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JOULUNA 1980

Messiaan tuloa oli odotettu. Sitä olivat profeetat jo ammoin ennustaneet. 
Ylipapit ja kirjanoppineet olivat paljon tutkineet kirjoituksia.

Kun Hän tuli, odottajat eivät Häntä tunteneet, eivätkä hyväksyneet, 
paitsi joku Hanna Ja Simeon.

He olisivat halunneet korkeasäätyisen, mahtavan kuninkaan.
Hän syntyi aviottomana ja kodittomana.
Enkelit ilmoittivat kaikelle kansalle tulevan ilon hiljaisille ja oppimattomille 

paimenille, jotka tuskin edes ymmärsivät mitä olivat kuulleet ja nähneet, 
kiittäen ja ylistäen he vain palasivat kotiinsa — kertomatta kenellekään.

Jumalan tähti johdatti tietäjät kaukaa kertomaan Kuninkaan syntymästä.
Mutta hallitussuunnitelmiin ei Jeesus sopinut. Herodes yritti tappaa 

Kaikkivaltiaan.

1980 vuotta myöhemmin Suomessa: Joulua odotetaan, jumalaista lasta 
juhlitaan.

Mutta hyväksytäänkö Hänet kaikelle kansalle syntyneenä Vapahtajana, 
joka on Kristus, Herra?

Eikö vain Hänessä nähdä vihollista valtasuunnitelmille?
Kristillistä opetusta yritetään vähentää, poistaa siitä tunnustuksellisuus,

herättää yleistä uskonnonvastaisuutta, tehdä uskontoja tasa-arvoisiksi.
Eikö kaikesta kansasta yritetä vähentää ainakin syntisesti elävät,

suruttomat ja vääräuskoiset?

Mutta yhä vielä, tänäkin jouluna Messias syntyy todeksi ihmisten sydämiin, 
syntyy odotettuna ja yllättäen.

Syntyy arkoina vapiseviin, elämän vaikeuksien murtamiin sydämiin.
Syntyy monien pettymysten kovettamiin, vihaisiin ja katkeriin sydämiin. 
Syntyy taakkoja sitovien fariseusten ja oikeaa oppia puolustavien

Saulus tarsolaisten sydämiin.

Ja kaikille Hän syntyy Vapahtajana.
Vapahtajana vihasta ja välinpitämättömyydestä.
Vapahtajana liian yrittämisen, ansaitsemisen ja toisten vartioinnin taakasta. 
Vapahtajana Jumalan rakastamaksi syntisenä, jatkuvasti syntisenä;

omaa etua, mukavuutta ja kunniaa etsivänä, kiitoksesta elävänä, helposti 
loukkaantuvana, usein vääriä ratkaisuja tekevänä ihmisenä.

Vapahtajana lapsen asemaan — yrittämään ilolla uudestaan, vaikka usein 
vielä kompastuu ja paljon särkyy ja menee pilalle.

Vapahtajana armosta iankaikkiseen elämään.

Joulun lapsen voi todeksi synnyttää vain Jumala — kaikkialla missä Hän 
tahtoo.

Ja syntynyttä eivät herodekset voi tappaa.
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KA UPUNGIN TER VEHD YS

Ihmisten elinympäristöön liittyvän luonnon ja asumisen tasapainoinen rakenta
minen sekä yleinen viihtyvyys ovat kuuluneet valtakunnallisina tunnuksina vuoden 
1980 kunnallispolitiikan teemaan. Virtain kaupunginvaltuusto vastuunsa tuntien 
asujamistonsa elinympäristön viihtyvyydestä tunnusti vuoden 1980 talousarvion 
käsittelyssä yksimielisesti teeman soveltuvan erinomaisesti kaupungin kehittämis- 
kuvaan. Eikä herätettä haluttu jättää vain iskulauseen tasolle.

Kaupungin vahvistettu talousarvio sai määrärahan kaupunginpuutarhurin palk
kaamiseen, julkisten rakennusten, asuntoalueiden, lasten leikkikenttien, tiestön ja 
puistoalueiden rakentamiseen, viheriöittämiseen sekä siistimiseen. Uskoa kylien 
elinvoimaistamiseen ja väestön viihtyvyyteen kylissä on pyritty niinikään vahvista
maan mm. harrastusmahdollisuuksia parantamalla, uimarantojen rakentamisella 
sekä kyläkeskusten valaistusohjelman toteuttamisella, asuntolainojen ohjailuilla 
syrjäkylille säännösten sallimissa puitteissa sekä kaupunginhallituksen vierailuilla 
kyläkokouksissa evästyksiä hakemassa kaupungin taholta odotettavista toiveista. 
Taajaman jätevesien käsittelyongelman poistamiseksi on laadittu asiantuntijaselvi
tyksiä sekä uusittu vanhaa viemäriverkostoa, joka lahoamisen vuoksi on muodos
tumassa meille ja sitä kautta ympäristöllemme vaikeasti hoidettavaksi vitsaukseksi.

Maankäytön suunnittelussa ympäristö ja kaupunkimme kaunis maisemamateri- 
aali on otettu uudenlaisen ja kriittisemmän tarkastelun kohteeksi. Sen tulevista to- 
teutusehdotelmista on haluttu kuulla ympäristön ja käyttäjien mielipiteitä yhteisen 
virtolaisen ratkaisun löytämiseksi. Tämän voidaan myös katsoa osoittavan, että 
nykypäivän kunnallinen päätöksentekoinstituutti on pyrkimässä välitöntä koske
tusta hakien yhä lähemmäksi palvelusten käyttäjäkuntaa — ihmistä. Se on etsi
mässä vastausta elämisen laadun toteuttamiseen elintason korostamisen sijasta. 
Toivon, että tämä ympäristövuosi antaa meille haasteen ja tarpeen oppia 80-luvul- 
la ymmärtämään luonnon ekologian merkityksen ihmisen elinympäristön rakenta
misessa.

Joulurauhaa Virtain kaupungin asukkaille sekä onnea ja menestystä uudelle 
vuodelle.
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ULKOSUOMALAISEN JOULU

Joulu on suomalaiselle vuoden suurin juhla. Sitä 
odotetaan, sitä valmistellaan ja siihen valmistaudu
taan. Kun sitten sattumalta ollaankin tilanteessa, et
tä asuinpaikka sijaitsee kaukana Pohjolasta, aivan 
vieraan rodun ja kulttuurin keskellä, on tuo joulun 
odotus entistä voimakkaampi, joskin valmistelu ja 
valmistautuminen käyvät aivan eri tavalla. Me suo
malaiset olemme omassa kotimaassamme luonnolli
sesti muokkautuneet oman kulttuurimme mukaiseen 
arvomaailmaan, jossa joulunkin puitteet ovat vuosi
satojen saatossa kehittyneet.

Kun sitten ensimmäinen joulunvietto on edessä 
esim. täällä Las Palmasin kaupungissa Gran Canarian 
saarella, ollaan vasta sen tosiasian edessä, että täkä
läinen kulttuuri on muotoillut joulun vieton aivan 
erilaiseksi. Joulu se on toki täälläkin ja juhlapäivä 
onkin, mutta se on latinalaisen rodun joulu, se on 
katolinen joulu. Lutherilainen uskonto on nimittäin 
hyvin Jeesus-keskeinen, jotavastoin katolisuus taas 
painottaa Jeesuksen Äidin, Marian osaa, joten jou
lun asema täällä on tietysti sen mukainen. Aattopäi
vä ja Tapaninpäivä ovat täysiä työpäiviä.

Me suomalaiset täälläkin olemme vahvasti oman 
kulttuurimme juurissa kiinni ja vietämme joulumme 
lähimain niin, kuin sen jo lapsuudessamme olemme 
oppineet.

Myös joulukirkossa me voimme täällä käydä, sillä 
saarillamme toimii Suomen kirkon lähettämä turisti- 
pastori. Tunnelma on lämmin ja tuntuu aivan sille 
kuin "enkelitaivaan" kaikuisi paljon voimakkaam
pana ja syvemmältä lähteneenä kuin kotimaassa 
konsanaan. Kirkosta ulos tullessa tahtoo vain häm
mästyä, kun vastassa onkin leuto etelän tuulenhen- 
käys.

Sitten, jos jollekin sattuu tulemaan oman perheen 
jäseniä jouluvieraiksi sieltä Pohjolasta, on joulun 
tunnelma jo varsin kotoinen. Muuten saatamme viet
tää aattoiltaa ystävien parissa joululauluja laulellen 
ja seurustellen. Joulukukkasia sentään lähettelemme 
toisillemme. Mainittakoon vielä, että tuo Pohjolas
sakin tunnettu "Joulutähti" kasvaa täällä aivan vil
linä luonnossa korkeina pensaina. Lisäksi täällä vi
rittävät ihmistä joulutunnelmaan liikkeiden jouluko- 
ristukset sekä Triana-nimisen joulukaduksi koristel
lun kävelykadun monet hyvät liikkeet, sekä tuolla 
turistien suosimalla rannan kävelykadulla muutamaa 
päivää ennen joulua kaupungin toimesta pystytetty 
joulukuusi. Se valaistaan värilampuin, ja sen oksille

on ripustettu koristeeksi suuria joulupaketteja. Tuo 
kuusi se vain kuivettuu täällä lämpimässä ilmastossa 
niin nopeasti, että jo uudenvuoden pyhinä se on täy
sin ruskea ja neulaset varisseet.

Joulun ruoat tietysti muodostavat oman tärkeän 
osansa tuon suuren juhlan tunnelmassa. Löytyypä 
täältä niinkin perusteellisia joulunviettäjiä, että tuot
tavat kotimaasta tuttaviensa mukana jopa lanttuja, 
jotka itseasiassa ovat niitä harvoja artikkeleita, joita 
täkäläinen kauppa ei tunne. Muutoin ovat ruokavali- 
koimat varsin ihanteelliset: Lihaa, kalaa, kanaa ja 
juustoja ym. niiden kaikissa muodoissa. Vihannes
ten sekä hedelmien ystävät ovat myös täällä toive- 
maassaan. Meidän kahden aikuisen taloudessa vain 
jo nuo jouluruoat tahtovat jäädä harvoihin lajeihin, 
etupäässä vain kinkkuun ja joulupuuroon.

Uuden vuoden vietto onkin sitten vain paremmin 
parvekkeelta tirkistelyä ja ihmettelyä, sillä kanada
laiset viettävät koko uudenvuoden yön harvinaisen 
meluisasti: Ilotulitusraketteja lentää kaikkialta ja 
kaikkialle, samoin serpentiinit. Kaikki autot ajavat 
koko yön edestakaisin torvet täysillä soiden. Voi sitä 
meteliä saarella, jonka halkaisija on vain 60 km ja 
jolla on autoja puolet siitä määrästä mitä Suomessa 
on.

Meillä sanotaan, että aatonaattoon joulut loppuu. 
Niin ne loppuvat täälläkin loppiaiseen, eli Kolmen 
Kuninkaan päivään, jolloin San Nicolas tuo myös 
paikallisten asukkaitten joululahjat. Tämä päivä on 
myös meille suomalaisille varsin virkistävä päivä. 
Voimme näet kerääntyä kaikki kadun varrelle seu
raamaan paikallisten asukkaitten järjestämää Kol
men Kuninkaan kulkuetta, jonka rekvisiittaan on 
uhrattu aivan uskomaton määrä työtä ja rahaa. Kul
kueella kuvataan Kolmen Kuninkaan, eli Itämaan 
Tietäjien matkaa lahjoineen vastasyntyneen Jeesus- 
lapsen luo. Kulkueen mittasuhteista mainittakoon, 
että sen ohimeno saattaa kestää jopa 4 — 5 tuntia.

Jos nämä suomalaisten joulut täällä luonnollisesti 
ovat sellaisia "sovellettuja" jouluja, tulee näistäkin 
ajan mittaan traditioita, sillä viides jouluhan se tässä 
jo meillekin tuloaan tekee ja tätä kirjoittaessani em
me vielä tiedä, onko se "oikea" joulu, eli saammeko 
omaisiamme viettämään sitä kanssamme. Siispä toi- 
vottelenkin sinne valkean Pohjolan kotimaahani 
lämmintä ja kotoista joulua ja joulumieltä.

Mirjami Saarimäki
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IN MEMORIAM

Pirkko Annikki Niittyniemi (os. Sanasvuori) Hedda Ester Armida (Armi) Sievänen

Opettaja Pirkko Niittyniemi kuoli 27. pnä helmi
kuuta Tampereen Keskussairaalassa. Hän oli synty
nyt Jalasjärvellä 24.8.1928.

Opettajaksi Pirkko Niittyniemi valmistui Heinolan 
seminaarista vuonna 1953. Oltuaan opettajana Kar
vialla ja Kullaalta tuli hän Virroille Vaskuun koululle 
vuonna 1959 ja sieltä edelleen keskustan ala-asteen 
koululle 1975.

Hiihtoloman alkaessa hän oli jo vakavasti sairas. 
Odotimme käännöstä parempaan. Toisin kävi. An
kara ja lyhyt sairaus muutti kaiken. Palattuamme 
työtämme jatkamaan Pirkko oli poissa.

Muistamme hänet aktiivisena, koulutyöstä ja kas
vatuksesta innostuneena opettajana, pirteänä ja seu
rallisena työtoverina. Häntä kiinnostivat myös käsi
työt, kodinhoito ja kuntoilu, yleensä kaikki kaunis 
ja hyvä. Tällaisena hän jätti mieliimme valoisan 
muiston.

Suremaan jäivät opettajapuoliso ja tytär.

Virtain kirkkomaahan haudattiin 6. pnä syyskuuta 
sair. hoit. Armi Sievänen. Hän oli syntynyt Virroilla 
12.6.1897 op. Fredrik Sieväsen perheen nuorimmaksi.

Kutsumusammattiinsa valmistuttuaan hän toimi 
kouluttajana Viipurin Sairaanhoitajaopistossa sekä 
osastonhoitajana ja kouluttajana Yliopiston Silmä- 
klinikalla. Ennen eläkeiän saavuttamista hän muutti 
Virroille hoivaamaan vanhempia sairaita sisariaan.

Virtolaiset muistavat hänet ansioituneena kotiseu
tunsa menneisyyden kuvaajana ja perinteen tallenta
jana. Virtain Joulun sivuilta löytyy hänen kirjoituk
siaan mm. virtolaisten oppikoulun käynnistä ja kou
lumatkoista, kuorolaulusta ja isästään Fredrikistä. 
Valtaosa Virtain historiaan tarvittavista henkilöku
vista löytyivät Armin albumista. Kotiseutuyhdistys 
Virtain Seura on saanut vastaanottaa häneltä arvok
kaita esinelahjoituksia. Armi Sieväsen kotiseudun- 
rakkaus on esimerkki meille nykyvirtolaisille.

Korkean iän ja sairauden heikentämänä Armi viet
ti viimeiset elonpäivänsä sairaalassa. Monien virto
laisten lämpimien ajatusten saattamana hän aloitti 
matkan iäisyyteen 16. pnä elokuuta.

Poismennyttä Armia jäivät lähinnä suremaan sisa
rien lapset perheineen.
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HUUR TEINEN PUU
Aamun kajossa katson ikkunasta ulos. 
Pakkanen hopeahuurtehilla 
on koivun koristellut.
Valo huoneestani oksassansa viivähtää, 
tuo häivä mieleeni saa 
näyn kauniin, herttaisen:

Kastemekossa valkoisessa
on tuotu pienoinen alttarille.
Sylissä kummin, luona maljan siunatun 
hänet Pyhään liittoon otetaan.
Tämä isän, äidin silmäterä,
koko suvun kullannuppu.
Suunsa hymyyn aukeaa
kun siunauksen saa,
ehkä elämäänsä myötäilee,
näin toiveet ylös kohoaa.

Se on kuin nuori morsian
suloposki, kirkassilmä, kukat hiuksillansa, 
Hän valkoisissaan alttarilla seisoo 
vierellänsä nuori mies 
vakaa suoraryhtinen.
Ovat tulleet liittoansa solmimaan, 
sille siunausta pyytämään 
Rakastaen ja luottaen
käsikädessä he astuvat kohden tulevaisuutta, 
elo yhteinen on alkanut.
Onni ehyt heitä seuratkoon.

Koivun oksalta huurteiselta
pyrähti lentoon pieni lintu.

Illaksi jo päivä tummuu, joutuu yö.
Kuu kirkas vuorollansa 
nyt tienoot hopeoi.
Katson ulos kuutamoon, 
myös koivuun huurteiseen:

Päivän noustessa
minä koivun kokonaan nähdä voin.
Sen oksilla huurteisilla
säteet auringon kimmeltää,
kuin kullaksi muuttuisi taivas ja maa.
— ja kuvan uuden mielessäni nään:

Valkoisissaan alttarilla nyt nuori tyttö on,
neidoksi jo varttumassa.
Kera toisten rippilasten
he käyvät luokse ensi ehtoollisen.
Poskeansa vieno puna koristaa,
katse avoin, luottavainen
kun elo suuri, salainen.edessänsä avartuu. . s" '
Usko tulevaisuudet)'' 
nuoren mielen herkistää,
on suurta astua elämään 
tehtävääpä täyttämään.

Ja surun, tuskan muistan,
kuin taasen näkisin hänet
ikiuneen nukkuneen, rakkaan läheisen, 
joka verhottuna valkoiseen 
alttarille tuotu on.
— Nyt puuttuu kummit, rippitoverit 
sekä elämäntoveri viereltänsä, 
tämä käynti — viimeinen 
on jokaisen yksin tehtävä.

kujn katumaahan tullut öisin, 
ikkialla hohtaa pensaat, puut

kuin kimaltaisi niissä 
timantit sekä-he-lniglpuut 

f hffuftuttavaa hohddttaTlsap,_ 
,7*^ Taas katseeni kipuun, pysähtyVs_
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Purettujen rakennusten 
menneisyyttä...

ANTIPOFFI
Työläisasuntokasarmi Virtain Killinkoskella

KUKKOSEN KAUPPATALO KESKUSTASSA

Kuvan omistaa Mirjami Haanpää Kuvan omistaa Eija Kukkonen

Talo lienee rakennettu Virtain Pylkkään kylään, 
(myöhemmin Killinkoski), vuosisadan vaihteen tie
noilla. Antipoffi oli entinen Aholan talonpoikastalo, 
joka oli siirretty noin kilometrin verran. Se sijaitsi 
muutaman sadan metrin etäisyydessä Virtain keh
ruu- ja kutomotehtaasta, Alavuden tien varrella.

Talo oli hirsirakenteinen kaksikerroksinen 16 per
heen asuntokasarmi. Talo lienee saanut nimensä hel
sinkiläisen asuntokeinottelijan, kauppias Mikael 
Antipoffin Helsinkiin rakennuttamien ja työläisille 
tarkoitettujen asuntokasarmien mukaan, joita helsin
kiläiset puolestaan nimittivät ryysyläishotelliksi.

Killinkosken Antipoffissa asui miltei jokaisessa 
perheessä ainakin 4 henkilöä, useissa toista kymmen
tä. Osa asunnoista oli huoneen ja keittiön käsittäviä 
ja osa vain keittiön käsittäviä asuntoja. Asunnot oli
vat yleensä pieniä, vajaat 10 neliömetriä, ja huono
kuntoisia, ainoa mukavuus oli sähkövalo ja jos kat
sotaan mukavuudeksi talon yhteinen leipomotupa, 
joka sijaitsi talon alakerrassa.

Torakat ja luteet seurasivat talon siirron mukana 
ja lisääntyivät suotuisissa olosuhteissa ja vahasivat 
jokaisen lämpimänä pysyvän sopen ja raon. Torakan 
myrkkynä käytetty " keisarinvihreä" ei näyttänyt 
olevan tehokasta niiden hävittämiseksi.

Talon WC ulkohuusit sijaitsivat pihan perällä, sa
moin puuliiterit ja liiterin vintillä jokaiselle asunnolle 
pieni koppero, joissa kesällä oli tapana nukkua.

Kuluvana vuonna purettiin keskeiseltä paikalta 
Virroilla vanha liiketalo (Lounas-baari). Tässä talos
sa oli harjoitettu kauppatoimintaa jo vuodesta 1868. 
Silloin erotettiin Kankaanpään tilasta vuokralle tont
ti ja rakennus. Vuosisadan vaihteen tienoilla ovat ta
loa vuokranneet ja sekatavarakauppaa harjoittaneet 
mm. Maria Alin, Heikki Härkönen ja ed. poika 
O. E. Härkönen sekä Virtain Yleinen Osuusliike 
r. 1. Talo oli kaksikerroksinen. Sen yläkerrassa oli asuin
huoneita ja alakerrassa asuinhuoneiden lisäksi kaup- 
papuoti. V. 1911 osti kauppias Urho Ludvig Kukko
nen talon konkurssiin joutuneen Osuusliikkeen jäl
jiltä. Hän jatkoi sekatavarakaupan pitämistä vuo
teen 1948. Alakerran asuntotiloihin tuli v. 1918 Kan- 
sallis-Osake-Pankin Virtain ensimmäinen konttori. 
Kauppias Kukkonen toimi pankin johtajana, kun
nes pankki siirtyi 30-luvulla toisiin tiloihin. Sekata
varakaupan lisäksi tuli silloin taloon kahvila. Tuli
palo koetteli taloa osittain v. 1960. Silloin tehtiin ta- 
lovanhukselle peruskorjaus ja kauppatoiminta jatkui 
eri liikkeenharjoittajien toimesta. Viimeiset vuodet 
talossa toimi baari.

Eija Kukkonen

Pauli Tomunen
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VIRTAIN SEURA
Kulunut vuosi on ollut Virtain Seuran 30-vuotis- 

juhlavuosi. Seuran perustamiseksi pidettiin ensim
mäinen kokous Virtain Pirtillä toukokuun 26. päivä
nä 1950. Puheenjohtajana tässä kokouksessa oli kir
jailija Heikki Korhonen ja muut kokouksen osanot
tajat kanttori Eino Kirvesmies, maatalousteknikko 
Pauli Kirjavainen, maanviljelijä Väinö Koro, johtaja 
Aleksanteri Koro, maanviljelijä Hannes Lahti-Nuut- 
tila, maanviljelijä Kalervo Simonen ja maanviljelijä 
Matti Koski. Tässä kokouksessa todettiin kotiseutu
yhdistyksen tarpeellisuus. Asiantuntijana oli koko
uksessa mukana kirjailija Heikki Asunta Ruovedeltä.

Tarvittiin kuitenkin vielä kaksi muuta perustavaa 
kokousta ennenkuin seuran toiminta pääsi alkuun. 
Toinen perustava kokous oli 18.6.1950 ja kolmas 
18.3.1951. Kolmas perustava kokous hyväksyi Vir
tain Seuran säännöt ja valitsi ensimmäiseen johto
kuntaan puheenjohtajaksi Väinö Koron, sihteeriksi 
Matti Kosken ja muiksi jäseniksi kirjailija Heikki 
Korhosen, opettaja Voipa Sulkavan, opettaja Sauli 
Perälän, maanviljelijä Hannes Lahti-Nuuttilan, ta
loudenhoitaja Yrjö Niittylän, neiti Aira Ahon, vara
tuomari Eino Sipilän, fil. maisteri A. O. Sarion sekä 
varalle Vilho Ala-Nojosen, Kalervo Simosen, Raili 
Jussilan ja Elo Korosen.

Päähuomio seuran toiminnassa on päätetty kiin
nittää tallentavaan toimintaan. Kotiseutulaulun ai
kaan saaminen oli myös seuran ensimmäisiä tehtä
viä. Samoin osanotto Suur-Ruoveden historiateoksen 
aikaansaamiseksi. Ensimmäistä Virtain Päivää pää
tettiin viettää 6.7.1952, juhlapuhujaksi päätettiin tie
dustella professori Väinö Voionmaata. Samoin pää
tettiin pitää yhteyttä virtolaisiin opiskelijoihin, eri
koisesti Hämäläis-osakuntaan.

Heti alusta alkaen seura on kiinnittänyt huomiota 
vanhojen rakennusten vaalimiseen ja vanhojen esi- 
neitten keräämiseen. Vanha lainajyvästö todettiin so
pivaksi kotiseutumuseoksi ja sellainen, Martti Kitu
sen erämuseon nimeä kantavana, siitä vuosien mit
taan kehittyi. Seura on kiinnittänyt huomiota näkö
ala ja muistomerkkipaikkojen opasteisiin, hankkinut 
yksinmyyntioikeuden Virtain vaakunaviiriin ja toimi
nut ulkomuseon aikaansaamiseksi. Lakarinharjulle 
siirrettiin vanha Isoniemen tuulimylly, sekä aittoja.

Seuran viime vuosien tehtäviin on kuulunut mm. 
Herrasen vanhan kanavasillan vaaliminen ja aloite 
perinnekylästä. Virtain Seuran omistama Rajalahden 
talon päärakennus on nyt muutamien vanhojen ait
tojen ohella ensimmäisiä perinnekylän rakennelmia. 
Seuran aloitteesta aikaansaatiin pari vuotta sitten 
Virrat-kuvateos ja seura on vaikuttanut myös Vir
tain historia-teoksen ilmestymiseen. Näin se on kol
men vuosikymmenen aikana täyttänyt sitä tehtävää, 
joka sille perustettaessa asetettiin. Pirteänä 30-vuoti- 
aana se myös jatkaa tätä perinnettä.

Virtain Seuran puheenjohtajina ovat toimineet 
Väinö Koron lisäksi A. O. Sario, Sauli Perälä ja ny
kyisin Jaakko Ala-Soini. Sihteereinä ovat toimineet 
Matti Koski, Kaino Uusitalo ja Liisa Saikkonen sekä 
rahastonhoitajina Hanna Kaltti, Ahti Vahala ja Ar
mi Vuoristo. Virtain Seuran nykyiseen johtokuntaan 
kuuluvat Jaakko Ala-Soini, Tarmo Saarimäki, Liisa 
Saikkonen, Armi Vuoristo, Martti Kari, Mauno 
Poukka, Rauni Ala-Sulkava, Pekka Koivunen, Sauli 
Perälä, Anneli Setälä, Antti Sipilä ja Kauno Vuoren
pää.

Kauno Vuorenpää

VIRTAIN PÄIVÄT 4. — 6.7.-80

lien saajat Liisa Saikkonen, Jaakko Ala-Soini, Kau
no Vuorenpää, Kaino Uusitalo ja Pertti Tamminen, 
joka esitti mitalinsaajien kiitokset.

Virtain Päivien pääjuhla oli samalla Virtain Seuran 
30-vuotisjuhla. Juhlayleisöä Rajalahdessa.
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Toisveden Maa- ja kotitalousnaisten järjestämät ava- 
jaisiltamat 4.6. Sippolassa. Yleisöä oli salin täydeltä.

Kaupungintalon aukion liikuntatapahtuma keräsi 
runsaasti yleisöä. Esiintymisvuorossa Virtain Urheili
joiden suurkisatytöt.

Suuren suosion saavutti lauantai. Kävelykadulla rait
tiuslautakunnan baari maistiaisineen.

Sunnuntaiaamun ihmettä Koronkyläläisten valmis
tama uusi kirkkovene soudettiin vanhan vanavedessä 
kirkkorantaan vihittäväksi.

Juhlivan seuran onnitteluja vastaanottamassa Jaak
ko Ala-Soini, Liisa Saikkonen ja Sauli Perälä. On- 
nitteluvuorossa Virtain Seuran entinen pitkäaikainen 
sihteeri, Kaino Uusitalo.

Kuvat: Tiina Nyrhinen, Erkki Pirttiniemi, Ella Rii
konen ja Kauno Vuorenpää.
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JUHLAPUHE VIRTAIN SEURAN 
30-v. JUHLASSA

Kotiseututyö on keskeisiltä osiltaan henkisen ja ai
neellisen perinteen tallentamista ja hyödyntämistä, 
museotoimintaa sekä luonnon- ja rakennetun ympä
ristön suojelua. Se on myös paljon muuta, esimer
kiksi kasvatustyötä, mutta haluaisin kuitenkin tässä 
yhteydessä kiinnittää huomiota lähinnä mainitsemii
ni aihepiireihin.

Aluksi saanen tarkastella kysymystä kulttuurimai
seman suojelusta. Kulttuurimaisemaksi voidaan mää
ritellä maisema, jonka maatalouden harjoittaminen 
ja siihen liittyvä asuminen aikojen kuluessa on luo
nut ja jota se edelleen muokkaa. Kaupunkien ja taa
jamien pelkästään ihmisen luomia muotoja sisältä
vistä osista ei yleensä käytetä maisema-käsitettä. Pu
hutaanhan esim. kylämaisemasta, mutta kaupunki- 
näkymästä.

Entisajan maaseudun rakennuskannan muotoutu
misessa sekoittuivat monet eri käyttötarkoitukset, 
tyyliainekset ja aikakaudet, mutta rakennetusta mai
semasta kehittyi yleensä kokonaisuutena kaunis ja 
harmoninen, kehittynyttä’ värisilmää ja muotoaistia 
ilahduttava. Vaikutteiden ja tyylivirtausten hitaasti 
etenemisestä johtui, että mauttomia yhdistelmiä ja 
luonnottomia rakennusmuotoja syntyi vähän. Ra
kennusten teknillisen toteuttamisen mahdollisuudet 
olivat sangen rajoitettuja, vain harvoja värejä ja ma
teriaaleja oli saatavissa ja koko rakennuskanta pal
veli agraaritalouden tarpeita. Tämän vuoksi tyyli py
syi kuin itsestään kurissa.

Asiaan ei vaikuttanut niinkään vaistomainen tyyli
taju kuin mahdollisuuksien "kohtuullinen rajalli
suus". Mutta on myös huomattava, että vuosisato
jen mittaan hahmottunut rakennuksellinen tarkoi
tuksenmukaisuus puristi mitat ja muodot kohtuulli
siksi, mikä loi esteettisen perinteen, jota tietoisesti 
tai tiedottomasti seurattiin. Vakiintunut arvostus- 
maailma loi rakennussuunnittelun kurinalaisuuteen, 
jota vielä korosti kunkin rakennuksen liittyminen 
ympäristön välittömään ja tarkoituksenmukaiseen 
käyttöön.

Yleisesti on todettava, että kulttuurimaisema on 
hienoimmillaan silloin, kun siihen — hyvästä tuotta
vuudesta huolimatta ja sen rinnalla — sisältyy perin
teisiä näkymiä: vanhoja kunnostettuja rakennuksia, 
vanhoja kyläpetäjiä tai rantojen vaalittuja puita, pie

niä kivikko- ja pensaskumpareita viljelysmaiden kes
kellä. Juuri ne antavat maisemalle sen ilmeen, sen 
tunnistettavuuden. Ne ovat eräänlaisia visuaalisia 
maamerkkejä, jotka erottavat sen mistä tahansa 
muusta maisemasta ja samalla luovat sitä viihtyisyyt
tä, jonka ihminen tässä maisemassa joko tiedostaen 
tai alitajuisesti kokee.

Yhteiskunnan teknologian, valtarakenteen, tarpei
den ja ihmismäärän muuttuessa ei myöskään maise
ma voi jäädä muuttumattomaksi. Elinkeino- ja ta
lousrakenne sanelevat maiseman ulkonäön. Uudet 
värit ja materiaalit sekä entisestä poikkeavia käyttö
tarkoituksia palvelevien rakennusten valtava määräl
linen ja koollinen lisääntyminen ovat muuttaneet 
hätkähdyttävän voimakkaasti maaseudun kulttuuri
maiseman ilmettä. Valtion ja arkkitehtitoimistojen 
toimesta laaditut maisemallisesti epäonnistuneet tyyp- 
pitalopiirustukset, rakennuslain liiallinen väljyys, yh
tenäisen suunnittelun riittämättömyys ja valvonnan 
leväperäisyys ovat päästäneet rakennetun maiseman 
kehityksen suuntautumaan uusille, arvaamattomille 
urille. Kehitystä ei enää tasapainota perinteellisen 
paikallisyhteisön arvomaailmaan perustuva valvonta 
eikä liioin entisaikoina vallinnut teknillisten mahdol
lisuuksien niukkuus. Nyt "kohtuullinen rajallisuus" 
on luotava suunnittelun ja tiukennetun valvonnan 
keinoin.

Kehittyneessä yhteiskunnassa suunnittelu ja ihmi
sen ympäristön hahmottelu ei saisi olla pelkkää te
hokkuuden ja kustannusten suhteuttamista. Myös vi
suaalisen ympäristön merkitys ihmisen kulttuurille, 
oman arvon tunnolle ja alueelliselle samaistumiselle 
on hyvin suuri. Mutta tätä ei ole riittävästi oivallettu. 
Ympäristökulttuuri on kuitenkin kaikkein demok
raattisin kulttuurin ala. Ainoana se on "jokamie
hen" kulttuuria, sillä ympäristö on sellaisellakin ih
misellä, joka ei käytä yhteiskunnan palveluja mui
den kulttuuritoimien alalla. Jos hyvän visuaalisen 
ympäristön perinne katkeaa, sen uudelleen luominen 
voi olla vaikeaa.

Vanhimmat museot Suomessa ovat peräisin 1800- 
luvun jälkipuoliskolta. Nykyään maassamme on jul
kisia museokokoelmia noin 500. Vajaa kolmannes 
näistä on kunnallisia. Runsaasti yli puolet museoiden 
kokonaismäärästä on erillaisten yhdistysten ja vas
taavien omistuksessa ja hoidossa. Asukaslukuun suh
teutettuna ylivoimaisesti eniten museoita on Vaasan 
läänissä.

Karkeasti jaotellen museot on tapana ryhmitellä 
kulttuurihistoriallisiin museoihin, luonnontieteellisiin 
museoihin ja taidemuseoihin. Lähinnä kulttuurihis
toriallisiin museoihin kuuluu lisäksi joukko eri alo
jen ns. erikoismuseoita.

Museoitten tehtävänä on ottaa talteen,'säilyttää, 
konservoida, tutkia ja panna näytteille sellaisia esi
neitä, jotka kuuluvat eri aikojen esinekulttuurin ku
vaan. Verrattain harvoilla museoilla on kuitenkaan 
mahdollisuuksia täyttää kaikkia edellä mainittuja 
vaatimuksia. Tästä syystä museo-sana on saanutkin 
paljon laaja-alaisemman merkityksen ja käytännössä
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museoksi kutsutaan hyvinkin eriarvoisia ja erisuurui
sia esinekokoelmia ja museaalisia kokonaisuuksia.

Eräänä hyvänä esimerkkinä on tämä Virtain Her- 
rasen perinnekylä, jonka toiminta-ajatuksena on voi
mistaa Virtain päämäärätietoista kotiseututyötä ja 
ohjata se tutkimaan, tallentamaan ja esittelemään 
avarasti ymmärretyn kansankulttuurin (maatalous-, 
työväen-, teollisuus- ym.) rakennuksia, esineistöä ja 
toimintoja sekä hyödyntämään näitä henkisesti ja ta
loudellisesti.

Museotyön tavoitteisiin- kuten kulttuuriomaisuu
den suojeluun, ja tutkimustulosten julkistamiseen 
voidaan päästä vain sillä edellytyksellä, että näille 
pyrkimyksille luodaan taloudelliset mahdollisuudet. 
Riippumatta Siitä, milloin ja missä muodossa museoi
den lakimääräinen valtionapujärjestelmä toteutuu, 
on kuitenkin todettava, että paikallisen museotyön 
jatkuvuus tulee yhä enemmän lankeamaan kuntien 
vastuulle.

Museoiden näyttelytason parantaminen on edelly
tyksenä myös museotyön arvostuksen kohoamiselle. 
Museotoimen piirissä työskentelevien — niin ammat
tilaisten kuin harrastelijoidenkin — tulee muokata 
ns. suuren yleisön asenteita siten, että museotyö ale
taan vähitellen nähdä osaksi yleistä kulttuuri- ja yh
teiskuntapoliittista toimintaa.

Eduskunnassa on parhaillaan käsiteltävänä halli
tuksen esitys laiksi kuntien kulttuuritoiminnasta. Ko
tiseututyön kannalta on pidettävä ensiarvoisen tär
keänä sitä, että paikallisen kulttuuriperinteen vaali
minen ja edistäminen on katsottu hallituksen esityk
sessä lain piiriin kuuluvaksi. On itsestään selvää, että 
lakisääteisten kulttuurilautakuntien perustaminen 
kuntiin, valtionosuuteen oikeuttavien kulttuurialan 
virkojen perustaminen sekä lisäresurssien ohjaami
nen paikallisen kulttuuritoiminnan tukemiseen laa
jentaa ja vahvistaa merkittävällä tavalla kulttuuri
elämämme perustaa. Näiden järjestelyjen avulla on 
mahdollista vetää kulttuuritoiminnan pariin uusia 
harrastajia ja ryhmiä, joita nykyiset järjestelmät ei
vät tavoita. Uudistus tasoittaa kulttuuriharrastuksis- 
sa esiintyviä sosiaalisia ja alueellisia eroja. Edellytyk
senä luonnollisesti on, että uudistus ei jää tyhjäksi 
byrokraattiseksi kuoreksi, vaan se muodostaa puit
teet vilkkaalle ja monipuoliselle paikalliselle kulttuu
ritoiminnalle.
Hyvät kuulijat

Kotiseututyö on perusluonteeltaan ennen muuta 
paikallista toimintaa. Sen lähtökohtana ovat aina ol
leet paikalliset erityispiirteet, ja toiminnan laadun 
ovat sanelleet paikkakunnan perinne, lähiympäristön 
henkiset ja aineelliset osatekijät. Paikallisen omalei
maisuuden määräämät tehtävät ovat eri paikkakun
nilla jossain määrin erilaisia, samoin niiden tärkeys- 
ja kiireellisyysjärjestys. Koko maan kotiseututyölle 
ovat kuitenkin yhteisinä keskeisinä tavoitteina koti
seudun viihtyisyyden ja sen asukkaiden viihtyvyyden 
edistäminen, lähiympäristön elinolosuhteiden ja kult
tuuripiirteiden tunteminen ja arvostaminen sekä näi
tä kaikkia seuraava kiintymys kotiseutuun, ns. koti- 
seututunne tai me-henki.

Tässä hengessä tervehdin teitä kaikkia ja toivotan 
parhainta menestystä toiminnassanne oman kotiseu
tunne kehittämiseksi ja omailmeisyyden säilyttämi
seksi myös vastaisina vuosina.

Toimistopäällikkö Väinö Ryyppö

VIHREÄ VIRRAT
Virtain Mhy:n 50-vuotisjuhlaan 
30.3.1980 kirj. Ella Riikonen

Tämä järvien, metsien maa...............

Rajat Hämeen ja Keski-Suomen
Satakunnan ja Pohjanmaan,
täältä äärellä Virtain vetten
toisensa tavoittaa.
— Meistä kaikkein kaunehinta
minkä Luojamme käsi loi
on seutu tää asumamme,
tään jonka hän meille soi.

Missä heimorajat näin yhteen lyö, 
täällä tunnemme taattoimme raatajan työn, 
äkeen ja kuokan, kaadetun kasken, 
työn käskyä soi kello kartanon vasken.
Ohi aika on sen. Aikaan aatteiden 
kasvoi peltojen, metsien miehet.
Ahjo sodan ja vaativan rauhantyön 
antoi oppia yhteiseen tiehen.

Meillä turvamme metsien vihreä vyö.
Siinä yhtyy Luojan ja ihmisen työ!
Sinä tunnet salojen mahtavan laulun, 
taidon koneiden voiman, tehtaiden pauhun. 
Käy yli merten ja mannerten metsäimme tie, 
se kasvumme, voimamme maailmaan vie. 
Mies vartiopaikkasi pellon ja mullan, 
on alkulähteillä vihreän kullan.

Tämä meidän järvien, metsien maa...............

Kotiseutumme tunnuslaulu kun soi, 
se työmme ja henkemme aateloi. 
Sukupolvien ketjussa jokainen 
niin pienen pieni on ihminen!
Kuin vuosirengas rungossa puun 
lähi toistansa kasvaa, vahvistuu.
Myös yhteistyömme käyköön näin — 
lähi toistamme tukien, lähekkäin!

Tämä meidän on
tämä metsien maa
Oma kaupunki — " Vihreä Virrat"
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Virtain kansalaisopisto on suorittanut koko olemassaolonsa ajan tuloksellista kotiseutu
työtä. Samanaikaisesti loi kansalaisopisto kolmeentoista kylään perinnetyöpiirin. Työpiirit 
nimittivät kokoonkutsujan ja esineelliselle keräystoiminnalle valittiin päälliköt. Työpiirit ovat 
keskustelleet oman kyläyhteisönsä elämästä ja koonneet perinnetiotoutta omaan keräyspis
teeseensä oman ympäristönsä erityispiirteitä korostaen. Samalla työpiirit ovat antaneet ar
vokkaan panoksen mm. Rajalahden talon sisustamisessa sekä yleensäkin perinnekylän kehit
tämisessä.

Alla oleva Matti Ala-Sulkavan kokoama kirjoitus Liedenpohjan laajasti tunnetusta yrittä
jästä T. A. Peltomäestä on esimerkki kyläkohtaisen perinnetyön harrastuksesta.

Mertokarin saha Toisveden rannalla 1930-luvun puolivälin 
paikkeilla.

PERINNETIETOA
T. A. Peltomäen liiketoimista

Heti Herraskosken kanavan valmistuttua, jolloin 
laivat ja proomut alkoivat seilailla Toisvedellä, alkoi 
eräs maanviljelijän poika kiinnittää huomiota siihen 
seikkaan, että nyt olisi mahdollista ruveta harjoitta
maan jonkinlaista bisnestä. Tämän miehen nimi oli 
Toivo Aleksanteri Peltomäki. Ensin hän perusti ky
läkaupan Tulijoen keskustaan. Hänen rakennutta
mansa talo on vieläkin pysjyssä toimien baarina. Sa
manaikaisesti hän alkoi harjoittaa halkokauppaa, 
koska siihen aikaan energia saatiin pääasiassa halko
ja käyttämällä. Kyläkauppaa Peltomäki harjoitti 
noin viisi vuotta, jonka jälkeen, hän joutui ottamaan 
vastaan Peltomäen talon isännyyden vuonna 1910. 
Parin vuoden ajan hän isäntänäkin ollessaan vielä 
harjoitti kotonaan kyläkauppaa. Etupäässä hän myi 
jauhotavaraa, joka siihen aikaan tuotiin Venäjältä, 
sekä kolmen tuuman vahvuista Ameriikan läskiä, jo
ka oli metsätyömiesten haluttu energian antaja, vaik
ka ei tahtonut paistinpannussa oikein pysyä.

Talon isännyydestä huolimatta Peltomäki alkoi 
haaveilla puutavarakaupan laajentamisesta. Huomio 
kiinnittyi talon alla olevaan koskipahaseen. Ensin oli 
alajuoksua ruopattava noin 300 metrin matkalta, et
tä olisi saatu syntymään noin 3 m putous. Tälle pai
kalle sitä sitten ruvettiin rakentamaan ensimmäistä 
raamisahaa ja myllyä. Tämä tapahtui vuonna 1910.

Eino Hokkanen muistelee, että isäntä oli alkuai
koina aina tiiviisti mukana työnteossa. Hän oli ihan 
hullu töitä tekemään ja hänen sanontatapansa oli 
isoa kiveä nostamaan ryhtyessä, että "miliuneeri tai 
keppikerjäläinen sitä tulla pitää". Vielä Hokkanen 
muisteli, että isäntä oli kirvesmiehenä pistämätön

mies. Kirves oli lujasti hänen käsissään, kun hän sii
hen tarttui. Eino Hokkanen pääsi kätevänä miehenä 
jo nuorena poikana Peltomäen palvelukseen, jossa 
oli isännän kuolemaan saakka. Myöhemmin hänen 
toimialaansa kuului höyläämön ja myllyn puoli.

Onni Sahi taas muistelee, että hän tuli "pikkuren- 
giksi" Peltomäen palvelukseen 10-vuotiaana vuonna 
1910 ja silloin lähiaikoina ruvettiin rakentamaan sa
haa ja myllylaitosta Peltomäen koskeen. Siihen tuli 
oikein raamisaha, vaikka raamin sivupielet oli puus
ta tehty. Hyvinhän se toimi, koska lautatavaraa 
myytiin Tampereelle saakka. Vesireittihän oli avoin 
Tulijoelta Tampereelle. Sahi muistelee, että kunnon 
tietä ei vielä ollut ja tavara kuljetettiin kovapyörä- 
kärryillä Toisveden rantaan, joten hankaluuksia sii
nä varmaan oli. Tukkien sahausmäärästä voidaan 
vielä mainita, että se oli noin 5.000 — 10.000 runkoa 
vuosittain. Jonkin verran ostettiin tukkia Alavuden
kin puolelta läheltä vesireittiä. Kuvaavaa oli sen ajan 
ajattelulle, että kovasti pelättiin metsien loppuvan, 
kun oikein raamisahoja perustetaan.

Peltomäen onnistui heti alkuun saada pelveluk- 
seensa etevä ja kätevä mies, joka pystyi hoitamaan 
sahalaitoksen käytännölliset kunnostamistoimet. Hä
nen nimensä oli Juho Salminen. Hän oivalsi jo ensi 
vuosina, että jos sahaustoimintaa joudutaan .edelleen 
kehittämään, niin sahan oikea paikka on Toisveden 
rannassa ja tähän hän sai sitten isännän myöntymään. 
Jo alkuvuosina ilmeni, ettei vesivoima riittänyt mo
lempien käyttövoimaksi ja näinollen alettiin kiireesti 
puuhaamaan sahalaitosta Toisveden rantaan.

Sahi muistelee, että raamin paikalle juntattiin kol-
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me tukkikerrosta päältäpäin, ennenkuin saatiin alus
ta pitämään. Sahan työt aloitettiin 1914 ja seuraava- 
na vuonna sillä jo sahattiin. Muuten uuden sahalai
toksen tarvikkeet sahattiin Peltomäenkosken sahas
sa. Heti uuden sahan valmistuttua alettiin Peltomäen
kosken sahaa muuttaa pelkäksi myllyksi. Vesivoima 
kun ei riittänyt läpivuotiseksi voimanlähteeksi, tuli 
harkittavaksi höyryvoiman käyttö. Lokomopiili oli 
jo paikoillaan ja koekäyttöä jo suoritettiin, mutta 
pannuhuone oli huonosti eristetty lautarakenteita 
vasten ja näin tuli pääsi eräänä yönä ryöstäytymään 
tehden selvää koko myllylaitoksesta. Tämä tapahtui 
vuonna 1917.

Myllykoneistot siirrettiin vuonna 1925 Toisveden 
rantaan sahan yhteyteen siellä suoritettujen laajen
nustöiden yhteydessä. Laajennustöissä uusittiin isom
pi höyrykone ja asennettiin toinen raami. Sen jäl
keen sahaustoiminta oli aika vilkasta 1939 sotavuo
teen saakka. Useana vuonna sahattiin kahta tuuria 
melkein läpi vuoden, parhaina vuosina arviolta 
100.000 m3, joten monelle miehelle tämä sahalaitos 
työtä järjesti, kun ottaa huomioon sen ajan työtavat. 
Ei ollut autoja eikä trukkeja. Käsivoimin lautavau- 
nut lykättiin tapulien viereen ja taas käsin yksitellen 
tavara nostettiin tapuliin ja sama työ taas suoritettiin 
tavaraa vaunuun lastattaessa.

Toisveden rannassa olevaa sahaa nimitettiin ensin 
Mertokarin sahaksi, mutta vuosien kuluttua yleisem
min käytettiin Peltomäen Sahan nimeä. Peltomäki 
omisti myös täydellisen kuljetuskaluston. Oli useita 
proomuja ja hinaajalaiva nimeltään Toisvesi. Vielä 
Peltomäestä mainittakoon, että hän oli alkuvuosina 
innokas hosumaan sahan päällä, mutta sitten kävi 
niin ikävästi, että hän toukkasi kätensä sirkkelissä ja 
sai siitä oppia, ettei sen jälkeen enää koneitten paris
sa paljon liikuskellut.

Vesiväylien hyväksikäytöstä vielä muutama sana. 
20 — 30-luvuilla oli Sulkavan järvellä ja siitä virtaa- 
valla joella keväisin aika vipinää, sillä kolmenkin fir
man puutavaraa uitettiin samana keväänä. Esimer
kiksi Rosenlewin puutavaraa kuljetettiin tämän kaut
ta. Tukit ajettiin Seinäjärven takaa talvella hevosella 
Sulkavan järvelle ja täältä edelleen uittamalla Tois
veteen. Uittomiehiä oli joskus ihan mustanaan Pelto- 
mäen sillan liepeillä uiton alkamispäivänä, sillä Ala
vuden puolen lähikylistä kaikki pojat olivat tarjolla 
ja osa isäntiäkin. Täytyy sanoa, että omakylän poi- 
kalopit kyllä pääsivät aina suvannolle tukkia töni
mään.

Peltomäen talo vuosisadan vaihteessa.

Peltomäen liiketoiminta päättyi vuonna 1952. Sen 
jälkeen saha oli muutaman vuoden vuokrakäytössä, 
mutta sammui lopulta kokonaan. Parin vuoden hil
jaiselon jälkeen alkoi taivaalle ilmaantua kirkkaam
pia tähtiä. Toiminta alkoi uudestaan saman suvun 
piiristä. Sahaustoimintaa alkoi kehitellä Eero Vai
nionpää. Tästä alkoi Liedenpohjan kylän sahaustoi
minnan toinen vaihe.

Tukinuittoa Peltomäen koskessa. Keskellä isäntä, oi
kealla keksi poikittain Juho Vartiamäki, isännän taka
na Hugo Tulijoki, vasemmalla Matti Sysiaho, v. 1928.

Pomomiehiä Niilo Heinonen ja Onni Sahi.

13



ANNI MANTILO
kanssamatkaajanani

Anni Mantilo, yksi kohtaamani virkistävä ihminen. 
Olimme yhdessä kulttuurimatkallamme Pohjois-Kar- 
jalassa, ihailin elämänmyönteisyyttäsi, Olimme mat
kalla maatilavierailullamme Kurjenkylään, tutustuin 
Sinuun. Näin välähdyksiä pitkän elämäsi ja elämän
työsi vaiheilta.

Tuosta mentiin hevosella, tuosta kävellen, tuosta 
veneellä yli. Vaikeuksiakin oli matkan teossa, vene 
toisella puolen järveä. Uiden sen toi avulias nuoru
kainen, joka nyt on Virtain kaupungin johdossa. Tuo 
talo on entinen, saanut maalin, tuo on rakennettu 
kokonaan uudelleen. Hyvinvointia. Tuntuu kuin An
ni Mantilo kätilötyönsä 40 vuotena olisi kohdannut 
vain hyviä ja avuliaita virtolaisia. Pitkät rekimatkat- 
kin lämpimässä lammasturkissa ja huopatossuissa 
taittuivat nautinnollisesti, oli sitten yö tai päivä. 
Useimmiten oli kiire toiseen perheeseen kun saapui, 
jo toiseen odotettiin. Ammattitaitoa tarvittiin ja sitä 
oli, mutta vaikeudetkin usein aavistaen, "otti" Anni 
Mantilo silloin lääkärin avuksi. Työ oli tärkeintä, 
avun vieminen vaikeiden, pitkienkin matkojen taa.

Synnytysolosuhteet eivät varmaan olleet aina par
haat mahdolliset, mutta niistä ei vilahdustakaan kes
kusteluissa. Matkat, lähdöt, saapumiset, työn onnis
tumisen ilo ja joskus yhdessä koettu surukin olivat 
keskeisintä. Ei ollut neuvoloita, ei äitiyshuoltoa, 
mutta tehtiin työtä koko persoonallisuudella, elä
mäntehtävänä, ilman työaikoja ja vähäisin korvauk
sin.

Yhteisen matkamme kohde oli Isoniemen talo, jos
sa kuulimme Anja Kohtalan kerrontaa maatilan hoi
dosta, isännän ja emännän roolista. Elämän vaikeuk
sien, äkillisten muutosten kestämistä, monipuolisen 
ammatin jatkuvaa opiskelua, perheen luomaa rik
kautta, tämä tuli matkamme anniksi vieraanvarai
sessa ja viihtyisässä kodissa. Tämäkin talo oli Anni 
Mantilolle tuttu. Tuossa oli iso kaksikerroksinen ra
kennus, jossa toimi Virtain ensimmäinen lastenkoti 
1920-luvulla. Johtajina olivat Selma Korhonen ja sit
temmin Aili Poukka, jotka parhaiten tunnetaan mies
tensä rinnalta. Edellinen kanttori-kirjailija Korhosen, 
jälkimmäinen pitäjänneuvos Sv. Poukan vaimona. 
Paluumatkalla poikettiin tuttuja tapaamassa Kurjen- 
kylän kaupassa.

Totesimme, että yli 4000 virtolaista Anni Mantilo 
ehti auttaa maailmaan. Ei ihme, että hänen kanssaan 
liikkuessaan tulee toinen toisensa jälkeen purista
maan hänen kättään. Pieniä välähdyksiä kantautuu 
sivullisellekin, rikkautta itsellesi olet kylvänyt, toisil
lekin. Kiitostakin saat. Palautetta, kuten nyt sano
taan. Iloisena otat vastaan. Harva voi 20 eläkevuo- 
tensa jälkeen tavata työnsä kohteita. Työsarkasi on 
ollut ainutlaatuinen. Ainutlaatuisen rikas on elämäsi 
edelleenkin, pakotat kuparia, maalaat porsliinia, 
hoidat rakasta kotiasi ja elät perheesi rakastamana. 
Kotipihasi Luodespohjassa ilmentää myös vuosikym
menien työtäsi ja elämää. Suuret kuuset olet itse is
tuttanut, vaahteroita, koivuja. Ei ihme, että lapsen- 
lapsesi ne haluavat säilyttää, ne ovat osa Sinua, Anni 
Mantilo. Vaikka joku auringonsäde jääkin puiden 
taa, sulkevat ne sisäänsä kaiken vuosien mukana syn
tyneen lämmön.

Enää en jää ihmettelemään sitä ystävällisyyttä, jo
ta nuorina ihmisinä, vasta Virroille tulleina, nautim
me kodissasi, kutsumattomina vieraina, eräänä kau
niina helluntaisunnuntaina, jolloin meillä oli kiire 
saada tc.ittimme kauppakirja vahvistetuksi. Se oli 
yksi oman elämämme tähtihetkiä ja sen kruunasi ys
tävällisten ihmisten ystävällinen vieraanvaraisuus. 
Taitaapa tulla vasta tässä, yli 30 vuotta myöhemmin, 
"kiitos viimeisistä". Suurenmoista, että olen löytä
nyt sinut uudelleen, yhä elämänmyönteisenä ja vireä
nä, mutta myös voimakkaasti ymmärtävänä, myötä
tuntoisena, monien harrastustesi keskeltä, rakkaim- 
piesi läsnäolon aina kokien. Tällaisessa rikkaudessa 
on hyvä vanheta itsenäisenä, mutta ei koskaan yksin 
sanan syvimmässä merkityksessä. Se on sitä todellis
ta elämisentasoa, jota nykyajan elintasokilpa ei pys
ty himmentämään.

Aurinkoisia eläkepäiviä Sinulle, Anni Mantilo, 
edelleenkin!

Saara Saarelma
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Lapsuudenmuisto tervahaudan poltosta
Lapsuudesta on jäänyt elävästi mieleeni tervahau

dan poltto, jossa sain olla itsekin mukana. Se oli ko
vaa työtä, kun tervaskannot nostettiin maasta kanki- 
pelillä miesvoimin. Juuret hakattiin ensin poikki, 
mutta siitä huolimatta kannot istuivat vielä lujasti 
maassa, sillä suurimmat kannot olivat lähellä metriä 
läpimitaltaan. Kun kannot oli saatu maasta ylös, ne 
hajoitettiin pienemmiksi kappaleiksi. Sitä työtä sa
nottiin rouhimiseksi ja siinä tarvittiin lekaa ja kiilo
ja. Tervakset ajettiin sille paikalle mihin tervahauta 
piti pystyttää ja vasta siellä ne pienittiin pienemmiksi 
kappaleiksi. Tervaksista veistettiin vielä lahoneet 
kohdat pois ja siinä pystyin itsekin olemaan työssä 
mukana.

Edellisenä keväänä oli kuorittu mäntyjä pystyyn 
niin korkealle kuin ylettyi. Pohjoisen puolelle oli jä
tetty kuorta noin tuuman leveydeltä, etteivät puut 
olisi kuolleet. Tällä tavalla puihin kertyi tervaa ja 
nyt ne kaadettiin ja katkottiin niin pitkiksi, että ne 
ulottuivat tervahaudan ulkoreunalta silmään asti, jo
ka oli keskellä.

Kun hautaa ruvettiin lastaamaan, laitettiin keskel
le seiväs pystyyn ja sen ympärille rahkasammalta. 
Suorat puut ladottiin ensin pohjalle ja niiden päälle 
kannoista pienittyjä tervaksia. Haudan lastaaminen 
oli tarkkaa työtä, koska sen piti säännöllisesti kaven
tua alhaalta ylöspäin. Tässä olivatkin yleensä van
hemmat miehet mestareina. Kun puut oli ladottu ja 
haudasta oli tullut pyöreä ja ylöspäin kapeneva, se 
peitettiin turpeilla. Tässä oli oltava tarkkana, ettei 
jäänyt ilmarakoja mihinkään. Alhaalle kyllä jätettiin 
pieni aukko, joka kiersi ympäri hautaa ja siitä sitten 
tuli sytytettiin. Sytyttäjiä oli useita, koska hauta oli 
saatava syttymään samanaikaisesti joka puolelta, ja 
kun tervakset olivat syttyneet tämäkin aukko tukit
tiin turpeilla. Tervahaudan polttajaa sanottiin "hau- 
tasiiraksi" ja se oli oikein ammattinimitys siihen ai
kaan, koska siihen työhön eivät kaikki pystyneet. 
Pappa poltti kyllä itse, mutta hänkin otti kaverikseen

sellaisen, joka oli ennenkin ollut tervahautaa poltta
massa. Yksin sitä ei pystynyt tekemäänkään, koska 
polttaminen kesti monta vuorokautta ja hautaa oli 
vahdittava jatkuvasti, sillä aina kun jostakin päin 
näkyi liekkejä, oli ne paikat tukittava.

Se oli juhlaa, kun tervahauta sytytettiin. Olin pai
kalla vielä kun kello oli jo yli puolen yön, mutta sit
ten minut komennettiin nukkumaan, vaikka en mil
lään olisi malttanut lähteä. Oli kuitenkin lähdettävä 
kun käskettiin. Tervahaudalta oli meille vain run
saan 200 metrin matka, mutta niin väsynyt olin, että 
nukahdin tälle välille. Mummoni, joka oli lähtenyt 
tuomaan kahvia tervanpolttajille, löysi minut polulta 
nukkumasta. Hän herätti minut, mutta sain palata 
vielä mummon kanssa takaisin tervahaudalle, eikä 
enää nukuttanut yhtään.

Tervahaudan palamista oli kiva seurata ja monta 
kertaa päivässä juoksin haudalle. Oli siellä aina kai
kenlaista puuhaakin, joten ei silloin pienetkään pojat 
saaneet jouten olla. Monenlaista puuhaa siinä riitti 
ennenkuin terva oli tynnyrissä. Terva oli vielä saata
va rautatieasemalle ja kun meiltäkin oli maantien 
varteen sellaista kärrytietä, että pystyi vain viemään 
kahta tynnyriä kerrallaan, joutui sitä monta kertaa 
käymään maantien varressa ja kun kaikki oli sinne 
kuljetettu, niin vasta sitten tehtiin kunnon kuorma ja 
hevosella lähdettiin kuljettamaan tynnyreitä rautatie
asemalle. Siellä oli sellainen välittäjä, joka osti ter
van ja toimitti sen edelleen satamaan. Oli siinä työtä 
ennenkuin sai markat taskuun.

Pappa kertoi, että hänen nuoruudessaan terva piti 
viedä hevosilla Vaasan satamaan ja siellä ns. terva- 
porvarit ostivat tervan ja toimittivat sen ulkomaille.

On se raha ennen ollut lujassa, mutta toimeen on 
silloinkin tultu ja ihmiset ovat olleet ehkä tyytyväi- 
sempiäkin kuin nykyään.

Onni Mäkinen

RADIO
Kotiin tuli tieto: Nyt naapurikylään tuli yhden isän

nän ostamana sellainen laatikko, josta tulee ääni. 
Sen nimi on radio.

Kylässämme keskusteltiin, että mennään katso
maan. Sellaistakin kuultiin, että papin puhe tulee 
kirkosta sunnuntaisin, aamulla. Kun Virtain kirk
koon tulee kodistani yli 20 km ja huonot tiet silloin 
vielä oli, eikä joka talossa vielä polkupyörääkään, 
automopiilistä ei untakaan nähty...

Lähdimme kävellen eräänä sunnuntaina sinne tuo
ta ihmettä katsomaan. Hartain mielin kuuntelimme, 
selvästi kuului kaikki. Olimme tietoisia, että 1 mk 
hengeltä on kuuntelumaksu. Ilomielin maksoimme, 
eihän noin ihmeellistä voi ilman kuunnella.

Ja markka oli silloin rahaa...!

Emilia Kantoniemi
Radion kuuntelua 1920.
Kuvan omistaa Lyyli Mesimäki.
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NÄKYMIÄ VIRTAIN KAUPUNGIN 
PÄÄTÄNNÄSTÄ
Luvan sain mä sivunverran sanansäilää käytellä 
näkymiä päätöksistä valtuustomme näytellä.
Virtain Joulun lukijana muista Sinä tämä 
kuvastaa vain näkemystäin säkeheni nämä.
Joulukuulla viime vuonna valtuustomme kahdesti 
salissansa kokousti asioitaan pitkästi.
Liekö syynä äänestyksiin valmistelun heikkous 
vaiko osin osaltansa suuri vaali-innostus.
UP lääniin valitteli aluetukirahasta
Urpo taasen tällä kertaa viraston säännöstä pahasta. 
Tätä tässä naputtaissa päätökset vielä puuttuu 
saahan nähdä kuka sitten päätöksistä suuttuu.
Tammikuulla tavan mukaan valittiin johtotroikka: 
Matti, Jenny, Eino, Olli sekä Kauno poika.
Valmiiksi saatiin Keiturin rinteille uusi asemakaava. 
Monipa Virtain vipeltäjä on sieltäkin asunnon saava.
Maaliskuulla maata myytiin
osin taasen ostettihin.
Tonttein hinnat vahvistettiin
myöskin lainaa nostettihin.
Toukokuulla tohistellen Kosken koulu myytiin, 
yrittäjät halleillensa saivat maata samaan kyytiin. 
Kaupunki päätti rakentaa Metylle aivan uuden hallin 
sopimukset muotoiltihin mukaan vanhan mallin.

Tämän lehden kaupittelun aikaan,
vanhainkoti on valmistunut varsin keskeiseen paikkaan. 
Hoidontason nousun takaa siellä lisäväki, 
päättäjille ripeydestään kukkuu kunnian käki.
Urheilukentän uudistukseen viimein saatiin lupa.
Taitaa tosin sekin olla veromarkoille hupa. 
Liikuntahallia yleisesti Virroille kaivataan, 
lähivuosina toivon mukaan sille paikkaa raivataan.
Kylätoiminta neljässä kylässä myötätuulessa pyörii, 
suuri joukko kaupungilla mukana tässä touhussa hyörii. 
Ehkäpä tämän toiminnan avulla,
väkeä säilyy monella savulla.
Tämän lorun astuessa sisään tupasi ovesta
joulutontut kurkistelee jo varmasti joka lovesta.
Mennyt vuosi varmastikin oli melko hyvä 
hyvin kasvoi perunat ja karttui myöskin jyvä.
Ohi ovat vaalitouhut: saimme valtuuston uuden.
Kansa antoi omillensa oivan tilaisuuden, 
lunastaa pyhät lupaukset,
avata meille onnen ukset.

Hannu Hietanen

Päivähoidon, terveystoimen suunnitelmat esiin tuotiin 
kesäkuulla viiden vuoden suuntaviivat luotiin.
Virtolaisten hammashuolto taasen paremmin pelaa 
poriansa, pihtejänsä Mäntysaari nyt täällä kelaa.
Elokuulle ehdittäessä Havangan koulutalo kaupattiin. 
Lisämaata isoin erin kaupungille hankittiin,
Palotoimen, kodinhoidon uudet virat siunattiin, 
näihin valtiolta avustukset etukäteen ruinattiin.
Syyskuun tullen kaupungille lisätalousarvio vahvistettiin, 
äyrinhinta ennallensa yksintuumin jengattiin.
Rantakaavat Liedenpohjaan nurinoitta hy väksyttiirj.,^-'
tilit vuoden edellisen hyväksyttiin ja vaslurrvapaurjiryönnettiin.
Koko vuoden^läutpekc^kusTheille lämpöä kehitti, 
ympärtjjyfflöista Suomennientä mielenkiintoa herätti.
Viirejä hyllykaupalla Virroille kannettiin,
samalla varmaan arvostusta Virtaille roppakaupalla annettiin.



HISTORIIKKIÄ INKA OY:STÄ
Monien eri vaiheiden kautta nykyiseksi Inka Oy:ksi 

muodostuneen nauhatehtaan perustaminen voidaan 
katsoa tapahtuneen 1.6.1898, jolloin insinööri P. G. 
Holm teki " vuokrakontrahdin" jo aikaisemmin Kil- 
linkoskella toimintansa aloittaneen (v. 1886) Virtain 
Kehruu- ja Kutomo-Tehdasosakeyhtiön kanssa ja 
perusti näin vuokraamalleen tontille nauhatehtaan.

Käyttövoima saatiin ns. ratashuoneesta, jossa läpi- 
virtaavan Kivipuron vesimassat pyörittivät puusta 
tehtyä halkaisijaltaan 5,0 m ja 1,25 m leveää vesira
tasta. Nauhatehtaasta muodostettiin osakeyhtiö 12.2. 
1901 ja tällöin valittiin toimitusjohtajaksi Neiti Edith 
Rönnqvist. KilLinkoskelle oli hän tullut jo pari vuot
ta aikaisemmin hoitamaan ins. Holmin apuna kir
janpitoa ja konttoritehtäviä. Osakkeenomistajia oli 
aluksi vain kolme, nim. ins. P. G. Holm, neiti Edith 
Rönnqvist ja tehtaan teknilliseksi johtajaksi kutsuttu 
insinööri Carl Neu.

Alkuvaikeuksista selviydyttyhän tehdas kehittyi ri
peästi, niinpä sitä voitiin laajentaa jo vuosina 1907 
ja 1911, jolloin rakennettiin vielä nytkin käytössä 
oleva silloinen kutomosali. Maailmansodan kynnyk
sellä v. 1914 joutuivat juuri avioituneet rouva Rönn- 
qvist-Neu ja ins. Neu jättämään rehtaan. 7.3.1915 
valittiin tehtaan johtajaksi Killinkosken Tehdasten 
Osakeyhtiön johtaja insinööri J. T. Durchman. Hän 
johti siten myös nauhatehdasta sodan loppuun asti. 
Vaikeasta sota-ajasta huolimatta hän oppi luotta
maan nauhateollisuuden laajempaankin tulevaisuu
teen, niinpä hän heti sodan jälkeen 27.6.1919 perusti 
viiden ystävänsä kanssa Kutomo & Punomo Osake
yhtiön, joka ryhtyi harjoittamaan nauhateollisuutta 
Turussa. Sen ajan johtokunnan pöytäkirjat kertovat 
eloisasti niistä monista vaikeuksista, jotka oli voitet
tava alkutaipaleella. Mutta yhtiökumppanit, joista 
erikoisesti mainittakoon ins. Durchmannin lisäksi 
kauppiaat, sittemmin kauppaneuvokset Frith. Tikan
oja ja Hugo Helander, uskoivat "surun lapseensa" 
ja kirjoittivat vekselin toisensa jälkeen yrityksen ta
louden vahvistamiseksi. Kesti toista kymmentä vuot
ta ennen kuin yritys alkoi seistä omilla jaloillaan, 
mutta sen jälkeen se on kehittynyt yhä suuremmaksi 
ja vahvemmaksi.

Kutomo & Punomo Osakeyhtiön ensimmäiseksi 
johtajaksi valittiin isännöitsijä Axel Silander Virroil
ta. Hän luopui tehtävästään kuitenkin jo v. 1922, 
josta lähtien jatkoi toimitusjohtajana tehtaan teknil
linen johtaja Walter Boije. Hänen aikanaan, johto
kunnan tukemana, Kutomo & Punomo Osakeyhtiös
tä kehittyi huomattava kilpailija myös toisille nauha- 
tehtaille.

Helsingissä toimivan, silloin maan suurimman 
nauhatehtaan, Helsingin Silkkikutomo Osakeyhtiön 
toimitusjohtajan insinööri Antero Stenbäckin aloit
teesta käytiinkin jo vuonna 1924 perusteellisia neu
votteluja kaikkien kolmen nauhatehtaan yhdistämi
seksi. Neuvottelut eivät kuitenkaan johtaneet tuol
loin tulokseen ja niin tehtaat jatkoivat erillisinä ku
kin omaa kehitystään.

P. G. Holm Oy:n toimitusjohtajaksi oli v. 1919 
valittu uudelleen rouva Edith Rönnqvist-Neu ja tekn. 
johtajaksi ins. Carl Neu. Tehtaan myynti kehittyi so

dan jälkeen ripeästi ja niin voitiin jo vuonna 1922 
rakentaa uusi värjäämö ja silkkikutomo, vuonna 
1928 valmistui toinen kutomorakennus. V. 1933 Oy 
P. G. Holm Ab osti Helsingin Silkkikutomo Osake
yhtiön osakekannan. Tehtaat jatkoivat kuitenkin it
senäistä toimintaansa aina vuoteen 1948 asti, jolloin 
ne fuusioitiin. Samana vuonna kuoli yhtiön pitkäai
kainen toimitusjohtaja rouva Edith Rönnqvist-Neu. 
Hänen työpäivänsä yhtiön johdossa oli näin lähes 50 
vuoden mittainen. Uudeksi toimitusjohtajaksi valit
tiin v. 1948 dipl. ins. Erik Antell. Hän muutti yhtiön 
pääkonttorin Helsinkiin, missä tehdas oli saanut uu
det tilat jo v. 1943. Killinkoski sai lisätiloja v. 1948-50 
ja edelleen 1963, jolloin punomotoiminta siirrettiin 
Helsingistä Killinkoskelle.

Turussa Kutomo & Punomo Osakeyhtiön toiminta 
jatkui ins. Walter Boijen johdolla aina vuoteen 1939, 
jolloin toimitusjohtajaksi valittiin kauppat. maisteri 
Sven Stendahl. Tehdastilat olivat jo tällöin käyneet 
erittäin ahtaiksi. Sota-ajasta johtuen laajennuksiin 
päästiin kuitenkin v. 1950 ja edelleen v. 1965, jolloin 
rakennettiin kokonaan uusi ajanmukaisesti ilmastoi
tu kutomo. Em. rakennusinvestointien myötä kiinni
tettiin Kutomo & Punomo Osakeyhtiössä erikoista 
huomiota konekannan uudistamiseen, jossa huomat
tavaa osaa esitti 50-luvulla itse rakennetut nauhaku- 
tomakoneet. Näin uudistuneen konekannan myötä 
myös myynti kehittyi hyvää vauhtia, niinpä Kutomo 
& Punomo Osakeyhtiön nimi tunnettiin myös vienti
markkinoilla, erikoisesti venyvien nauhojen valmis
tajana.

V. 1967 ryhdyttiin näiden kahden em. nauhateh
taan kesken keskustelemaan toimialarationalisoimi- 
sesta. Neuvottelut johtivat siihen, että Kutomo & 
Punomo Oy osti Oy P. G. Holm Ab:n. Näin jo v. 
1924 henkiin herätetty fuusioimisajatus toteutui v. 
1968. Yhdistyneitten nauhatehtaitten nimeksi otettiin 
Inka Oy aikaisemman tavaramerkin mukaan. Yhtiön 
toimitusjohtajana toimi aina vuoteen 1976 saakka 
maisteri Sven Stendahl. Fuusioinnin yhteydessä lope
tettiin Helsingin tehtaan toiminta ja siellä toiminut 
jacquardi-kutomo siirrettiin Killinkoskelle, jonne 
myös keskitettiin punomo, ompelimo ja kuluttaja- 
pakkausosastot. Turun tehtaille keskitettiin ns. varsi- 
konekutomot ja värjäämöosastot.

Tuotanto on tehtaitten yhdistymisen jälkeen voi
makkaasti kasvanut. Niinpä kun liikevaihto v. 1967 
oli n. 6 milj. mk, lähentelee se v. 1980 60 milj. mk:aa. 
Tähän on luonnollisesti vaikuttanut 70-luvun voima
kas investointikausi, jolloin vv. 1975 — 1978 Turun 
tehdas sai täysin uudet tuotanto- ja toimitilat yhteen
sä n. 15.000 m2 ja nyt v. 1980 myös Killinkoskelle on 
valmistunut n. 5000 m2 uutta tehdastilaa.

Em. investointien seurauksena ovat henkilökun
nan työskentelytilat huomattavasti kohentuneet ja 
samoin kilpailuedellytykset parantuneet. Killinkos
ken tehtailla työskentelee nykyisin n. 150 henkilöä, 
joka on n. !4 koko henkilökunnasta ja Killinkosken 
tuotanto vastaa myös n. !4 koko tuotannonarvosta.

Inka on vuoden 1978 aikana fuusioitunut emoyh
tiöönsä ja on yhtiön nykyinen nimi INKA Lassila & 
Tikanoja Osakeyhtiö. Yhtiön toimitusjohtajana toi
mii vuodesta 1976 alkaen dipl. ins. Pekka Servanto.

Pentti Martonen
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1979

Itsenäisyyspäivänä järjesti Rotary-klubi kahvikonsertin 
seurakuntatalossa. Musiikkiopiston kuoro ja orkesteri 
esiintymisvuorossa.

Kauneimmat joululaulut kuultiin jälleen Virtain kirkos
sa useiden kuorojen esittäminä.

Virtain Karjalaiset r.y. vietti 30-vuotisjuhlaansa tammi
kuussa. Kuva hiljentymishetkestä Karjalaan jääneiden 
muistomerkillä.

Kansalaisopisto täytti 20 vuotta viime tammikuussa. 
Kuvassa juhlayleisöä.

Metsänhoitoyhdistyksen 50-vuotisjuhlassa perusjäseniä 
kukitettuina. (Tauno Koro, Väinö Koro ja Onni Viita
la)

Virtain Sotaveteraaniyhdistys juhli 15-vuotista olemas
saoloaan elokuussa. Kuvassa joukko ansioituneita aktii
vijäseniä.
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1980

Viime itsenäisyyspäivänä myönsi tasavallan presidentti 
kansalaisopiston rehtori Pertti Tammiselle Suomen Lei
jonan ritarikunnan 1. luokan ritarimerkin. Merkin luo
vuttivat kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Matti Mai
jala ja varapuheenjohtaja Jenny Kivelä.

Kantaatti Kotiseudulle — teoksen säveltäjää, Leena 
Leppästä muistettiin nais- ja mieskuoron kevätkonser- 
tissa.

Perinnepiha on tänäkin kesänä ollut avoinna yleisölle. 
Taiteilija Mikko Haapsalo pihaportilla.

Kaupunki muisti Suomen mestaruuteen yltäneitä virto- 
laisia koululaisia lukion kevätjuhlassa.

Vuoden - 79 yrittäjäksi valittiin Eila Vilen. Kansalaisopiston perinnetyöpiirit kokoontuivat kulunee
na vuonna eri kyläkunnissa. Kuvassa Vaskuu — Kur- 
jenkylän piiriläiset tutustumassa seurakunnan arkistoon.
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Virtain Työväenyhdistys juhli 75-vuotista toimintaansa 
30. — 31.8. Ansiomerkit yhdistyksen veteraanijäsenille 
jakoi kansanedustaja Ulla-Leena Alppi.

Helsinki- Virrat-seuran jäseniä vieraili heinäkuussa 
Marttisella.

Virtain Urheilijain järjestämät kuudennet Karhunpeijai- 
set toivat jälleen oman lisänsä kesätapahtumiin. Pää
juhlaa vietettiin Kotalassa. Muita tapahtumia olivat pei- 
jaisnäytelmä, taidenäyttely ja torimyyjäiset.

Virtain vuoden -80 yrittäjät Liisa ja Raimo Hahka otta
massa vastaan valtiolaivatunnusta kaupunginjohtaja 
Keski-Lusalta.

Suomen Laulu konsertoi Virtain kirkossa 5.10.80, sa
mana sunnuntaina, jolloin uudet urut vihittiin käyt
töön.

Kuvat: Arja Horväth 
Ella Riikonen
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MUSEOITA JA YSTAVAKUNTASUHTEITA
RUOTSALAINEN PERINNETYÖ JA 
ÄRJÄNG TUTUSTUMISKOHTEINA

Kaupungin perinnekylähankkeen parissa työsken
televistä henkilöistä koottu ryhmä teki viime heinä
kuussa tutustumismatkan Keski-Ruotsiin. Matkan 
aikana ryhmä kävi useissa kansanperinnettä ja var
sinkin perinteisiä työtapoja esittelevissä kohteissa se
kä vieraili Virtain ruotsalaisessa ystäväkunnassa, 
Norjan rajan tuntumassa sijaitsevassa Arjängissä.

Matkalle valitussa ryhmässä oli valtuuston jäseniä, 
mm. sen puheenjohtaja Matti Maijala ja varapu
heenjohtaja Jenny Kivelä, perinnekylätoimikunnan 
jäseniä, Virtain Seuran edustajia sekä perinnekylän 
ja matkailun parissa työkseen puuhailevia kaupun
gin viranhaltijoita.

Matkan tarkoituksena oli toisaalta hankkia vaiku
telmia ja ideoita toimivista kotiseutumuseoista ja kä- 
sityöläiskylistä oman perinnekyläajatuksemme vah
vistukseksi sekä toisaalta herätellä tähän saakka var
sin hiljaista ystäväkuntatoimintaa Virtain ja Arjängin 
välillä.

Tässä kirjoituksessa pyrin selvittämään lukijoille 
ystäväkuntayhteistyön ajatusta sekä vaikutelmia vie
railustamme Arjängissä ja kuntiemme välisen yhteis
työn kehittämismahdollisuuksia.

Arjängin kunnan kansliapäällikkö Gunnar Sellberg 
ja valtuuston puheenjohtaja Sigurd Olsson sekä Vir
tain kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Matti Mai
jala ja varapuheenjohtaja Jenny Kivelä.

Arjängin ilme
Arjängin keskusta on kahden tien, Tukholmasta 

Osloon vievän valtatien E 18 ja Värmlannin pohjois
osasta Ruotsin länsirannikolle Göteborgiin johtavan 
läänintien risteyksessä. Tukholmasta on Ärjängiin 
matkaa runsaat 400 kilometriä. Ärjängillä ja Norjal
la on pitkä yhteinen raja ja paikallisessa murteessa 
onkin selvästi havaittavissa norjalaisia piirteitä. Nor
jan rajalle on kunnan keskustasta matkaa noin 30 
kilometriä ja Osloon noin 125 kilometriä.

Nykyinen Ärjäng on muodostettu vanhoista Arjängin, 
Holmedalin, Sillerudin ja Töcksmarkin kunnista. Kun
nan pinta-ala on noin 1400 neliökilometriä ja asuk
kaita on noin 9900, joista noin 3000 asuu kunnan 
keskustassa. Mainitsemisen arvoista on, että kunnas

sa on kaikkiaan yhdeksän vanhaa pitäjänkirkkoa 
(sockenkyrka) eri puolilla kuntaa, mikä myös ilmei
sesti merkitsee sitä, että muuallakin kuin keskustassa 
on vahvaa-kyläasutusta.

Ärjäng kuuluu Ruotsin järvirikkaimpaan alueeseen 
ja tämä sekä voimakkaasti kumpuileva, joskus jopa 
vuoristomainen pinnanmuodostus antaa kunnalle 
jylhän ja kauniin leiman. Teollisten työpaikkojen 
luomisen ohella on kunnassa viime aikoina kiinnitet
ty erityistä huomiota matkailullisten ominaispiirtei
den hyväksikäyttöön ja kuten edellä sanotusta on jo 
käynyt ilmi, matkailullisia edellytyksiä kyllä löytyy. 
Kunnan alueen usein muodoltaan pitkät, melkein 
pohjois-eteläsuuntaiset järvet yhdessä joidenkin ka
navien kanssa muodostavat noin 250 kilometriä pit
kän kauniin vesireitistön, josta on myös vesityhtey- 
det sekä länsi- että itärannikolle. Turhaan ei aluetta 
kutsuta kanoottimatkailijoiden paratiisiksi. Kunnas
sa onkin useita kanootteja vuokraavaa yritystä, jois
ta yksi mainostaa olevansa koko Skandinavian suu
rin alallaan.

Virtolaisia vieraita isäntineen Arjängin torilla. 
Kuvat Antti Kuurila

YSTÄVÄKUNNAT KOHTAAVAT — 
ALKU UUDELLE YHTEISTYÖLLE?

Ystävällisten isäntiemme valtuuston puheenjohtaja 
Sigurd Olssonin ja kansliapäällikkö Gunnar Sellbergin 
opastuksella tutustuimme kunnan keskustaan sekä 
sen asunto- ja teollisuusalueisiin. Kävimme myös 
keskustan tuntumassa sijaitsevassa pienessä Silbodalin 
kotiseutumuseossa, jonka pihalta avautui todella 
upea näköala Läntisen Silenjärven selälle ja sen ta
kaisille vaaramaille. Museoalueella oli myös paikal
listen taiteilijoiden töistä pystytetty monipuolinen 
näyttely, jossa oli esillä piirustuksia, maalauksia, ke- 
ramiikkaveistoksia, puutöitä ja erittäin viehättäviä 
seinävaatteita.

Lyhyen Arjängin vierailumme kestäessä meille ja 
isännillemme selvisi, kuinka itse asiassa samankaltai
sia Arjängin ja Virtain ominaisuudet ja ongelmat 
ovat. Käydyissä keskusteluissa tuli myös ilahdutta
vasti esiin molempien kuntien halu kehittää ja akti
voida keskinäistä ystäväkuntayhteistyötä.

Tuomo Sirnelä
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PERINNEKYLÄSSÄ TAPAHTUU
Herrasen perinnekylän museaalinen talonpoikai

nen pihapiiri on hahmottumassa. Rajalahden päära
kennus ja neljä aittaa valmistuivat Virtain Päiviksi.

Kirkkoveneen venetalas rakennetaan. Savusaunaa 
valmistetaan Virtain Leijonien myötävaikutuksella. 
Toiminta peltovainiolla laajeni. Käsityöläiskylän

suunnittelussa on edetty päättäväisin askelin. Seu
rannaisilmiöksi voidaan sanoa Tie- ja vesirakennus
hallituksen vesitieosaston laatimaa suunnitelmaa 
mm. Herraskosken kanavamuseosta sekä opetusmi
nisteriön periaatepäätöstä kansallisen ja kansainväli
sen nuorisokurssikeskuksen sijoittamisesta Virroille.

Talo sai kauniin punaisen värin talkoovoimin.

Nais- ja mieskuorolaiset "kasettitalkoissa " Rajalah
den tuvassa.

Marttojen lahjoittamia kauniita ikkunaverhoja esit
telee Laimi Rasi, joka on myös kutonut verhot.

Maa- ja kotitalousnaiset lahjoittivat komeat räsyma
tot tupaan ja kamareihin. Kuvassa kutojat.

Maa- ja kotitalousnaisten kasvattama pellava kasvoi 
hyvin. Nyhtämistalkoot pidettiin Pertun-päivänä.

Kuvat Ella Riikonen
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MATTI KOSKI — luonnon lapsi

Kotijärvi
Tyyni peilipinta, kare, viri 

joskus pikkuaalto.
Harvoin vaahtopää

kalvollasi Kotijärvi liikehtivi,
milloin kattanut ei sua talven jää.

Kaislat tupsulatvat surren kuiski:
Tuulten keinu lapsen kauas vei.

Vaikka polkus joskus umpeen tuiski; 
kotiseutu silti unhoittunut ei.

Edellä olevan runon kirjoittaja Matti Koski 
(1922 — 1980) kuoli talvella Mynämäellä. Hän oli 
syntynyt Vaskivedellä. Lapsuus, kansakoulu, poika- 
loppivuodet vierähtivät kotona ja kotokylässä. Osal
listui ikäluokkansa mukana jatkosotaan Itä-Karja
lassa ja Kannaksella, missä haavoittui. Rauhan tul
tua palasi kotokylälleen. Kototilallaan Kallirannassa 
toimitteli talontöitä.

Matti Koski ei ollut ahne työlle pellolla eikä met
sässä. "En minä laiska ole, mutta vähätöinen kyllä
kin", oli hänen oma määritelmänsä työsaavutuksis- 
taan ja ahkeruudestaan. Vuosina 1948-49 hän kävi 
Suomen Nuoriso-opiston Paukkulassa.

Matti Kosken elinvuosien ajankäyttö oli harraste- 
painotteinen. Kotona ollessaan hän osallistui nuori
soseuran toimintaan. Suunnitteli ja valmisti omata- 
keista ohjelmaa iltamiin ym. tilaisuuksiin. Keräsi pe
rimätietoa. Oli ahkera lukumies. Hänen kotonaan oli 
kunnan lainakirjaston Vaskiveden lainauspiste. Luki 
historiallista, tieto- ja kaunokirjallisuutta. Pentti 
Haanpää lienee hänelle läheisin kirjailija. Sai vaikut
teita hänen tuotannostaan. Matti Koski harrasti ky- 
näilyä. Kirjoitteli runoja, suorasanaista ja näytelmiä
kin.

Matti Koski oli luonnon ystävä. Kansakouluaika- 
naan hän teki yksin tutkimusretkiä selkäveden saa
riin. Kasvisto ja Lapin rauniot kiinnostivat häntä. 
Rakensi loppivuosinaan Kumpuun Heinäojan mut
kaan alkukantaisen majan. Tämä hänen "lintuko
tonsa" oli kalsoten tehty.

Matti Koski oli Suomen Muinaistieteellisen toimis
ton avustaja. Esihistorialliselle ja kansantieteelliselle 
osastoille hän lähetti löydöksiä, vanhimmat löydök
set "kampakeraamiselta" ajalta. Oli kirjeenvaihdos
sa em. osastojen esimiesten kanssa.

Sieralampi Vaskivedellä on Matti Kosken aloit
teesta ja toimesta rauhoitettu luonnonsuojelualue. 
Paikkaseudun runsaslinnustoisin lampi.

Matti Koski oli suhta kylänmies. Oli epäsovinnai
nen. Noudatti ja kunnioitti muidenkin kyläyhteisön 
yhteiselämää koossapitäviä kirjoittamattomia peli
sääntöjä. Oli oiva, tietorikas tarinamies. Hänen huu
morinsa oli älyperäistä, nokkelaa, sanakäänteistä. 
Hänen käyttöminänsä oli kuin haanpääläinen "jut
tu", rosoinen, siellä täällä väkänen ja pieni terävä 
nirkku. Tämän kuorrutuksen sisällä oli "Luonnon 
lapsi".

Matti Koski asui kaksi vuosikymmentä Mynämäel
lä. Pistäytyi kotokylässään aina silloin tällöin "hii- 
riään päästämässä".

Matti Koski saateltiin haudan lepoon Mynämäen 
1260-luvulla rakennetun harmaakivikirkon vierelle.

"Kaislat tupsulatvat surren kuiskii: " 
poissa — poissa on ystävämme — luonnonlapsi.

V. Ala-Nojonen

SANANSUTKAUKSIA
VASKIVEDELTÄ

Kallaa leipää pöytään, mistä se vieraar ruoka aina 
tullee.

Söin kilol lihhaa ja leiviskä tarttu hampaitten välliin.

Kylläpä he ittensä putsaa, kur ruppeevat likkoja kur
kistelleen.

Ei tapeta, rahat otetaan.

Maa jäässä, kärsä kippee.

Kovalla sikakil lihhoo.

Sattain suvi tullee.

Vilu viljan kasvattaa.

Koonnut Lyyli Mesimäki
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Kevään 1980 ylioppilastutkinnon äidinkielen kokeessa oli aihe, joka antoi 
mahdollisuuden myös kotiseudun kuvaamiseen. Nämä kahteen Virtain järveen 
keskittyvät kirjoitukset saivat ylioppilastutkintolautakunnalta korkeimman 
arvosanan, laudaturin.

Tarjanne —
monoskyläläisten meri

Lappalaisten tähystäjä seisoi Pyhävuoren huipulla 
ja huomasi lähestyvän venepartion. Sanoma siitä kii
ri kylän yli. Asukkaat valmistautuivat taisteluun. 
Pirkkalaiset olivat aseistautuneet kuitenkin parem
min. Tunkeilijat voittivat taistelun ja asettuivat lap
palaisten asuinsijoille. Entiset asukkaat joutuivat jät
tämään käräjäkivensä ja muuttamaan karummille 
alueille pohjoiseen.

Miksi pirkkalaiset halusivat omakseen juuri Tar
janteen ympäristöineen? Olisihan Hämeestä toki löy
tynyt vapaitakin vesialueita. Vastauksen saa heti, 
kun nousee Pyhävuorelle ja nostaa katseensa kohti 
etelää: suuret selät seuraavat toinen toistaan aina ho
risonttiin asti. Näkymä ei poikkea suurestikaan me
ren ulapasta; ainoastaan rikkonaiset saariryhmät ke
ventävät vaikutelmaa. Tuo laaja vesialue pystyi tur
vaamaan asukkaille elinmahdollisuudet sekä suuren 
liikkumavapauden.

Vähitellen nousi taloja järven rannoille. Kyläyhtei
sön perustana oli yhteinen vesialue. Kaksi tai kolme 
taloa muodosti yhden nuottakunnan. Nuotta-apa
jista syntyi kilpailua, ja parhaan paikan sai se nuot
takunta, joka lähti aamulla ensimmäisenä liikkeelle. 
Apajien nimet ja paikat ovat säilyneet perimätietona 
näihin päiviin asti. Kalastus vei suuren osan ajasta, 
sillä päivät kuluivat järvellä ja iltaisin kudottiin uu
sia tai korjattiin vanhoja pyydykkeitä.

Järven merkitys ei rajoittunut ainoastaan kalas
tukseen, sillä se oli ainoa kulkureitti. Kauppamatkat 
etelään tehtiin vesiteitse, ja yleensä niihin kuluikin 
aikaa useita viikkoja. Monoskyläläiset kävivät Ruo
vedellä kirkossa. Kesäisin matka taittui kirkkove
neellä, talvisin hevosilla. Tapahtuipa kerran niinkin, 
että monoskyläläiset komennettiin veneeseen kesken 
saarnan, koska Tarjanne alkoi jäätyä. Laivaliiken
teen yleistyttyä aloitti Tarjanne-laiva reittiliikenteen- 
sä. Se kuljetti ihmisiä, karjaa ja tavaroita aina Tam
pereen satamaan asti. Myöhemmin alkoivat metsä
yhtiöt käyttää Tarjannetta uittoreittinään. Hinaus- 
alukset tarjosivatkin monille miehille työpaikan ke
sän ajaksi.

Tarjanteen saaret tarjosivat oivan piilopaikan. Ai
noastaan paikalliset asukkaat tunsivat saarten luolat 
ja onkalot. Suomen sodan aikana saarissa asusti hy
vinkin korkea-arvoisia henkilöitä. Saariin piilotettiin 
myös aseita ja muuta tavaraa. Muutamilla näistä 
saarista oli kuitenkin oma tehtävänsä: kelirikon ai
kana niissä säilytettiin ruumiita. Jäiden lähdettyä 
vietiin arkut veneillä Ruoveteen.

Tarjanne oli vuosisatojen ajan oikeastaan kaiken 
toiminnan keskipiste. Mitä se sitten merkitsee mo- 
noskyläläisille tänään? Kalastus on enää vain osa va
paa-ajanvietosta. Nuotat ovat lahonneet ja kalansaa

liit pienentyneet. Vain vanhimmat asukkaat jaksavat 
laskea verkkonsa säännöllisesti. Ennen järvi elätti 
koko kylän, tänään arvokalat ovat ylellisyyttä. Pyy- 
dykkeet ovat täynnä joko särkiä tai levää. Pilkkion
ginta tosin elää kukoistuskauttaan.

Vielä kymmenen vuotta sitten ei rannoilla ollut ai
noatakaan kesämökkiä. Nyt niitä on lähes sata! Kal
lio- ja hiekkarannat tarjoavat mitä ihanteellisimmat 
mahdollisuudet virkistäytymiseen. Paikalliset asuk
kaat joutuvat kärsimään, sillä asutuksen lisääntyessä 
on rauha hävinnyt. Moottoriveneet pärisevät yötä 
päivää, eikä rantaelämä muutenkaan ole järin hil
jaista. Mieletön veneily on luultavasti karkottanut 
herkimmät kalalajit pois alueelta. Suurin pelonaihe 
on kuitenkin se, että vapaat ranta-alueet saatetaan 
lunastaa yleiseen käyttöön. Maanomistajat myyvät 
saarensa ennemmin kuin antavat vieraiden ihmisten 
tulla ja mennä tuhoten luontoa, jota sen omistajat 
ovat jo vuosisatojen ajan varjelleet.

Saastuminen ei ole tällä hetkellä välittömänä uh
kana järvellemme, sillä se on niin syvä ja kirkasveti
nen, että se pystyy puhdistumaan omin avuin. Vesi 
kelpaa jopa juotavaksi. Kuitenkin kesämökkiläiset 
ovat liian huolettomia jätteiden kanssa, ja lannoit
teet kuormittavat järven puhdistusmekanismeja yhä 
enemmän.

Elämä järven ympärillä on muuttunut paljonkin, 
mutta perusluonne on säilynyt. Järveä ei enää palvo
ta, mutta pelätään. Jokainen vakituinen asukas tie
tää, että ihmisen voima ei ole mitään verrattuna 
luonnonvoimiin. Myrskyä ei lähde uhmaamaan muu 
kuin tietämätön tai uhkarohkea. Muistona ihmisen 
itsepäisyydestä lepää Tarjanteen syvänteissä useita 
ruumiita.

Ihminen tottuu maisemaan, joka häntä ympäröi. 
Ei ole siis ihme, että tunnen oloni lähinnä tuskalli
seksi, mikäli joudun olemaan pitkään sellaisessa ym
päristössä, jossa ei ole järveä. Laaja vesialue vaikut
taa maisemaan avartavasti ja rauhoittavasti.

Syksyisin nousen Pyhävuoren huipulle tähystä
mään — kuten esi-isät aikoinaan. En kuitenkaan 
odota näkeväni julmaa vihollista. Kaukana saattaa 
näkyä purjevene, joka loittonee hitaasti. Kesän men
tyä saa järvikin hieman huoahtaa, ja paikallinen 
väestö nauttii hiljaisuudesta.

Jaana Ylä-Mononen
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Vermasjärvi,
minun järveni

Tämä on rakkaudentunnustus lapsuuteni ja nuo- 
ruuteni järvelle, Vermasjärvelle. Minulle, yksinäiselle 
lapselle, se oli sekä leikkitoveri että leikkikalu. Mo
net loputtomilta tuntuvat koulumatkat olen sen yli 
taittanut, talvella isän perässä hiihtäen, keväisin ja 
syksyisin veneellä soutaen. Usein vihmoi jäistä vettä, 
usein puhalsi raivoisa tuuli, joka sai minut itkemään 
omaa voimattomuuttani.

Muiden silmissä järveni on tavallinen suomalainen 
järvi. Matala ja tummavetinen, mutapohjainen, ran
noilta ruohottunut, eikä paljoakaan arvokaloja. Yk
si sen monista lahdista on niin ruohottunut, ettei 
siellä voi soudella kuin varhain keväällä jäiden läh
dettyä. Mutta juuri silloin pysähtyvät joutsenet le
päämään sinne pariksi päiväksi matkallaan kohti 
pohjoista. Se on kauan odotettu tapahtuma, ja kun 
ne vihdoin saapuvat, voi lähteä retkelle.

Soutaen ei joutsenia voi mennä katsomaan, ne 
saattaisivat säikähtää ja lentää pois. On kuljettava 
aivan hiljaa rantoja pitkin. Etummaisena kulkee ko
kenein ja tarkkasilmäisin. Muut yrittävät tulla peräs
sä niin hiljaa kuin voivat. Kulkeminen on vaikeaa, 
vesi on korkealla ja jalka voi upota johonkin salaka
valaan kuoppaan, jonka hyinen vesi täyttää saap
paan. Joutsenet voi helposti sekoittaa rannalla uis- 
kenteleviin jääkasaumiin ja väärät hälytykset jo mel
kein kyllästyttävät. Vihdoin viimein etumies nostaa 
kätensä. Kaikki seisahtuvat ja odottavat sydän tykyt
täen kiikarin saamista. Henkeänsä pidättäen kaikki 
katsovat joutsenia vuorollaan. Ne lipuvat hiljaa, ar
vokkaasti pitkin järven mustaa pintaa. Niiden kuvat 
heijastuvat värisevänä jäisestä vedestä ja se on niin 
kaunista, että melkein itkettää. Kaikki ovat liikuttu
neita, eikä paluumatkankaan aikana kukaan puhu 
mitään. Kaikki vain muistelevat hiljaa mielessään si
tä ihmeellistä näkyä.

Joutsenet ovat vuoden kohokohta, kevään suuri 
lahja järven päästyä irti talven jäisistä kahleista. Kä
sittämätön, pakahduttava tunne valtaa mielen, kun 
ensimmäisen kerran näkee veden vapaana keväällä. 
Silloin kuulee taas sen tutun, unia saattavan kohi
nan, joka syntyy laineiden hamutessa lakkaamatta 
rantakiviä.

Kesällä järvi on rakkain. Sen viilentävä vesi on 
kuin toinen olohuone kuumina päivinä. Vähät mök
kiläiset pakenevat kaupunkia vilvoittavien vetten 
äärille. He tulevat lepäämään, rentoutumaan ja rau
hoittumaan. He tekevät sen ajelemalla ympäri järveä 
moottoriveneillään, pitämällä meluisia ryyppäysjuh- 
lia yökaudet ja onkimalla parin metrin päässä ran
nastamme tuijottaen samalla tarkkaan meidän puu
hiamme. Mutta silti me pidämme heistä ja odotam
me heitä joka vuosi kesän merkkeinä. Mitä olisikaan 
kesä ilman haitarinsoittoa?

Sateen kuunteleminen ja katseleminen on kaunis
ta. Kun sade alkaa, voi aluksi erottaa yksittäiset pi
sarat. Niillä on kaikilla erilainen ääni iskeytyessään 
järven pintaan. Kun sade kiihtyy, pisaroiden aikaan
saamat renkaat yhtyvät ja sekoittuvat pienen pienek
si aallokoksi. Sateen ollessa kiihkeimmillään on 
mentävä uimaan. Silloin tuntee olonsa omituiseksi, 
vesipisarat hakkaavat selkään ja päähän väsymättä 
kuin ne olisivat vihaisia.

Syksyllä järvi muuttuu jälleen tummaksi, melkein 
mustaksi. Syysmyrskyt nousevat ja silloin on parasta 
pysytellä sisällä ja katsella luonnon riehumista tak
katulen turvista. Joskus tuulee niin, että puut järven 
rannalla nousevat juurineen irti kalliosta ja vaipuvat 
taas hiljaa takaisin. On kuin puut tanssisivat tuulten 
villien sävelten mukaan.

Jäiden tuloa odotetaan melkein yhtä suurella in
nolla kuin niiden lähtöäkin. Joka vuosi toivotaan, 
ettei sataisi heti lunta uuden jään päälle. Silloin pää
sisi luistelemaan ja kelkottelemaan. Jos vielä tuulee, 
voi tuulipurjeen avulla kiitää järven päästä päähän 
yhdessä hujauksessa. Jäiden aikaan haetaan myös 
polttopuita kelkalla saarista ja vastarannalta. Kah
den kelkallisen jälkeen onkin jo aivan uuvuksissa ja 
silloin on kiitollinen takkatulesta, joka niillä puilla 
palaa.

Pakkasen kiristyessä jäät alkavat ulvoa. Toisinaan 
yöllä herää sydäntä raastavaan ääneen; tuntuu kuin 
järvi olisi tuskainen eläin, joka on jätetty yksin.

Me korjaamme järven satoa, melkein joka päivä 
syömme kalaa jossain muodossa. Ammattikalastajia 
ei järvellä ole, kalaa ei ole tarpeeksi. Mutta omiin 
tarpeisiinsa saa moni rannan asukas aivan riittämiin. 
Joskus katsotaan naapureidenkin katiska, jos ei 
omissa ole ollut kissalle asti, mutta aina siitä muiste
taan mainita. Talviverkkoja naapurit laskevat yhdes
sä, se on vähällä väellä vaivalloista. Kesällä käydään 
onkimassa kissalle kaloja mato-ongella. Kun kokka 
karahtaa rantaan, hyppää kissa veneeseen ja nuuskii 
sen läpikotaisin kalaa etsien. Jos sitä ei löydy, ei mi
kään hellittely maailmassa pysty poistamaan sen pet
tymystä.

Vermasjärvi merkitsee minulle hyvin paljon. Olles
sani poissa kotoa kaipaan omaa lempeätä järveäni 
ja sen puhtaita vesiä. Kaipaan sen karuja saaria ja 
järven tuoksua, kalaista märkää tuoksua, jonka vain 
metsän tuoksu sateen jälkeen voittaa. Minulle Ver
masjärvi on elämän lähde, rakas ja unohtumaton.

Elisa Helminen
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Toriseva on Virtain kaunein, 
mutta ei ainoa ruhjevyöhyke

Virtain seudun kallioperä kuuluu noin 1900 mil
joonan vuoden ikäisen Svekokarelidien muinaisvuo- 
riston syvälle kuluneeseen juuriosaan. Jos käytämme 
geologisena aikatauluna mittanauhaa, jolla yksi mil
limetri tarkoittaa miljoonaa vuotta, olisi maapallon 
synty vajaan viiden metrin päässä nykyajasta ja Vir
tain seudun kallioperän muodostuminen vajaan kah
den metrin päässä.

Vuoristot syntyvät laajojen maankuoren osien liik
kuessa toisiinsa nähden. Törmäävinä osapuolina voi
vat olla joko mannerlaatat keskenään tai manner
laatta ja valtamerenpohja. Kun maankuoren lohkot 
liikkuvat toisiaan kohti, poimuttuvat niiden väliin 
jäävät kerrostumat kuin lattiamatto, jonka päällä 
olevia huonekaluja työnnetään vastakkain. Poimu- 
vuoriston muodostuminen on äärimmäisen hidasta. 
Siihen kuluu ylemmät osat jokien ja tuulten kuljet
taessa kiviainesta laaksoihin ja meriin. Kulutuksen 
vaikutuksesta vuoristoalueen tasapaino järkkyy ja 
poimutuksessa syvälle työntyneet vuoriston juuriosat 
kohoavat. Syvällä maankuoressa vallinneessa kor
keassa paineessa ja lämpötilassa plastisesti käyttäy
tynyt kiviaines on lähemmäksi maanpintaa jouduttu
aan haurasta ja halkeilee suuriksi lohkoiksi. Kohoa
misen ja muiden maankuoren liikuntojen yhteydessä 
lohkot liikkuvat toisiinsa nähden ja niiden rajapin
noille muodostuu murrosvyöhykkeitä.

Eräät murrosvyöhykkeet näkyvät kallioissa kivila
jien ruhjeisuutena. Esimerkiksi Toisveden länsiran
nan kallioissa on runsaasti muinaisten liikuntojen 
jälkiä. Hyvin yleisesti liikuntovyöhykkeisiin liittyy 
tiheä kallioperän rakoilu ja sitä myötäilevä syvälle 
ulottuva rapautuminen. Tällaiset vyöhykkeet kallio
perässä ovat hyvin alttiita kulutukselle ja näkyvät 
maisemassa tavallisesti pitkinä laakso- ja vesistöjak- 
soina. Virtain seudun selvimmät ruhjelaaksot ovat 
suunnilleen luode-kaakko-suuntaisia. Maisemassa tä
mä laaksosuunta korostuu myös siksi, että jääkauti- 
nen mannerjäätikkö liikkui alueella samassa suun
nassa ja raivasi rapautuneen aineksen tämänsuuntai
sista laaksoista tehokkaasti, kun taas muun suuntai
sissa laaksoissa jäätikön vaikutus jäi huomattavasti 
vähäisemmäksi.

On muistettava, että edellä mainittu Svekokareli
dien muinaisvuoristo oli jo ainakin 1000 — 700 mil
joonaa vuotta sitten kulunut jokseenkin nykyiselle 
tasolleen, mikä käy ilmi muun muassa Lauhavuoren 
(Isojoen ja Kauhajoen rajalla) hiekkakiven alla ha
vaitusta peruskallion kulutuspinnasta. Jääkauden ai
heuttama kulutus parin viimeisen vuosimiljoonan ai
kana on siis ollut varsin epäoleellinen eikä tämän
hetkinen maankohoaminen näin ollen johdu man
nerjäätikön kuluttaman aineksen poistumisesta, vaan 
itse jäätikön aiheuttaman paineen hellittämisestä. 
Jään paksuushan lienee Suomen keskiosissa ollut pa
risen kilometriä ja sen aiheuttama kulutus kalliope
rässä keskimäärin alle kymmenen metriä.

Jos palaamme vielä geologisena aikatauluna käyt- 
tämäämme mittanauhaan, oli kallioperä siis kulunut 
jokseenkin nykyiselle tasolleen vajaan metrin päässä 
nykyajasta, kun taas jääkausi mahtuu pariin viimei
seen millimetriin ja sen jälkeinen aika (noin 10.000 
vuotta) viimeiseen millimetrin sadasosaan.

Torisevan rotkomainen luonne perustuu siihen, et
tä se on erittäin kapea ja ennen jääkautta voimak
kaasti rapautunut ruhjevyöhyke, joka sattumalta on 
mannerjäätikön liikunnon suuntainen ja siksi jää
kaudella raivautunut tyhjäksi.

Virtain selvimmät ruhjevyöhykkeet näkyvät hyvin 
oheisessa kartassa. Topografikartoilta voidaan ha
vaita monien järvijaksojen jatkuvan pitkinä laakso- 
vyöhykkeinä. Erityisen selvästi ruhjevyöhykkeet nä
kyvät kevättalvella otetuissa satelliittikuvissa, joissa 
järvet, suot ja pellot näkyvät valkoisina ja metsä
maat tummina. Ruhjevyöhykkeitä kuvaava kartta on 
laadittu topografikarttojen ja satelliittikuvien perus
teella.

Vaikka kallioperän ruhjevyöhykkeet ovat erittäin 
vanhoja, on monien kohdalla voitu osoittaa tapahtu
van liikuntoja vielä nykyäänkin. Maankohoaminen 
on Virroilla noin 80 cm sadassa vuodessa ja tähän 
kallioperän liikkeeseen liittyy epäsäännöllisyyksiä, 
jotka lienevät selitettävissä muutaman millimetrin 
siirtyminä eräiden ruhjevyöhykkeiden kohdalla.

Ruhjevyöhykkeidensä suhteen Virtain seutu ei mi
tenkään eroa muusta etelä- ja keski-Suomesta, mutta 
muutamat seudun laaksot ovat ruhjeista erittäin kau
niita esimerkkejä.

Ilkka Laitakari
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Kunnallisj ärj estöj en puheenj ohtajien 
mielipiteitä ympäristövuotena 1980
Keskustapuolueen Virtain kunnallisjärjestö r.y. 
Puh. joht. Kalevi Ojaluoma

Ympäristönhoidon ja -suoje
lun tärkeimmät tehtävät 
Virroilla
— Yhdyskuntasuunnittelussa on kiinnitettävä suu

rempaa huomiota asumisen viihtyisyyteen, väljyy
teen ja luonnonmukaisuuteen.

— Kaatopaikat saatava asianmukaiseen kuntoon.
— Teollistamista on kehitettävä ilman ympäristö

haittoja.
— Kunnan on varattava riittävästi alueita kuntalais

ten virkistyskäyttöön.
— Jätteiden polttoa lämpökeskuksessa on kehitettä

vä edelleen.
— Jätehuoltoa toteuttaessaan on kaupungin huoleh

dittava siitä, että jätteiden palauttaminen luon
toon ei aiheuta vahinkoja, eikä turmele luontoa 
ja sen varoja. Jätteiden hyödyntämistä on kehi
tettävä kiireellisesti.

Sos. dem. Virtain kunnallisjärjestö r.y.
Puh. joht. Viljo Kukkonen

Virroilla tulisi toimia ympä
ristön puolesta seuraavasti:
— Asenteita on kasvatettava ympäristöystävällisiksi, 

jossa paikallisella luonnonsuojeluyhdistyksellä on 
tärkeä tehtävä.

— Ympäristön suojelu ja hoito, siis sen viihtyvyys, 
on otettava huomioon mm. kaavan laatimisessa 
ja toteuttamisessa.

— Keskustan jäteveden uusi puhdistamo on toteutet
tava mahdollisimman pian, mutta myös asukkai
den mielipiteitä kuullen.

— Keskustan viemäriverkoston kunnostamisesta on 
tehtävä kokonaisohjelma ja toteutettava se mah
dollisimman nopeassa tahdissa.

— Kiinteiden jätteiden kaatopaikka on lopetettava 
Telaharjusta ja keskitettävä.

— Jätteiden kaikkinainen hyväksikäyttö on selvitet
tävä.

— Vesakkomyrkyn käyttö Virtain alueella on koko
naan kiellettävä ja muidenkin "tarpeellisten" 
myrkkyjen käyttöön saatava omakohtainen vas
tuuntunto.

— Maatalous- ja metsätalousmaiden lannoitteiden 
levittämisessä ym. noudatettava vesiensuojelun 
edellyttämiä ohjeita ja tavoitteita.

— Biodynaamista tahi vastaavaa viljelyä on edistet
tävä.

— Suojele luontoa, olet itsekin osa siitä.

Virtain Kansallisseura r.y.
Puh. joht. Matti Ojala

Virtain Kokoomus toteaa Virroilla tapahtuneen 
viime vuosina huomattavaa kehitystä asuinympäris
tön hoidossa ja -suojelussa eikä myöskään näe mi
tään räikeitä epäkohtia näissä asioissa. Myönteisesti 
suhtaudumme erityisesti seuraaviin seikkoihin:

— Keskustaajaman kaupunkikuva on siistiytynyt ja 
saanut uutta "vihreätä" ilmettä.

— On olemassa katujen valaistussuunnitelma ja työ 
edistyy myös pienemmissä taajamissa.

— Kevyen liikenteen eroittaminen omaksi liikenteek
si on aloitettu.

— Uusi osayleiskaava tulee laajentamaan keskustan 
aluetta ja sisältää käyttökelpoisen mallin tulevan 
keskustan rakentamiselle.

— Haja-asutusalueilla on virinnyt kyläyhteisötoimin- 
taa melko laajassa mittakaavassa.

Lisäpainoa ja päätöksiä haluaisimme seuraavissa 
asioissa:
— Jätehuollon alalla tulisi etsiä uusia ratkaisumalle

ja, vesien suojelua tehostettava ja kalakantaa vah
vistettava.

— Puttosharju soraharjuna on pian taaksejäänyttä 
aikaa, joten harjun tulevaa käyttöä pitäisi pohtia 
jo nyt.

— Rakennusten arkkitehtoonisen sopivuuden totea
miseksi ehdotamme perustettavaksi toimielimen 
ja samalla toivomme vanhaa talonpoikaistyylistä 
rakentamista säilytettäväksi.

— Pukkivuoren käyttöä talviurheilurinteenä tulisi 
kiirehtiä.

— Tulisi harkita omien luonnonsuojelualueiden hank
kimista.

— Maassaolevien öljysäiliöiden käyttökuntoisuus 
säännölliseen tarkastukseen.

SKDL:n Virtain kunnallisjärjestö
Puh. joht. Eino Paukkila

Eräitä ajankohtaisimpia tär
keitä ympäristönsuojeluun 
liittyviä kysymyksiä Virroilla

Lainsäädännön puutteellisuuden vuoksi on kun
tien vaikutusmahdollisuus ympäristönsuojeluasioissa 
melko vähäinen. Kuitenkin toivoisi, että metsien ve- 
sakkomyrkytys kokonaan kiellettäisiin, onhan luon
non mukaista, että metsät kasvaisivat myöskin lehti
puita. Näin säilyisivät myös marjamaat.

jatkuu siv. 30 
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Vesistöjen liiallisen saastumisen estämiseksi toivoi
si, että ainakin Härkösen ja sen eteläpuolella olevat 
virtolaiset kalastuskunnat lopettaisivat keskustan jä
tevesien tehokkaamman puhdistuksen hankkeen vas
tustuksen.

SKL:n Virtain paikallisosasto
puh. joht. Alpo Paarto

"Ja Herra Jumala otti ihmisen ja pani hänet Eede- 
nin paratiisiin viljelemään ja varjelemaan sitä. "

(I Moos. 2:15)

Ympäristönhoidosta ja -suojelusta puhutaan pal
jon, mutta tehdään asian hyväksi liian vähän. Vir
tain kohdalla tuon esille seuraavia seikkoja:
— Jätehuollon järjestäminen. Jätteet uudelleen käy

tettäväksi. Lajittelu tapahtuu talouksissa. Keruun 
ja kuljetuksen organisoi kaupunki. Kaatopaikat, 
joiden tarve pienenee, siistimmiksi.

— Jätevesien puhdistus kuntoon sekä viemäreiden 
että laitosten osalta.

— Puiden säästäminen ja istuttaminen taajama-alu
eilla. Puun kaatamiseen menee muutama minuut
ti, sen kasvattamiseen sata vuotta. Edelliseen liit
tyy puistojen muodostaminen ja säilyttäminen.

— Teiden, viemäreiden, vesijohtojen, lämpöputkien, 
rakennusten perustusten yms. kaivamisen jälkien 
siistiminen.

— Ei poikkeuslupia rakentamisessa vahvistettuun 
asemakaavaan, jos se on vastoin ympäristönhoi
don ja -suojelun näkökohtia.

— Teollisuusalueillakin kiinnitettävä huomiota ym
päristön kauneuteen ja viihtyvyyteen.

— Vanhoja rakennuksia pyrittävä entisöimään ja 
säilyttämään. Taajamassa esim. vanha kansakoulu.

— Mainostaulut, jotka ovat kantatie 66 varrella Tam
pereelta tultaessa pois. Vaalimainonta kuriin si
ten, että kaupunki hankkii ja hoitaa mainosteli- 
neet taajama-alueelle.

— Virtain järvien rantoja suojeltava liian tiheältä 
huvila-asutukselta.

— Soranotto siten suunnitellen, että on paikat, jois
ta soraa otetaan ja paikat, jotka säästetään.

Kotikuuseni
Kotikuuseni, seisot arvokkaana pystypäin, 
uhmaat aikaa, ohi kulkeneiden vuosisatojen.
Sinut istutti kuka, miten siihen paikkasi saitkaan, 
sitä kukaan kerro ei, olet vaan muisto entisaikojen.

Yli puolen vuosisataa, olemme kuin ystävinä olleet, 
nähneet tuulet tuimat, jopa myrskyn myllerrökset, 
sinä seisot paikallasi, eivät mitään voineet 
rajut myrskyt, tai yli tienoon käyneet uudistukset.

Siinä seisot, kaatui viereltäsi monta puuta, 
meni laajemmalti metsää matalaksi, 
siinä seisot, monta suurta pitkää juurta, 
puri puolestasi maata, kävi sotaa voimakkaasti.

Kotikuuseni, katsoin kun heilahtivat hartiasi, 
uljas latva kaartui nöyrään kumarrukseen, 
oksat tuuheat painuivat vasten vapisevaa runkoa, 
sinä kestit, ja koit myrskyn jälkeen huojennuksen.

Kotikuuseni näet, kuinka pakenevat metsän rajat, 
asutus kun palaa, pelloille peratuille kerran, 
aika mennyt on, kohta koittaa toiset ajat, 
joita katselemme, vaan yhden ihmisiän verran.

Kotikuuseni, kuitenkin seisot vaalijana vanhan ajan, 
aina mahtavana kohoot korkeutta kohti, 
monet naiset, miehet, kartanolla vaeltajat, 
tunsit heidät, kasvon ilmeet, joista aika elettynä hohti.

Kotikuusi vielä jaksat, näet kehityksen luovan uutta, 
jo niin mahtavana kuuluu uuden ajan ääni, 
on tullut aika, jossa kysytään vain tehokkuutta, 
kuusi kaiken nähdessäsi, aina uljaampana nostat pääsi.

Senja Puukkoniemi

VIRTAIN JOULUN TOIMITUSKUNTA 
KIITTÄÄ ILMOITTAJIAAN 
ARVOKKAASTA TUESTA.
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YMPÄRISTÖVUODEN OPETUKSIA
Kansalaisten tietoisuus ympäristönsuojelun tavoit

teista on lisääntynyt valtavasti ympäristövuoden ai
kana. Ihmiset ovat tulleet tietoisiksi myös siitä, että 
ympäristönsuojelu ei ole mikään irrallinen tehtävä. 
Ympäristönsuojelun näkökohdat tulee liittää kaik
keen inhimilliseen toimintaan. Aina kun luontoa ja 
luonnonvaroja käytetään hyväksi, tulisi ajatella, voi
taisiinko luontoa säästää hävittämiseltä ja tarpeetto
malta muuttamiselta.

Halvinta luonnon- ja ympäristönsuojelua on kaik
kinainen luonnonvarojen säästäminen. Parikymmen
tä vuotta kestäneen jatkuvan kasvun kauden aikana 
ihmiset ovat aivan kuin huumaantuneet. Palkkaa ja 
aineellisia etuja halutaan saada yhä enemmän ja 
enemmän. Ja mikä pahinta, monet todella luulevat, 
että taloudellinen kasvu voisi jatkua maapallolla lo
puttomiin, mutta rajaton kasvu rajallisessa tilassa ei 
ole kuitenkaan mahdollista.

Ulkoisen uhan seurauksena ovat itsepäiset suoma
laisetkin palaamassa takaisin "hullujen vuosien" 
harhapoluilta. Puun käyttö energian lähteenä unoh
dettiin meillä parikymmentä vuotta sitten. Kevyt 
polttoöljy maksoi tuolloin 8 penniä litra, autojen 
polttoaine vain muutaman kymmenen penniä. Öljyn 
hinnan moninkertaistuminen on palauttanut suoma
laiset kotimaisen energian lähteille. Puun käyttö läm
mityksessä on jatkuvasti lisääntymässä. Tästä on 
luonnon ja ympäristönsuojelun kannalta pelkästään 
hyvää sanottavaa.

Ympäristönsuojelija on aina kokenut mielettömä
nä sen, että puu kiskotaan metsistä selluloosatehtail
le ja sellu myydään ulkomaille pääasiassa vain sen 
vuoksi, jotta tänne voitaisiin ostaa öljyä poltettavak
si. Tämä ketju kuluttaa joka vaiheessa ulkomailta 
tuotavaa energiaa sekä metsätraktoreissa, selluloosa- 
tehtaissa että laivoissa. Lisäksi selluloosan valmistus 
pilaa Suomessa tuhansia neliökilometrejä vesialueita 
käyttökelvottomiksi kalastuksen kannalta.

Kotimaisista energianlähteistä ovat ekologisesti 
kestäviä puu ja muu kasvimassa, biokaasu ja aurin
koenergia eri muodoissaan. Turve on meillä kerta- 
käyttöhyödyke, sillä turpeen muodostus kestää 6000 
vuotta. Turvesuo poltetaan kuitenkin 25 — 30 vuo
dessa.

Itse asiassa kaikki energia on peräisin auringosta. 
Kasvit pystyvät käyttämään maahan tulevasta aurin
gon energiasta vain 1 %. Suoran aurinkoenergian 
hyväksikäyttö lämmityksessä voisi nostaa hyötysuh
teen monikymmenkertaiseksi. Tälle ajatusleikille ei 
kannata kuitenkaan täysin tuudittautua. Aurinko
energian hyväksikäyttö erilaisilla aurinkopaneeleilla 
ja vastaavilla laitteilla vaatii valtavat panokset ulko
mailta tuotavaa raaka-ainetta. Aurinkoenergian hy
väksikäyttö ei ole siitä syystä laajassa mitassa suosi
teltavaa.

Kasvimassan käyttö energianlähteenä on jatkuvas
ti uudistuvien luonnonvarojen käyttöä. Puun kasva
tus, korjuu ja kuljetus työllistävät ihmisiä varmasti 
yhtä laajasti kuin puun tekeminen selluloosaksi ja 
paperiksi.

Ihmisen talouden ja luonnontalouden välillä on 
monia suuria eroja. Ympäristönsuojelun kannalta on

ikävin ero se, että ihmisen taloudessa syntyviä ravin
teita ei palauteta takaisin luonnon kiertokulkuun 
kasvien hyväksi. Olisikin erittäin tärkeätä, että puun 
käytön lisääntyessä myös puutuhka käytettäisiin lan
noitteena sekä pelloilla että metsissä. Nykyisellään 
menetämme vuosittain useiden kymmenien miljoo
nien markkojen arvoiset lannoitteet johtamalla vesi- 
käymälöiden tuotteet vesistöjä pilaamaan.

Sanotaan, että maanomistajat ja erityisesti maan
viljelijät ovat luonnonsuojelijoita. Maanviljelijät 
käyvät nykyisin yhä harvemmin metsissään. Vastuu 
metsien hoidosta ja käsittelystä on siirtynyt yhä suu
remmassa määrin metsäammattimiehille. Moni 
maanviljelijä on karvaasti kokenut tämän menette
lyn haittavaikutukset. Vuosikymmeniä säästetty met
säkuvio tai maisemallisesti arvokas komea puuyksilö 
ovatkin joutuneet laimatuiksi ja kaadetuiksi vastoin 
omistajan toivomuksia. Metsätöiden koneellistumi
nen on johtanut siihen, että moni isäntä suorastaan 
häpeää nykyään kulkea metsäalueellaan paljaaksi- 
hakkuun ja maanpinnan voimakkaan aurauksen jäl
jiltä. Isäntien olisi syytä ryhdistäytyä. Heidän luon
toa säästävä ja suojeleva asenteensa on saatava vai
kuttaa myös metsien käsittelyssä. Isäntien tulee an
taa metsäammattimiehille entistä tarkemmin tavoit
teet metsiensä käsittelyssä. Olen aivan vakuuttunut 
siitä, että suomalainen maanviljelijä ja metsänomis
taja ei halua olla luonnon tahallinen hävittäjä. Päin
vastoin. Hänellä on halua ja tahtoa suojella metsä
luontoa.

Hämeessä on varsin valistunutta maanomistaja- 
kuntaa. Täällä on enemmän luonnonsuojelualueita 
yksityismailla kuin muualla maassamme. Ja mikä 
ilahduttavinta, lääninhallitus saa vastaanottaa vuo
sittain yhä uusia rauhoitushakemuksia. Useimmat 
yksityismaille perustetut luonnonsuojelualueet ovat 
pienehköjä, muutaman hehtaarin tai korkeintaan 
muutaman kymmenen hehtaarin laajuisia. Näille 
alueille on ominaista se, että luontoa suojelevaa met
sätaloutta voidaan alueilla edelleen harjoittaa. Luon
nonsuojelu ja metsien käsittely eivät ole siis välttä
mättä ristiriidassa. Harjualue voidaan rauhoittaa si
ten, että metsää voidaan jatkuvasti hoitaa sopivalla 
tavalla, jotta maisemakuva ja näköala säilyvät. Täl
löin maanomistajalle ei ole rauhoituksesta mitään ta
loudellista haittaakaan.

Virroilla on kolme yksityismailla olevaa luonnon
suojelualuetta. Valtionmailla on eräitä aarnialueita 
ja luonnonhoitometsiä. Lähiaikoina tullaan kolmesta 
valtion omistamasta suoalueesta muodostamaan 
eduskunnan päätöksellä erityisiä soidensuojelualuei
ta. Nämä ovat Isonevan alue Kurjenkylässä (110 ha), 
Silmänevan alue Äijännevalla (300 ha) ja Närhine- 
van alue Kortteella (370 ha). Vaikka valtiolla ja kun
nilla on Suomen luonnon säilyttämisessä paljon suu
rempi vastuu kuin yksityisillä kansalaisilla, on tär
keätä, että myös yksityismaille saataisiin Virroillakin 
muodostettua uusia luonnonsuojelualueita. Ilman 
näitä pienehköjäkin alueita ei virtolaisen luonnon 
monimuotoisuutta voida tulevaisuudessa säilyttää.

Erkki Kellomäki
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KOULUN KIVAT
Hyvä Joulupukki!

Olin viime vuonna aika tuhma. Nyt olen paranta
nut tapojani. Olen siivonnut oman huoneeni, autta
nut äitiä, tiskannut, ulkoiluttanut koiraa ja auttanut 
isää. Sain todistukseenkin hyviä numeroita. Enkö 
voisi joskus päästä sinun työpajaasi? Nyt kirjoitan 
toivomuslistan: nukke, puuhevonen, nukenvaatteita, 
pieni keinutuoli. En minä koskaan ole enempää 
saanut. Minä olin eilen koulun kuusijuhlassa. Meillä 
on kymmenen poroa. Mape on niistä minun. Minua 
jännittää, mitä minä saan lahjaksi. Minä saan pian 
pikkuveljen tai siskon. Ostan sille vauvanhelistimen. 
Minäkin haluaisin olla tonttu. Jään odottamaan tu
loasi. Hei vaan. Kirjoitti pikku Maarit 7 v.

Nina Sarasmäki
Keskustan koulu

Minä odotan joulurauhaa, 
silloin ei kukaan pauhaa, 
jokaisella on hyvä mieli 
puhdas kuin linnun kieli. 
Joululahjoja on kiva ostaa, 
toiselle en halua kostaa. 
Pian tuodaan sisään kuusi, 
silloin tupa on kuin uusi, 
joululahjat tuo pukki, 
iloinen on isä, ukki.
Kohta loppuu iloinen joulu, 
taasen alkaa synkkä koulu. 
Ei kauan kestä ilo tää, 
arki vain on pysyvää.

Pian loppuu koulu, R.rt
alkaa kiva joulu.
Ulkona on paljon lunta, 
melkein koko valtakunta.
Tontut vielä töissä häärii, 
lahjat paketteihin käärii.
Joulupukki nukkuu vielä 
Korvatunturilla siellä.
Kohta alkaa pitkä matka, 
poro juoksee, minkä jaksaa.

Kristiina Ylä-Soini
Perusk. yläaste

Pikku Pirkon joulu

Pirkko oli 5-vuotias tyttö. Häs asui äitinsä ja pik
kuveljensä Jounin kanssa. Isä-Sakari oli mennyt 
Ruotsiin eikä ole sen koommin näkynyt. Pirkko toi
voi joulupukilta puhuvaa nukkea, mutta äiti sanoo, 
ettei niin kallista saa toivoa. Jouni toivoi sähköju- 
naa, mutta äiti sanoo hänellekin samalla tavalla. 
Pirkko kirjoittaa joulupukille näin: Hyvä joulupuk
ki, minä tahtoisin puhuvan nuken, mutta äiti sanoo, 
ettei niin kallista saa toivoa.

Kohta saapui jouluaatto. Pikkuisen kuusen alla ei 
ollut kuin kaksi pakettia, toinen oli Pirkolle ja toi
nen Jounille. Joulupöydässä oli ruokana peruna
muusia, nakkeja ja vähäsen kinkkua. Syönnin jäl
keen avattiin paketit. Pirkko sai räsynuken ja Jouni 
pienen muoviauton. Yht 'äkkiä kuului kuin poron- 
kellojen kilinää. Äiti meni ulos katsomaan. Siellä oli 
kuin olikin joulupukki, joka toi Pirkolle ja Jounille 
isot paketit. Pirkko sai sittenkin puhuvan nuken ja 
Jouni sähköjunan. Äiti sai aamutakin ja tossut. Oli 
niin hyvä mieli mennä nukkumaan, koska oli saanut 
viettää iloisen jouluaaton.

Kari Lahti 
Killinkoski

Satu Junno 
Keskustan koulu
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KYNÄNIEKA T

Hyvä Joulupukki!
Me ollaan kojip-perhe-aja 
että me memataan pitääu 
joulu. Tänne kuuluu sjfo 
Tänä jouluna me syödään 
ollaan DaftrttiTuTKona.
Terveellistä joulua myös sinulle 
toivoo

Ilari Eteläniemi 
Keskustan koulu

Kun tulee joulu, 
kaikuu tonttujen laulu. 
Jouluna oh monepfiuöTet 
joista äiti hoitaa puolet: \ 
Arkihuolesi kaikki heitä, \ 
lomapäivillä niitä peitä. 
Jouluna suksi luistaa, 
pukki meitä muistaa.

KOR K4 TUNTURILLA
KIRJ. Mika Ala-Kaarre, 

Keskustan koulu

Jouluna täytyy puuroa maistaa. 
Silloin taivaalla kuu paistaa. 
Kun jouluaatto on vihdoin ohi, 
menee tontut kalaan, tarttuu

suuri lohi.

Pukki:
Elmeri.
Timo:
Pukki:

Pukki:
Elmeri.
Pukki:
Elmeri.
Ismo:
Elmeri.
Ismo:
Elmeri.
Ismo:

Ismo:
Pukki:

Pukki:

No tontut, nouskaa, on jo aamu! 
Aamiainen on valmis.
A i, kun tuo muori tekee hyviä leipiä.
No niin tontut, lähdetään pajalle.
Muut tontut ovat jo lähteneet pajalle, mut
ta Ismo nukkuu vielä. Häntä ei ole muistet
tu herättää. Pukki huomaa, että yhden pöy
dän ääressä ei ole ketään. Se on tietysti Is
mon pöytä.
Tietääkö kukaan tontuista, missä Ismo on? 
Minä menen katsomaan muorin luota.
Mene vain, mutta älä viivy kauan.
Herää, Ismo! Kuuletko?
Mi-mi-mitä sinä sanoit?
Nouse pian ylös, pukki muuten suuttuu. 
Hä? Joko te olette pajalla olleet?
On oltu jo ainakin tunti.
Mahtaa se pukki suuttua.
Viimein he tulevat pajalle.
Ei... ei... ei ollut tarkoitus...
No, mitäs tuosta, käydään nyt töihin käsiksi. 
Kaikki ovat taas iloisia. Kolme tuntia kului, 
ja silloin lahjat olivat valmiit.
Ei tehdä tämän enempää. Huomenna lähde
tään lahjoja jakamaan.

Mika Ylinen 
Killinkoski

K.P

Puuroruno

Tontuilla on riemua, 
kun puuro alkaa kiehua. 
Muori sanoo:
Puuroa ette saa, 
jollette ole kilttejä 
aina vaan.
Tontuilla hymy hyytyy, 
mutta kohta mieli 
tyyntyy,
sillä puuro valmista on. 
Pääsenköhän joukkohon ? 
Nyt on hyvä mieli, 
mutta tontuilla 
palaa kieli.

Paula Ruohonen 
Keskustan koulu
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PIENI TARINA SYRJÄKYLÄSTÄ
Metsäisen luonnon keskellä on pieni kylä. Sopivan 

kaukana Virtain keskustasta. Mikään ei siellä häirit
se luonnon rauhaa. Ihan mukava ihmisen asuinpaik
ka. Tie kiemurtelee kylän halki mutkia tehden. Talot 
ja pellot tien vierellä kertovat uutterista ihmisistä, 
joilla elämän sisältönä ja varmaan myös henkisen 
rikkauden antajana on työ pelloilla ja metsissä. Tätä 
yhteiskuntaa ovat myös rakentamassa nämä maaseu
dun hiljaiset ihmiset omissa pienissä kylissään.

Uutterista ja taitavista käsistä kertovat näkymät 
tien vierellä. Kesäaamun kasteisessa kimalluksessa 
työntävät pellot antimiaan ihmisen hyväksi. Vaikka 
ei sovi sanoa, että liikaa hohtoa olisi lampipahaises- 
sa, joka on kylän yhdellä syrjällä. Joskus aikoinaan 
se on ollut kaunis ja syvävetinen. Mutta keväisten 
tulvavesien takia ihminen on ankaralla kädellään pa- 
koittanut veden matalaksi. Nyt se on pahainen suon
silmäke, josta puro kuljettaa mustaa korpivettä. 
Mutta joskus on silläkin juhlahetkensä. Keväisin ja 
syksyisin laskeutuu joutsenten upea parvi siihen le
päilemään. Uljaasti ja ylpeänä ne siinä hetken soute- 
levat, valkeat kaulat ojollaan tutkailevat vuosi vuo
delta yhä enemmän rämettyvää rantaa, kunnes tar
peeksi levättyään nousevat siivilleen ja jättävät lam
men mustana kiiltävän silmäkkeen. Kesällä, kun pu
ron vesi on vähissä, nousee sieltä pohjamudasta ul- 
pukoitten keltaisia kukintoja. Lehmät polkevat laitu
mella sen rannalla ja sammuttavat janonsa sen hi
taasti virtaavasta vedestä.

Ei ole täällä hienoja hiekkarantoja, eikä muita
kaan hienouksia. Vain pieni kylä ja sen muutamat 
ihmiset. Mutta kaunista on keväisin, kun luonto he
rää, maa mustana höyryää ja tietää sen kasvuvoi
man. Traktorit jyrräävät pelloilla, mutta lintujen 
parvet yhä edelleen auran vaossa. Eipä tiennyt rai
vaaja asettuessaan taloksi metsälammen rannalle ja

raivatessaan peltotilkkujaan, ei varmaan osannut 
aavistaakaan, että pahaisen kärrytien jatkeena au
keaa joskus mustana kiiltävä pikitie Virtain kaupun
kiin. Tämä on vain yksi pieni kylänen Virtain mo
nista kyläkunnista, jokunen talo ja lampipahanen. 
Ja niin juhlallinen nimi kuin Itämeri. Nimi on alku
jaan tullut ihan sattumalta. Lammen rannalle raken
nettiin taloa. Uusi puu tuoksui ja hirret nousivat 
miesten väkevissä käsissä. Iivari-isäntä tunsi tyyty
väisyyttä. Taakse olivat jääneet reissuvuodet Ameri
kassa. Knallihattu ja kultaiset kellonperät oli hau
dattu kirstun pohjalle. Sunnuntaisin voisi ehkä käyt
tää, kun olisi tiekokouskin. Mutta nyt oli tärkeäm
pää tehtävää. Samassa puhalsi lammelta itätuuli, jo
ka pöläytti sammalet joka puolelle, jolloin isäntä sa
noi: Täällähän tuuleekin kuin Itämerellä. Niin tuli 
Itämeri ja jäi myös.

Kuin aikaa uhmaten kököttää riihivanhus jossakin 
pihan kupeessa. Sen harmaanpehmoisissa hirsissä 
viipyy vielä entisten aikojen tunnelma, kun ensim
mäiset asujat iskivät kirveensä ja kuokkansa kovaan 
korpeen ja raivasivat ne kasvaviksi peltomaiksi. Ko
vassa työssä ja puutteen keskellä ennen aikojaan 
vanheten kasvattivat he lapsensa, mutta kuitenkin 
tyytyväisinä. Olihan katto pään päällä ja peltotilkku.

Minä olen vain maalaisnainen, 
enkä oppia saanut oo.
On kirjoitus vajavainen, 
vaan anteeksi kaikki tuo!
Ei kädessäin ole kultaa, 
jota kynälle ripotan.
Se on tottunut mustaan multaan, 
käsi työn se on raskahan.

Anna-Liisa Mäki

"Helsingin virtolainen " 
on muistanut Virtain 
Joulua runolla.

ME TULEMME
— Me tulemme

lempeä kevät kun koittaa 
ja raikas tuulonen kuusissa soittaa

— Me tulemme 
Juhannusjuhlaan ja valoon
kun koivut on kannettu joka taloon

— Me tulemme 
heleään heinäaikaan
ja elokuun hämyisään kuutamotaikaan

— Me tulemme 
syksyisin pimein illoin 
on hiljaista rauhaa silloin

— Me tulemme
talvisin lumet kun soittaa 
ja hankien kimallus pimeän voittaa 
käy pienoinen ahvenkin pilkkiin.

Leena Parkkulainen
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KILPAILU
Vuo naapurukset — Kalle ja Ville — 
kuulivat: Pukki tuo lahjat sille, 
ken kauan kilttinä olla taitaa 
ja nöyränä kulkee polkua kaitaa.

Oli Kallella rikas ja komea koti, 
vaan naapurin mökki köyhyyttä poti.
— Ei rahasta väliä, aatteli Ville, 
kun kiltteydestä käyn kilpasille.

Hän ahersi syksyn, läksynsä luki, 
äitiä auttoi ja siskokset puki.
Taas kerran kun Kalle nyrkkiä käytti, 
niin Ville vain toista poskea näytti.

Työt pojalta luistivat, maistui koulu, 
löi pieni sydän: oi-jou-du-jo-jou»lu!
Soi auliisti apunsa kaikkialle, 
vaan sitä ei aina muistanut Kalle.

Väin kaverukset oottivat juhlaa; 
kun pukki saapuu, hän lahjat tuhlaa.
— Tuo kaikki kiltille, vihjaili Ville, 
jos tuhma on ollut, niin ei kai sille...?

Jopa joutui armias jouluaatto,
sai liikkeelle pukki ja tonttusaatto,
mi Kallelle kontilla kääröt kantoi,
vaan Villelle — aatteles! — karkin vain antoi

Anja Hytti
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— VIRTAIN LUOVAN MUSIIKIN YHDISTYS —

LUOMUS
SUURIN JA KA UNEIN

Virtain suurin nuorisoyhdistys syntyi syksyllä 1979, 
kun huomattiin Virtain nuorison tarve tehdä, kuun
nella ja harrastaa sille niin rakasta rockmusiikkia. 
Idea saatiin ympäri Suomea perustetuista elävän mu
siikin yhdistyksistä. Toiminta lähti liikkeelle nopeasti 
nuorten omilla ehdoilla.

Talvella ja keväällä 1979 — 80 järjestettiin useita 
konsertteja, diskoja sekä alkoholiton limsadisko. 
Yhdistyksen edustajia osallistui Elävän Musiikin Lii
ton kokouksiin. Yhdistyksen aktiivisimmat jäsenet 
toimittavat omakustannusperiaatteella hauskaa tie
dottavaa rockkyldyyrilehteä — Glenssiä, (pääkau
punkiseudun slangia taitaville anteeksipyyntö).

Luomuksen jäsenmäärä lähentelee 450, monista 
vastoinkäymisistä huolimatta, esim. poliittiset en
nakkoluulot. Tässä kohdassa on syytä painottaa, et
tä Luomus on El-poliittinen yhdistys.

Luomus tulee järjestämään vuonna -81 konsertte
ja, konserttimatkoja, koulutusta ja aktivoimaan jä
seniään toimimaan rockmusiikin parissa.

Jos jollekulle lukijakunnasta jäi epäselväksi, mikä 
on Luomus ja kuinka se toimii, annamme hyvän ja 
ystävällisen neuvon: useimmiten pelkkä käynti opti
kolla riittää.

RAUHALLISTA JOULUA 
JA

ROKKAAVAA UUTTA VUOTTA

Riitta Niemi
tv. LUOMUS
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Teuvo Saavalainen

MINÄ HUUDAN
MINÄ HUUDAN

Olet tänä syksynä julkaissut kolmannen teoksesi 
"Minä huudanSuunnitteinko tällaista kirjaa 
kauan?

Ehkä pienen ikäni. Siinähän viitataan niin varhai
siin lapsuudenkokemuksiin kuin voi muistaa. Kirjal
lisesti olen tavoitellut jotain samantapaista jo kolme 
vuosikymmentä sitten. Huomasin tämän, kun jou
duin viime kesänä penkomaan haltijattomaksi jää
neen nuoruudenkotini tavaroita. Muun kaman jou
kossa oli tutunnäköinen risa matkalaukku. Se sisälsi 
vanhoja papereitani, mm. novelliharjoitelman nimel
tä "Risti" ja kuunnelmayritelmän "Lapsena ja ker
ran" . Ne eivät ole julkaisemisen arvoisia, mutta niis
sä on hätkähdyttävästi samoja aihelmia ja henkilöitä 
kuin teoksessa Minä huudan. Esimerkiksi kuolemaa, 
enkeleitä, oma mummoni.

Puhut kirjassasi jopa yhden luvun nimessä, "tästä 
korpitaajamasta". Se on näköjään Virrat, koska 
mainitaan Toisvesi, Umpipohja, Pukkivuori ja mui
ta virtolaisia paikkoja sekä henkilöitä. Mitä Virrat 
sinulle kirjailijana merkitsee?

Olen asunut Virroilla kaksikymmentäkolme vuot
ta. Olen kirjoittanut täällä vähät kirjani ja jonkin
moisen joukon muuta tekstiä. Jollei ympärivuotinen 
asuinpaikka vaikuta vuosikymmenien kuluessa siihen 
mitä sanoo, niin sitten ei mikään. Kirjan paikanni
met ja muut virtolaiset piirteet ovat oireellisia.

Tunnetko olevasi kirjantekijänä vaikuttaja?
Olen tässä suhteessa pessimisti, niin kuin paljossa 

muussa. Mutta minä en anna periksi. Jos en uskoisi 
vaikutukseen, en kirjoittaisi. Kirjailija vaikuttaa mi
käli vaikuttaa toisin kuin virkamies tai poliitikko, 
toivottavasti myös omaan asuinympäristöönsä.

Mitä haluat lähimmälle ympäristöllesi, siis virto- 
laisille, sanoa juuri nyt? Voisitko kirjoittaa uudet sa
nat " Virtain lauluun " ?

Voisin, mutta niitä tuskin tarvitaan. Lauletaan 
vain Einari Vuorelan sanoja yhtä uljaasti kuin tähän 
asti, mutta ajatellaan samalla. Kohdassa "Toisveden 
mainingit lyö" tulee mieleen, että komeimmat mai
ningit syntyvät, kun tuulee pohjoisesta etelään jär
venselkää pitkin. Ne lyövät Umpipohjan perukkaan. 
Ja Umpipohja haisee.

Entä tämän teoksen jälkeen?
Sitä ei vielä tiedä. Kirjoitan jos jaksan ja pystyn, 

tai jos tulee henkisesti pakko. Näissä asioissa tarvi
taan paitsi uskoa ja uskallusta myös nöyryyttä, sen 
tunnustamista, että voimat ovat vähäiset, vaikka re
pisi itsestään irti kaiken. Minulla on tällä hetkellä 
nöyrtymisen aika.
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Vuosia sitten

Opettajakokousväkeä 1920-luvulla Killinkosken kou
lulla. Kuvan om. Lyyli Mesimäki.

Olga Helin Killinkosken makaronitehtaalla viime 
vuosisadan lopulla. Kuva Inka Oy:n arkistossa.

Kotalan tyttöjä. Kuvan om. Lyyli Mesimäki. Tuulikki Mäkitalo ja Olavi Hietanen Liedenpohjasta 
v. 1915. Kuvan om. Esteri Ylä-Tulijoki.

Virtain TY:n opintokerholaisia noin 30 vuotta sitten. 
Kuvan om. Pauli Salin.

Liedenpohjan NS:n näyttelijät näytelmässä "Murto- 
varkaus Kuvan om. Yrjö Ala-Liedenpohja.
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6 perjantaina Heinäkuun 20 p:nä 102)

Virtain Sanomat
Virtain Kunnan 
Säästöpankki

Avoinna maanant., kesktv. Ja lauant klo 10—2. 
Täydellinen liike. Korkoaslolssa seurataan aikaa.

Säästöpankit kartuttavat oraan kunnan kekoo, 
Muissa pankeiss1 suunnitellaan kivimuurein teboo. 
Säästöpankeiss1 ei mene voitot jälkeä jättämättä, 
Muissa pankeiss' ei maalaisten lämmitä ne kättä

Valtion valvonnan alainen julkinen rahalaitos 
Tallettakaa rahanne omaan pankkiin.

Säästöpankin Hallitus.

^aiftfcaftunnim ftuulumifta.

XaaSfin Ijäroitetlp njiuia

X. (. 22 pnä idada hämittiroät 
raittiub. roalro. St. {Ranta ia polii- 
ftf. 358. ^alainen {Äijän-neroan 
rannalta n. f. 33itfäStä faareSta 
roiinatehtaan, joSfa faluStona oli 
2 ranfiiTynnyriä, jäähbytySaStia 
y. in. SGBarfinaifet feittoroehfeet, fu- 
tea nata ja piiput, oli ehbitty for- 
jata fummintin pois. Qätedä ole
ma faluSto rifottiin paitada. Stav 
fiSta merfeiSta päättäen oli pai- 
(ada äimän hiljan (eitetty. Saman 
feittopaifan läfjeifyybeStä n. 150 
m:a päästä löytyi toinen paiffa, 
joSfa maahan joutuneesta roalta- 
roaSta ranffimaäräStä, polttopuu 
paifoiSta ynnä muista feifoiSta 
päättäen, oli matmiStettu miinaa 
»maailman firon". Sä^impiin afu* 
mutfiin, jotta tädä fertaa roielä 
iääfööt mainitfematta, on puheeni 
olemalta partaita n. 1 fm.

©amaifet (jenfilöt tapaamat fa- 
mada perufada roiela folmannen- 
fin feittopaifan n. f. £anf)ifoSfen 
roarretta. Siinä löytymästä tuo
reesta rantista felroäSti näti, että 
paifada oli hiljattain ntintfään (ei
tetty »ilolientä", jonfa roaifutufjia 
paiffafuttnada onftn toettu.

— Tampereen Teatteri efitti 
t. f. 15 p:n iltana mfeuran taloda 
©am. ©iljroon firjoittaman »Qää- 
färin morfian"-nimifen fappaleen. 
©anomatn roiime numeroSfa oli 
teatterifiertueiSta lyhyt maininta, 
jotta ne mitä paremmada mitä 
huonommada meneStytfedä huo
mattaman ufeintin läheStymät 
meitä. Tampereen Teatteri tuului 
fydä nyt tädäfin ferrada enfin- 
mainittuihin, mutta f un ei teatteri 
furoainnut faapumifeStaan ilmoit
taa SCBirtain ©anomiSfa eifä ylei- 
{en taroan mutaan antanut roapaa- 
lippua toimituffen fäytettäroäffi, 
niin yleifen taroan mufaan et teat
teria myöSfään erifoifemmin juo- 
jiteda. SBitäifi fita fentään maa- 
laiStenfin pyrfimyffide ja ha*raS- 
tutätte jonfun roerran armoa antaa, 
eifä fuhtautua niihin yliolfaifeSti 
ja airoon roälinpitämättömästi. 
Htyfyaifana on jo foifide tunnettu 
afia, että fanomalehbet omat ehbot- 
tomaSti parhaita ilmoituSroälineitä, 
halroempia ja fäytännödifempiä 
fuin fadiit furoapaperit. 3o§pa 
olifi odut ilmoitus SCBirtain ©ano- 
tnisfa, niin roarmaStifin olifi pirtti 
odut taajemmaSfa.

Toimitus:
A. O. SAKIO HEIKKI KORHONEN

(vastaava)

Vakinaisia avustajia kaikista puol lioista.

(Julia saapiinnl:
SUOLAA, karkeaa Välimeren, 
TAHKOJA, hyviä saksalaisia.

Niittokoneen terä- ja 
kynsilappuja
halvimmalla myy

Alexander La lion e n.

Hyviä munia
ostetaan Herraskosken kanavalla.

§urit$tunuf ptxtyen ifä,
SCBtime fuun 27 patinan idada 

oli eräs perheen ifä HidinfoSfeda 
odut hprom pahada tuuleda, jola 
oli tietentin johtunut n. f. SRaria- 
tj-ariinan nauttimifeSta, jota pait- 
fafunnan juopot taroadifeSti täyt
tämät fidoin fun ei ole pontiftaa 
faatamana ja fun heide tulee tuu
ma fotna »pistää hulinafft". 2Rai- 
nittua ilolientä — Oajuroettä — 
on roapaaSti faupoisfa faatamana 
ja fttä oli mieSfin tuulemani mu
faan nauttinut, ftun roaimo tuli 
totiin, niin oli mieSpoloinen aito
nut tahtomaan fttä roähän lifää. 
SBaimo tuitenlin miimytteli anta
mistaan, josta mies filmittömästi 
juuttui ja riehaantui. ®nfin färti 
hän fäpäleiffi fahroipannun, fitten 
lafipurfit fifältöineen, fahroifupit 
y. m. talouSfaluStoa. Tädöin (at- 
foi roaimo laStenfa fanSfa parhaat- 
fi poistua fotoa.

33aiffafunnan poliifin täytyi Oi
lein tutfuttaa hurjistunutta miestä 
hiditfemään. Hilutta tödefin hän 
main ebedeen »röyätäili", että 
fydä hän faa omaanfa färfeä ja hä
nellä on mitä jarfee, mutta mitä 
teidä toifida on j. n. e.

TieboiSfani ei ole, onfo mies 
fuorittanut faman ohjelman jo ero 
neniin. Toiroottaroaa fummintin 
olift, että tämä faifisfa tapaufftSfa 
oli roiimeinen terto.

©imusta fuudut.
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KOTISEUDULLE

Erämaa
Karu ja kylmä on metsien kehto,
vaivalla syntyvät, hitaasti kasvavat puut.
Silti ne nousevat vahvoin rungoin,
kestäen tuulet, kestäen lumen ja jään.
Neulasten mereen myrskykin hukkuu,
nevan mättäillä vihurin on matkan pää.

Kesän sinessä luonto laulaa
ohikiitävät päivät ja yöttömät yöt.
Kasvu runsas, elämän ihme nousee valossa auringon. 
Vedet kirkkaat ja virtojen väike on hymyä erämaan. 
Sen ilmoissa kotkat kaartaa, on vapaa taivas ja maa.

Tuli vihdoin ihminen kivikirves vyöllä,
toi aika pronssin ja raudan
ja paulat, loukut ja riistahaudan.
Lähti Lapin mies, tuli Pirkan kansa
pani Pieskaniemeen ansojansa.
— Vaan vielä ulvoi susilauma,
huus' karhu saloilla rajojansa,
ja kalasääski aavoja vartioi.

Virtain maja
Kenen maa? Kuka vahvin on —
Sousi erämiespartiot etelästä
ja kosken rannalle selkien väliin
ne suojaan uljaan hongikon
nosti laavun, leirin ja virtain majan.

Osa jatkoi Pohjan veromaille.
Joku jäi ja turvaksi lepopaikan
teki savusaunan ja riista-aitan
ja kevään korvalla suv Huulten myötä
toi purressa nuorikon rintamailta.

Savut tiheni partailla sinivetten,
kaatui kaski, pakeni metsän väki;
— tuli rannan kummusta kotimäki.
Kenen maa? Kuka vahvin on —
joko väistyi valta kontion?

Kylä
Huokas korpi ja syliinsä avaraan 
kätki omansa suuresta pienimpään. 
Pedot välttivät ihmistä, iskivät karjaan 
ja suurilta soilta nous usvain uhka 
— se kaatoi kaskien viljaa.

Oli taistelu kova, se oli luonnon laki. 
Moni yksinäinen sen koki ja näki, 
mut ’ naapurin kanssa paremmin kesti 
kadon, taudin, vihan ja vainon ajan.
— Nousi kylät saloille virtain.

Kevyt oli kulkea kylän raitti, 
kuului penin haukku ja kalke pajan. 
Sato saatiin talteen yhteistyöllä, 
monet pulmat selvitti talkooväki.
— Soi paimentorvi jo hakamailla.

Kaupunki
Hellitti otetta ankara luonto,
kaikui kirkon kello ylitse virtojen maan 
ja suven illassa lintujen kuoroon 
yhtyi laulu rantojen asukkaan.

Vuos 'kymmenet vieri ja valtiaat vaihtui, 
salokappeli seurakunnaksi sai.
Elo toimekas oli ja päässä vesireitin 
voisi kaupunki olla kai.

Tuli esteeksi katojen vuosikymmen, 
tuli tauti, rutto ja ahdingon ajat.
Avun antoi jälleen metsien maa
— nousi arvossa vihreä kulta.

Tuli tuskien kautta maasta vapaa 
ja hehkusta elämän ahjon 
nosti metsien kansa uuden sadon
— se korjasi hengen viljaa.

Nyt on kaupunki latvoilla sinisten vetten, 
omin voimin se kasvoi ja nousi.
Sen talot, kylät ja keskukset 
ovat yhäti suojassa metsien.
Vielä maasi on kaunis ja luja, 
sitä taidolla vaali, Sinä virtolainen
— auta auttajaasi!

Pertti Tamminen
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VIRTAIN
KAUPUNKI

TOIVOTTAA
ASUKKAILLEEN

RAUHALLISTA
JOULUA

SEKÄ

MENESTYKSEKÄSTÄ 
UUTTA VUOTTA 

1981
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OSUUSPANKKI KIITTÄÄ ASIAKKAITAAN 
YHTEISTYÖSTÄ JA TOIVOTTAA KAIKILLE 

RAUHAISAA JOULUA JA HYVÄÄ UUTTA VUOTTA

VIRTAIN OSUUSPANKKI
— lähellä ihmistä —
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Toivotamme asiakkaillemme Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta

vai lntatori
Puh. 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

SANOMAT „
Suomen suurin paikallislehti

Toivotamme asiakkaillemme

HYVÄÄ JOULUA ja 
Menestyksellistä Uutta Vuotta

^HANKKIJA
Virrat puh. 55445
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SÄHKÖASENNUS
iorma ruohomäki

34770 KURJENKYLÄ Puh. 934-59504

VIRTAIN VIRTAINTIE 23
HUOLTOPALVELU
SAARIMÄKI & RUOHONEN PUH. 55829

RADIO-, TV- JA KODINKONEHUOLTO

HYVÄÄ JOULUA 
JA

ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

KODINKONEIDEN
ERIKOISLIIKE

VIRROILLA
RUOVEDELLÄ

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

I.IVI7E ov
VIRRAT puh. 55940

— ILMASTOINTI JA LV-TYÖT 
— ÖLJYPOLTINHUOLTO sekä 
— PELTI- JA OHUTLEVYTYÖT

METALLIALA JA RAUTARAKENTEET

HITSAUSPALVELU
Martti Mäntynen

VIRRAT Puh. 55488

Hautauspalvelu
TAPANI PURRA 
Meijeritie 11 34800 VIRRAT 
Puh. 934-55917

Rauhallista Joulua ja Onnekasta Vuotta 1981

Virtain
RAUTA-MAATALOUS
34800 VIRRAT rj|IWlf Bf

SUOMENSELÄN VAKUUTUSYHDISTYS
34800 VIRRAT PUH. 55334
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ASIAKKAILLEMME
HYVÄÄ JOULUA ja 

ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

Leninkiliike CARIETTA
Virtaintie 35, puh. 55772

TMI ERÄMETALLI
toivottaa Hyvää Joulua

Toisvesi puh. 50135

Hömmön
Kirjanpitotoimisto

ÄHTÄRI 
puh. 30777

PARTURI KAMPAAMO

EILA HÖMMÖ
Killinkoski puh. 50077

T:mi PIR-TA
Killinkoski puh. 50066

MEILTÄ SAAT K-KAUPPOJEN 
YHTEISTARJOUKSET

HUSQVARNA RAKET 
PARTNER palvelua

Ainoa alan erikoisliike maakunnassa

TB-NMMOSk

Virtaintie 29 34800 VIRRAT 
Puh. 55010

Sasta-pilkkihaalarit ja eräpuvut 
myös meiltä edullisesti
VIRTAIN MOOTTORISAHA Ky 

puh. 934-55461 
(Nurmisen konekellari)

SEKATAVARAKAUPPA

SIMO YLÄ-SOINI
Toisvesi puh. 50013

HYVÄÄ JOULUA
JA

ONNELLISTA UUTTA 
VUOTTA

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta PUTKITYÖ
RAVINTOLA TOISVESI

Puh.55102
HINKKA & Co

Puh. 56500 Virrat

KELLOSEPÄNLIIKE

Heikki T 1/fakme»
VIRRAT _ Puh. 934-55949

Baari
TEUVON-TUPA

Liedenpohja
Puh. 561130

Virtaintie 32 - 34800 VIRRAT
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Jjy (jää ^.ouLaa ja 
Onns.LLii.ta 

'Liutta ^vuotta

YHDYSPANKKI
puhelin 55154

Toivotamme kaikille

amrasiT
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

HYVÄÄ JOULUA JA
MENESTYKSELLISTÄ 

UUTTA VUOTTA

VIRTAIN TAPETTI 
JA VÄRI
VIRTAIN

KALUSTETALO
Pirkantie 22, puh. 55547

Aina edullisesti värejä ja 
huonekaluja

Siekkinen 34800 VIRRAT puh. 56319

KIITÄMME ASIAKKAITAMME 
KULUNEESTA VUODESTA 

JA TOIVOTAMME
Rauhallista Joulua

TORIGRILLI
VIRRAT puh. 55293

KÄSINEITÄ

KAUPALLE

JA

TEOLLISUUDELLE

HYVÄÄ JOULUA

VIRTAIN
KUMIKORJAAMO KY

Kolu ja Harju
Virrat puh. 55207

rd Virtain 
Automyynti Oy

LADA - ELITE MYYNTI Pirkantie 7 puh. 55593

TUKKULIIKE

T:mi VEIKKO MÄKI
VIRRAT puh. 55629
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RAKENNUSLIIKE 
JUNNIKKALA KY

34800 VIRRAT, Virtaintie 40 A 8 
Puhelin 934-55744

AUTOKORJAAMO 
Velj. Mäkinen
42870 KOTALA Puh. 59919

VIRTAIN
PUUNJALOSTUS

VELJ. VIRTANEN
Puh. 55323

Valmistamme teollisuudelle
— työkaluja
— muotteja
— muoviosia
— automaattisorvauksia
— koneita ja laitteita

VIRTAIN MUOVITYÖ KY
Puh. 59869

L1\V l ll\ II l\I< I< IMIMC
1 JUSSI KORHONEN puh. 934-S5779I Virtaintie 31 — 34800 VIRRAT

VIRTAIN PUTKITYÖ 
Kari Viitala
Puh. 55604

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

VIRTAIN PESULA
PUROTIE 1 PUH. 55417

NYT MYÖS KEMIALLISTA PESUA

Virtain Linja-autoaseman

PARTURI-KAMPAAMO
Riitta Forsberg

Virrat puh. 55552

JOULU RAUHAA
JA

ONNEA VUODELLE -81

Pala-Kulma Kunnila
EDULLISET LAATUVARAOSAT

KONTILLINEN
HYVÄÄ
JOULUA

METY OY

^VIRTAIN
Ä VARAOSA l

Viitamäki & Murtolahti Virrat puh. 55264 *

VIRTAINkenkä
Virtaintie 35, puh. 55171
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PERHEEN
MONITURVA
TEIDÄNKIN PERHEEN TURVAKSI

Pohjola yhtiöt
BB 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
34800 VIRRAT Puh. 934-5S881 Z BETONI OY

puh.55609, 56791

HYVÄÄ JOULUA JA
MENESTYKSELLISTÄ UUTTA VUOTTA

VILENIN leipomo
Virrat puh. 55290, 55530
Sampolan teollisuusalue

Myymälä leipomon yhteydessä
Leipomomme valmistaa kaikkia alan tuotteita

TOIVOTAMME VIRTOLAISILLE 
HYVÄÄ JOULUA

VILJANMAAN
KONEPAJA

VIRRAT

0

F

Raiskintie 5, 34800 VIRRAT
J Puh. 934-55251, 55670

Liiketunnus 0157912-2
tak.tsto Pentti Raiski & Co

RAKENNUSSUUNNITTELUA 
RAKENNESUUNNITTELUA 
RAKENNUTTAJA PALVELUA 
PARMA-TALOEDUSTUS

Rakennussuunnittelutoimisto
MÄKINEN

34801 Virrat
PL 23 puh. 54344
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VIRTAIN KEHRAAMO
OM. ARVO VEHNIÄ 

Puh.55164

Toivotamme asiakkaillemme
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta

PUKUPISTE
JUNTUSEN
VALOKUVAUSLIIKE
Virrat puh. 55203

SEKATAVARAKAUPPA

ERKKI JOUTSENJÄRVI
Kurjenkylä puh. 59754 
Aina edullisia taijouksia

VASKIVEDEN
TALOUSKAUPPA

Vaskivesi puh. 56936

MYYMÄLÄAUTO
Eduksenne K-kaupasta

T:mi
EERO LEHTOVAARA

Liedenpohja puh. 561115

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta

VIRTAIN OPTIIKKA
Nurmisen liiketalo 
Virrat puh. 55492

HYVÄÄ JOULUA ASIAKKAILLEEN TOIVOTTAA

KANGASAHON KAUPPA
Kotala puh. 934/59941 

Aina ajankohtaista varastossa

HARJUN SEMENTTIVALIMO
Virrat puh. 55819, kotiin 56419

Onnellista Uutta Vuotta 
aiheen

Hyvää Joulua ia < 
toivottaa asiakkai

VIRTAIN JÄTEHUOLTO Ky
Kotikuja 8 34800 VIRRAT 

Puh.55888

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta

KESTIKROUVI
Virtaintie 31 puh. 55599

Hyvää Joulua ja Onnellista uutta Vuotta 
toivottaa asiakkailleen

uihtuuu Luu
HUONEKALU 

Ky LIIKEtfiUAiHiOnPflÄ
7V

Alavus 965-11441 Virrat 934-55260

VIRTAIN
OSUUSMEIJERI

Virrat puh. 55144

SÄHKÖALAN
ASIANTUNTIJA

SAMMUTTIMIEN - TARKASTUS
— TÄYTTÖ JA HUOLTO 
— MYYNTI

GLORIA SAMMUTTIMET
SUKELLUSPALVELUJA
JA URHEILUSUKELLUSVARUSTEITA

'MATTILAN F
34800 VIRRAT
Puh. 934-55466 HKO

SISÄASIAINMINISTERIÖN HYVÄKSYMÄ HUOLTOLIIKE

SAMMUTINHUOLTO J. SINTONEN
MÄNTYKUJA 7 34800 VIRRAT PUH. 55 368►
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Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta

TUULILASIT

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

Yksilöllisiä omakotitaloja 
ja huviloita 

pyörö- ja höylähirrestä

XX -CHALET Oy
\ r PUUTALOTEHDAS 
34930 LIEDENPOHJA 
PUH. 561185 ja 561139 
TELEX 22-473

lule 
Joulu 

“Kultainen
Paras joulu 
on kotimainen 

lahjajoulu.

SOKOS
VIRTAIN KAUPPAKUNTA

DATSUN DODGE

SOITA
AUTOKAUPOISTA
HUOLLLOISTA
VARAOSISTA

quTOParg_
Kiertotie 8 puh. 934-55944 34800 Virrat
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Valoisaa

Lämmintä

Joulua

KOILLIS-SATAKUNNAN SÄHKÖ OY 
RILLIN VOIMA OY 

KÄENKOSKI OY

M»

VIRTAIN
OSUUSKAUPPA

•b 4» $
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Syksyn uudet merkkivaatteet
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• meillä voit kutoa itsellesi tai lahjaksi kätevästi mattoja, raanuja, 
poppanoita, shaaleja, pellavaliinoja ym.

• tai voit ostaa kotiteollisuustuotteet valmiina liikkeestämme
• luomme sinulle tilauksesta loimia
• laitamme loimen puihin myös kotonasi

QlP
KOTITEOLLISUUS SUOMIcrit>

RAUHALLISTA JOULUA

Virtain neuvonta-asema
Virtaintie 37 puh. 934-55817

QlP
KOTITEOLLISUUS SUOMI

ALTTO-TRAKTORIKORJAAMO

Rnimo RITTR5RIO
KIERTOTIE 1. 34800 VIRRAT PUH. 934-55088 VIRTAIN TB-HUOLTO

LADA-ELITE HUOLTO JA VARAOSAT

MITSUBISHI — SKODA 
VOLKSWAGEN — AUDI

O. Koskinen Ky
34800 Virrat p. 55 460

-HUOLTO

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta

JÄRVEN KUKKA
Rantatie 7, Virrat 

Puh.55390
KUKKAKIOSKI TORILLA

VALMISTAMME:
— Vahvavirtaliittimiä

N
— jakokeskuslaippoja
— akustojen liitäntäkiskoja
) OUNEVA OY

34800 VIRRAT puh, 934/56751
HYVÄÄ JOULUA JA MENESTYKSELLISTÄ 

UUTTA VUOTTA
V I RTA I N -

VALOKUVAUSLIIKE
RPUSTIE 4, PUH. 55-106

VIRTAIN VALOKOPIO
E. Karhukorpi 

34800 Virrat puh. 55537

IKIIII LT© ©Y
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uudet nnnn autot
AUTOLIIKE M. NURMINEN 

JA KUMPP. KY
Sampolan alue, Virrat, puh. 55231

<:ttu QBrikoiöaöe
Keskustie 5, 34800 Virrat, puh. 55371

ASEIDEN JA AMPUMATARVIKKEIDEN 
ERIKOISMYYNTI

KEMIALLINEN
PESUBUYELU

Keskustie 2, 34800 VIRRAT Puh. 934-55889

Hyvää Joulua 
VIR TAIN A UTOKOUL U

Virrat, puh. 55359 
Autopuh. 31330

HALPA-AITTA
Killinkoski

Puh. 50132

RAUHALLISTA JOULUA 
toivottaa

jlrofcelli 
TARJANNE

Raiskinmäen puu Ky
VIRRAT SEINÄJÄRVI 

Puh. 965-4715

Virtain
RAUTA-KIRJA OY

uää louhia
ja Onn.ELLLi.ta. 'LCu.tta Q/uotta

ANA-PALVELUT
Puh. 54323

T KIRJANPITOTOIMISTO 
MARKUS KORO & Co
Torisevantie 8 A 25 34800 VIRRAT puh. 934-55978

HYVÄ RUOKA- JA KAHVIPAIKKA

Sampolan Baari
Pirkantie 5, 34800 Virrat 

Puh. 55374

SISÄLLYSLUETTELO:
Maija Asunmaa Jouluna 1980 ................................. 2
Eero Keski-Lusa Kaupungin tervehdys.................... 3
Mirjami Saarimäki Ulkosuomalaisen joulu.................. 4
Lyyli Jokinen
Liisa Saikkonen In memorian .................................. 5
Johanna Katajamäki Huurteinen puu.............................. 6
Eija Kukkonen
Pauli Tomunen Purettujen rakennusten menneisyyttä 7
Kauno Vuorenpää Virtain Seura................................. 8
Liisa Saikkonen Virtain Päivät............................... 8 — 9
Väinö Ryyppö Juhlapuhe Virtain Seuran 30-v.

juhlassa.......................................... 10 — 11
Ella Riikonen Vihreä Virrat................................. 11
Matti Ala-Sulkava Perinnetietoa T. A. Peltomäen

liiketoimista.................................. 12—13
Saara Saarelma Anni Mantilo kanssamatkaajanani 14
Onni Mäkinen Lapsuudenmuisto tervahaudan

poltosta.......................................... 15
Emilia Kantoniemi Radio ............................................. 15
Hannu Hietanen Näkymiä Virtain kaupungin pää-

tännästä ........................................ 16
Pentti Martonen Historiikkia Inka Oy:stä.............. 17
Ritva Ylä-Soini Tapahtumia 1979 — 80 ............... 18 — 20
Tuomo Sirnelä Museoita ja ystäväkuntasuhteita .. 21
Liisa Saikkonen Perinnekylässä tapahtuu.............. 22
V. Ala-Nojonen Matti Koski — luonnon lapsi .... 23
Lyyli Mesimäki Sanansutkauksia Vaskivedeltä ... 23
Jaana Ylä-Mononen Tarjanne — monoskyläläisten meri 24
Elisa Helminen Vermasjärvi, minun järveni..........  25
Ilkka Laitakari Toriseva on Virtain kaunein,

mutta ei ainoa ruhjevyöhyke........ 26
Kunnallisjärjestöjen puheenjohta
jien mielipiteitä ympäristövuotena 
1980 ................................................ 27

Pentti Kiiski Luonnon sulokkuutta.................... 28 — 29
Senja Puukkoniemi Kotikuuseni ................................... 30
Erkki Kellomäki Ympäristövuoden opetuksia........  31
Anja Hyttinen Koulun kivat kynäniekat.............. 32 — 33
Anna-Liisa Mäki Pieni tarina syrjäkylästä................ 34
Leena Parkkulainen Me tulemme.................................. 34
Anja Hyttinen Kilpailu........................................... 35
Riitta Niemi Luomus ......................................... 36
Toimituskunta Minä huudan................................. 37
Liisa Saikkonen Vuosia sitten ................................. 38
Liisa Saikkonen
Lea Saavalainen Vanhat lehtileikkeet...................... 39
Leena Leppänen
Pertti Tamminen Kantaatti kotiseudulle ................. 40 — 41
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ystävällisesti
KANSALLIS-OSAKE-PANKKI

PUUSEPÄNTÖITÄ
Luonnonpuu

Puh. 55005 Virrat

HYVÄÄ JOULUA JA 
MENESTYKSELLISTÄ UUTTA VUOTTA

VVIHURIOY

AARNIOVBT
PIKATUKKU

PIKATUKKU puh. 55533

HYVÄÄ JOULUA 
• •

TAIDETAKOMO

MIKKO ~^~|tAAPSAL0
■ VIRRAT FINLAND

PUH.934-55484

JYRAPOJAT
Puh. 55272 Auto Eloranta

Sampolan teollisuusalue 
puh. 54145

Suomenselän Offset Oy, 34800 Virrat 1980



VAPAHTAJAMME SIUNAAMAA 
JOULUJUHLAA

JA ONNELLISTA UUTTA VUOTTA!

JOULUAJAN TAPAHTUMIA VIRTAIN SEURAKUNNASSA:

Kauneimmat joululaulut kirkossa su 14.12. klo 19.00 
Lasten kauneimmat joululaulut kirkossa su 21.12. klo 14.00 
Jouluaaton hartaudet hautausmailla
Jouluaaton iltakirkko kirkossa klo 16.00
Joulukirkko pääkirkossa klo 7.00 ja sivukirkoissa klp 10.00
Uudenvuoden vastaanotto kirkossa klo 23.15
Seurakunnan joulujuhlia kylissä

Virtain seurakunta

12 mk Lvv:een


