollut, lukemaan kui
tenkin opittiin. Helena-tyttö tavasi ensi aakkosensa 
kotona, ja naapurissa pidettiin pyhäkoulua, josta 
annettiin läksyksi katekismusta ja virrenvärssyjä. 
Myöhemmältä ajalta on mukavana mielessä rippi
koulu: sai tavata toisia nuoria ja hellittää vähäksi 
aikaa raskaasta työstä.
Kymmenkunta vuotta rippikoulun jälkeen löytyi

sitten elämäntoveri "Hovin kokkotulilla", ja mie
hen myötä tuli muutto Sakkolan Lapinlahteen. Siel
lä alkoi yhteinen taival Matti Ukkosen kanssa, ja 
sitä kesti 56 vuotta, puolison kuolemaan asti.

Viljeltiin maata, kasvatettiin karjaa, lapsia syntyi. 
Jatkuvalta ahertamiselta ei ehtinyt kylillä 
kulkemaan, matkustelut jäivät vähiksi. Eikä lapsen 
syntymästä pidetty semmoista hälyä kuin nykyisin.

— Mut rotinoil tulliit ja se olj hyvä tapa... vehnä- 
sii toivat ja kakkaroi ja ommaiset toi riepuloi... ne 
olliit tarpeesee, ei siilo lapse ympäril uutta vaatetta 
pantu.

Matkaamisen makuun pääsi Helena Ukkonen pal
jon myöhemmin, pakkotilanteessa. Evakkoreissu 
vaellettiin monien muiden lailla kahteen kertaan. 
Vihdoin jouluna 1944 asetuttiin Virtain Äijänneval- 
le; täällä raivattiin ja rakennettiin Saarenmaan kyl
mä tila. Vuodesta 1976 Helena Ukkonen on asunut 
Virtain keskustassa, poikansa luona. Hän on tätä 
kirjoitettaessa 20.10.-79 paikkakuntamme vanhin ja 
puhelee:

— En mie pahal muistele kettää elämäi varrelt. 
Miul sattu ain hyvvii ihmisii mis mie olin, evakkonkii. 
Mie koiti siit puolestai olla hyvä. Miul on nytkii 
oikee hyvät oltavat, ei oo puutetta mistää. Vunukat 
käyvät katsomassa... miul on monta vunukkaa... 
ovat kohteliaita ja hyvvii miulle miun vunukat...
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LEMPI JA JUSSI 
POHJASLAHDELTA

Kuva: Kauno Vuorenpää

Jussin puoliso Lempi on syntyisin Ylä-Kolkista 
Rantamäestä. Yhdentoista ikäisenä hän jo oli töissä 
vieraalla, vaikka voimat eivät tahtoneet riittää siihen 
mitä vaadittiin. Paljon on hänkin saanut raataa elä
mänsä varrella, palvelupaikoissa oli ennen naistenkin 
oltava peltotöissä. Talvisin kehrättiin villoja ja tap
puroita ja siinä sivulla oli hoidettava karja. Loma
päiviä ei ennen palkollisilla ollut. Paljon on muisto
jen lokeroihin kertynyt asioita pitkän elämäntaipa
leen aikana Heinämäen Lempille ja Jussille, raataja- 
vanhuksille.

Kauno Vuorenpää

Entisen Pohjaslahden kunnan alueella, joka ny
kyisin kuuluu Virtain kaupunkiin, asuvat 87 vuoden 
ikäinen pienviljelijä Johannes Heinämäki ja 
hänen 77 vuoden ikäinen puolisonsa Lempi. He ovat 
ikäisikseen pirteitä, Jussi oli viime talven aikana vie
lä metsätöissä kooten naapurin metsästä tuulenkaa- 
topuita. Eihän niitä motteja samassa tahdissa synty
nyt kuin ennen nuorempana, mutta jopa hänellä on 
tuota ikääkin melkoisesti.

Jussi kertoo aina olleensa kotiseuturakas. Tosin 
hän nuorena miehenä oli vähän aikaa eräällä sahalla 
töissä Toijalassa, mutta sieltä hänelle tuli kiireinen 
lähtö. Jussi sattui vahingossa astumaan venäläisen 
upseerin kannuksen päälle, niin että upseeri horjahti. 
Upseeri määräsi henkivartijansa pidättämään Jussin 
ja sotilaiden lyömään häntä. Sotilaat tekivät työtä 
käskettyä, mutta onneksi he olivat paremminkin lyö- 
vinään kuin todella lyöden. Sitten Jussia lähdettiin 
viemään kohti putkaa, mutta onneksi venäjää taitava 
poliisi pelasti Jussin pinteestä. Siitä paikasta Jussi 
palasi takaisin Pohjaslahdelle välttääkseen mahdolli
sen Siperian matkan.

Jussia on aina kiinnostanut metsän viljely. Kun 
hän osti Pirttilahden maasta oman tilan, nimesi hän 
sen kivisyyden perusteella Rainioksi. Metsää tilalla ei 
ollut ja Jussi päättikin kasvattaa metsää. Maantien 
varsilta ja pellonpientareilta hän otti puuntaimia ja 
istutti ne metsämaalleen. Niin on vähitellen hänelle 
kasvanut hyvä metsä, jota hän on vaalinut kuin aina
kin ystäväänsä. Onpa sieltä metsästä jo vähän myy
tykin puutavaraa. Jussi on kokeillut myös visakoi
vun viljelyä, mutta se ei ole oikein onnistunut. Mie
lellään Jussi samoilee metsässään ja seuraa puittensa 
kasvua.

Vanhoilla päivillä on Jussille tullut harrastus valo
kuvaamisesta. Hän on erikoisesti kuvaillut vanhoja 
rakennuksia ja myös luontoa. Kuvansa hän on rekis
teröinyt, jotta tulevatkin sukupolvet saisivat tietoa 
Jussin kuvauskohteista.

UNOHTUMATON

PITKÄPERJANTAI

Pari vuotta sitten Virtain Joulussa kerrot
tiin Vaskiveden taisteluista vuonna 1918. 
Nyt esittää Virroilta pois muuttanut T. H. 
Virtanen henkilökohtaisen muistelman ren
gin näkökulmasta.

Elettiin vuotta 1918, olin juuri täyttänyt 17 vuotta 
ja palvelin pikku renkinä eräässä talossa lähellä Vir
tain kirkonkylää.

Kiirastorstain iltana olin raskaan työpäivän jäl
keen päässyt makeaan uneen, kun isäntä tuli kama
ristaan ja sanoi, että tuli puhelimessa määräys. Olisi 
heti lähdettävä, mies ja hevonen ja ajoreki ja siinä 
lämpimät peitteet sekä evästä miehelle ja hevoselle. 
Päämääränä oli Kankaanpään talo, siellä sitten an
nettaisiin uudet ohjeet. Talossa ei silloin pyhänä ol
lut muuta renkiä ja niin tuli minulle lähtijän osa.

Valjastin Musta-nimisen hevosen reen eteen isän
nän käskystä. Se oli hyvä hevonen, isäntäni ei huo
noja pitänytkään. Niin matka alkoi.

Kankaanpään talossa pimeällä pihalla oli miehiä 
ja hevosia aika paljon, ja kaikki touhu oli kiireellistä. 
Kysyttiin, kuka osaa ajaa edellä Sipilän talon kautta 
jäätietä Vaskivedelle. Ei ollut kukaan innokas vas
taamaan, niin minä sanoin, että olen edellisviikkoina 
pari reissua tehnyt. Luokseni tuli silloin kaksi vähän
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erikoisesti puettua miestä ja he kysyivät, onko pojal
la hyvä hevonen. Sanoin että minun isäntäni ei pidä 
ollenkaan huonoja hevosia. Miehet katsoivat vielä 
ajoreen, ja kun sekin oli heidän mieleensä, sain kyy
dittävät ja matka alkoi.

Sipilän taloon kun päästiin, siellä käytiin pirttiin 
lämmittelemään ja talon emäntäväki tarjosi pulla- 
kahvit. Pakkasta silloin yöllä oli 20 astetta.

Sain kyydittäväni Törmä-Tyrkön taloon Vaskive
dellä ja ajattelin palata takaisin jatkamaan keskeyty
nyttä untani. En päässyt kunnolla pihasta maantielle, 
kun kaksi ei-suomea puhuvaa sotilasta näyttivät että 
taloon takaisin. Myöhemmin kuulin, että miehet oli
vat Vöyrin suojeluskunnasta, Suomen ruotsalaisia. 
Hoitelin hevoseni ja puikkelehdin isojen miesten vä
liköistä sisään uunin vierustalle ja nukahdin seisaal- 
leni.

Aamulla heräsin kovaan meteliin ja tajusin, että 
sota oli käynnissä. Sotilaat lähtivät Kurun suuntaan, 
hevosmiehet hevosineen määrättiin järven jäälle. 
Ammuntaa kuului jatkuvasti, ja se kiihtyi sitä mu
kaa kun keväinen pitkäperjantai vaikeni.

Rintamalta päin alkoi tulla hevosajoneuvoja, jois

sa miehet makasivat reessä, olivat haavoittuneita. 
Sattui myös yhden hevosen surma. Torpan isännän 
ainoa hevonen oli kauempana jäällä, että ei mäki 
antanut tarpeeksi suojaa ja harhakuula teki tehtä
vänsä. Sitä ihmettelimme, miksi piti mennä köyhän 
miehen ainoa hevonen, kun maataloissa silloin oli 
aina useampia hevosia.

Illan hämärtyessä ampuminen harveni ja pimeän 
saavuttua loppui. Luoksemme saapui väsyneitä mie
hiä, myös ne kaksi jääkäriä, jotka olin illalla kyytiin 
ottanut. Lähdimme ensimmäisinä ajelemaan kohti 
Virtain kirkonkylää. Siinä kuskipukilla istuessani 
kuulin, miten jääkärit keskustelivat päivän tapahtu
mista.

Niin saavuimme takaisin Kankaanpään taloon ja 
sinne jäivät kyydittäväni. Pientä sivutietä pitkin pää
sin pujahtamaan hevoseni kanssa kotiin.

Ei uni tahtonut tulla, oli jotakin käsittämätöntä 
kokenut 17-vuotias nuorukainen. Tämä pitkäperjan
tai on ollut mielessäni 60 vuotta. Sen jälkeen on pi
tänyt vielä kokea kaksi sotaa. Lopuksi ajatukseni on, 
miksi ihminen on toista kohtaan ihan kuin peto.

VASKIVEDEN NUORISOSEURA 
60-VUOTIAS

Nuorisoseura elää ja voi hiljaisen kauden jälkeen 
hyvin Vaskivedellä. Maaseudun elämän arvostuksen 
lisääntyessä on myös lähinnä maaseudulle keskitty
nyt nuorisoseuratoiminta vilkastunut. On tullut ar
vojen uudelleen punnitsemisen aika: elintason ase
mesta etsitään elämisen tasoa, ylikorostuneen aineel
lisen hyvän tavoittelun sijasta pyritään tyydyttämään 
ihmisen henkisiä ja sosiaalisia tarpeita. Ihminen etsii 
itseään ja toista ihmistä. Nuorisoseuratoiminnan el
pyminen on yleissuomalainen ilmiö, valitettavasti 
vain joissakin maalaiskylissä ei siihen enää väen vä
hyyden vuoksi ole mahdollisuuksia. Nuorisoseuralla 
on hyvät edellytykset olla kylän elämän herättäjänä, 
pyrkiihän se kokoamaan yhteen kaikki kyläläiset il
man raja-aitoja ja karsinointia.

Television tulo veti ihmisiä pois henkisten harras
tusten parista, kunnes valmiiseen tarjontaan kylläs
tyttiin ja haluttiin jälleen tehdä itse, ja yhdessä. 
Joitakin vuosia harrastustoiminta keskittyi Vaskive
delläkin lentopalloilun ympärille, kunnes kiinnostus 
muillekin aloille alkoi vähitellen herätä. Tänä päivä
nä yksi viihtyy lentopalloilun parissa, toinen taas 
näyttelemisen, kolmas harrastaa molempia, kukin

omien kykyjensä ja tarpeidensa mukaan. Nuoriso
seuralle jokainen terve harrastusmuoto on yhtä arvo
kas, kuuluuhan sen päämääriin sekä ihmisen psyyk
kisen että fyysisen puolen kehittäminen.

Nykyisen monipuolisen toiminnan voidaan katsoa 
saaneen alkunsa 12. kesäkuuta 1976, jona päivänä 
nykyinen tyttöjen lentopallojoukkue kokoontui en
simmäisen kerran. Tämä taas oli jatkoa vireälle len- 
topalloilukaudelle. Niin vain sitten kävi, että tyttö- 
joukosta löytyikin kyvykkäitä ohjaajia, ja Kalevan 
Nuorten toiminta lähti käyntiin vuosien tauon jäl
keen syksyllä 1977. Aluksi keräännyttiin piirtämään, 
leikkimään, laulamaan; toiminta etsi muotojaan. 
Syksyllä 1978 löydettiin monia yhdistävä harrastus, 
tanhut. Omasta kylästä saatiin innokas ja pätevä oh
jaaja, toiminnalla oli mahdollisuus elää.

Nuorisoseuralla on aina ollut Vaskivedellä vahva 
kannatus, aktiiviharrastajilla vankat taustavoimat. 
Menneinä vuosina on rakennettu luja ja turvallinen 
perusta, jolta nykyisten nuorten on hyvä jatkaa. 
Vanhempien tukemana nuorten toiminta pääsi 
alkuun, mikä taas loi vanhemmillekin uskoa seuran 
tulevaisuuteen. Yhdessä järjestettiin iltamat, esitet-
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Vaskiveden Kalevan Nuoret tanhusivat juhlassa. 
Kuva: Kauno Vuorenpää.

tiin näytelmiä, lausuntaa, musiikkia, rytmiliikuntaa.
Monipuolinen toiminta palvelee sekä ihmisen kai

kinpuolista kehittymistä että tarjoaa harrastuksen 
mahdollisimman monelle. Lisäksi nuorisoseuran tu
lee seurata aikaansa ja muuttua ajan mukana. Ny
kyinen toimialue on laaja: järjestetään iltamia, las- 
tenjuhlia, yhteisiä joulujuhlia, tehdään retkiä, tan
hutaan, pelataan lentopalloa, pidetään urheilukilpai
luja, järjestetään tansseja. Ohjaajia pyritään jatku
vasti kouluttamaan. Menneenä kesänä järjestettiin 
yhdessä keskusseuran kanssa leiri Hämeen Kalevan 
Nuorille. Edelleen ohjelma-apua annetaan eri yhdis
tysten, kaupungin ja seurakunnan tilaisuuksiin. Yh
teistoimintaa halutaan jatkuvasti kehittää ja sitä py
ritään harjoittamaan voimien mukaan.

Keväällä 1979 pidettiin sitten 60-vuotisjuhlien mer
keissä päiväjuhla ja iltamat; ohjelmaa esitettiin kol
men sukupolven voimalla. Virtain kaupunginjohtaja 
totesi juhlapuheessaan olevan mukavaa tulla juhlaan, 
jossa voi todeta nuorisoseura-aatteen ja koko kylä
yhteisön elävän.

Uudelle vuosikymmenelle lähdettiin luottavaisin 
mielin, toiveikkaina kylän säilymisestä elävänä. Pian 
60-vuotisjuhlien jälkeen ryhdyttiinkin suururakkaan,

oman talon peruskorjaukseen. Talon tarpeellisuus 
oli ymmärretty: ellei ole taloa, ei ole toimintaa, ei 
ole paikkaa, missä kokoontua. Talkoohenkeä on jäl
leen tarvittu ja sitä on löytynyt, korjaustyöt ovat 
edistyneet hyvin. Talon kunnostuksen myötä harras
tustoimintaa on voitu edelleen laajentaa, ja oman 
käytön lisäksi taloa tarvitsevat kokoontumispaikka
naan lukuisat yhdistykset ja yhteisöt.

Vaikka toiminta nyt tuntuukin sujuvan, on aina 
muistettava, että sen eteen on tehty kovasti työtä ja 
tullaan vastakin tekemään. Varmasti missä tahansa 
pystytään samaan, jos vain työintoa löytyy, ja toi
saalta taas, pientähän se on tämäkin toiminta suuren 
maailman rinnalla. Omalta osaltamme me vain py
rimme luomaan Vaskivedestä paikkaa, jossa on hyvä 
elää, paikkaa, jonne voi tuntea kuuluvansa. Me py
rimme luomaan nuorillemme juuret. Olemme tyyty
väisiä, kun saamme touhuta yhdessä, tavoittelematta 
taivaita, rajamme tuntien, mutta myös mahdollisuu
temme tietäen.

Anne Ala-Nojonen
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Lapsuudenkodilleni

Onnea suurta on syntyissä saada 
tuntuma maahan ja multaan sen. 
Syntyä mäellä ihanalla 
löytyiskö paikkaa vertaista sen. > Kaunis on koski, sen valtava pauhu 

uneen tuuditti lapsosen.
Mutta kun kuiva on Killinkoski 
hgppplin kivillä, leikiten.

Siellä on lapsuuden leikkipaikat 
sammal-mättäät ja mansikkamaat. 
Siellä on lapsuuden muistojen sarka 
kukkivat lehdot ja vasikkahaat.

Kerällä äitini koskelle kuljin 
uivia tukkeja katsellen.
Äitini "Kahvikaisaa " kantoi 
miehille kahvia tarjoillen.

*jÄtvan kuin eilen ollut se ois, 
polkua tuota kun astelin. 
Edellä kilkatti karjan kello 
perässä paimen niin pienoin.

Sieluni silmillä usein mä k ats, 
koivikko-lehtoa kukkineen. 
Polkua pientä rantaan astun 
kaipaus tulvii sydämeen.

Katselen tyventä järven pintaa 
auringon loiste sen kullaksi lyö. 
Sitten kun päivä on ehtinyt iltaan 
kimmeltää kuunsillan hopeavyö.

^Muistan ne pihamme valkein koivut 
muuttolintujen pesimäpuut.
Talviset marjat pihlajapuiden > 
kauniiden lintujen parvi suur.

Eihän ne lapsuuden kultaiset vuodg^sp 
huolista vapaita olleet lie.
Kuitenkin nyt, kun aika ne kultaa 
onnekas lapsuuden ollut on tie.

Äiti on varmaan kodissa siellä 
kyynelin kylvänyt rukoukset. 
Lupaahan sanassaan Taivoa# Herra 
"Riemuiten kerran te leikkaatte"

Armon istuimen eteen kun saavu, 
käteni ristiin liittäen. 
Lapsuus-kotini vaalijoita 
muistan silloin mä kiittäen.

'Jospa me kerran perillä siellä^ 
yhdessä kaikki voisimmekaan. 
Laulaa riemuiten kiitosta Herran 
taakse on jääneet murheet maan.

Marjatta Kalmari
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************** **************** ** *

; Virtolaista kansanlaulu-- * *
i perinnettä talteen

Virtolaista kansanmusiikin perinnettä on vuosien 
mittaan saatu jonkin verran tallennettua. Ilmeistä 
kuitenkin on, että parhaat saaliit ovat kulkeutuneet 
pois, eivätkä ole kovinkaan helposti asiasta kiinnos
tuneiden saatavissa. Niinpä Virtain kaupunginhalli
tus tekikin ansiokkaan päätöksen, kun se keväällä 
1978 myönsi kulttuurilautakunnalle määrärahan 
maalaislaulujen keräämistä varten. Tallentaminen 
suoritettiin nyt niin, että alkuperäisäänitteet jäivät 
Virroille kansalaisopiston arkistoon ja kopiot luovu
tettiin kansanrunousarkistoon. Kokoelma osallistui 
myös Maaseudun Sivistysliiton järjestämään maa
laislaulujen keruukilpaan. Paikallislehdessä olleen 
vetoomuksen perusteella saatiin muutamia laulajia 
selville ja lisää löytyi kyselemällä niin, että yhteensä 
18 taitajaa oli mukana.

Yhteensä tuotti keräys yli 200 laulua ja arkisto- 
nauhoille tallennetun osan pituus oli noin 7 tuntia. 
Suosituimpia olivat piirileikkilaulut. Myös hevos- ja 
rekilauluja oli joukossa, samoin erilaisia balladeja, 
kehtolauluja ja pilkkalauluja. Olipa Enne Marttilan 
muistissa säilynyt monisäkeistöinen ja murheellinen 
laulu Titanic -laivan uppoamisestakin. Seuraavassa 
laulajien luettelo siinä järjestyksessä kuin tallentami
nen suoritettiin: Viljo Heinämäki, Enne Marttila, 
Elli Lähteenmaa, Iivari Taivalmäki, Pauli Järvinen, 
Onni Joutsen, Reino Järvinen, Siiri Säynävälampi, 
Jenny Sillanrnäki, Maria Kivimäki, Kalle Kivimäki, 
Matti Maijala, Väinö Moisio, Veikko Pohja, Esteri 
Ylä-Tulijoki, Alli Jousmäki ja Emma Rantanen. 
Edellisten lisäksi saatiin Eino Aholta laajahko laulu
jen sanakokoelma. Hyvin onnistuneesta äänityksestä 
vastasi Sisko Vuorinen; osa äänityksistä tehtiin kau
pungintalolla ja osa laulajien kotona.

Kun keräys jouduttiin suorittamaan määräajassa, 
on selvää, että vain osa virtolaisesta lauluperinteestä 
tuli taas tällä erää koottua. Toivoa sopii, että Vir
roilla vilkkaaksi virinneen perinnetyöharrastuksen 
myötä laulujen taitajat voivat edelleen kartuttaa vir- 
tolaisen kansanmusiikin aarreaittaa.

Maaseudun Sivistysliitto piti 18.2.1979 järjestä
mänsä keruukilpailun päätöskonsertin ja palkintojen 
jaon Finlandia-talossa Helsingissä. Konserttiin oli 
Virroilta kutsuttu Väinö Moisio, Veikko Pohja ja 
Matti Maijala. Säestäjänä oli mukana Pertti Ylä-Tu- 
lijoki ja kaupunkia edusti allekirjoittanut. Aamutui
maan ajelimme Parkanoon etelän pikajunalle, söim
me hätäisen lounaan Helsingin asemaravintolassa ja 
tunnelmassa oli selvää keikkahomman meininkiä. 
Mutta asiaan alkoi tulla hohtoa, kun saavuimme 
Finlandia-taloon ja joku järjestäjistä lausahti: ' 'Ja
ha, virtolaiset, tätä tietä olkaa hyvä!'' Näillä saate
sanoilla hän johdatteli meidät ovelle, jossa luki 
" Kapellimestarin huone". Luontevasti ryhmämme

Väinö Moisio ja Veikko Pohja laulelemassa.
Kuva: Kauno Vuorenpää.
asettui tähän kamarimusiikkisalin pyhimpään, pojat 
alkoivat vaihtaa kansallispukuihin ja manageri aset
tui pianon ääreen todeten, että täytyy tästä muutama 
akordi lyödä, kun kerrankin pääsee liki näin hyvää 
peliä. Moision Väinö puolestaan ihmetteli, että min- 
kähänlaisen pukuhuoneen ne seuraavalla kerralla 
meille antavat! Leikkiä laskien valmistautuminen 
kävi kepeästi ja viritti hyvän esiintymistunnelman. 
Hyvin virtolaiset sitten lauloivatkin, piti laulaa myös 
ylimääräisiä ja paikalla ollut TV 2:n filmiryhmä il
moitti tulevansa Virroille laulajien syntysijoille ja 
näin korvaavansa sen puutoksen, joka juhlapaikalla 
kävi ilmi: Virtolaisia ei voitu filmata, kun joukossa 
oli kansanedustajaehdokas ja vaalit tulossa! Run
saan viikon kuluttua Väinö ja Veikko esiintyivätkin 
jo tv:ssä ja omassa ympäristössään kotikylässä. Ke
vään mittaan tulivat esiintymiskutsut myös Etelä- 
Pohjanmaan Speleihin ja Kaustisille.

Maalaislaulukilvan palkintolautakunta oli notee
rannut Virtain kokoelman monipuolisimmaksi ja 
tekniseltä toteutukseltaan parhaaksi ja niinpä Virrat 
voitti epävirallisen joukkuekisan. Ainoana kuntana 
sai Virtain kaupunki kilpailun kunniakirjan. Konser
tin jälkeen tarjottiin osanottajille maukas päivällinen, 
jonka isäntänä toimi opetusministeriön kansliapääl
likkö Jaakko Numminen ja helmikuisen sabatin kal
listuessa iltaan aloitti tyytyväinen virtolaisryhmä pa
luumatkan kotikonnulleen.

Pertti Tamminen
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"VIRROILLA VIRITETTYJÄ VIISUJA
NAUHALLE LAULANEET: Veikko Pohja ja Väinö Moisio 

SÄVELMERKINTÄ: Annamari Ylä-Soini

Kyllä kuukin taivaalla kirkas on 
mutta aurinko kirkkaampi:;
Kyllä pappa ja mammakin rakas on 
mutta oma heila rakkaampi:;

Kuinka voin minä olla iloinen 
kuinka voin olla onnellinen:; 
Kun suru on sortanut sydämeni 
ilopäiviä ei ole mull':;

Minä käyskentelin noiden tyttöjen kanssa 
tuolla virran rannalla;;
Sillä ilosella, Sulosella katsannolla 
kävin armaani rinnalla:;

Kun sinä heilani haudan kaivat 
niin muista mun sanaani:;
Tuo kaikista kauneimmat ruusunkukat 
tuo orjantappuratkin:;

Niin monta kertaa kun vettä olen noutanut, 
sulavilavei ja vettä olen noutanut 
kaivosta ämpärillä ja kaivosta ämpärillä.

Niin monta kertaa käteni on ollut 
sulavilavei ja käteni on ollut 
kaulasi ympärillä ja kaulasi ympärillä.

Minä tulen illalla sänkysi viereen
sulavilavei ja sänkysi viereen
sinua nukuttamahan ja sinua nukuttamahan.

Hattuni laitan ma naulallen
sulavilavei ja naulallen
kenkäni sänkysi alle ja kenkäni sänkysi alle.

Älä mene heilani heikolle jäälle
sulavilavei ja heikolle jäälle
itseesi hukuttamahan ja itseesi hukuttamahan.

Käteni mä laitan kaulailen
sulavilavei ja kaulailen
toisen kylkesi alle ja toisen kylkesi alle.
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VUOSIA SITTEN

Hiekkaa, vettä ja hakoluuta... 
Tuvan lattianpesu Ala-Sulkavalla. 
Kuvan omistaa Aini Sipilä.

Kyläkaupan tunnelmaa Kotalassa v. 1927. 
Kuvan omistaa Eero Korhonen.

Eteläahon mummu puhdetöissä. 
Kuvan omistaa Mirjami Haanpää.

Enokosken laivalaiturilla v. 1927 
Kuvan omistaa Elsa Salo.

Heinäntekoväkeä Mäntylän pellolla Rantakunnalla 
noin v. 1925. Kuvan omistaa Eila Suojansalo.

Elonkorjuuväki kahvitauolla. 
Kuvan omistaa Jaakko Korhonen.
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VALON ENKELI
Kerran kuulin keskiöin 
kaukaa saavuit tiesin sen. 
Lauloi tuuli minä löin 
valoon ensi sävelen.

Nukuin tuskin ollenkaan, 
olit vieressäni vain.
Valvoin valon onnelaan 
minä lapsuusvuoteellain.

Olit kaunein enkelini 
millä ajatusta loin, 
ja sinä taivaansini, 
sua aamuun jumaloin.

Et viereltäni hetkeen, 
edes päivään valoisaan,
Sä himmennyt, et retkeen 
pyynnyt mua päältä maan.

Kun avasin ikkunaa
hyasintit tuoksuivat, 
niin kuin kohden planeettaa 
lähti öiset matkaajat.

Kauko Aho
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Jouluajan tapahtumia Virtain seurakunnassa:
Kauneimmat joululaulut kirkossa su 16.12. klo 19.00 
Jouluaaton hartaudet hautausmailla 
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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Toivotamme asiakkaillemme Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta

vai intatori
Puli. 55 553 ja 55 453

Kyllikki Tapanainen 
Keskikurki
Kurjenkylä, puh. 59502

Matti Ala-Härkönen
Härkönen Puh. 56417

Raamisahattua ja 
höylättyä puutavaraa

KUKKA JA ASKARTELU
PEUKALOINEN

Virrat puh. 55538

KUKKIA—ASKARTELUA 
— KÄSITÖITÄ

9 hengen taksibussi

SIMO SATAMO
Puh. 934-55386

Autop. 94040-31386

TAKSI
Tauno Lahti
Killinkoski Puh. 50139

Autop. 94040-31539

SÄNOMAXT
Suomen suurin paikallislehti

Toivotamme asiakkaillemme

HYVÄÄ JOULUA ja 
Menestyksellistä Uutta Vuotta

^/HANKKIJA
Virrat
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HYVÄÄ JOULUA 
JA

ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

TOIVOTAMME
VIRTOLAISILLE 

HYVÄÄ JA
RAUHALLISTA JOULUA

SAMPO-YHTIÖT
VIRTAIN KONTTORI 
Virtaintie 35 puh. 55886

RADIO-, TV- JA KODINKONEHUOLTO

V4 /

KODINKONEIDEN
ERIKOISLIIKE

VIRROILLA
RUOVEDELLÄ

TV-KODINKONE
Hannu Niemi Oy
Ruovesi puh. 2339, Virrat puh. 55914

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta

MAANRAKENNUSLIIKE 
Jouko Anttila Ky

l-IVITIt m
LÄMPÖ- VESI- JA ILMASTOINTI 
SEKÄ JÄÄHDYTYSLAITTEET 
VIRRAT PUH. (934)55940 
SEINÄJOKI PUH. (964)121255

Toivotamme Arv.Asiakkaillemme 
Hyvää Joulua ja Onnellista UuttavuottaHAUTAUSPALVELU

TAPANI PURRA 
Meijeritie 11 Virrat 

Puh. 55917
Virrat puh. 934-55892

NYKYAIKAISTA VAKUUTUSPALVELUA

SUOMENSELÄN VAKUUTUSYHDISTYS
Puh. 55334

I
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ASIAKKAILLEMME
HYVÄÄ JOULUA ja 

ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

Leninkiliike CARIETTA
Keskustie 6 VIRRAT puh. 55772

Hömmön
Kirjanpitotoimisto

ÄHTÄRI 
puh. 30777

NUORTEN ASUSTELIIKE

symppis
Virrat puh. 55524

T:mi PIR-TA
Killinkoski puh. 50066

TMI ERÄMETALLI
Kalastusvälineitä

Toisvesi puh. 50135

PARTURI KAMPAAMO
EILA HÖMMÖ

Killinkoski puh. 50077

HUSQVARNA RAKET 
PARTNER palvelua

Ainoa alan erikoisliike maakunnassa 
Sasta-pilkkihaalarit ja eräpuvut 
myös meiltä edullisesti
VIRTAIN MOOTTORISAHA Ky

puh. 934-55461 
(Nurmisen konekellari)

USEIN ERIKOISTAVINA EDULLISTA

□tavaratalo

34800 VIRRAT puh. 55336 ja 55301

-NMMOSk
Virtaintie 29 34800 VIRRAT 

Puh. 55010, iltaisin 55505

HYVÄÄ JOULUA 
JA

ONNELLISTA UUTTA 
VUOTTA

PUTKITYÖ 
HINKKA & Co

Puh. 55654 Virrat

SEKATAVARAKAUPPA

SIMO YLÄ-SOINI
Toisvesi puh. 50013

KELLOSEPÄNLIIKE

VIRRAT - Puh. 934-55949

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta

RAVINTOLA TOISVESI 
Puh.55102

Baari
TEUVON-TUPA

Liedenpohja 
Puh.56130
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^3o Luotamme 
aiiatzIzaL^Emim 

oää ^J.ouLua ja 
Onm.CLii.ta

^^Liutta Q/uotta

YHDYSPANKKI 
puhelin 55154

Toivotamme kaikille 
Hauskaa Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta
VEDÄ KOTIINPÄIN VALMETILLA

934-55675 
Virtain piiri
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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

DATSUN, DODGE, SAAB

SOITA
autokaupoista
huolloista
varaosista

/jUTOPHTO$(&
Kiertotie 8 puh. 934—55 944 34800 Virrat

KÄSINEITÄ KAUPALLE 
JA TEOLLISUUDELLE

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-AUTO ASEMA
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

KIITÄMME ASIAKKAITAMME JA 
LIIKETUTTAVIA KULUNEESTA 
VUODESTA JA TOIVOTAMME

RAUHALLISTA JOULUA.

TORIGRILLI
Opastus — information

VIRRAT puh. 55293

LI\V I IIMIIM4 14 IHISI4

I
 JUSSI KORHONEN puh 934-55 779

Virtaintie 31 — 34800 VIRRAT

VIRTAIN PUTKITYÖ 
Kari Viitala 
Puh. 55604

Virtain Linja-autoaseman

PARTURI-KAMPAAMO
Riitta Koro-Forsberg

Virrat puh. 55552

HYVÄÄ JOULUA
VIRTAIN

KUMIKORJAAMO KY
Kolu ja Harju

Virrat puh. 55207

EDULLISET LAATUVARAOSAT

VIRTAIN
VARAOSA h(Z*-

Viitamäki & Murtolahti Virrat puh. 55264

_ Virtain
Automyynti Oy

VIRTAIN KENKÄ
Puh.55171

om. Eila ja Simo Sipilä

LADA - ELITE MYYNTI Pirkantie 7 puh. 55593
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PERHEEN
MONITURVA
TEIDÄNKIN PERHEEN TURVAKSI

A Pohjola yhtiöt
S» VIRTAIN KONTTORI 

Virtaintie 33 p. 55633

VIRTAIN
MAANRAKENNUS

Virrat puh. 55248

SUORITAMME KAIKKIA MAANRAKENNUSALAN 
TÖITÄ

HYVÄÄ JOULUA JA KIITOS 
KULUNEESTA VUODESTA

HÄMEEN 
KULJETUS OY
Virrat puh. 55491

VIRTAIN 
BETONI OY
puh. 55609, 56782

HYVÄÄ JOULUA JA 
MENESTYKSELLISTÄ UUTTA VUOTTA

VILENIN LEIPOMO
Virrat puh. 55290, 55530 
Sampolan teollisuusalue

Myymälä leipomon yhteydessä 
Leipomomme valmistaa kaikkia alan tuotteita

TOIVOTAMME VIRTOLAIS1LLE 
HYVÄÄ JOULUA

VILJANMAAN
KONEPAJA

VIRRAT

RAKENNUSTOIMISTO 
PENTTI RAISKI 

& KUMPP.
Virrat puh. 55251

Hyvää Joulua 
ja

Onnellista Uutta Vuotta
Virtasen

Öljypoltinhuolto
Puh. 56997
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VIRTAIN KEHRÄÄMÖ
OM. ARVO VEHNIÄ 

Puh.55164

SEKATAVARAKAUPPA

ERKKI JOUTSEN JÄRVI
Kurjenkylä puh. 59754 
Aina edullisia taijouksia

T:mi
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
pui. 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

Onnellista Uutta VuottaHyvää Joulua ia < 
toivottaa asiakkailleen

VIRTAIN JÄTEHUOLTO Ky
Kotikuja 8 34800 VIRRAT 

Puh. 55888

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta

KESTIKROUVI
Virtaintie 31 puh. 55599

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

Hyvää Joulua ja Onnellista uutta Vuotta 
toivottaa asiakkailleen

o-/.*./,1 Lutll»

HUONEKALU
Ky

VÄRILIIKE

UTUAihiOtlPÄÄ
7v

Alavus 965-11441 Virrat 934-55260

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO 
O. Manninen
Virtaintie 33 
Puh.55416

VIRTAIN
OSUUSMEIJERI

Virrat puh. 55144
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Yksilöllisiä omakotitaloja 
ja huviloita 

pyörö- ja höylähirrestä

\ 5 -CHALET Oy
■ /' PUUTALOTEHDAS

34930 LIEDENPOHJA 
PUH. 56185 ja 56139 
TELEX 22-473

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta

<^TUULILASIT

esaarimäen
Autokorjaamo i------- 11
VIRRAT Puh. 934 -50098

HYVÄÄ JOULUA

ONNEA 
VUODELLE

1980

SOKOS
VIRTAIN KAUPPAKUNTA

O/citacn

Ql,LLLL±flCLn(z(zL

(inttää

uLztoKaLna 

y dtz L±ty öitä

ia
to Luottaa
daLdLCCz 

d^audaL&aa 

^oadaa ja

o^jyuää

Haatta ^Vaotta
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Valoisaa

Lämmintä

Joulua

KOILLIS-SATAKUNNAN SÄHKÖ OY 
RILLIN VOIMA OY 

KÄENKOSKI OY
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E CENTRUM
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g Tule kutomaan itse yksilölliset kodintekstiilit 
QljO asiantuntijoidemme opastuksella.

Käsintehdyt joululahjat myymälästämme.
0/ I O VIRTAIN KOTITEOLLISUUDEN NEUVONTA-ASEMA 

Virtaintie 37 Puh, 55817

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta

JÄRVEN KUKKA
Rantatie 7, Virrat 

Puh.55390 VIRTAIN TB-HUOLTO

HYVÄÄ JOULUA JA MENESTYKSELLISTÄ 
UUTTA VUOTTA

O. Koskinen Ky
34800 Virrat p. 55 460

i® virtain---------------
VÄLOKUVAUS LIIKE

VARPUSI Ib 4. PUH. 55106

Rauhallista Joulua ja 
Onnekasta Vuotta 1980

Suomenselän 
Offset Oy

34800 VIRRAT - Puh. 934-55490

Aina tuoreita kukkia- 
Suoritamme sidontaa

KUKKA-LINJA 
I. HAAPOJA
Virrat Liikekeskus puh. 55501

LADA — ELITE-HUOLTOPISTE
— Huollot
— Takuuasiat
— Korjaukset
— Varaosat

VALMISTAMME:
— Vahvavirtaliittimiä
— jakokeskuslaippoja
— akustojen liitäntäkiskoja

fN; OUNEVA OY
34800 VIRRAT puh. 934/56751

AUTOKORJAAMO

Rnimo HITTRSRLO
KIERTOTIE 1, 34800 VIRRAT PUH. 934-55088

MARBELLA
AINA UUTTA JA EDULLISTA 

Puh. 54171 Virrat

KIIII LTO ©Y
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ystävällisesti
KANSALLISOSAKE-PANKKI

PUUSEPÄNTÖITÄ
Luonnonpuu

Puh. 55005 Virrat

HYVÄÄ JOULUA JA 
MENESTYKSELLISTÄ UUTTA VUOTTA

VVIHURIOY

AARNI0W
PIKATUKKU

PIKATUKKU puh. 55533

HYVÄÄ JOULUA

<zffau/iaiAaa ^.ollCucl 

toivoo tafzojat

JYRÄPOJAT TAIDETAKOMO
Puh. 55272 MIKKO ^"ffAAPSALO

■ VIRRAT FINLAND
PUH.934-55484

Suomenselän Offset Oy, Virrat 1979
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UUTTA VUOTTA 
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