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KA UPUNGIN TER VEHD YS
Kulumassa oleva vuosi on kunnalliselämässä vaalikauden en

simmäinen vuosi. Vuoden alussa aloitti toimintansa uusi kau
punginvaltuusto, joka valitsi luottamushenkilöt lauta- ja johto
kuntiin sekä muihin kunnallisiin elimiin. Osa entisistä luotta
mushenkilöistä jatkaa jo tutuksi tulleita tehtäviään, osaksi 
luottamushenkilöt ovat "uusia". Yhteistä kaikille on toiminta 
oman kaupungin hyväksi. On annettava kiitos Virtain poliitti
sille päättäjille, että jälleen pystyttiin yhteisten neuvottelujen 
jälkeen yksimielisiin ratkaisuihin luottamushenkilövaaleissa. Se 
antaa uskoa siihen, että jälleen tämän vaalikauden aikana voi
taneen yhteisistä asioista sopia mahdollisimman yksimielisesti 
oman kaupunkimme ja kuntalaisten tulevaisuutta rakennet
taessa.

Kulumassa oleva vuosi on myös YK:n julistama kansainväli
nen vammaisten vuosi. Virroillakin on toiminut tämän vuoden 
aikana vammaisten vuoden toimikunta, tehtävänään olla vam
maisten asialla ja tuoda heidän asiaansa tunnetuksi kuntalais
ten keskuudessa. Toimikunnan toimesta on kartoitettu keskus
ta-alueen palvelupisteiden liikuntaesteet ja todettu niitä löyty
vän liian paljon. Osa näistä liikuntaesteistä voidaan poistaa 
melko pienin kustannuksin, jos vain hyvää tahtoa riittää. Nyt 
vammaisten vuoden toimikunta odottaakin, että sitä hyvää 
tahtoa todella riittäisi ja tälläkin tavalla voitaisiin parantaa 
vammaisten mahdollisuuksia saada omin avuin tarvitsemiaan 
palveluja.

Vammaisten vuoden toimikunta on kääntynyt myös virto- 
laisten rakennussuunnittelijoiden ja rakentajien puoleen toivo
muksella, että ne entistä paremmin huomioisivat vammaisten 
mahdollisuudet suunnittelussa ja rakentamisessa. Samoin on 
käännytty Pohjois-Hämeen kansanedustajain puoleen pyynnöl
lä, että he lainsäädäntötyössä huomioisivat vammaisten asian 
ja aseman. Toimikunta on kiitollinen siitä, että sen oman vam- 
maistilaisuuden lisäksi myös Virtain seurakunta ja Liedenpoh
jan työväenyhdistys järjestivät vuoden aikana vammaistilaisuu- 
det. Vastaisuudessakin tulisi muistaa kuluvan vuoden tavoite: 
"täysi osallistuminen ja tasa-arvo vammaisellekin ".

Hyvää Joulua ja Siunauksellista Uutta Vuotta kaikille virto- 
laisille.



JUMALAN PELASTUSTYÖ 
KRISTUKSESSA

Jos ei Vapahtaja olisi syntynyt kerran maailmaan, emme odottaisi 
tänä vuonna joulua. Mutta syntyi!

Siksi olemme menneiden sukupolvien tavoin valmistautumassa suu
reen Juhlaan. Kaikki siksi, että viesti Herramme syntymästä on ajan 
saatossa meillekin välitetty. Luukas kertoo evankeliumikirjansa alussa 
meille tutun jouluevankeliumin (Luuk. 2:1 - 14). Samoin Johannes to
distaa kirjoittaen "Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme (Joh. 
1:14)."

Kristinusko on historiallinen uskonto. Tämä tarkoittaa sitä, että Ju
malan pelastustyö Kristuksessa ankkuroitui tiettyyn historian kauteen. 
Raamattu tulvii paikannimiä, hallitsijoita ja tapahtumia, jotka todella 
ovat olleet. Keisari Augustukselta kävi käsky verollepanosta, Kyrenius 
oli Syyrian maaherrana, Beetlehem sijaitsi 8 km etelään Jerusalemista 
nykyisen Beit-lahm-kaupungin tienoilla. Siellä Vapahtaja syntyi.

Hänen elämästään evankelistat eli neljän evankeliumin kirjoittajat 
kertovat niukasti. Hänen syntymänsä kerrottiin tarkemmin, samoin 
kuolema, joka tapahtui Pontius Pilatuksen aikana. Mutta näiden kah
den ratkaisevan tapahtuman välillä evankeliumit keskittyvät Jeesuksen 
toimintaan ja opetuksiin. Hän julisti sanomaa Jumalan valtakunnasta, 
joka oli koittanut hänessä itsessään. Jokainen, joka otti hänet Herrak- 
seen, kuului tähän valtakuntaan. Lopulta Jeesus kuoli ristillä. Golga
talla Vapahtajamme luettiin "pahantekijäin joukkoon" (Luuk. 22:37).

Jos ei Jeesus olisi noussut kuolleista, ei tarvittaisi myöskään joulua. 
Mutta nousi!

Niin todistavat meille Raamatun kirjoitukset. Tapahtumien histo
riallisuutta Raamatussa ei voida evätä. Jeesus on ollut historian henki
lö! Hänestä kertoo mm. roomalainen Tacitus mainiten "erään Chris- 
tuksen, jonka prokuraattori Pontius Pilatus antoi teloittaa Tiberiuk- 
sen hallitusaikana."

Joulu ei ole idylli. Se on Jeesuksen syntymäjuhla. Enkelin sanat pel
kääville paimenille rohkaisevat myös oman aikamme ihmistä. "Teille 
on tänä päivänä syntynyt Vapahtaja." Tarvitsemme Vapahtajaa, joka 
johdattaa pimeydestä valoon ja joka ottaa syntimme ja velkamme Ju
malan edessä pois. Kun Jeesus kuoli, Hän "otti pois maailman syn
nin".

Tämän joulun aikaan näissä asioissa riittää meille pohtimista. Ehkä 
saamme vielä henkilökohtaisesti löytää tien Hänen luokseen. Se ei ole 
mahdotonta. Tie on auki. Kasteessa meidät on otettu Jumalan rak
kaan Pojan valtakuntaan. Pelastus ankkuroituu yhä Sanassa ja sakra
menteissa meille tämän ajan ihmisille. Sana kutsuu tänä jouluna usko
maan Jumalaan, joka meidän pelastukseksemme lähetti oman Poi
kansa maailmaan. « g# j



Ulkosuomalaisen joulu puheenvuoron kirjoittaja on Päivi 
Kaitala (os. Koro). Hän opiskelee agronomiksi Moskovan 
yliopistossa valmistuen vuoden kuluttua.

TERVEISIÄ MOSKOVASTA
Näin iltojen pimetessä sytytän yhä useammin seu

rakseni kynttilän. Siihen on helppo keskittää katse 
silloin, kun ajatukset askartelevat mukavan asian pa
rissa niin kuin nyt.

Tuon punaisen kynttilän lämpö ja tuoksu ovat 
joulua parhaimmillaan. Minulle ei joulu ole koskaan 
ollut yksi päivä, vaan viikkoja kestävä talvinen tun
nelma vuoden pimeimpänä aikana. Lapsuuden rie
mukkaat aaton odotukset muotoilivat ne tunnelmat, 
jotka liittyvät tähän juhlaan ja nyt niihin on helppo 
virittäytyä missä vain.

Minua lähestyy kuudes joulunaika Moskovassa. 
Paljon mukavia muistoja on jäänyt mieleen aikai
semmilta vuosilta. Mielenkiintoista lisäväriä joulun 
viettoon on tuonut kansainvälinen ystäväpiiri. Tuo
reimpana tulee mieleen viimevuotinen aattoilta, jota 
vietimme afrikkalaisten naapureidemme kanssa. Sil
loin juhlan ja yhdessäolon riemun tärkeimpinä tul
kitsijoina olivat rytmikäs tanssi ja laulu.

Neuvostoliittolaisilla ei ole joulua ollenkaan. Us
kovaisten pieni joukkokin viettää Jeesuksen synty
mäpäivää vasta meidän loppiaisen tienoilla. Sen si
jaan uusi vuosi on täällä se juhla, jolloin pakkasuk- 
ko Lumityttönsä kanssa tulee lahjomaan lapset ja 
aikuiset. Näin suomalaisen näkökulmasta täkäläinen 
uusivuosi on viettotavoiltaan sekoitus meidän pikku
joulua, aattoiltaa, Tapaninpäivää sekä tietysti uutta 
vuotta ilotulituksineen ja shampanjoineen.

Valmistautuminen uuden vuoden viettoon aloite
taan täällä jo hyvissä ajoin. Marraskuun lopulla il
maantuvat näyteikkunoihin kuuset koristeineen ja 
pakkasukot troikkineen. Puistikot ja aukiot saavat 
suuret, välkkyvät kuusensa, hyvää uutta vuotta toi
votetaan joka paikassa kaupan paperipusseista läh
tien. Uuden vuoden ulkoiset puitteet ovat hyvin jou- 
lumaiset, tosin täällä ei huomaa lahjojen ostosta ai
heutuvia jouluruuhkia kaupoissa, sillä kokemuksieni 
mukaan ne ovat yhtä täynnä oli sitten joulu tai ju
hannus.

Uusi Vuosi on täällä vuoden riemukkain ja railak
kain juhla. Sitä vietetään ystävien ja sukulaisten seu
rassa joko teatterissa, konsertissa, sirkuksessa, ra
vintolassa tai sitten kotona. Yleensä aikuiset ja lap
set kokoontuvat omiin kekkereihinsä, nuoret omiin
sa.

Joitakin vuosia sitten olin opiskelutovereitteni 
kanssa Moskovan ulkopuolella erään tytön kotona 
uutta vuotta vastaanottamassa. Tunnelmaa riitti aa
muun saakka, varsinkin, kun välillä kävimme laske
massa lasten liukumäkeä tähtitaivaan alla 43 asteen 
pakkasessa. Siellä väsyneimmätkin juhlijat virkosi
vat uuteen eloon.

Uuden vuoden päivä vaikenee hiljaisena. Kadut 
ovat autioita, raitiovaunut kolistelevat tyhjinä kis
koillaan. Mutta jo ennen puoltapäivää ilmestyy puis
toihin lämpimästi puettuja lapsia kelkkoineen huivi
päisten mummojen kanssa. Mummot kerääntyvät 
juttelemaan ruokkien samalla pikkulintuja ja oravia.

Näkyvin osa uuden vuoden vietosta on tietysti ul
koileminen mitä moninaisimmissa muodoissaan. 
Puistojen hiihtoladut ovat ahkerassa käytössä, sa
moin kuin kävelypolut, luistinradat vilisevät kaiken
ikäistä väkeä, ja jääkiekkokaukaloista kaikuu mai
lan pauke kannustushuutoineen. Eläintarhan pikku- 
ponit ajeluttavat riemusta hihkuvia lapsia, ja kan
santalouden saavutusten näyttelyn ravuritroikat vä
hän isompiakin rekiajelun ystäviä.

Illalla kadut täyttyvät käsikynkkää kävelevistä 
näyteikkunoiden katselijoista, teatterit ja konsertti
salit kulttuurin harrastajista sekä puistikot laulavista 
nuorisoryhmistä. Myöhään askeleet suuntautuvat 
kotiin, ja ajatukset uuteen arkeen.



Taas harmaan talven taivas tummuu
iKe- teen

"ön ajan helmiratas vuoden kiertänyt 
ja hauraan ilon hymni iltaan kaikuu.

Myös sydämiin on lyhty syttynyt " 
kun mieli joulun rauhaan taipuu 
jo sieluissa tuo laulu hiljaa kaikuu 
on sanat siihen aika piirtänyt.

On hetkestä vuosituhansia kaksi 
kun valo syttyi itäisillä mailla 
ja pimeyteen loistaa lyhdyn lailla

Se päivää suurta tulevaksi 
julistaa äänetönnä maan ääriin asti 
et ole enää kirkkautta vailla.

T. Y-R. 
24.12.-64



JOKA KYMMENES ON VAMMAINEN
Vammaisuus ja sen aiheuttamat ongelmat koske

vat jokaista meistä. Koko maailmassa lasketaan ole
van noin 450 miljoonaa joko henkisesti tai fyysisesti 
vammautunutta henkilöä. Toisin sanoen jokaisessa 
maassa on joka kymmenes ihminen jollakin tavalla 
vammautunut. Tämän vuoksi YK on julistanut nyt 
päättyvän vuoden vammaisten vuodeksi.

Vammaisuuden hyväksyminen ja sen tasa-arvoise- 
na pitäminen edellyttää tietoa vammaisuudesta. Sa
moin se edellyttää vammaiselta itseltään vammansa 
tiedostamista ja siitä aiheutuvien rajoitusten hyväk
symistä.

Tiedon puuttuminen aiheuttaa meille usein vääriä 
asenteita ja väärän suhtautumistavan vammaiseen 
henkilöön. Siksi haluan puhua tässä kehitysvammai
suudesta.

Kehitysvammalain mukaan kehitysvammaisella 
tarkoitetaan henkilöä, jonka kehitys on häiriintynyt 
synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden, vian 
tai vamman vuoksi.

Kehitysvammaisuus voi aiheutua yli 200:sta erilai
sesta tekijästä. Kehitysvamman saattavat aiheuttaa 
infektiotaudit ja myrkytykset, traumat ja muut fysi
kaaliset tekijät, aineenvaihdunnan, kasvun ja ravit
semuksen häiriöt, syntymän jälkeiset aivokasvaimet, 
kromosomimuutokset, yliaikaisuus jne. Vamma voi 
syntyä raskauden aikana, syntymähetkellä tai kehi
tysiässä. Noin yksi prosentti väestöstä on psyykkises
ti kehitysvammaisia.

Kehitysvammaiset voidaan jakaa karkeasti älyllis
ten toimintojen mukaan neljään ryhmään. Syvästi 
kehitysvammaiset ovat täysin muista ihmisistä riip
puvaisia. Monet heistä voidaan kuitenkin harjaan
nuttaa selviytymään itse joistakin jokapäiväisistä toi
minnoista. Vaikeasti ja keskiasteisesti kehitysvam
maiset pystyvät oppimaan monenlaisia arkielämän 
tietoja ja taitoja. Heidän koulunsa on harjaantumis
koulu. Aikuisena he usein käyvät suojatyössä. Lie
västi kehitysvammaiset pystyvät usein suorittamaan 
oppivelvollisuuden apukoulussa tai erityisluokilla se
kä myöhemmin käymään työssä jopa avoimilla työ
markkinoilla. Kehitysvammaisten hoidosta, kuntou
tuksesta, koulutuksesta ja työllistämisestä vastaavat 
tässä maassa 14 Erityishuoltopiiriä. Pirkanmaan Eri
tyishuoltopiiri, entinen Ylisen Keskuslaitos, on Poh- 
jois-Hämeen kehitysvammaisten keskuslaitos. Pir
kanmaan Erityishuoltopiirin alaisena toimii Virroilla 
vuodesta 1977 alkaen harjaanumiskoulu ja vuodesta 
1978 alkaen 12 paikkainen asuntola ja 26 paikkainen 
suojatyökeskus. Nämä yhdessä muodostavat Virtain 
Päivähuoltolan, jonka toiminta-alueena neljä kun
taa, Virrat, Ruovesi, Kuru ja Kihniö. Lisäksi Virtain 
Kansalaisopistossa toimii kehitysvammaisten virike- 
piiri ja seurakunta on järjestänyt kerhotoimintaa ke
hitysvammaisille.

Oikeus työhön on yksi ihmisen perusoikeuksista ja 
myös yksi vammaisen perusoikeuksista. Jos mietim
me suojatyön merkitystä lakisääteisesti erityishuolto
na, niin sen ensisijaisena tarkoituksena on antaa työ
paikka, jota henkilö vammansa vuoksi ei voi saada 
vapailta työmarkkinoilta. Suojatyön merkitystä ei

voi kuitenkaan nähdä näin kapeasti. Useimmiten 
työssä käynnin painavaksi syyksi koetaan siitä saata
va aineellinen hyöty: palkka, elintaso, sosiaalinen 
asema. Kuitenkin työn saamiselle on muitakin arvo
ja: Työnteko on hyväksytty pätemisen muoto, sa
moin ihminen saa uudenlaisia sosiaalisia kontakteja: 
työtoveruuden, työyhteisön jne. Luovuus liitetään 
usein taiteellisuuteen ja taiteelliseen ilmaisuun, mutta 
kuitenkin monet niinkutsutut terveetkin ihmiset to
teuttavat itseään nimenomaan tekemällä työtä. Kehi
tysvammainen haluaa kokea työssään samat arvot, 
työntekijänä hän haluaa samaistua luonnollisesti 
muihin työssäkäyviin kanssaihmisiin. Suojatyössä 
opetetaan kehitysvammaista arvostelemaan ja arvos
tamaan työsuoritustaan, kontrolloimaan työnsä laa
tua. Kehitysvammaisella on oikeus työhön, mutta 
hänellä on myös kykyrakenteensa mukaiset velvolli
suudet niin työpaikalla kuin muussakin toiminnassa. 
Työnopetuksen lisäksi suojatyössä opetetaan näitä 
velvollisuuksia.

Virtain Suojatyökeskuksessa työskentelee tällä het
kellä 26 kehitysvammaista kahden ohjaajan opastuk
sella. Työntekijöistä viitenä päivänä viikossa käy 19 
henkilöä, yksi käy neljänä päivänä viikossa, samoin 
yksi kolmena päivänä, kaksi kahtena päivänä ja nel
jä työntekijää yhtenä päivänä viikossa. Työntekijöis
tä 19 on Virroilta, kolme Ruovedeltä, sekä yksi Kih
niöltä, Kuhmalahdelta, Valkeakoskelta ja Mäntästä. 
Kuntaenliiton ylläpitämässä asuntolassa asuu työnte
kijöistä 12 ja 14 käy työssä kotoaan käsin. Suojatyö- 
keskuksen työt ovat tällä hetkellä pääasiassa lajitte
lu, pakkaus, poraus, sorvaustöitä, joita tehdään ali
hankintana virtolaisille ja ruovesiläisille yrityksille. 
Omana työnä tehdään tilauksesta mattoja ja muita 
kudontatöitä, sekä tekstiilitöitä. Työharjoittelussa 
ulkopuolisissa työpaikoissa on neljä henkilöä. Har- 
jaannuttamiskoulun työnopetus tapahtuu myös suo
jatyökeskuksessa. Samoin alueella kotona hoidossa 
olevien kehitysvammaisten ohjaus tapahtuu myös 
Suojatyökeskuksesta käsin. Kotihoidon ohjaus kuu
luu esimiesohjaajan työnkuvaan.

Suojatyöpaikoissa ei ole halun puutetta toiminnan 
kehittämiseksi. Ongelmana on usein välineiden vä
hyys, määrärahojen puute, henkilökunnan minimaa
linen mitoitus ja hyvinkin erilaisten kehitysvammais
ten sijoittaminen samaan työpaikkaan. Kovin vähäi- 
viä eivät ole myöskään ongelmat, jotka johtuvat pel
kästään työpaikasta riippumattomista tekijöistä, 
esim. yritysten työllisyydestä, sopivien töiden löytä
misestä, työntekijäjärjestöjen suhtautumisesta ja 
monien kehitysvammaista lähellä olevien ihmisten 
oikeasta suhtautumisesta työssäkäyntiin.

Kaikista ongelmista huolimatta kehitysvammaisten 
työ jatkuu. He osallistuvat omalla panoksellaan yh
teiskunnan rakentamiseen. Meidän tehtävämme on 
antaa heille mahdollisuus niin luovuuden kuin työn
teonkin suhteen hankkia itse arvostusta itselleen ja 
saavutuksilleen.

Heimo Leinonen
Virtain Suojatyökeskuksen esimiesohjaaja
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Maria Tamminen on lähettänyt murrepakinan "oikealla Virtain puheskielellä". 
Näytteeksi katkelma joulun ajan muisteloista, pakinasta:

"MUISTELUIREN KERRÄÄ PURKAMASSA"

Sestasin tolia piirongin lahavissä äskön niitä enti
siä "Virtaij Jouluja", jokka mulla on kaikki tyynni 
tallella, serkkutyttö se lähettää aina joululahajaa. 
Ahjon ste oikeen vasiten muisteleen stä aikaa, josta 
toimitettaan niettä "ennevvanhaa" ja joku vielä lis- 
sää " hyvvään aikaan ".

Hauskuutta oli kesällä ja talavella. Kouluunkin 
mentiin mielellään, vaikkei mittään älypäitä oltu, 
sieloli mukavia kampraatia ja het syksyllä alijettiij 
joulua orottaan. Leikkimään alijettiin harijotteleej 
jouluksi, eikä ne laiskalläksykkään palijo mieltä pa- 
hentanu, tuli ainakin kertotaulu opittua. Joulujuhu- 
lassa oli mukavaa, tulimar pukkikin oikeej ja joka- 
ainoo sai nyytin, oli nisuäijä ja rinkula. Toisilla oli 
siilon uuret vaatteekkin ja kengät, sain minäkin jok- 
ki yhyret Niemissuutarin tekemät ruojuskengät sev 
vasikannahhasta teheryt (vasikkaa tuli kyllä surko). 
Voi, kun ne haisikin hyvältä, vieläkin muistan.

No sitten alijottiin kotona stä joulua kanssa vala- 
mistaa, riimottiin ja kuurattiin tupa, jonsei oikeen 
kauheeton pakkanen sattunu ollee. Stesse äite leipo 
ohorarieskaa ja nisuaki jookij jouluksi patukaj ja 
kanssa nisuäijäk kuuseej ja rinkulat jokkaisellen, 
poika ne melekeen vohki loppiaiseen mennessä, elik

kä siehen mennessä kun kuusi pois vietiin, se oli aina 
surkee päivä. Sittes sinne jäläkiuunii äite oli teheny 
räätikäs- ja pernaropsua ja sianlihhaaki oli mele- 
keem paistinpannu täynnä, kyllä oli herkkuja, kuv 
viellä pantiim puolukoita ropsum päälle ja Sten rusi
nasoppa, se oli poikaa, meirän vatta oli aina kippee 
jouluna. Ja se kuusenhavon haju, ku oli vielä pienit
ty laattiallen stä hakkoo Silläaikaa, kun me saunassa 
oltiij ja valakonen tuuki pantiin pöyrällen, raiti, jon
sei ollu muuta, oli se juhulaa. Ja takassa oli pysty- 
raasu.

Tulihan se pukkikin, toi melekeen aina rasat taik
ka sukat ja voi olla piparkakkokin joskus. Sittes se 
äite komenti pikkutoolillen istuuj ja se luki siittä 
isosta kirijasta, niinkuj joka pyhäkij ja siilon oli ol
tava hilijaa. Kyllä me sahaa kurkisteltiin oliko se lu
ku pitkä. Isä tunki ehtimisseen torkahtaan, pyhinä
kin, kun se meni körmylleen sänkyyn ja alako mele- 
keeh het kornaan oli tietty töistä väsyny, äite pisätti 
luvun ja komenti, että älä nuku, "em mää nukku- 
nu" sano isä vaan ja taas alako kornaaminen. Sitten 
äite alloitti laulun, silloli heiko ääni, mutta kun kou
lussa oli jo opittu se laulu ja opettaja aina käski luj- 
jaa laulaan, niim mehän poijan kanssa verettii ko- 
miasti, niinkun kokkeissakin ruukattiin.

VASKIVEDELLÄ KÄYTÖSSÄ 
OLLEITA SANANPARSIA:

"Apu lapsesta, kalan syö, kaksi perkaa. "

"Eläväistä lapsen kipu. "

"Ei lapsi tierä mitä elämä on, ennenkun tiellä käyte
tään ja tien pää näytetään. "

" Yksi sana on niin hyvä, yhreksänkin. "

"Ei niin huonoo kottoo, etteikö vieraan väärti. " 

"Parree pahakin kenkä, kun paljas jalka. "

"Ei käskijä väsy, vaikka tekijä reppeis. "

" Vuosi vanhan vanhentaa, kaksi lapsen kasvattaa. "

"Hyppää kun Halttu-Heikki taivaan ja maan väliä. "

"Kun on toinen kiura, toinen käyrä, ei kumarra 
kumpikaan. "

"Ei hulluja kynnetä eikä kylvetä, niitä kasvaa ittes- 
tään. "

"Pirun iliveet kun Rannan Matilla kirkossa. "

" Yhtä se on sutten silmäin väli. "

"Ei niin kauvan likkana, etteikö akkana olla saa. "

"Halataan kumminkin, vaikka ei ikinä vihhiille 
mentäs. "
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KANAVATYÖMIEHEN TAPAUS
(Kanava valmistui 1907)

Kanavatyömaalle pääsi myös eräs Ala-Tulijoen 
maalla sijaitsevan torpparin poika, nimeltään Eetu 
Maijala. Virroilla oli siihen aikaan nimismiehenä jul
muudestaan tunnettu Gyllenbögeli. Hän piti toimis
ton nurkassa ruoskaa, jolla joskus ojenteli asiakkai
ta. Eetulle tuli myös asiaa nimismiehelle ja siellä tuli 
vähän erimielisyyttä jostakin asiasta. Silloin nimis
mies pani oven ensin hakaan ja sieppasi nurkassa 
olevan ruoskan, jolla aikoi asiakkaalleen antaa oi
kein isällistä kuritusta. Ensin muodostui vimmattu 
kilpajuoksu pöydän ympäri Eetu edellä ja nimismies 
perässä. Välillä nimismies antoi vimmattuja ruos
kaniskuja yli pöydän Eetun kasvoille. Oli talvinen ai
ka. Eetu oli pukeutunut polven alapuolelle ulottu
vaan päällystakkiin, joka oli vyöllä kiinnitettynä sol
mua käyttämällä. Tämä painava talvitakki hanka
luuni vähän tätä kilpajuoksua, mutta lopulta hän sai 
vyösolmun auki ja heitettyään takin yltään huoneen 
nurkkaan, tällöin tilanne muuttui äkkiä. Yhteentör
mäys oli väistämätön Pöytä sai heti kaikkine kimp- 
suineen kampsuineen muuttaa paikkaa ja vielä eri 
asentoon. Niin siinä vaan kävi, vaikka nimismies oli 
painoltaan monta sarjaa ylempänä, että alle hän lo
pulta joutui. Nyt tuli Eetullekin tilaisuus näyttää tai
tojaan. Hän sai käteensä saman ruoskan, jolla alkoi 
pehmittää nimismiehen selkänahkaa. Ruoskassa oli 
muuten vielä kova luupäinen kädensija. Tätä Eetu 
käytti vielä hyväkseen ruhjoessa nimismiehen pää
nahkaa. Vaikka nimismies oli tunnetusti hyvin sisu
kas, mutta nyt hän lopultakin joutui sellaiseen puris
tukseen, että täytyi ruveta pyytelemään, älä lyö 
enää. Eetu kun oli voiton puolella, niin hän vanno- 
tutti, kun et aseta syytettä hänelle, niin hän lopettaa 
tältäosin. Hän kyllä piti lupauksensa, mutta kosta
minen tapahtui toisessa muodossa. Oli tästä kaha
kasta nimismiehellä sen verran pitelemistä, että viik
koon hän ei pystynyt asiakkaita ottamaan vastaan. 
Rouvan täytyi aina selittää, että hän sairastaa kovas
sa kuumeessa.

Valtion virkamiehenä nimismiehellä oli asiaa ka
navatyömaalle ja siellä hän näki Eetun paiskivan töi
tä hikihatussa. Hän sanoi heti mestarille, että tuo 
mies on pantava pois. Mestari esteli ja sanoi, se on 
työmaan parhaita miehiä. Nimismiehen sana oli sii
hen aikaan laki ja näinollen Eetu sai potkut ilman 
minkäänlaista syytä. Tämä nimismiehen kanssa 
kamppailu meinasi koitua kohtalokkaaksi hänen vel
jelleen Antille, kun hän meni Ameriikan passia nou
tamaan. Siellä tapahtui ankara kuulustelu. Oli esitet
tävä monen vuoden verokuitit, mainetodistukset ym. 
Antti oli tähän kaikkeen varautunut. Kun suurem
paa huomauttamista ei lopulta ilmaantunut, niin hän 
sai passin viidennelle Ameriikan reissulle.

Eetusta vielä puheenollen: Hän oli taitava takoma- 
seppä. Kulki taidoissa sepäntöitä tekemässä. Kerran 
tapahtui, että hän oli eräässä talossa sepäntöissä ja 
paja sattui olemaan aivan tienvieressä. Tapahtui, et
tä tietä pitkin ajaa hyssytteli rovasti Törnqvisti. Hän 
kuuli pajasta kovaa takomista ja tuumasi, että täy

tyy mennä kyselemään millaiset uskonasian käsityk
set sepällä oli. Rovastilla oli aina saarnatessa tapana 
lauseitten välillä sanoa öö-öö. Tällä hän yritti kai 
saada joustavuutta saarnaansa. No, rovastin hahmo 
ilmestyi pajan ovelle ja siellä hän näki Eetun vimma
tusti takovan suurta rautaa. Tottuneella sepällä on 
aina tapana rautaa pyörittäessä ja asentoa muutet
taessa, että tulee ylimääräinen lyönti-isku paljaalle 
alasimelle. Tämä sen vuoksi, että lyönneissä säilyisi 
säännöllinen rytmi. Tämä ylimääräinen lyönti ihme
tytti kovasti rovastia. Hänen täytyy päästä tästä sel
vyyteen. Lopulta hän kysäisee, että mitä varten täy
tyy käyttää tuota ylimääräistä lyöntiä. Sanavalmiina 
miehenä hän tokaisee rovastille, että mitäs se rovasti 
kirkossa pöntössä saarnatessa välillä sanoo öö-öö. 
Siihen seurustelu loppui ja rovasti pääsi rauhassa jat
kamaan matkaansa, kenties tapausta vähän mietti
mään.

Matti Ala-Sulkava

Helsinki-Virrat-seurasta Leo Kotiranta on 
lähettänyt muistelmiaan Virroilta vuosisa
dan ensimmäisiltä vuosikymmeniltä. Tässä 
pari muistelmaa.

Herrasen mylläri
Muistellessa noita lapsuus- ja nuoruusaikoja tulee 

mieleen mm. ihmisiä, jotka ainakin silloin tuntuivat 
erikoisilta.

Herrasen myllyn omisti siihen aikaan mylläri Nur
mi. Hän oli hyvin vitsikäs ja valmissanainen mies ja 
varsinkin silloin, kun oli pienessä "hiprakassa".

Hänellä oli tapana talvisaikaan kasvattaa pitkä 
parta, jonka sitten kevään korvalla ajeli. Tästä joh
tuikin seuraava sananparsi: "Kevät tulee, kun Her
rasen myllärikin on ajanut partansa".

Kerran oli taas mylläri kirkonkylässä "pienessä 
hieneessä", kun häntä vastaan tuli eräs tuttu, joka 
kysyi, joko Herrasen mylly pyörii. Oli niinkin, että 
talvella vähän veden aikana oli mylly kiinni. Vitsi
käs mylläri oli heti valmis vastaamaan: "Ei meillä 
mylly pyöri, kivet meillä pyörii myllyssä."

"Oksat pois kuin Nevalan 
Heikin joulukuusesta"

9—10 km:n päässä Kirkonkylästä Puttosen har
jun takana on Nevala-niminen metsätila, jonka 
omistaa Rosenlew Oy. Heikki Rantanen tai kuten 
hänet paremmin tunnettiin "Nevalan Heikki" asui 
siellä virkanaan metsänvartijan tehtävä. Heikillä oli

9



suuri perhe. Kesäisin oli sinne kulku vaikeaa, talvel
la sentään päästiin hevosella talvitietä Sorvan ja Sor
van järvien kautta.

Heikki samoin kuin koko perheen siisteyden laita 
oli vähän niin ja näin, mutta hilpeä oli Heikki pu
heissaan ja liioittelu oli helppoa. Joulun alla Heikki 
oli taas kirkolla käymässä ja kaupassa käydessä aina 
löytyi puhekumppani. Joulukuusista oli keskustelu. 
Kukin kehui omaa hakemaansa. Silloin puuttui pu
heeseen Heikki: "Meirän poika, se Antti-poika, se

riivattu poika toi eilen kuusen, niin siinä sitä vasta 
oli oksat pois." Tästä tuli sananparsi: "Oksat pois 
kuin Nevalan Heikin joulukuusesta."

Kerran sitten taas Heikki tuli kauppaan. Isäni ter
vehti Heikkiä sanoilla: "Oksat pois kuin Nevalan 
Heikin joulukuusesta." "Häh," sanoi Heikki, 
"mistä sää sellaista oot kuullu."

"Johan se oli Virtain Sanomissa," sanoi isäni. 
"No, joko on sinnekin kerinnyt", vastasi Heikki.

Vaskivedellä — kun vellikelloo oikein 
veuruutettiin — niin se moikui.

Vaskivedellä vellikellot eivät riippuneet puuakselis- 
taan katoksessa, eikä telineessä, vaan tapulissa. Puo
let tapuleista oli pytinkien harjalla, kylmän porstuan 
kohdalla. Kun emäntä avasi kyökin oven, oli velli- 
kellon naru käden ulottuvilla. Järkevästi ratkaistu 
tapulin paikka. Osa tapuleista oli aittarivien päädyis
sä. Oli "puorin" päädyssäkin. "Puori" on satakun
talainen nimitys hirrestä rakennetusta kaksiosaisesta 
rakennuksesta, minkä toinen osa on kala-, liha- ja 
suola-aittana. Toinen osa työkalujen säilytysliiveri- 
nä, missä myöskin kesällä nikkaroitiin.

Kahta pylvästä, joiden varaan tapuli oli rakennet
tu, sanottiin aisoiksi. Tapuleita oli ristiharjaisia. 
Tässä kattomallissa oli neljä päätyä ja neljä kaave- 
lia, jiiriä. Oli aumakattoisia. Tuulilaudat koristeelli
sesti lovettuja. Suoraa silostakin oli.

Tapuleissa riippui isoja ja pieniä kelloja. Niillä oli 
omat äänensä. Isossa kellossa ruokasa, kantava ää
ni. Kun sitä oikein veuruutettiin — niin se moikui. 
Oli rämisevä-, rauska- ja säröäänisiä. Pienemmissä 
kelloissa nuorekkaan notkea vesivellimäinen ääni. 
Kun pientä kelloo oikein veuruutettiin, niin ääni 
ihan kirmasi.

Oli naapurukset, jotka eivät tykänneet oman kel
lonsa äänestä, mutta tykkäsivät toistensa kellon ää
nestä. He vaihtoivat vellikelloja. Tämän jälkeen 
kumpikin tykkäsi oman kellonsa äänestä. Vaihto
kauppaa seurasi kolmas naapuri ja sanoa tokaisi: 
"että niiden on vaihdettava vellikelloja, kun niillä ei 
ole niitä lakkarikelloja".

Vellikelloja käytettiin vapunpäivän ja mikkelinpäi- 
vän välisenä aikana. Ei ympäri vuoden, eikä yhtä 
soittoo. 20-luvulla oli talojen väki töissä aamukuu
desta ehtookuuteen. Päivän ensimmäinen soitto kel
lo kahdeksan, suurukselle, ja puoli yhden maissa 
päivälliselle, ehtoopäiväkahville puoli kolmen maissa 
ja ehtoolliselle kuuden aikaan. Soiton pituus riippui 
siitä, miten kaukana talosta väki oli töissä. Jos pu- 
halteli voimakas tuuli ja väki oli kilometrin parin

päässä, silloin piti soittaa pitkään. Jos lähellä kot- 
too, silloin vaan kalautettiin lyhyeen.

Palohälyytys soitettiin vellikellolla vuoden ja vuo
rokauden aikaa katsomatta. Kelloa soitettiin pit
kään, katkosoittoa. Emäntä pääasiassa soitti häly
tyksen. Kun neljäkin vellikelloa soitti palohälyytystä, 
mikä yhdeltä jalansijalta oli kuultavissa, oli se ha
vahduttava.

Vaskivedellä ei pyydetä, vaan käsketään syömään. 
Talossa, missä oli kesällä paljon väkee, sanoi emäntä 
aamulla vanhemmalle rengille, joka oli pehtoorina 
vastaava ja jolla oli se lakkarikello: "Käske sitten 
väki suurukselle tasan kahdeksan." Tämä esimerkki
nä, että meillä käsketään.

Vellikellotalon emäntä tarttui kellon naruun ja 
käski kellon soitolla. Käsky meni perille. Ei käsket
ty. Koko talon väki työmaalla sai käskyn saman sä
vyisenä. Tuokio tasa-arvoa vellikellon soitolla.

Helteellä heinänteon aikaan, kun aurinko oikein 
räkötti täydellä terällään, tuppas päivä mennä hi
haan. Kun emäntä veuruutti päivälliselle, kellonsoit- 
to kovensi hihat. Askel nuortui. Kielenkanninkin 
notkistui. Jollei nyt ihan riemuitsevin rinnoin, niin 
ainakin hyväntuulisena asteli väki kohti pöytää.

Hevonen, joka oli ollut talossa vuosikymmenen, 
eli myös vellikellon rytmissä. Kun soiton aika lähes
tyi, korvat kääntyilivät tavoitellen ääntä. Vilkuili 
ajomieheen päin. Hidasteli. Parissa verätti toisella 
hevosella. Peripuu sahasi. Kun sitten kello soi, hir- 
nasi hevonen. Ryhti kohentui. Sieraimet levisi hirnai- 
sun aikana. Häntäjouhet harottuivat. Siinä tuli he
vosen kokoinen kiitos kellonsoittajalle — jota talon 
emäntä tuskin koskaan sai paikanpäällä nähdä vas
taanottaa. Kun sama hevonen oli laitumella soiton 
aikaan, ei edes korvat liikahtaneet.

Oli vellikellotalossa koira nimeltä Musti. Puhutte- 
lunimi "vanaha Musenooni". Kun talon vellikelloa 
emäntä myrskyllä soitti pidempään, alkoi Musenoo
ni ulvomaan surenkolloo. Tärisi, vesi valui silmistä.
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Oli onneton. Palohälyytyksen sattuessa tapahtui sa
moin.

Vellikellotarinan makosia ovat leikinlaskut kello
jen tahdituksista. Tämä kirjoitelmani jättää ne poh
jalle, koska tämä on vain alkusoitto. Kalautus.

On sanottu, että taskukellojen yleistyminen teki 
vellikellojen käytön tarpeettomaksi. 30-luvulla tasku
kello oli lähes jokaisella miehellä. Vanhemmilla lii
vin-, nuoremmilla housun vyötärötaskussa. Vellikel- 
loja silti veuruutettiin. Taloissa oli omaa ja vierasta 
työväkee. Oli ketä käskee. Saattoi havaita työmaal
la, että neljän jäljestä ehtoopäivällä kelloon vilkaisu 
tiheni. Se oli merkki siitä, että uudet ajat koittivat. 
Työpäivän lyheneminen ja sen myötä muita suuria 
muutoksia, myös Vaskiveden elämässä.

Vellikelloaikakautta kesti kahden sukupolven 
ajan. Työn ja toiminnan vankkaa tapahtumarikasta 
aikaa. Tapuli, tapulin aisat, kellon veuruutus ja moi- 
kuva ääni kertovat vellikellon hyvästä juurtumisesta, 
kotiintumisesta paikkaseudulle. Vellikellon ääni, 
vaikka se moikuikin, oli ihmisystävällinen.

Vellikellotalojen emännät, joiden vastuulla kellon 
käyttö oli, soittelivat itse tämän merkittävän ajan
jakson ehtoonsa tähtihin. Tyylikkäästi, arvokkaasti.

Vilho Ala-Nojonen
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VUOSIA

Keittokurssilaiset Ylä-Herrasella, mukana mm. laulajatar 
Kyllikki Ala-Härkönen II rivi ensimmäinen oikealta.
Huom. irtohihat. Kuvan om. Lyyli Mesimäki.

Kiertokoulu Kantoniemessä v. 1928. Kuvan om. Hilja Hei
nämäki.

Iltalypsy Heikkilän karjatarhassa Liedenpohjassa. Kuvan om. 
Arvi Ala-Kaarre.

Juho Karjalainen ja Paavo Moisio. Kuvan om. 
Pekka Koro.

Nuoria miehiä Havangan kylästä ja Killinkosken Heinäperältä.
Kuvan om. Martta Lamberg. Kuvan om. Elsa Salo.

12



SITTEN...

Liputettu Tarjanne saapumassa Koronkylässä laituriin. 
Kuvan om. Pekka Koro.

Toisveden NS:n johtokunta v. 1920 — 21. Kuvan om. 
Lyyli Mesimäki.

Lottakurssi Suojeluskuntatalolla (nyk. Kisapirtti). Kuvan 
om. Tyyne Koivunen..

Havangan koululla. Kuvan om. Alma Kanttila.

Virtain tyttöjä Oriveden Opiston maisemissa 
v. 1917.

Keitä he ovat — Marttisen pappilassako? Kuvan om. Pekka Koro.
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MERKITTÄVÄ JOULU

Jokaisen ihmisen elämässä on varmaankin joku 
joulu merkittävämpi kuin toinen. Joillakin saattaa 
olla useitakin erikoisia jouluja. Useimmille ovat var
maankin lapsuuden joulut ne parhaat ja merkittä
vimmät.

Minun kohdallani on paras joulu ollut viime vuon
na. Se oli neljäskymmenes joulu elämässäni, mutta 
vasta tämä oli oikein todellinen joulu. Olin elokuus
sa tullut uskoon. Olin saanut kokea miten entisestä 
syntisestä tulee armahdettu syntinen. Jeesuksen veri 
oli pessyt sydämestäni syntitahrat pois. Olin ottanut 
Jeesuksen elämäni Herraksi. Olin saanut kokonaan 
uuden elämän.

Viime jouluna vietin ensikertaa elämässäni tämän 
Jeesuksen syntymäjuhlaa. Vietin Vapahtajani synty
mäjuhlaa, sen Vapahtajan, joka oli minunkin syntie- 
ni tähden kärsinyt. Olipa vielä ristillä kuollutkin, et
tä minulla elämä olisi. Minulla oli uusi joulu sydä
messäni. Oli ihanaa omistaa oikea joulun rauha ja 
ilo, tässä nykyisessä rauhattomassa ajassa. Ei se mi
nun jouluni ulospäin mitenkään merkittävältä näyt

tänyt, mutta sisäisesti se tuntui. Kaikki näytti valoi
sammalta kuin ennen. Tuntui kuin olisin omistanut 
tuon pienen Jeesuslapsen. Tuntui kuin se olisikin 
syntynyt minun kotiini, eikä Betlehemin seimeen. 
Suuri jouluilo ja rauha täytti sydämeni. Joululaulut
kin soivat paljon kauniinpana kuin ennen. Jumalan 
Pyhä Henki oli joulun kunniaksi valloittanut sydä
meni rakkaudella. Kaikki katkeruus ja kauna olivat 
poissa. Vihamiehetkin tuntuivat ystäviltä. Itse Jou
lun Herra oli tämän kaiken saanut aikaan. En minä 
itse ollut tehnyt mitään. Kaikki entiset riemut tuntui
vat tämän rinnalla teeskentelyltä. Kuinka kynttilän 
liekit tuntuivatkaan lämpöisiltä ja kuusen tuoksu su
loiselta. Tunsin itseni maailman onnellisimmaksi ih
miseksi. Suurin toiveeni ja rukoukseni onkin, että 
mahdollisimman moni saisi ensi jouluna kokea tä
män uuden rauhan ja ilon, että Joulun Herra saisi 
asettua mahdollisimman moneen sydämeen asu
maan.

Leena Luoma

o o
o

oooooooooooooooooooooooooooooooooo
o

MAASEUTU LAULAA 
: -ÄÄNILEVY •
O o
o o
o o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Maaseudun Sivistysliitto on julkaissut äänilevyn 
Maaseutu laulaa, joka on koottu vuonna 1977 järjes
tetyn lauluperinteen keruukilpailun laajasta aineis
tosta. Yli 4000 laulusta levylle valittiin mahdollisim
man monipuolinen läpileikkaus suomalaisesta laulu- 
perinteestä. Virrat on varsin vahvasti mukana perin
teen tallettamisessa, sillä levyn kuudestatoista laula
jasta peräti viisi on virtolaisia: Väinö Moisio ja 
Veikko Pohja Vaskivedeltä, Maria Kivimäki ja Jen
ny Sillanmäki Kotalasta sekä levyn veteraani, ensi 
vuonna 90 vuotta täyttävä Enne Marttila, joka viet
tää virkeitä vanhuudenpäiviään Keiturinpuiston van
hainkodissa.

Maaseutu laulaa -äänilevyä on saatavana Virrat- 
Seuran rahastonhoitajalta Armi Vuoristolta, Säästö
pankista.

Kuva: Arja Horväth.

o
o
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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o o
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TORPANKONTRAHTI 
99 VUOTTA SITTEN

Tämän kautta kontrahtaan minä Konstantin Johan poika Tuurala Johan Wiitaselle 
uudesta tehtävän torpan tilan Härkäpohjan pajamäelle, Härkäpohjan perintö talon 
maalla Uurasten kylässä Wirtain pitäjää.

Johan Wiitanen saa uudesta tehdä peltoa tupansa ympäristölle niin paljon kuin siinä, 
karjan kulkua estämättä, tilaa on ja samoin salmen ranta ahoon, jonka alta saa rannas
ta, vasikka haan puolelta etelä puolelta nykyistä katiskaa tehdä heinän. Wanhaapeltoa 
saa Apaja lahteen menevän tien oikealla puolen olevat erillispellot. Nykyisiin Raskin 
ahoihin, jotka kuuluvat Tuuralan alle, saa hän tehdä peltoa niin paljon kuin tahtoo. Ky
tömaaksi saa torppari Niinilammin pienemmän ja yläsemmän korven.

Lehtiä saa tehdä niinpaljon kuin haluttaa, kuitenkaan ei myytäväksi eikä kaskille kel- 
paavilta mailta. Hakoja saa tehdä korpi eli neva mailta eikä niistäkään tukille kelpaavis- 
ta puista.

Niitty maaksi Metsokorven niityn, mitä siinä tilaisuutta on ja Kukkarohaan niityn, 
sen ladon alan, joka siinä nykyään on, sekä Mantilon maan sisällä yläsen niityn joista 
vuosittain maksaa Tuuralaan 25 penniä veroo.

Veroo tulee torppari tekemään päivän viikossa, seuraavana päivänä pyhän jälkeen. 
Kaksi päivää joka kynnöllä eli kuusi päivää kesässä hevosen kanssa silloin kuin käske
tään. Heinää tulee yhden työhön kelpaavan miehen tehdä yhden viikon, silloin kuin hei
nän teko päinsä käy.

Rakennus työtä silloin kuin sitä on, tulee tekemään yhden viikon joka vuosi. Kaikki 
yllä nimitetyt työt tulevat tehtäväksi talon ruassa. Härkäpohjan maantie osuuden tulee 
hän kokonaan tekemään sekä hollin pidon suorittamaan omin ruokinsa. Hevos työt tu
levat suoritettaviksi tästä vuoden perästä.

Itikoita saa pitää: yhden hevosen, kolme lehmää ja kuusi lammasta, jotka saavat su
vella käydä laitumella sekä niiden sikiöt syksyyn asti.

Huoneen tarpeita saa ottaa talon metsästä, vaan mitään ei saa myidä eikä muiksi tar
peiksi saa mänty metsää haaskata. Härkäpohjan osuuden raja-aidasta tulee hän omin 
ruokinsa pitämään kunnossa. Viljelyksiinsä, jotka hänen tulee aidalla suojella, hän ei 
saa aidata muuta maata, kuin viljelykset välttämättömästi tarvitsevat.

Tästä kaupasta maksaa Johan Wiitanen sata (100) Suomen markkaa. Torppaansa saa 
hänen ja nykyisen vaimonsa ijän asua, kuin kaikki nämät, yllä nimitetyt ehdot vilpittö
mästi täyttää, vaan näiden rikottua ori hän ilman mitään palkintoa velvoitettu pois läh
temään. Torppaansa ei hän saa myidä kenellekään.

Tämä kauppa vahvistetaan vieraitten läsnä ollessa Wirtain Tuuralassa 29 p. Jouluk. 
1882.

Konstantin Johan poika Tuurala 
(puum.)

Tämän kaupan olen hyväksynyt ja lupaan sen vilpittömästi täyttää, 
aika kuin yllä.

Todistavat:
Herman Manun poika Tuurala (puum.)
Aleksi Aapelin poika Tuurala (puum.)

Kirjoitti M. Tuurala

Wirtain ja Ähtärin pitäjäin kihlakunnanoikeuden päytäkirjasta jäljensi 

Niilo Kellomäki
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TALO TIETÄÄ TAUSTANSA 
JA SUKU SYNTYNSÄ

Näin sanoo sananparsi, mutta moniko virtolainen 
voisi sanoa samoin. Heitäkin löytynee, varsinkin ne, 
joilla on sukutilakirja. Kuitenkin havaintojeni mu
kaan yllättävän monessa kunniakirjassa on kahden
laisia puutteita, positiivisia ja negatiivisia. Positiivi
silla tarkoitan sitä, että olisi mahdollista johtaa suku 
talossa kunniakirjan päivämäärää kauemmaksi. Mai
nitsen kaksi esimerkkiä: Morri Hauhuulla ja Ala- 
Herranen Virtainkylässä. On myös päinvastaisia esi
merkkejä, joissa kunniakirja on myönnetty aikai
semmasta vuosiluvusta alkaen kuin mitä talossa on 
voinut olla asutusta. Esim. Vaskuun kyläkunta on 
pitäjänhistorian mukaan asutettu 1735 ja kuitenkin 
useammallekin siellä olevalle talolle on myönnetty 
sukutilakunniakirja jo 1699 alkaen.

Ylläolevat esimerkit antavat aihetta painottaa otsi
kon TIETÄÄ sanaa sukuperänsä kultaamisen tai si
nisilmäisen utopioihin uskomisen asemesta. Tieto on 
tietoa vasta kun se perustuu aitoihin lähteisiin huo
lella tutkittuina.

Sivuutetaan kritiikki ja asetetaan vastattavaksi ky
symys, mitä talon tulisi taustastaan ja suvun synnys-



tään tietää, jotta ne voitaisiin sanoa tutkituiksi. Vas
taukseni on useampikohtainen:

1) Kuka, miten, milloin on talon perustanut?
2) Ketkä ovat olleet talon (tai mikseipä torpankin) 

asujat ja ketkä omistajat? Asuja ja omistaja ovat 
voineet olla eri henkilöitä. Omistaja on voinut olla 
myös ns. epähenkilö eli valtio ("kruunu"). Yksityi
senkin omistamaa taloa on voinut asua lampuoti eli 
vuokraaja ("arrentaattori"). Talon maanluonto ja 
siinä tapahtuneet muutokset tulisi aina tuntea. Esim. 
tutkimassani Kauppilan talossa Vaskivedellä (monis
te 1980) ensimmäinen omistajan vaihdos tapahtui 
vasta 5:nnen isännän aikana 1830 ilman että isäntä 
vaihtui. Toisin sanoen isäntä osti talonsa kruunulta 
perinnöksi. On syytä kuitenkin huomauttaa, että täs
sä tarkoitetaan ns. täydellistä omistusoikeutta osit
taiseen (käyttöoikeus) verrattuna. Vasta perintötilan 
omistaja saattoi myydä tilan tai jakaa kiinteistöstä 
perintöä. Kruununtilallinen saattoi luopua vain asu- 
kasoikeudestaan.

<17;
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3) Kysyn vain, mikä on talo, jonka tiluksia, rajo
ja tai rakennuskantaa ei tunneta. Erityisesti näiden 
kohdalla tieto on suhteellista, sillä tietää voidaan 
vain lähteiden sallimissa puitteissa. Tämän päivän 
osalta asioita pidetään itsestään selvinä. Mutta ot
taakseni erityisen esimerkin, tietääkö joku kertoa 
mitä muutoksia Kankaanpään talon tänä vuonna pe- 
rinnekylään pystytetyn hollitallin rakenteisiin tehtiin 
1920-luvulla (en ole tällaista tietäjää löytänyt). Tar
koitan tällä esimerkillä sanoa, että jo muutaman 
vuosikymmenen takaisen rakennuskannan tuntemi
nen ei enää olekaan itsestään selvyys, ja jos tietoa ei 
talleteta ajallaan sitä ei myöhemmin voida saada ar
veluja tarkempana.

Talo ja suku eivät ole aina yksi ja sama asia. Su
vun osalta on asetettava eri kysymykset vastattavik
si:

1) Mikä on sukujuuri tai laajemmin mitkä ovat su
kujuuret (esivanhempien koko kartta)? Juuri voi jat
kua talossa yhtä hyvin mies- tai naiskantaa. Virroilla 
talo on määrännyt suvun nimen eikä suku talon ni- 
meä — pääsääntöisesti. Uudisraivauksen aikaan 
1500-luvulla tosin moni talo sai nimensä tulijan su
kunimestä (Herranen, Härkönen, Nojonen, Siekki
nen ym.).

2) Ketkä sukuun kuuluvat eli ketkä ovat jälkeläi
set? Säätyläissuvuissa yleensä mieskantainen polveu
tuminen tai sukunimi on ratkaiseva. Talonpoikaissu
vuissa näkisin koko jälkeläisistön samanarvoiseksi.

3) Suvun osalta, jotta se voidaan sanoa tutkituksi, 
on voitava vastata jokaisen jäsenen kohdalla erik
seen kuka, mitä, missä ja milloin, tietysti myös mi
ten eri henkilöt ovat keskenään toisilleen sukua.

Näissäkin puitteissa sukua tai taloa voidaan tutkia 
laajemmin tai suppeammin. Minimilinjaisesti tutkit
taessa selvitetään vain runko ilman sivuhaaroja su
vussa tai talosta lohkottujen osien vaiheita. Näistä

kin silti nimet ja syntymä/lohkomisajat tulisi selvit
tää. Esim. Kauppilan suvussa Antti Heikinpojalla oli 
kaksi velipuolta, jotka syntyivät kaksosina. Vähin
tään olisi selvityksessä käytävä ilmi, että Juho Hei- 
kinpoika syntyi Virroilla 1/11 1780 ja Heikki Hei- 
kinpoika Virroilla myös 1/11 1780. Olennaisesti 
enemmältä kuulostaa lisänä tieto, että Juho eli 
Lundgren-nimisenä merimiehenä Vaasassa ja Heikki 
Pohjan torpparina Vaskivedellä, vaikka ei tutkittaisi 
näiden perheitä ja jälkeläisiä tarkemmin.

Matti Kankaanpää



VIRTAIN KYLÄTOIMIKUNTIEN 
TOIVEITA TOTEUTETTAVAKSI
HEINÄMÄKI

Kylätoimikunta koetaan myönteisenä, kylän väkeä 
yhdistävänä. Se on tarpeellinen yhdessä suoritetta
vaan ajatusten vaihtoon ja kylän kehittämiseen, toi
mintamahdollisuuksien arviointiin sekä näiden asioi
den saattamiseen päättävien henkilöiden tietouteen.

Pessimistisiä ajatuksia kyllä ilmenee ja ovat ne jo 
tukea saaneet päättäjien päätösten yhteydessä. Nuo- 
risorikkaana ja syrjäisenä kylänä anoimme kaupun
kia ostamaan kiinteistön, joka oli myytävänä ja si
joittamaan tähän siirtokirjaston sekä rakennuksessa 
olevia ylimääräisiä tiloja käytettäisiin nuorison ja 
kylän yhteisiksi kokoontumistiloiksi ja tontilla ole
van kohtalaisen kentän käyttämistä pelialueena. 
Kustannuskysymykseen tämä hanke todennäköisesti 
kaatui. Henkilökohtaisesti en tiedä sitä rajaa millä 
syrjäkylillä asuvat (kuntalaiset, veronmaksajat) ero
tetaan suuremmissa taajamissa asuvista.

Toimintamme on vasta vajaat neljä kuukautta 
vanhaa, siksi ei tässä vielä ole mahdollisuus lähteä 
kovin tarkkaan arviointiin. Toivon kuitenkin, ettei 
vihjeitä, joita olemme antaneet tahi annamme, hau
dattaisi roskakoriin, vaan niistä keskusteltaisiin ja 
mahdollisuuksien mukaan toteutetaan.

Hyvää joulumieltä toivottaen päätän tämän aja
tukseen, jonka olen nuorena kuullut entiseltä kun
nioitettavalta kunnallismieheltä, "Olkoon meidän 
päätöksemme ja ajatuksemme sellaiset, että me kaik
ki saisimme olla omat itsemme ja että meidän kaik
kien olisi hyvä olla."

Heinämäen kylätoimikunta
puh. joht. Erkki Sahi

JÄÄHDYSPOHJA

Jäähdyspohja on tunnettu hyvien kulkuyhteyksien, 
keskustaajaman läheisyyden ja luonnonkauneutensa 
vuoksi. Viime vuosina on kylään kohdistunut run
saasti ulkoapäin tulevaa painetta; teollisuuden, mat
kailun, harrastustoiminnan ja myös asutustoiminnan 
muodoissa.

Tästä syystä ovat Jäähdyspohjalaiset joutuneet 
varsin ikävien tosiasioiden eteen. Näistä huomatuim- 
mat ovat Kenttä Oy:n omistamalla alueella oleva 
ampumarata, joka ei täytä kunnolla yhtäkään ampu
maradoille lain asettamaa vaatimusta, sekä SF cara- 
vaanareiden Pirkanmaan yhdistykselle vuokratun 
maa-alueen lilan keskeinen sijainti ja massaturismis
ta aiheutuvat vesistön saastumis- ym. ongelmat. 
Myös asuntoalueiden sijoituksissa on osa yleiskaa
van laatijoiden ja kyläläisten kesken ollut erimieli
syyksiä. Kylän keskeisellä paikalla olevan viljelymai
seman säilyttäminen (Jäähdyslahti — Majajärvi-kan
tatie 66: n liittyvät maatalousalueet) koetaan kyläläis
ten keskuudessa tärkeäksi säilyttää. Teollisuuden 
haitat ovat lähinnä maisemallisia (harjumaisemat).

Ongelmat herättävät — Jäähdyspohjan pirteän kylä
kokouksen osanottajia — kaupunki tentissä.

Tämän vuoksi katsottiin Jäähdyspohjaan tarpeelli
seksi perustaa kylätoimikunta, joka 1.6.1981 olleen 
kyläkokouksen päätöksenä perustettiin. Kylätoimi
kunta ottikin kantaa kylän kysymyksiin mm. teke
mällä kaupunginhallitukselle muistutuksen osayleis
kaavaa vastaan ampumaradan ja matkailuvaunu- 
alueen osalta.

Maatalousoppilaitos koetaan kyläläisten keskuu
dessa myönteisenä asiana. Myöskin tulevaisuudessa 
kylätoimikunta katsoo tärkeimmäksi tehtäväkseen 
kyläläisten viihtyvyyden ja maisemallisten arvojen 
säilyttämisen.

Jäähdyspohjan kylätoimikunta
puh. joht. Jouko Touronen Kuva: Marja Kujala

KILLINKOSKI
Erilaisten vaiheiden jälkeen perustettiin myös Kil- 

linkoskelle kylätoimikunta, ainakin vakavassa uskos
sa elämän ja toiminnan eteenpäin viejäksi taajamas
sa. Aikoinaan puuhiomon toiminnan loppuessa lop
pui myös moni muu harrastustoiminta ja kun vielä 
rationalisointi on verottanut toisen tuotantolaitoksen 
työntekijä määrää, tuntuu olo joskus liian hiljaisel
ta, raitti autioituu ja vesottuu.

Toimikunta pohdiskeli ensikokouksessaan Killin- 
kosken asioita seuraavasti:

Koulun tie, se on jo kauan puhuttanut varsinkin 
äitejä ja isiä, joiden lapset tekevät päivittäistä koulu- 
taivaltaan. Vesoittunut ja kuoppainen on tie. Illalla, 
kun kirjasto on ja harrastuspiireihin menevät eivät 
näe valonpilkahdusta. Pimeää kuin säkissä, ei sivu- 
kyläläinenkään kadehdi. Portin ikivanhat pylväät 
vielä kaventavat koulun pihaan tuloa. Parannusta 
asiaan ja pikaisesti.

Katumaksu on tulenarka aihe. Killinkoskelaiset 
kokevat koko lain epäoikeudenmukaiseksi kylää 
kohtaan. Summat eivät olleet vielä tiedossa, mutta 
jo luetuista ja muuten saaduista tiedoista päätellen 
asia ei ainakaan myönteistä tuo kylän kehitysnäky
miin.
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Killinkiven lapset ovat täysin ilman minkäänlaista 
leikkipaikkaa. Keskustan lapsille on sentään järjes
tetty keinuja, hiekkalaatikoita ym. mahdollisuuksia. 
Killinkosken taajaman suuri kerrostalo, pian toinen
kin, on pienimmät kokonaan unohtanut.

Miestyöpaikkoja olisi saatava. Siinä eräs peruson
gelma. Jos niitä paikkakunnalle syntyisi, se olisi mo
neen ongelmaan ratkaisu, nyt kun asuntojakin jo on.

Kokouksen kestäessä arvosteltiin kunnan päätös
ten salaisuutta. Päätösten teon ei sanottu tavoittavan 
ihmistä. Monet asiat tulevat kuin yllätyksenä kunta
laiselle.

Joitakin asioita on kyllä jossakin vaiheessa pidet
tävä ei julkisina, jo kunnallislaki asettaa niissä mää
rätyt rajoituksensa. Mutta kuinka moni kuntalainen 
käy lukemassa vaikka kirjastoissa valtuuston esitys
listat? Siinä vaiheessa pystyisi vielä vaikuttamaan kä
siteltäviin asioihin. Tämä loppu on luottamusmiehen 
huokaus.

Killinkosken kylätoimikunta
"yhdysmies " Jenny Kivelä

KURJENKYLÄ
Toimituksenne pyydettyä lyhyttä selostusta kylä

toimikuntien "tulevaisuudensuunnitelmistaan”, ker
ron alla lyhyesti oman kyläni mielestäni tärkeimmis
tä, joita uskon myös muiden toimikuntamme jäsen
ten kannattavan.

1. Tärkeintä on jo saavutettujen palvelujen ja ky
län asukasmäärän säilyttäminen edes ennallaan ja 
pyrkimys ko. seikkojen jopa lisäämiseen. Tässä yh
teydessä en malta olla sanomatta, että näiden tavoit
teiden saavuttamiseen tarvitaan Teidän, arvoisat ky
läläiset, nimenomaista apuanne: Esimerkiksi: Osta- 
kaapa siitä tutusta kyläkaupastanne näin joulunakin 
muutakin, kuin ne suolat ja tulitikut!

2. Edellä olevaan suoranaisesti liittyen etsimme 
maata Kurjenkylän keskustan liepeiltä osoitettavaksi 
kaupungille rakennustonttimaaksi.

3. Nuorisoseurantalon korjauksen valmistuttua 
olemme anoneet rahoitusta urheilu- ym. harrastus
toiminnan keskittämiseksi nyt saatuihin tiloihin ja 
niiden läheisyyteen.

4. Tarkoituksena on järjestää myös ns. kyläko
kous, jossa kaupungin päättäjät olisivat altavastaa
jina.

Tässä olivatkin tämän hetken tärkeimmät. Omasta 
ja koko kylätoimikunnan puolesta RAUHAISAA 
JOULUA ja aloitteellista UUTTA VUOTTA!

Kurjenkylän kulätoimikunta
puh. joht. Veikko Lepistö

LIEDENPOHJA

Liedenpohja on elinvoimainen, suhteellisen vilk
kaasti toimiva kyläyhteisö. Aina on tietenkin asioita, 
joihin toivotaan parannuksia tai muutoksia. Seuraa- 
vassa muutamia tavoitteitamme tällä hetkellä:

— Liedenpohjan kylätoimikunta on huolestunee
na seurannut sateisen kesän aikana vanhemman kou

lurakennuksen katon vuotamista, ja esittänyt kau
pungin päättäjille katon peruskorjausta välittömästi.

— Joukkoliikenne voitaisiin Ikkalan kylässä ilmei
sesti suunnitella paremmin kyläläisten tarpeita vas
taavaksi.

— Kylällämme on paljon nuorisoa, ja jääkiekko 
heidän keskuudessaan on suosittu harrastus. Siksi 
jääkiekkokaukalon aikaansaaminen on suuri toi
veemme. Samassa yhteydessä olisi myös ratkaistava 
kentän jäädyttämiseen tarvittavan veden saanti. Tä
hän asti jäädyttäminen on aiheuttanut kohtuuttoman 
paljon talkootyötä, koska koulun vesipaikasta ei rii
tä vettä kentän säännölliseen kunnossapitoon.

— Kylämme monipuolisen kehittymisen kannalta 
on tärkeää, että teollisuustyöpaikkoja saataisiin li
sää.

— Nuorisolla ei sivukylissä ole paljonkaan harras
tusmahdollisuuksia. Siksi mielestämme olisi aivan 
kohtuullinen vaatimus, että erilaisia nuorisotapahtu
mia tuotaisiin myös haja-asutusalueille.

Liedenpohjan kylätoimikunta
puh. joht. Kalle Säynäjärvi

UURASTEN KYLÄ
Uurasten kyläkokouksen hyväksymissä säännöissä 

kylätoimikunnalle todetaan kohdissa 2 ja 3 kylätoi
mikunnan kantava idea. Se on

— toimii edistääkseen kyläkunnan yhteisiä asioita 
tekemällä esityksiä ja ehdotuksia

— pyrkii edistämään ja tukemaan kylässä toimivia 
yhdistyksiä ja järjestöjä.

Käytännön toimintoina on kylätoimikunnan suu
rin tehtävä pyrkiä ehkäisemään Uurasten kylän kui
vettuminen, joka edelleen jatkuu, huolimatta siitä 
asenteiden muutoksesta, joka on osittain tapahtunut 
päättävissä elimissä.

Koska kyläkunnassa ei ole isommasti mitään teol
lista toimintaa on jatkuvana uhkana väestön siirty
minen kunnan keskustaajamaan ja sitä tietä palvelui
den vähentyminen.

Utopistisena haaveena on tullut esille mm. jonkin- 
muotoisen rivitalon saaminen lähinnä kai Kotalan 
taajamaan, että kaikkien vanhempien eikä nuorem
pienkaan olisi välttämätöntä siirtyä keskustaaja
maan, vaan että he voisivat asustaa kotikylässään.

Samoin kylätoimikunta on pyrkinyt elvyttämään 
harrastustoimintoja, jotka kylläkin kärsivät harras
tustilojen puutetta jatkuvasti.
Uurasten kylätoimikunta
sihteeri Lauri Ylinen

VASKIVESI
Vaskiveden kylätoimikunnan kannalta tärkein pe

riaatteellinen tavoite tällä hetkellä on, ainakin nykyi
sen väestöpohjan säilyttäminen kylässä.

Edellytyksiä tälle pyrimme täällä Vaskivedellä luo
maan seuraavin keinoin:

— Pyrkimällä säilyttämään kylässä nykyinen maa
talousväestö, siten että nuoret jäisivät aikanaan jat
kamaan tilanpitoa.
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— Pienviljelmille pyritään löytämään erikoistu- 
misideoita ja sivuansiomahdollisuuksia.

Työmahdollisuuksia pyritään lisäämään oman ky
län alueella, herättelemällä henkiin mm. yritystoi
mintaa täällä sivukylilläkin. Näissä merkeissä on ky
lätoimikuntamme aloitteesta alkamassa Virroilla yri
tystoimintaan liittyvää koulutusta kansalaisopiston 
toimesta.

— Muualla työssä käyvien kulkumahdollisuuksien 
parantaminen. (Kaupungin liikennesuunnitelma).

— Perhepäivähoidon tehostaminen työssä käyvien 
lapsille.

— Asunnon saannin helpottaminen kylässä järjes
telemällä rakennustontteja edullisesti rakentajille. 
Edellä olevaan liittyen on Vaskivedelle ensi vuonna 
tarkoitus aloittaa kaupungin vuokrarivitalon raken
taminen, mikäli asuntohallitukselta tulee ensi talve
na myönteinen päätös kaupungin asuntolaina-ano
mukseen.

— Virrat — Kuru tien peruskorjaukseen kiirehti
minen.

— Palvelupisteiden säilyttäminen nykyisessä mää
rässä.

— Vanhusten kotihoitoavun parantaminen.
— Elinympäristön viihtyisyyden kehittäminen.
— Kylähengen istuttaminen myös nuoriin kyläläi

siin.
Vaskiveden kylätoimikunta
puh. joht. Antero Lahtinen

ÄIJÄNNEVA
Äijännevan kylätoimikunta perustettiin ensimmäi

senä Virroilla. Perusteluina olivat ennen muita maa
talouden kehittämistarpeet.

Toimikunnan toimesta on suoritettu ja suoritetaan 
mm. seuraavaa:

Kylässä on pidetty turvekurssit kaupungin myötä
vaikutuksella. Pyrkimyksenä oli äijännevalaisen raa
ka-ainevaran eli turpeen hyväksikäyttö "isäntälinjal
la". Turpeen käyttöä niin kotitarpeeksi kuin myytä
väksi pyritään edelleen kehittämään.

Rehututkimus suoritettiin tarkoituksena saada 
kaikki maatalouden harjoittajat suunnitelmalliseen 
rehuntuotantoon. AlV-rehuun kohdistunut tutkimus 
innosti ammatin harjoittajia. Vastaavanlaista suun
nitelmallisuutta laajennetaan vastaisuudessa.

Äijännevalla on hyvin ajankohtaista puhtaan ve
den hankintasuunnitelman laatiminen. Kaupunki on 
myöntänyt vedenottamon ja jakeluverkon suunnitte
luun määrärahan. Tämän avulla selvitellään noin 20 
talon vedenhankinnan toteuttamismahdollisuuksia.

Toimikunnan esitysten pohjalta on uimaranta os
tettu kaupungille. Kyläläiset kehittävät uimarantaa 
myös talkootoimin.

Äijännevalla toimivat vireät kansalaisopiston pii
rit, kuten kudonta-, perinne- ja vanhustenpiirit. Te
kemätöntä yhteistyötä on kylässämme vielä runsaas
ti.

Äijännevan kylätoimikunta
sihteeri Kaisa Seppälä

OMAT RUNOT OMAT

Keväällä 1980 yleisradio jär
jesti runokilpailun, jossa ky
syttiin, mitä nuorten maail
massa tapahtuu. Tuhansien 
lähetettyjen runojen joukosta 
palkittiin sata. Seuraavat vir- 
tolaiset nuoret olivat palkit
tujen joukossa.

YDINVOIMA

Ydinvoima
insinööri kaikkitietävä.
Ei vaaraa, ei vaaraa, ei vaaraa.
Tulevaisuus 
turvallinen tulevaisuus.
Ei vaaraa, ei vaaraa, ei vaaraa.
Tuho
täydellinen tuho.
Kaikki on finish, kaikki on finish, kaikki on finish.
Amen.

Kerttu Leponiemi

OH YES

Minä olen Tero
7 vuotta
turpas kii!
Lontoon snadit
ne todella vääntää
mun pään.
Sulle tahtoisin olla Iällä 
suutellaan aina vaan 
suutele mua suutele mua...
Oli mulla loimi musta 
paskanen nahkanen 
het kun näen sen Saaran...
Yön ainoa talo vilkkuu 
taksin katolla pilkkuu 
het kun nään sen Saaran...
Maukka perus nahka tukka 
ja lippalakit kartsalla delaa, 
ei oo tekemistä, ei oo paikkoja 
monoo tulee, monoo menee.

Juha Kuivikko
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RUNOT OMAT RUNOT OMAT RUNOT

A/AC4 KOULUSSA

Turussa, Hesassa 
Porissa, Oulussa 
aina koulussa.
Numerot laskussa 
numerot nousussa 
omassa koulussa. 
Purkka poskessa 
kokeet koskessa 
muikkari taskussa 
pakkolaitoksessa.

Jyrki Martonen

YÖ JA PETO LISKOT

Pelkään yötä, pelkään petoliskoja. 
Liskot ovat limaisia ja yö on pimeä. 
Kun nukahdan pimeään yöhön, 
niin silloin petoliskot tulevat eteeni. 
En saa nukahtaa,
koska pelkään yötä ja petoliskoja.

Elina Mäkelä

TULEVAISUUS

Kaikki vakuuttivat, että se hymyilee 
— minusta irvistää.
Kun yritin tarjota sille ystävän kättä, 
se katseli kuin loukkaantuneena.
"Voi, et ymmärrä!" 
on muilla tapana huudahtaa,
"huomenna 
kaikki vasta näkyy, 
huomenna 
sinusta on tullut 
se mitä odotat. "
Entä kun on ylihuominen, enkä 
vieläkään ymmärrä.
Entä kun odotushuone on jo tupaten täynnä 
meitä, jotka emme ymmärrä, 
meitä, joille eilispäivänä luvattiin...

Sinikka Kaleva

A URINKO ON ULKONA

Ulkona paistaa
aurinko mutta opettaja 
laittaa kaihtimet 
ikkunan eteen että 
näkisimme paremmin taululle. 

Marja Laasi

ULKONA SATAA

Koulun katto rämisee, 
ulkona sataa.
Ikkunasta tulee sateen tuoksu. 
Tyttö viimeisessä pulpetissa 
syö suklaata salaa.
Huone on kylmän kostea.
Vihainen opettaja ajaa villin pojan 
loputtoman pitkään käytävään.
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VIRTAIN VALTUUSTOSTA
1.10.1980 — 30.9.1981:

Luvan sain taas tähän lehteen 
uutta virttä viritellä 
Valtuustomme päätöksistä

runon keinoin siritellä.
Viime vuonna lokakuussa 

koimme kovan vaalitaiston 
Valtuutetut valitsimme

avulla kansan valintavaiston.
Koiravero entiselleen 

samoin myöskin äyrinhinta 
Nelosia muistettiin

röyhistyipä virtolaisrinta
Joulukuussa yksin tuumin 

maata paljon ostettiin 
salaojasopimusmalli

samoin pystyyn nostettiin.

Tammikuussa uudet luudat 
remmiin astui tositoimin 
Valittihin lautakunnat

osin aivan uusin voimin.

Maaliskuussa valtuutetut 
kokoontuivat kertaa kaksi 
Koivurinne lastenkotina

katsottiin edelleen paremmaksi.

Lainaa saatiin paljon uutta 
Ruoveteen siirtyi maata hiven 
Siihen hyvin suostuttihin 

— palstahan sisälsi muutaman kiven
Kesä oli taasen eessä 

näkyneekö jätettä veessä 
Puhdistamoja tutkaeltiin 

Retkiä siksi harrastettiin.

Sadekesän lepäilimme 
syksyn tullen uus on ponsi 
Vanhat virret verrytellään 

koulut kuntoon kunnostellaan.

Pöytäkirjaa selaillessa 
kiintyi silmä näihin kohtiin 
Virtain hyväks rakentaissa 

monenmoista valtuusto pohtii.

Hannu Hietanen
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MIINAN MIEHELÄÄN MENO
Kuudenkymmenenyhdeksän vuoden takainen muis
telma tädiltä kuultuna.

Rajan tuntumasta, missä Virrat ja Alavus kättä 
toisellensa ojentaa, missä isohkot kalliot antaa näkö- 
alapaikan kauas etelään, sieltä on tämä muistelma. 
Näin oli lapsuuteni aikana, varmasti siellä leikkipai
kat kivistä kyhättyinä vieläkin on. Seutu oli syrjäi
nen.

Näissä maisemissa asusti vuosisadan alussa Poh- 
jaskorven Kalle äitinsä ja nuorimpien sisarusten 
kanssa. Kallelle tuli ajan tavan mukaan amerikan
kuume. Mielessä oli lisämaan osto naapurista. Piti 
lähteä hankkimaan taaloja. Lähtö tuli, mutta olo 
lännen mailla jäi lyhyeksi. Äitinsä terveys heikkeni 
ja pienet sisarukset tarvitsivat tekevän kättä. Niinpä 
Kalle tuli parin vuoden kuluttua kotiin. Toive toteu
tui, Luoman maakappale sai uuden omistajan. Koti
konnusta tuli kymmenhehtaarinen viljelysmailtaan, 
siihen metsä lisäksi.

Sukunimi lyhennettiin Korpi nimeksi. Se oli hevo
seton tila — ollut sitä isännän poissaoloajan. Oli 
hankittava hevonen, ties mistä. Tieto kiiri, että Ylä- 
Kaarteella olisi hukattava hevonen. Kalle lähti asial
le serkkunsa Yrjön kanssa. Matkaa oli kymmenisen 
kilometriä. Helluntaipyhät läheni, niinpä vierasten 
saapuessa oli tuvan pesu meneillään. Tyttöjä oli ollut 
useampia hakosudin varressa. Tupa oli suuri. Suti
mista yhtä käsitteli Miina, juuri kaksikymmentä 
vuotta täyttänyt tytär. Hän oli kelkeisillään vaate
tukseltaan työn antaman lämmön johdosta. Pitkäh
kö hame oli yllään yläkehon ollessa paidan ja liivin 
peittämä.

Mitäs nyt? Miina tytärtä seuraili Kallen silmäpari. 
Ajatteli mitä ajatteli, olihan pääasia hevosen osto. 
Hevonen esiteltiin, nimeksi Virta mainittiin, Ostaja 
tuumi ja tuumi, kehut vastaanotettiin. Ei Ylä-Kaarre 
arvannut, että vävymies tässä Virtaa taputtelee. He
vonen lähti Kallen mukaan. Tällä kertaa ei isäni suo
rittanut hintaa Ylä-Kaarteen sanoessa: Kokeileppa

mies kaikessa rauhassa, tuo pois, jos vikoja löytyy, 
kyllä rahan tuonnempanakin ehtii. Sanat olivat osta
jalle mieleen, tulihan toistenkin asiaa taloon. Ameri
kan reissu lienee hävittänyt Kallesta liikaujouden. 
Keinolla millä hyvänsä hän otti katseellaan yhteyden 
Miinaan. Romanssi sai alkunsa. Talon haltijaväki oli 
tilanteesta tietoinen ollen hissunkissun.

Kun Kalle tuli maksun kanssa, silloin Ylä-Kaarre 
paljasti näkemänsä sanoen ykskantaan: Olkoonpa- 
han hevonen maksamatta, mitä lie jatkoksi.

Kihloihin mentiin Mikkelin lauantaina. Pari kuu
kautta myöhemmin vihittiin. Muutto miehelään ta
pahtui viikkoa ennen joulun. Niin Liedenpohjan ky
län Korpi sai emännän ja Kalle jouluksi akan.

Eeva Salmi

Nälkävuodesta sanottiin:

Nälkä tuli näppimään, 
Kulovettä kuiskutteleen,

Hämettä häämötteli, 
Tyrkölle typytteli,

Nojoselle noputteli, 
Poukalle poukutteli,

Purralle kuiskutteli, 
Sipilään silmät vilkkui,

Patalaan puiskutteli, 
Härköselle häristeli,

Herraselle heristeli.

Kalle Nojosen kertomana 
muistiin merkitty v. 1945 
Vaskiveden n. seuran kokoelmat

Pai, pai paitaressu, 
kääryt pieni kätkyessä. 
Tuuti tuutusta tupukkaa 
sitten kun lapsi kuolee, 
niin isä arkun vuolee. 
Sitten äidin silmäterät 
jää ikävään ja huoleen.

Iida Lapin kertomana 
muistiin merkitty v. 1945 
Vaskiveden n. seuran kokoelmat

Miina ja Kalle Korpi sekä lapset vanhimmasta lu
kien: Eeva, Rauni, Onni, Eino, Siviä, Pauli ja Kyl
likki. Kuvassa myös Sylvi Mettänen ja Saima Heino
nen.
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LASTEN MIELESTÄ ON HAUS
MITÄ TONTTU NÄKI VIRROILLA KIERRELLESSÄÄN?
Tonttu Tohelo poikkesi Virroillakin joulun alla liik
kuessaan. Hän kurkisteli ikkunoista sisään ja näki, 
kuinka Mikko ja Tiina rakensivat leegoista kaupun
kia lattialle. Siinä heidän leikkiessään Tonttu Tohelo 
mietti, kuinka hän voisi ilahduttaa näitä kilttejä lap
sia jouluna. Hän päätti tuoda heille lisää legoja ja 
pikkuautoja, joilla he voisivat leikkiä legokaupun- 
gissaan. Seuraavaksi Tonttu Tohelo meni Mäkeläis
ten ikkunan alle ja näki, kuinka Pasi ja Mari riiteli
vät. Hän näki kuinka Pasi veti Maria tukasta. Tont
tu Tohelo rupesi miettimään, mitä toisi heille lahjak
si. Hän päätti tuoda heille opettavaisen kirjan. Vir
tain keskustassa kulkiessaan Tonttu Tohelo näki kir
kon kauniissa jouluvalaistuksessaan. Toisella puolel
la katua hän näki lapsia luistelemassa luistinradalla. 
Sen reunassa istui yksi tyttö katsellen muitten iloa. 
Tonttu arvosi, että tämäkin haluasi saada luistimet, 
ja niinpä Tonttu päätti lahjoittaa ne hänelle. Tonttu 
Tohelo kierteli myöskin Virtain sivukylissä ja teki 
jatkuvasti merkintöjä muistikirjaansa. Torisevan jyl
hät maisemat herättivät hänessä ihastusta. Sovittuun 
aikaan hän tapasi virkaveljensä Tonttu Taapertajan 
Herraskosken kanavalla, josta he lähtivät yhdessä 
kohti pohjoista, palatakseen muutaman päivän ku
luttua jouluaattona lahjoineen takaisin Virroille.

TONTTU MÄ TKALLAAN

Tonttu lähti Lapista Virroille. Matka oli pitkä ja 
siksi hän perillä oli aivan uuvuksissa. Mutta vanhan 
ystävän, joulupukin, näkeminen piristi häntä, kun 
hän ajatteli, että hänestäkin vanhempi jaksoi tulla 
tänne ja vielä painavan säkin kanssa. Keskustassa oli 
paljon menoa ja meininkiä. Jotkut ihmiset juoksivat 
kauppaan minkä jaloistaan pääsivät ostamaan kink
kua, sillä illalla tulisi joulupukki tuomaan lahjoja. 
Tonttu oli aivan jäädä yhden sellaisen miehen jalkoi
hin, jolla oli kinkku kainalossa. Tonttu sanoi: "Olen 
jo nähnyt tarpeeksi, taidan lähteä kotiin. " Eikä ko
timatka tuntunutkaan pitkältä.

Jyrki K.

JOULUYLLÄTYS
Kun joulu esiin astuu, 
ja ulkona helposti kastuu, 
veljeä jännittää, 
minua jännittää.

Kun joulupukki vihdoin, 
ovella koputtaa, 
jännitys nousee, 
huippuun, korkeaan.

Kun tervehditty on, 
ja puheltu monenlaista, 
joulupukki lupaa, 
lahjat avata saa.

Ilon kyyneleet, 
kostuttavat silmät.
Lahjat aukenee, 
riemu kajahtaa.

Minulta pikkuveli, 
purjeveneen toivoi.
Ei tietenkään, 
se oikea olla voi.

Joulu on mitä?
No tietenkin sitä, 
rakkautta ja iloa, 
eikä vain lahjoja.

Marko I.

24



KA KIRJOITTAA JOULUSTA
JOULUPUKKI SAIRASTUI

Eräänä iltana, jouluaaton aatonaattona sairastui 
joulupukki. Tonttu joutui lähtemään yksin lahjoja 
jakamaan. Eräässä talossa pikku Juho kysyi tontul
ta, miksei pukki tullut. "Kas, kun pukki sairastui, ei 
voinut tulla ", sanoi tonttu. Sitten Juho sanoi: "Mi
nä tulen sinun mukaasi Korvatunturille, ja parannan 
pukin!" Niin he sitten yhdessä lähtivät Korvatuntu
rille. Juho paransi pukin ihmeyrtillä, ja he jakoivat 
loput lahjat yhdessä.

Jutta

HÖLMÖLÄISTEN JOUL U

Olipa kerran hölmöläiskylä. Siellä vietettiin jou
lua. Pukin olisi pitänyt tulla kaksi tuntia sitten. Lap
set jo uskoivat, ettei joulusta tulisi kiva. Silloin jou
lupukki tuli. Isä sai lahjaksi kravatin, jossa oli sini
siä pilkkuja. Äiti sai hyvän tuoksuista hajuvettä. 
Mirja sai nuken, Antti pikkuauton. Mutta äiti antoi 
hajuveden Mirjalle, otti tältä nuken ja meni itse nu- 
kenvaunuihin istumaan ja leikkimään. Isä taas otti 
Antilta pikkuauton ja rupesi ajelemaan. Antilta ja 
Mirjalta pääsi nauru, ja siellä kai he nauravat vielä 
tänäänkin.

Kirsi V.

tr r r
JOULURUNO

LUNTA HILJAA 
PUTOAA, JOULU 
TULLA JOLKUTTAA. 
TONTTU OVEEN 
KOPUTTAA JA LAHJAN 
SULLE OJENTAA.
JOS OLET KILTTI 
OLLUT. JOS TAAS 
TUHMA OLET, SAAT 
RISUKIMPUN OMISTAA. 
KOSKA El TONTTU 
TUHMILLE LAHJOJA 
TUO.

Mia V.

JOULUN ODOTUSTA

Oli joulukuun 20. päivä. Me teimme torttuja jou
lua varten. Tontut katselivat ikkunasta, oliko kilttejä 
lapsia. Pullat olivat uunissa. Ajan viivyttämiseksi 
mummo jutteli vanhoista jouluvalmisteluista. Hän 
kertoi, että ennen vanhaan tehtiin himmeleitä, tuo
tiin pahnoja sisään, ja tehtiin paljon rilokaa. Pöy
dässä oli usein iso korillinen erilaisia leipiä, ja puu
roa oli iso padallinen hellalla. Kinkku tuoksui hou
kuttelevasti isolla tarjottimella. Jouluna ruoka oli 
maukasta. Syönnin jälkeen leikittiin pahnojen pääl
lä. Mummo kertoi myös joulusaunasta. Oli hauska 
kuunnella hänen jutteluaan, se helpotti vähän joulun 
odotuksen jännitystä.

Ilari E.

METSÄN ELÄINTEN JOUL U

Joulu oli jo ovella ja eläintenkin aika valmistautua 
joulujuhliinsa. Jänis Rumpali rummutti tassuillaan. 
Tata tata tam. Sudet ulisivat, pöllö huhuili puun ok
salla. Joulusanoma täytti koko metsän. Karhutkin 
heräsivät talviunestaan. Kaikki tekivät innoissaan 
lahjoja. Kaikkialla oli koristeluja. Pian olikin se päi
vä, jolloin ei ollut kuin yksi päivä jouluaattoon.

Nyt kaikki lahjat oli tehty. Seuraavana aamuna oli 
vilske ja vilinä. Kaikki pistivät omia jouluruokiansa 
pöytään. Oravat syksyllä säilömiään tammenterhoja. 
Jänis Rumpali taas perheelleen oli säilönyt kaalia ja 
porkkanaa. Sitten alkoi ilta hämärtää. Eläimet olivat 
luvanneet kokoontua eräälle aukiolle metsässä. Sin
ne raahattiin iso, iso pöytä. Sitten oli se aika, jolloin 
juhlat oli aika käynnistää. Kaikki tulivat ja toivotti
vat toisilleen hyvää joulua. Kaikki söivät ensin ja sit
ten he menivät kuusen luo. Se oli iso ja kaunis. Se 
oli täynnä kynttilöitä ja erilaisia koristeita. Kuusen 
huipussa oli tähti ja se loisti niin ihanasti, että kaikki 
hupsahtivat istualteen katsellessaan sitä. Sitten kaik
ki menivät piiriin ja leikkivät ja lauloivat. Lopuksi 
aukaistiin lahjapaketit. Kaikki kiittelivät toisiaan 
hienoista lahjoista. Tämä on kyllä paras joulu minkä 
olemme ikinä kokeneet!

Heli Alku
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19

Tänä vuonna jäi eläkkeelle kaksi ansioitunutta, opetuksen ja kasvatuksen 
saralla pitkän päivätyön tehnyttä rehtoria. Kansalaisopiston rehtori Pertti 
Tamminen seuraajansa Matti Lehtisen kanssa läksijäistilaisuudessa.......

sekä ala-asteen rehtori Paavo Kyläkoski kollegojensa käteltävänä vastaa
vanlaisessa kodikkaassa erojaisjuhlassa.

Virtain koululaitos juhli 100-vuotista olemassaoloaan maaliskuussa. Oh
jelmasta vastasivat osaltaan nykyiset oppilaat, esiintymisvuorossa ala-as
teen Pisarakuoro johtajanaan opettaja Leena Leppänen.

Virtain uuden vanhainkodin, Keiturinpuiston, vihkiäisiä juhlittiin 13.8.81. 
Lämminhenkinen tilaisuus päättyi vanhusten oman kuoron esittämään 
kiitoslauluun, jota juhlayleisö liikuttuneena hiljentyi kuuntelemaan.

Lumivaaralaisten kesäjuhlaa vietettiin Virroilla 19. heinäkuuta. Kuvassa 
juhlayleisöä Kisapirtillä.

Kuvat: Ella Riikonen 
Arja Horväth 
Marja Kivelä

Erkki Pirttiniemi 
Jari Mylläri 
Kimmo Mansisto

Pohjois-Hämeen reserviupseerien hengellinen kesäjuhla oli Virroilla tou
kokuussa. Ohjelmaan kuului mm. juhlajumalanpalvelus, jossa saarnasi 
piispa Osmo Alaja sekä kunniakäynti sankarihaudalla.
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Jokamiehen messut järjestettiin tänä vuonna seitsemännen kerran Virtain 
Kauppaoppilaitoksen oppilaskunnan valmistelemana ja opettajakunnan 
tukemana. Messuilla esiteltiin yleisölle muun ohessa uutta kevätmuotia.

Viher-Häme 81 teemavuosi käynnistyi keväällä Virtain Perinnekylässä 
Kukanpäivänä pidetyssä tilaisuudessa tavoitteena elinympäristön viihty
vyyden parantaminen. Koululaisetkin saivat pohtimista piirustuskilpailun 
muodossa. Kilvan voittajat palkittuine töineen Rajalahden pihapiirissä.

Virtain Päivien ohjelmaan sisältyi tänä vuonna avajaisjuhla Herraskos- 
ken kanavalla, nuorten yhtyeitten konsertti, markkinat, matkailuvaunu- 
tapahtuma Jäähdyspohjassa, kirkkoveneen saapuminen laivarantaan, lai
varisteily ja iltamat Vaskivedellä Leevi ja Hilkka Jokelan talon pihamaal
la, josta ylläoleva kuva.

VII Virtain Karhunpeijaisia juhlittiin totuttuun tapaan mm. avausjuhlan, 
taide-, taidetekstiili- ja virtolaiskirjailijoiden näyttelyn sekä näytelmän 
merkeissä. Kuvassa kohtaus näytelmästä Taviaisten markkinat, jonka on 
kirjoittanut Väinö Kohtala.

Virtain Vuoden Yrittäjälle 81, urakoitsija Toivo Junnikkalalle luovutet
tiin valtiolaivapatsas lokakuun yrittäjäjuhlassa.

Emäntä Senja Puukkoniemeltä, lehtemme monivuotiselta avustajalta il
mestyi tänä vuonna oma runoteos.
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14.10.81 viettivät uusitun ja laajennetun 
kodin suojissa 1-vuotissyntymäpäivään- 
sä Virtain kuulut nelospojat, Niiniahon 
terhakkaat veljekset Jouni, Jouko, Juk
ka ja Jarmo.

Tunnettu lauluyhtye Katajanmarjat, 
Leppäsen sisarukset Minna, Terhi ja 
Nuppu ovat uutterasti jatkaneet laulu- 
harrastustaan. Kokkolassa Nuorison tai
detapahtumassa heidät palkittiin mitalil
la samoin Lapsi- ja Nuorisokuoropäivil- 
lä Lahdessa sisarukset saavuttivat voiton 
yli 16-vuotiaitten tertsettikilpailussa. 
Jouluksi ilmestyy tytöiltä kasetti "Ju
malan on kaikki maa

Mikko Luoma nuorista musiikintaitajista on jälleen niittänyt 
mainetta tuttuun tapaansa. Mikko jäi vain pisteen päähän 
mestaruudesta Harmonikansoittajain liiton valtakunnallisis
sa nappulakilpailuissa. Suomen Pelimannimestaruuskilpai- 
luissa hän sijoittui toiseksi 16-vuotiaiden sarjassa.

Virtolainen Jari Hakkarainen kunnostautui Suomen am
mattikoulujen valtakunnallisissa kilpailuissa saavuttaen 
mestaruuden pianonsoitossa jo toisen kerran.

Pop-musiikin alalla virtolaiset nuoret ovat ahkeroineet lupaavasti. Levy
tyksiä ovat tehneet yhtyeet Liz & Lizards (kuvassa), Siberia ja Frank 
Baders.

Urheilun alalla on erikoisesti yksilölajeissa tänä vuonna edet
ty lupaavasti. Yhtenä esimerkkinä tasaisen varmasta kehityk
sestä on korkeushyppääjä Jouko Kilpi, joka kuuluu nuorten 
hyppääjien parhaimmistoon.



AJATUKSIA VIRTAIN 
TEOLLISTUMISESTA

Virtain kaupungin teollisuuden kehitys ja kasvu 
on ollut viime vuosina erittäin nopeaa. Kolmen vii
meisen vuoden aikana on Virroille rakennettu tai 
muuten hankittu teollisuuden käyttöön 12 teollisuus
hallia, minkä lisäksi 9 toiminnassa ollutta teollisuus
hallia on laajennettu. Näihin toimenpiteisiin on ra
haa käytetty yhteensä n. 35 miljoonaa markkaa, jos
ta valtion avustuksina on saatu yhteensä 5,5 miljoo
naa markkaa.

Yhtä nopeaa teollisuuden kehittymisjaksoa ei Vir
roilla ole ennen koettu — eikä luultavasti ihan heti 
tulla kokemaan.

Mikä tai mitkä syyt sitten ovat aiheuttaneet tämän 
nopean kehittymisen? Näitä syitä on monia, eikä nii
tä voida laittaa juuri minkäänlaiseen tärkeysjärjes
tykseen. Olennaista tämän nopean kehityksen liik
keelle lähtemiseen on kuitenkin ollut useiden teolli
suutta edistävien positiivisten asioiden samanaikai
suus. Tällaisia ovat olleet esimerkiksi seuraavat:
— Tieolosuhteiden voimakas paraneminen

- Pori — Jyväskylä tien viimeinen osuus käyttöön
- Virrat — Tampere tien oikaisut ja perusparan

nukset
— Valtion lyhytaikainen (1.5. — 31.10.1979) laajen

tamista ja rakentamista innostava avustusjärjes
telmä (työvoimapoliittinen 30 %:n investointi
avustus)

— Voimakas nousukausi nelivuotisen laman jälkeen
— Kaupungin erittäin aktiivinen teollisuustilojen ra

kentamisohjelma
Nämä seikat yhdessä nopean ja tasapuolisen pää

töksenteon kanssa, jonka on mahdollistanut luotta
mus- ja virkamiesten erittäin hyvä ja luottamukselli
nen yhteistyö kaupungin kehittämiseksi, ovat aikaan
saaneet tämän teollistamisjakson liikkeellelähdön.

Kehityksen jatkumiseen ovat vaikuttaneet edellä 
mainittujen syiden lisäksi ainakin positiivinen "naa
purikateus", monipuolinen teollisuusrakenne, etelä

pohjalainen yritteliäs luonteenlaatu, melko hyvä 
kaavoituksellinen valmius, paikallisten pankkien ja 
Keran positiivinen suhtautuminen paikallisiin yritys
hankkeisiin sekä "usko" paikkakunnan tulevaisuu
teen. Suurimpana hidastavana tekijänä lienee ollut 
kireä asuntotilanne.

Teollisuuden kehitys on nopeuttanut palvelutason 
paranemista, joka tänä päivänä täällä Virroilla on 
täysin kilpailukykyinen minkä tahansa saman suu
ruisen väestöpohjan omaavan paikkakunnan kanssa, 
mikä omalta osaltaan tulevaisuudessa edesauttaa 
kaupungin markkinointia yritysten sijaintivaihtoeh
tona.

Lähivuodet tulevat näyttämään, miten suuri mer
kitys kaupungin aktiivilla elinkeinopolitiikalla on ol
lut; onko se täyttänyt siihen suunnatut odotukset ja 
laskelmat, "poikiiko" jatkoa, pystyykö se riittävästi 
työllistämään alkutuotannosta vapautuneen työvoi
man ja pystyykö se pysyvästi lopettamaan väestö
määrän vähenemisen.

Lamakauden odotukset hidastavat tämänpäiväistä 
yritysten laajenemista ja saattaa aiheuttaa jonkin 
verran lomautuksia. Virtain teollisuus on onneksi 
kuitenkin niin monipuolinen, että lamakauden vai
kutukset ovat yleensä huomattavasti vähäisemmät 
kuin yksipuolisen teollisuusrakenteen omaavilla 
paikkakunnilla.

Tulevaisuudessa, jos haluamme yritysten ja työ
paikkojen lisääntyvän Virroilla, on tärkeää muistaa, 
että annamme meillä jo oleville yrityksille vähintään 
samat edut kuin meille siirtyville, teemme päätökset 
nopeasti ja hyvässä yhteisymmärryksessä, hoidamme 
suhdetoiminnan kaikkiin vaikuttajatahoihin päin hy
vin ja tasapuolisesti, huolehdimme kaavoitetun teol
lisuus-, palvelu- ja asuntomaan riittävyydestä sekä 
pyrimme kaikki vetämään "yhtä ja samaa köyttä" 
ja todella samaan suuntaan.

Jari Lahtinen
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Harkinta Harjaannus 
Hyvyys Hyvinvointi

Neljä Hoota onnenapilassa sisältävät järjestömme 
keskeisen toiminta-ajatuksen. Kansainvälisen, puo
luepoliittisesti sitoutumattoman nuorisojärjestön 
tunnukset ovat vapaasti suomennettuina: Head = 
Harkinta, menestyksen lähtökohta. Hands = käsien 
taito, harjaannus. Hearth = Hyvyys, sydämen 
kuunteleminen ihmissuhteissa, toisen huomioonotta
minen yli rajojenkin. Healt = Hyvinvointi, terveet 
elämäntavat, mielenterveys, taloudellinen hyvinvoin
ti.

4H-työn keskeisin menetelmä on edelleen työkas
vatus ja esiammatillinen koulutus, joka täydentää 
peruskoulun teoreettista opetusta. Nuoret hoitavat 
kotiympäristössään omia tehtäviä, joista pidetään 
kirjaa. 4H-yhdistyksen palkkaama toimihenkilö oh
jaa kotikäynneillä tehtävissä ja vanhemmat ovat tu
kena. Virroilla kotikäyntejä kertyy vuodessa yht. n. 
900 eli 2.5 kertaa kerholainen. Bios- ja marjanviljely 
sekä metsätehtävät vaativat käyntejä keskimäärää 
enemmän. Ajokilometrejä kertyy yli 10.000 vuodes
sa.

Luonnonmukaisesti viljeltävien tuotteiden viljely 
on tullut vaihtoehtona mukaan 4H-kenttään. Se on 
sopimusviljelyä ja kysyntä on huomattavasti tarjon
taa suurempi tälläkin hetkellä. Tuotteet toimitetaan 
pakattuina myyntiin, joten työn osuus jää mahdolli
simman suureksi. Herukan sopimusviljely tarjoaa 
ansiomahdollisuuksia poiminta-aikaan monille nuo
rille.

Perinteisiä kotivihannespalstoja hoitavat pääasias
sa nuoremmat kerholaiset. Muovihuoneet kerhoteh- 
tävinä ovat tulleet jäädäkseen. Metsätehtäviä ovat 
männyntaimien koulinta turveruukkuihin ja avo
maalle n. 120.000 tainta vuosittain. Kerholaisten tai- 
mikonhoitopalstoja varten on yhdistyksellä raivaus- 
saha lainattavaksi käyttöön.

Eläinten kasvatus, lemmikkieläimet ja hevosten 
hoito, navetta- ja lomittajakortit sekä työkirjat kiin
nostavista aiheista kuuluvat 4H-tehtäviin.

4H-tehtäviin kuuluu myöskin muovisäkkien ja ro- 
mumuovin talteenotto. Sitä kerättiin ennätysmäärä 
yli 34.000 säkkiä jatkojalostusta varten.

Maatalouskerho-osasto maatalousnäyttelyssä v. 1935. Kuvan om. 
Niilo Kulmala.

Kerhonjohtajat kurssilla. Kuvan om. Seija Poukka.

Virtain 4H-yhdistyksen jäsenmäärä on 354, keski- 
ikä 13,4 vuotta. Kerholaiset muodostavat kylillään 
4H-kerhoja, jotka valitsevat keskuudestaan toimi
henkilöt. 4H-kerhojen kokouksissa suunnitellaan toi
mintaa yhdessä 4H-neuvojan kanssa. Kerhoissa on 
pienryhmiä, harrastus ja opintokerhoja. Kerhoilla 
on vapaaehtoisia aikuisohjaajia. He ovat korvaama
ton apu kerhojen toiminnalle. Kipeästi kaivattaisiin 
halukkaita aikuisia mukaan tukihenkilöiksi ja asia- 
ohjaajiksi.
4H-järjestö on mukana maatilamatkailutoiminnassa. 
Kesälapsia on ollut kuudessa perheessä, 4H-tilalla 
sienineuvonta ja pienkeittämötoiminta, mehuasema- 
toiminta ja keskustan palstaviljelyalue palvelevat 
laajoja piirejä.

Perinnekyläalueelle vuonna 1978 perustettu Suo
men ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa 4H-tila tar
joaa taajamanuorillekin mahdollisuuden osallistua 
maatilan toimintoihin. Entisen asutustilan töitä teh
dään vanhoin menetelmin ja nuoria tutustutetaan pe
rinteeseen myöskin kursseilla (riukuaita, tuohityöt, 
savi).

Normaalien tilatoimintojen lisäksi nuoret tarjoile
vat ryhmille tilauksesta kahvia ja ruokaa. Leirejä on 
ollut ohjelmassa useita. Näillä maksuilla on kerätty 
tuottoa kalustoon, rehuihin, ruokaan. Lisäksi on 
järjestetty juhlia, torimyyntiä ym. Töitä tilalla on 
tehty talkoilla, mutta jatkuva talkootoiminta varsin
kin nuorisojärjestölle on liian suuri haaste. Vetäjiä 
on palkattuna kesäaikaan kolme, mutta talven on ti
lalla yksi osa-aikainen työllisyysvaroin. Kaupungin 
ja 4H-liiton avustus kattaa osan palkkausmenoista.

Tilan vaatimattomat puitteet ja toiminnan vapaa
ehtoisuus asettavat omat rajoituksensa toiminnalle, 
mutta nuoret ovat innolla mukana. Kesällä päivittäi
nen kävijämäärä on useita kymmeniä, mutta talvel
la keskimäärin 10. Lapsiperheet, jotka ymmärtävät 
nuorten puuhia, käyvät silittelemässä eläimiä ja ovat 
viihtyneet.

4H-järjestö on viime vuonna järjestänyt jäsenil
leen 545 tilaisuutta (kerhojen kokouksia, juhlia, ret
kiä, leirejä ym.) osallistuneita on ollut tilaisuuksiin 
5250.

Kiitos kaikille toiminnassa mukana olleille, pyri
tään edelleen yhdessä "työllä tavoitteisiin", henki
siin ja aineellisiin.

Seija Poukka
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VASKIVEDELLE

On paikka Virroilla verraton, 
josta paljonkin kertoa voisi.
Sen luonnon kauniiksi Luoja loi, 
siellä ihmiset olla ja viihtyä voi, 
se on kappale syntymämaata.

Sä seutu mi monille tuntematon, 
oot ollut ja oot ehkä vielä.
Oot suurten rinnalla vaatimaton, 
vain nimesi kartalla jossakin on, 
kai Hämeen syrjässä siellä.

Antero Raunioniemi kuoli maaliskuun 9. päivänä 
1981. Hän oli syntynyt Kurjenkylän Antilanperän 
Raunioniemessä 1.3.1918.

Kolmen vuosikymmenen ajan Vaskivesi oli Ante
ro Raunioniemen kotiseutu. Hän näki kotiseudus
saan arvoja, joka sai hänen runosuonensa sykki
mään. Siinä tekijä — missä näkijä:

Kun päättyvi Näsi ja pohjoiseen 
jää taakse kaupungin sauhut 
ja saaret sotaiset Tarjanteen 
veet välkkyy jo salmista Vaskiveen, 
luo Tyrkölle laineiden pauhut.

Jo nimesi helkkyvä ilmaisee, 
miten kaunis on luontosi silloin, 
kun järven selkä pälyilee, 
siinä lumpeenkukkaset kimaltelee, 
lokit lentää valkein rinnoin.

Ja Valkeejärvesi hopeiset
kuin valtava lähde ne päilyy 
ja rannalla kalliot sammaliset 
tai kaislikot tuuheat, haaveelliset 
kuin kuva ne mielessä säilyy.

Tuli miehiä kerran — niin kerrotaan, 
eräretkelle Pirkkalan maasta.
He laskivat venhonsa lahdelmaan, 
kävi toiset jo kaskea kaatamaan, 
oli leipä saatava maasta.

On urhoja täällä taistellut,
on vuotanut kallista verta,
kun vainoojat kylään on tunkeutuneet, 
talot savuna taivaalle roihuneet 
— jospa ois se jo viimeinen kerta.

Mut viljapeltosi lainehtivat
luo rintahan uskoa uutta.
Kun tuomesi, kukkasi tuoksuavat, 
pihakoivikot oksia riiputtavat, 
oi katsele maas' ihanuutta.

Antero Raunioniemi

Kz JOULUTERVEHDYS r\X
V7 VIRROILTA

— I
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Kyläsuutari Armas Mäkinen

Huolimatta siitä, että en koskaan itse nähnyt suu
taria, tuntuu hän monien kuulemieni juttujen mu
kaan olleen omalaatuinen ihminen. Hänen nimensä 
oli Armas Mäkinen, mutta yleisimmin hänet tunnet
tiin "Kärjen-lahden suutarina". Hän syntyi 1883 
Monosen Heikkilässä ja oppi isältään suutarin tai
dot. Mutta nuoruudessaan hän kerkisi tekemään pal
jon muutakin. Hän oli mm. Itä-Karjalassa puunui- 
tossa ja sahalla töissä.

Kierreltyään tarpeeksi Armas Mäkinen päätti pala
ta kotikonnuilleen. Puolisoksi löytyi Iida ja yhteinen 
koti perustettiin Sipiriän saareen Tarjanteella. Täl
löin hän myös aloitti kenkien teon, mutta viljeli 
myös aina maata sen ohella.

30-luvun kovina aikoina suutari sitten muutti vai
monsa ja poikansa kanssa mökkiin, joka vieläkin 
tunnetaan Suutarin mökkinä. Sinne hän perusti vers
taansa ja kylä sai suutarin. Ja todella tarpeen se oli
kin, varsinkin sota-aikana, jolloin suutari taitavasti 
korjasi vanhat kengät ja teki uusiakin, jos jostain 
löytyi nahkaa.

Kovana juttujen kertojana suutari oli varsinkin 
lapsille ihmetyksen kohde. Nuoren asiakkaan seura
tessa pelokkaana neulan ja naskalin käyttöä, saattoi 
suutari yhtäkkiä säikäyttää kysymällä: "Tieräkkös 
poika, mitä tarkottaa, kun minä sanon, että musikka 
luati kartokka kuassi!" Kuuntelija katsoi silmät se
lällään. "Se onkin Salamin murretta ja tarkottaa, et
tä miäs keitti perunavellin." Matkoillaan suutari oli 
oppinut kaikenlaista.

Kenkien tekijänä suutari oli pistämätön. Mittojen 
otto paperisuikaleella ei kestänyt kauan ja kun ken
gät sitten olivat valmiit, piti niitä heti sovittaa. Hän 
saattoi tulla taloon klo 7 sunnuntaiaamuna ja pais
kata kengät lattiaan sellaisella voimalla, että viimei
nenkin talonväestä heräsi. Ja kengät todettiin aina 
sopiviksi ja aikaa myöten myös erittäin kestäviksi.

Toimissaan suutari oli muutenkin kuin tuli ja lei
maus. Hätäisenä ihmisenä hän hukkasi alinomaan 
tavaroitaan ja Iida-vaimon tehtävänä oli etsiä suuta
rin neulat ja naskalit tälle käteen ja huolehtia myös 
tilausten järjestyksestä. Kova olikin hätä, jos Iida 
joskus lähti omille asioilleen ja jätti suutarin etsi
mään tavaroitaan. Tällaisesta puuhasta eräs kyläläi
nen hänet tapasikin. Kontusillaan lattialla kuin et
sien jotain, suutari huusi sängyn alle: "Akka-per- 
kuus, kun ei koskaan o kotona", asiakkaan suureksi 
ihmetykseksi.

Niin hyvin kuin Iida huolehtikin miehestään, sat
tui hänellekin kerran anteeksiantamaton virhe. Saa
tuaan kutsun ruokapöytään suutari aloitti ruokailun, 
mutta jo samassa lensi räätikäsloora kauas oven suu
hun. "Iita! Tätä et tee toiste!" Kärsimättömänä 
miehenä ei suutarilla ollut aikaa puhallella ruokaan
sa ja niin Iida vastedes laittoi ruoan pöytään heti 
syötävän lämpöisenä.

Hätäisestä suutarista kulkee monta juttua. Kerro
taan hänen kerran tippuneen sulaan Kotisaaren ran-

Suutari Armas Mäkinen.
Kuvan om. Leena Ylä-Mononen.

nassa, mutta sitä vastoin, että olisi pyrkinyt pois 
hyytävästä vedestä, suutari vain seisoi kainalokaan 
myöden avannossa ja huusi pyydykkeitä katsovalle 
naapurille: "Minä helevetin tollo, kun sinua vaan 
katton, enkä ollenkaan huomannu, että kävelin po
reeseen! "

Terveydenhoito luonnonmenetelmillä kuului suu
tarin jokapäiväiseen elämään. Lusikallinen maito- 
kalkkia päivässä, kerran viikossa kuhniminen vedes
sä ja tarvittaessa savihoitoa raajojen vaivoihin. Ker
ran kuitenkin suutari joutui lähtemään lääkäriin ja 
Tampereen yleisessä sairaalassa hänellä todettiin re
peämä vatsan seudulla. Lääkäri määräsi leikkauksen 
kahden viikon päähän, mutta tähän tokaisi suutari: 
" Minä olen täällä ny ja se leikataan ny." Niinpä 
leikkaus suoritettiin.

Kotiin päästessään suutaria varoitettiin liiasta reh
kimisestä, ettei haava aukeaisi. Paluumatkastaan 
suutari kertoi: "Minulta meni matkalla sairaalasta 
Mustanlahden satamaan enempi aikaa kun osasin 
kuvitellakkaan. Selliini (laivan kapteeni Selin) seisoi 
jo Tarjanteen komentosillalla. Laiva oli jo noin kak
si metriä irti laiturista, kun minä pääsin juosten sil
lan reunalle. En pisättäny yhtään, vaan hyppäsin yh
tämittaa ja sain kiinni yläkannen kaiteesta ja toisella 
kädellä rautalankaverkosta ja niin minä pääsin". 
Mainittakoon, että mitään ei revennyt.

Iän myötä suutari alkoi yhä enemmän tutkia us
konasioita Raamatusta ja uskonnollisista lehdistä. 
Vaikka lukeutuikin ankaraan uskonnolliseen ryh
mään, säilytti hän tässäkin tapauksessa erikoisen 
persoonallisuutensa. Hänellä oli joistakin asioista 
omat käsityksensä, kuten alkoholin käytöstä. Hän 
sanoi: "Kyllä viinaa saa ottaa, ryyppäshän Hesekiel- 
kin!"

50-luvun lopulla suutari sitten muutti poikansa luo 
Lempäälään. Hän kuoli siellä 1965 eli 82-vuotiaana. 
Hyvien naapuruussuhteidensa, taitavan kädenjälken- 
sä ja ainutlaatuisen persoonallisuutensa ansiosta hä
net muistetaan vielä kauan kylässämme.

Leena Ylä-Mononen
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Toivo Korpinen, haudankaivaja

— Se oli se lapsuus mukavaa aikaa, jos joskus me
ni huonommin ja joskus paremmin, niin lapsena ei 
sitä niin huomannut. Mutta se 30-luvun pula-aika oli 
kaikkein ankarinta. Silloin ei työntekijä olisi saanut 
saada työstään minkäänlaista palkkaa. Nyt on pen
nit poistettu käytöstä ja se vastasi silloin markkaa, 
niin kolme markkaa sai motin tekijäistä. Elä tällä 
sitten.

Haudankaivaja, nykyisin eläkkeellä oleva Korpi
sen Topi muistelee verkkaiseen tapaansa. Seinäkello 
kilahtaa. Lääkepurkit pöydällä kertovat miehen sai
rastelevan. Jo nuoresta on saanut tarttua työhön, ke
sät taloissa renkinä ja talvet metsätyössä. Koulun
käynti olisi kiinnostanutkin, mutta kansakoulukin 
vain jäi kesken. Talonsa Topi rakensi teitten risteyk
seen, mistä olisi lyhyt matka sinne mistä töitä saisi
kin.

Vaimo-vainajaa Topi muistelee hyvällä.
— Se oli sellanen kun kaverin pitäs olla. Se oli 

niin vitsikäskin, ettei siitä sakista kukaan. Monta 
kertaa se kysyi, eikö mun koskaan tehny mieli kalja- 
baariin, ja mää sanoin sille, että jos mennään kalja- 
baariin, niin mennään yhdessä ja yhdessä tullaan 
kans. En mää yksin halua mennä.

Huumorintajuinen Vieno kyllä oli, sillä kerran soi 
haudankaivajalle puhelin ja rouvan vastatessa toises
ta päästä kuului iloista puhetta ja naurua, ja soittaja 
kysyi pöytää kuudelle hengelle, johon Vieno siunaa
maan, ettei täältä löydy tuollaiselle sakille kuin rivi 
hautoja.

Hautoja kaivettiinkin Topin aikana käsipelillä. 
Talvella lunta saattoi olla toistakin metriä ja käytä
vät piti ensin lapioida. Routaista maata ei saanut au
ki kuin rautakangella.

— Kyllä mää sitä ampumallakin yritin aukaista, 
mutta se joskus syksyllä oikein kastu toi pinta, niin 
sepäs ei tahtonutkaan aueta.

Työstä ei saanut joskus yön eikä päivän rauhaa, 
vainajia tuotiin milloin vain ja aina täytyi olla pas
sissa.

— Sellaistahan se oli silloin, nythän niillä on sula- 
tuslaitteet ja kaikki.

Joskus tuli oikein ruuhkaakin.
— Jollakin viikolla oli jo seitsemän hautausta. 

Kahdeksatta oli ängetty kovasti, mutta Sariola oli sa
nonut, että siitä ei tule mitään. Seuraavalla viikolla 
on tilaa, että kyllä te voitte siirtää. Sariolaa minä 
kyllä kiitän. Se huomasi meikäläisenkin työn. Ker
rankin se sanoi, että miten hyvät ihmiset sinä jaksat.

Hautausmaihin ja haudankaivajiin liittyy aina jut
tuja, tosia tai perättömiä, ja niitä Topikin muistelee. 
Haudankaivaja oli työssään ja pikkupojat päättivät 
vähän säikytellä ja pukivat lakanat päälleen ja haa- 
muilivat lähiympäristössä. Mies ei ollut huomaavi
naan ja pojat kyllästyivät ja aikoivat lähteä pois. 
Haudankaivajan koura tarttui olkapäähän ja tämä 
sanoi:

— Jaloitella saa, mutta ulos ei mennä.
Kovin usein hautausmaalle mennessään sai kuulla 

möyhkinää puiden ja kivien takaa, mutta eipä se To
pia hätkäyttänyt.

— Ahoniemen Manu oli kerran ollut kans hautaa 
kaivamassa. Se oli lauantai-ilta. Mäenpäänperäset 
oli menossa iltamiin ja olivat menneet huutamaan 
siihen portille: "Lähtekää tekin iltamiin sieltä!" No, 
Manu oli nostanu karvasen naamansa sieltä ja kysyi: 
"Joko kuinka monta on lähtenyt?" Kyllä pojat oli 
menny, eivätkä olleet iltamia kattoneetkaan.

Vanhus keittelee kahvia ja muistelee sota-aikoja. 
Kertoilee myös viimetalvisesta sairaalamatkastaan. 
Joku oli myrkyttänyt hyvän, kirkasvetisen kaivon. 
Seinäkello kilahtaa.

Anne Kellomäki

Rakennuksesta toiseen

Elokuussa -68 tapahtui elämässäni käänteen teke
vä muutos. Perheemme muutti suurkaupungin vili
nästä kauniin luonnon keskelle, laitakaupungin oma
kotitalosta vanhaan hirsistä rakennettuun maalaista
loon.

Muutos ei tuollaiselle 5-vuotiaalle tytöntyllerölle 
ollut mitenkään mullistava, mutta vanhemmilleni se 
oli yksi elämän vaativimmista haasteista. Jättää hyvä 
toimeentulo, kaunis koti ja hyvät ystävät ja saada ti
lalle pienviljelijän epävarma tulevaisuus.

Helpotusta asiaan toi se, että muutto kaupungista 
maalle oli vanhemmilleni paluu synnyinseuduilleen. 
Sillä vanhempani ostivat isäni kotitilan isoenoltani ja 
asettuivat siihen asumaan. Äidin synnyinseudulle ei 
ollut matkaa kuin muutama kymmenen kilometriä.

Vanhempani tarttuivat työhön kiinni, sillä olihan 
se heille tuttua, eikä muutaman vuoden kaupungissa 
olo ollut ruostuttanut jo lapsena opittuja taitoja.

Tilan osto ei sinänsä ollut mikään hyvä kauppa, 
koska tila oli huonossa kunnossa, rakennukset olivat 
ränsistyneitä hirsikasoja ja kaupan päälle saadut ve
lat painoivat täydellä painollaan vanhempieni har
tioilla. Mutta niin vain jatkui elämä, vaikka jokapäi
väinen leipä oli välillä todella tiukassa.

Vaikka vanhempani joutuivat venyttämään rahaa 
viimeistä penniä myöten, alettiin taloa kunnosta
maan. Ensimmäinen operaatio oli jakaa talo kahden 
perheen asuttavaksi, joten talon entinen käyttämä
tön iso päätyhuone kunnostettiin ja siitä tuli isoeno
ni ja hänen vaimonsa asunto. Meidän käyttöömme 
jäi tupa ja keittiö.

Seuraavaksi katseet suuntautuivat lahoamispistees- 
sä olevaan navettaan. Ja pian kuului vasaroiden jys
ke vanhasta riihestä. Eräänä kylmänä talvi-iltana 
lehmämme saivat kokea elämänsä kävelyretken. 150 
metriä vanhasta navetasta hieman parempaan, tuo
reelta puulta tuoksuvaan riihinavettaan. Ei se ollut
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luxusluokan hotelli, mutta vastasi tarvetta, vaikka 
olikin päältäpäin katsottuna yhtä mustanpuhuva 
kuin ennenkin.

Tämän jälkeen oli aika alkaa miettiä omaa hyvin
vointia, sillä vanha hirsitalo ei ole niitä kaikkein mu- 
kavimpia asuinrakennuksia 30 asteen pakkasella. Öl- 
jykamina sai tehdä töitä täydellä teholla ja kuitenkin 
nurkat saivat kauniin, valkoisen kuurakerroksen ko- 
ristuksekseen.

Onneksi meitä oli suuri perhe ja sänkyjä vähän, 
niin emme ainakaan kylmästä kangistuneet.

Kun isäni ja äitini aikansa laskivat ja pohtivat ja 
pohtivat ja laskivat, he tulivat siihen tulokseen, että 
meidän on saatava parempi asunto. Mutta saimme 
paleltua vielä toisen jos kolmannenkin talven samal
la tapaa, kunnes jouluksi -71 muutimme uuteen ta
loon.

Koko jouluaaton aaton riitti vilskettä meidän per
heessä. Ei kertaakaan tullut vilu tuona ikimuistetta
vana päivänä, vaikka vietimme suurimman osan 
ajasta ulkona kuljettaen tavaroita talosta toiseen, to- 
muttaen vuodevaatteita niin, ettei vain yksikään van
han rakennuksen villakoira tai hämähäkki päässyt li
vahtamaan uuteen kotiimme.

Pian vietimme rauhaisaa, lämmintä joulua ja mie
lissämme pyöri vanhan joululaulun sanat: "Joulu 
ensimmäinen tuo...", saaden kylläkin hieman eri 
merkityksen kuin alkuperäinen sanoma on tarkoitta
nut.

Tuolloin vuosia sitten muutto vanhasta talosta uu
teen merkitsi meille lämmintä tulevaisuutta. Jätimme 
vanhan talon suomatta sille enää sen enempää huo
miota, mielemme täynnä toiveita uutta taloamme 
kohtaan.

Nyt ajatukseni palaavat haikeina aikaan, jolloin 
palelin hampaat kalisten vanhassa puusängyssä olki- 
patjan päällä tapellen peitosta siskoni kanssa.

Takana on myöskin aika, jolloin laskin oksan ku
vioita tuvan katosta, tutkin kissan kanssa hiiren ko
loja, leikin vintillä aarteen etsijää ja ylipäänsä aika, 
jolloin olen saanut elää tuon vanhan talon kerällä. 
Sillä nyt on harmaa hirsitalo, lapsuuden kotini, koh
dannut oman viikatemiehensä. Purkutuomio leijuu 
muistojeni aarreaitan yllä enkä voi tehdä mitään es
tääkseni sen, mikä on väistämätöntä.

Minun on alistuttava, sillä olisin kuin Don Quiote, 
joka taisteli tuulimyllyjä vastaan. Minun on katsot
tava totuutta silmiin ja tunnustettava todeksi ajatus, 
jonka olen ennen väistänyt. Lapsuuteni linna lahoaa 
täydellisesti muutaman vuoden sisällä, ellei sille teh
dä jotain. Ja koska emme ole raharikkaita, emme 
voi kunnostaa sitä. Ainoa mahdollisuus on purkami
nen.

Ja me kaikki tiedämme, että kun revimme ensim
mäisen harmaan hirren irti tuosta talosta, joka kol
men vuoden ajan palveli kotinani, revimme samalla 
myös osan itseämme, romutamme osan menneisyy
destämme.

Minna Korhonen

Mummulan vanha piharakennus
Ylä-Härkösen mäkeä komistaa punamullan väri

nen, kaksikerroksinen lutti. Se on osa suljettua piha
piiriä sijaiten nurkittain päärakennuksen ja navetan 
kanssa. Tie pihaan suuntaa pohjoisesta päin ja tuli
jan ottaa ensimmäisenä vastaan komea lutti.

Juho Härkösen kertoman mukaan työmiehet, 
isännän matkoilla ollessa, alkoivat veistää paikalle 
tuoduista hirsistä pihaan luttirakennusta. Luomus 
tuli vähän vino, mutta palveli tehtävässään, kunnes 
se korjattiin perusteellisesti vuonna 1931. Silloin pä
rekatto korvattiin tiilisellä katteella ja rakennettiin 
ikkunapuitteet. Tällöin alakerran aitat saivat lauta
lattian. Ala-aittojen paksut ovet komeine saranoi
neen ja kissanreikineen avautuvat hämäriin huonei
siin.

Ennen oli liha-aitassa vahva haju. Suuret kannelli
set tiinut olivat täynnä suolavedessä säilytettävää li
haa. Nurkassa oli suolasäkki, lattialla seisoi suuri 
pyöreä paloittelupölkky ja sen päällä valtava lihakir- 
ves. Kesäaikana alanen palveli maitohuoneena ja vii- 
likupit seisoivat rivissä pitkillä laudoilla. Ovensuussa 
oleva separaattori erotti lypsylämpimästä maidosta 
keltaisena kuohuvan kerman.

Voimakkaan hajuisen liha-aitan jälkeen jauhoala- 
sen pehmeä hämärä tuntui suloiselta. Sisällä olivat 
tarkassa järjestyksessä säkit, laarit ja jauhotiinut.
Siinä olivat tuoksuvina ruis-, ohra- ja vehnäjauhot ja 
emännältä sai nuhteet, jos ei osannut tuoda tarvit
taessa oikeaa jauholaatua tupaan. Seinillä oli sihtejä 
ja seuloja, joilla erotettiin mm. leseet eläimille. Huo
noina vehnävuosina syötiin koko vuosi harmaata ja 
litilaskuista pullaa. Ruislimput peitettiin jyvälaariin 
valmistumaan oikein hyvänmakuisiksi. Kevätkesästä 
talon nuoriso kuljetti hevoskärryillä viljaa makkara- 
myllylle. Ryynimylly oli kaukana, joten yleensä syö
tiin vain jauhopuuroa. Juhlapyhät tekivät kuitenkin 
poikkeuksen ja silloin nautittiin hyvästä uunipuuros- 
ta.

Lutti nykyisin.
Kuva: Pauli Perähuhta v. 1966.
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KIRJOITTAVAT NUORET KIRJOITTAVAT
Kesällä nostettiin tyhjät säkit lutin etutasanteelle 

ja niissä riitti paikkaamista ja huoltamista pitkäksi 
aikaa.

Navetan puoleinen aitta oli romulla. Siellä oli 
paikka työkaluille, haraville, hangoille, korjausväli
neille ja muille. Osa viikatteista ja sirpeistä riippui 
ulkopuolella katoksen alla olevassa orressa.

Talonpuoleisesta päädystä nousevat jyrkät portaat 
yläkertaan. Siellä olevissa huoneissa nukkui talon 
väkeä kesäaikaan. Ensimmäinen lutti oli miespalveli
joiden ja keskimmäinen naisten käytössä. Kolmas 
lutti oli varattu peitteiden ynnä muiden vaatteiden 
säilytykseen. Nukkuma-aitoissa sängyt olivat molem
milla seinustoilla, pöytä pienen ikkunan alla ja ka
tossa orret vaatteille. Yläkerrassa sai nukkua hytty
siltä rauhassa.

Portaiden vieressä on vellikello ja soittonaru. Jo
ka talolla oli oma soittotapansa, jolla ruualle käsket
tiin.

Näistä lutin kukoistusajoista on kulunut aikaa. 
Tänään se palvelee lähinnä säilytystilana. Yläkerras
sa mummun lastenlapset leikkivät kotia ja hupsutte- 
levat vanhoilla vaatteilla. Vellikellon kannattimet 
ovat jäykistyneet ja etuterassi on lahonnut pois. Siitä 
huolimatta lutti on vielä hyvässä kunnossa kertoen 
meille nuoremmille ajasta, jolloin äiti oli pikkuinen 
vielä.

Sointu Perähuhta

Kiinnostava luonnonpaikka
Minulle kiinnostavana luonnonpaikkana pidän eri

tyisesti erästä muille aivan tavallista mäkeä. Tämä 
mäki, tarkemmin sanottuna muihin mäkiin verrat
taessa pieni vuori, sijaitsee noin kolmen kilometrin 
päässä Killinkoskelta. Kesäiseen aikaan mäki on hy
vin hiljainen, vain runsaiden hirvilaumojen käynti- 
paikka. Eräänä hyvänä puolena on se, että mäelle ei 
mene minkäänlaista liikennekelpoista tietä, joten 
mäki on pysynyt suhteellisen turmeltumattomana ja 
rauhallisena.

Mäellä on aika erikoinen nimi: Kylkiäinen. Nimen 
alkuperää ei tiedetä, se tullee mäen erikoisesta muo
dosta tai kaupanteon kylkiäisestä. Tavallisesti Kylki
äistä lähestytään pohjoisesta päin, jolloin paikan eri
koisuuden huomaa, kun vasemmalla puolella alkaa 
tiheä kuusikkoinen rinne kohota jyrkästi ja oikealla 
puolella on loivaa mäntykangasta. Näiden väliin jää 
upottava suo, jolla vain muutamat männyt kasvavat 
kituliaasti.

Sitten kun saapuu mäen alle, niin maisema muut
tuu ratkaisevasti, sillä edessä näkyy jyrkkä paljas 
rinne, ja kun kohottaa katsettaan niin näkee aivan 
mäen huipulle asti.

Kun alhaalta sitten lähtee kiipeämään ylös kohti 
huippua, huomaa heti mäen erikoisen "kerrokselli
suuden ", nimittäin mäki kohoaa vähän väliä, mutta

jokaisen nousun jälkeen seuraa tasainen alue. 
Kerroksia on tulkintatavasta riippuen kuudesta kah
deksaan.

Laskijan taidot mitataan sen mukaan, kuinka kor
kealta eli monennestako kerroksesta hän on pystyssä 
alas asti laskenut. Oman luokkansa muodostavat ne, 
jotka laskevat päältä hyvällä kelillä vauhtia lykkien. 
Tämä suoraksi mäeksi ristitty mäki on todella hyvä 
niille, jotka haluavat vauhtia ja näyttää muille mihin 
pystyvät. Pysäytys laskettaessa tapahtuu vastakkai
sessa rinteessä, jonne latu päättyy. Suoralla mäellä 
on jo pitkät perinteet ja siinä on tapahtunut myös 
muutama paha onnettomuus, tosin joskus 40-luvulla.

Talvisin on mäen läntiselle rinteelle tehty useita 
erilaisia pujottelumäkiä, jotka pujottelevat kivien ja 
koivujen välissä erilaisissa laaksoissa, päättyen lo
pulta mäen juurella olevaan maaliin. Monet näistä 
mäistä ovat niin hurjia, että niiden laskeminen ei on
nistu aivan ilman harjoittelua. Eräissä mäissä on 
myös pidetty pieniä kilpailuja, jolloin kukin on las
kenut kelloa ja muita kilpailijoita vastaan. Tällä het
kellä mäen ennätys on 22.9 sekuntia ja useilta, jotka 
ovat yrittäneet aikaa parantaa, on matkan teko päät
tynyt suksirikkoon tai ohimenoon reitiltä sen jyrkis
sä mutkissa.

Talvisin useat henkilöt saapuvat Kylkiäiseen viet
tääkseen siellä kaunista talvipäivää lasketellen ja 
paistaen makkaraa. Suosittuja nuotion paikkoja on 
useita, mm. eräiden mäntyjen läheisyys tarjoaa sa
malla suojan tuulta vastaan että hyvän istumapai
kan. Mäellä tapaa useii tuttuja, joiden kanssa voi 
vaihtaa kuulumisia täys. n kiireettömässä ympäristös
sä, jossa kukin voi hankkia voimia arkipäivän aher
rusta varten.

Luonto tarjoaa oivat edellytykset Kylkiäisessä ih
misen virkistymiselle ja hyvinä marjavuosina myös 
runsaan sadon puolukkaa niin ihmisten kuin eläin
tenkin käyttöön. Minkäänlainen tekninen vallanku
mous ei näy Kylkiäisessä, ellei oteta huomioon muo- 
visuksia, lasikuitusauvoja, kameroita ym. hiihtoret- 
kille kuuluvaa tavaraa. Luonnon turmeltuminen voi 
alkaa kuitenkin helposti, sillä ei tarvita kuin muuta
ma muovipussi tai juomapullo ja tulevat sukupolvet 
tietävät, että me, kertakäyttökulutusyhteiskunnan 
edustajat, olemme myös käyneet Kylkiäisessä.

Eräänä talvipäivänä havahduimme huomaamaan 
myös erään toisenkin seikan, joka uhkaa mäkeäm
me. Nimittäin kuulimme kuinka metsätraktorin ääni 
lähestyi mäkeämme. Pian huomasimme, kuinka se 
kantoi kuormassaan useita tukkeja. Tällä kertaa tar
koitus ei ollut kaataa puita, sillä kone keräsi kaatu
neita puita, mutta jo ensi kerralla voi tarkoituksena 
olla mäkemme "parturointi" tai ison aukon hakkaa
minen läheisyyteen. Sellainen toimenpide muuttaisi 
mäkemme vain tuulen tuivertamaksi kukkulaksi tai 
turmelisi nyt vielä koskemattomat maisemat.

Markku Kivistö
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PAIKAN NIMISTÖÄ
Keräsin paikannimistöä runsaat kymmenen vuotta 

sitten Virtain keskustaajaman eteläpuoliselta laajalta 
ja harvaan asutulta metsäalueelta sekä taajaman län
sipuolelta, Rantapappilan ja Rauhalan alueelta. Op
paina minulla oli puolisen tusinaa hyvää nimistön- 
tuntijaa, vanhoja paikkakuntalaisia. Olen kertonut 
alueen nimistöstä jo vuoden 1977 Virtain Joulussa.

Pääosa nimistöstä oli nimen alkuperän kannalta 
yksinkertaista. Esimerkiksi Suonijärvet ovat muodol
taan pitkiä ja kapeita, Kukkaropelto pieni ja pyöreä, 
Luokkalammi taas hevosen valjaisiin kuuluvan luo
kin, virtolaisittain luokan muotoinen. Kakspäiseen 
latoon voitiin ajaa molemmista päistä.

Osa nimistöstä kertoo entisistä, jo keräämisaikana 
kadonneista toimintamuodoista. Lepolahden ja Va- 
punlahden välissä olevan Myllyniemen ja Alaisesta 
Suonijärvestä Kalettomanlahteen laskevan Myllyojan 
nimet viittaavat tällä paikalla olleeseen Lepolahden 
myllyyn, joka oli Sipilän lahkon mylly. Paikalla oli 
ainakin vielä keruuaikana jäljellä myllynkivi. Van
hat tervahaudat ovat myös jättäneet nimistöön jäl
kensä. Tervahaudanmäkiä oli keruualueella jopa 
kaksi kappaletta: toinen Korventiellä Kankaanpään 
vanhan tervahaudan lähistöllä, toinen Kortesuontiel
lä lähellä Matinahoa. Myös Rantapappilassa oli vielä 
muistissa vanha tervahaudan paikka. Rantapappila 
oli ennen Marttisen torppa ja Värkkitietä pitkin kul
jettiin Marttisella taksvärkkiä tekemässä. Paimen- 
kukkulalle Kortesuontien ja Kiviniementien risteyk
sen lähelle oli paimenilla tapana kokoontua. Kerran 
heiltä sattui pääsemään tuli irti ja kukkula paloi. 
Tästä korvaukseksi he joutuivat palkatta hakkaa
maan puut lähistöltä. Kortesuontien Pajamäessä oli

ennen Matinahon sepän paja, ja Sipiläntiellä olevan 
Pitkäinahojenmäen vieressä oli aikoinaan ollut kas
kialue.

Aikaisemmin oli joka talossa useita portteja, ja 
niiden nimet olivat säilyneet hämmästyttävän hyvin. 
Korventiellä oli keskustaan päin tultaessa Kirkko- 
portti ja Vanajalle menevän polun varressa Mettäve- 
räjä. Suonijärvellä taas oli Sillanportti Sipiläntiellä 
keskustaan päin, Navettaportti Sipilään päin men
täessä ja Matinahonportti Kortesuontiellä.

Nimistöntutkijoiden mukaan Ruoveden-Parka
non-Keuruun seuduilta löytyy tavanomaista run
saammin lappalaisasutukseen viittaavaa nimistöä. 
Selvimmät esimerkit tällä alueella ovat Lappajärvi ja 
Lappavuori. Lappavuorella oli vuosisadan alkupuo
lella ns. ryssäntorni eli venäläisten rakentama kartoi- 
tustorni. Ilmeisesti myös Kotajärvien nimet viittaa
vat lappalaisvaikutukseen.

Lieneekö Kalettomanlahti ollut aikanaan vailla ka
loja, koska varhaisemmaksi muodoksi on oletettu 
Kalattomanpohja. Lahdesta on nimensä saanut Ka- 
lettoman talo, aikaisempi vääpelinpuustelli.

Jotkut nimet ovat saattaneet saada alkunsa aivan 
yksittäisestä tapauksesta. Kerran oli Hooropinnevan 
laidassa kydöllä laitumella ollessaan jonkun kirkon- 
kyläläisen lehmä pudonnut ojaan, eikä sitä miesvoi
min helposti saatu ojasta ylös. Ilmeisesti yrityksessä 
oli tullut jonkin verran kiroiltua, koska kytöä sen 
jälkeen kutsuttiin Perkkeleenkydöksi. Myöhemmät 
kartantekijät siistivät nimen Perkkiönkydöksi.

Osa nimistöstä on hyvinkin uutta, esimerkkeinä 
Majantie, joka johtaa 1960-luvulla rakennetulle Va- 
najalammin majalle, tai Löyttyn etelärannan Polla- 
rinniemi, joka on saanut nimensä paikalla sijaitsevan 
omistajan mukaan.

Tuula Ylisalmi
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VIRTAIN NAISEN KANSALLISPUKU

Tykkimyssyn materiaali on luonnon silkkiä. 
Alkuperäisen värin lisäksi saa käyttää luonnonval
koista tai mustaa väriä.
Kuvat: Virtain Valokuvausliike

Kansallispuvun aitouteen on syytä kiinnit
tää entistä enemmän huomiota, ja myös pu
vun materiaaleihin ja valmistukseen tulee 
asennoitua perinteisellä tavalla.

HUOMIOON OTETTAVIA SEIKKOJA KANSAL
LISPUKUA OMMELTAESSA

Hameen ja puseron yleisilme on runsas, koska 
kauneusihanne oli ennen erilainen kuin nykyisin.

Kansallispuvun helma ei saa vaihdella muodin mu
kaan, vaan helman on ulotuttava puolisääreen.

Hame voi olla hyvin pitempikin ja ulottua mel
kein nilkkaan saakka, kuten muiden Pohjoismaiden 
kansallispuvuissa.

Tyttöjen hameiden tulee ulottua myös vähintään 
puolisääreen.

Kansallispukujen raidalliset hamekankaat voi joko 
laskostaa tai niissä voi käyttää vetopoimutusta.

Yhden hameen laskokset on vain harvoin saman 
levyisiä ja useinkaan ne eivät noudattele kankaan 
raidoitusta.

Vyötärörakenteista yleisin on 1,5 — 2 cm leveä 
vyötärökaitale joko hamekankaasta tai muusta ha
meeseen sopivasta tiiviistä kankaasta.

Esiliinan valmis pituus on 8 — 10 cm lyhyempi ha
metta.

PAITA:
Tutkitussa aineistossa ei yhdessäkään paidassa ol

lut istutettua hihaa.
Kappaleita yhdistää katesauma, joka on ommeltu 

reilusti oikealle näkyviin päärmepistoin tai päärme- 
ja tikkipistoin.

Kansallispukujen liiveissä ei käytetä pystymuotolas- 
koksia edessä.
Kaksirivinen napitus ei ole symmetrinen. Keskellä 
edessä alareunaan muodostuu avonainen kolmio.

Nappina voi käyttää esim. lankanappia. Muodoltaan 
se saa olla vahva ja pyöreähkö.

Liivin takakappaleen alareuna kaartuu korttien koh
dalta ylös päin.

Ohjeita on saatavissa Virtain Kotiteollisuusneu- 
vonta-asemalta.

Eija Mäkelä
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PERINNEKYLASSA TAPAHTUU

Herrasen perinnekylä on sitten viime kertoman 
jälkeen elänyt todellisen ehostumisen aikaa. Kesä
kauden 1981 aikana nelisen tuhatta vierasta on tutus
tunut Rajalahden tupaan ja kamareihin ja samalla 
Virrat Seuran, Marttojen ja kaupungin opastuksin 
koko perinnekyläasiaan.

Kylään rakennettiin toimiva tuulimylly Virrat Seu
ran, savusauna Virtain Lions Clubin, hollitalli Vir
tain Rotary Clubin ja kauppamakasiini Virtain Yrit
täjien myötävaikutuksin. Maa- ja kotitalousnaiset

olivat pellavasaunassa, yleinen talkooväki leikkasi 
rukiin, metsästysseurojen edustajat lisäsivät nähtä
vyyksiä sekä veteraanit talkoilivat. Työväenjärjestöt 
valmistuivat osuuteensa. Paljon muutakin mielen
kiintoista kylissä tapahtui. TV 2 filmasi Pikku-Kak- 
kosen ohjelmaa. Niin — ja Mikontalon rakentami
nen alkoi.

Siis seuraava vuosi on entistä vilkkaampi ja mie
lenkiintoisempi Herrasen perinnekylässä.

38



HERRASEN PERINNEKYLÄN TOIMIN 
NALLISEN TALORYHMÄN ENSIMMÄI 
SEN VÄLITAVOITTEEN TOTEUTUS
a. ''Mikontalo"—rakenteilla
b. Hollitalli — valmis
c. Kauppamakasiini — valmis
d. Omakotitalo ja ulkorakennus

— valmiit
e. Työpaja varastoineen

— vanha riihi kunnostetaan
f. Työväentalo — suunnitteilla
g. Tuulimylly — valmis
h. Pitäjänmakasiini

— siirretään alueelle 1983
i. "Teatterialue" —suunnitteilla

'teatteri

VIRRAT

T«iMtrlbWxtrt6tl 
TAUOnVHMÄ -1/500

Virtain kaupunki on eri järjestöjen kanssa yhteis
työssä luomassa edellytyksiä perinnekylän toiminnal
lisen taloryhmän itsekannattavalle toiminnalle. Mää
rätietoinen yhteistyö taloudellisten tulosten saami
seksi on seuraava askel niitä tavoitteita kohti, jotka 
Virtain kaupungin perinnekylätoimikunta Välirapor
tissa II 1978 asetti perinnepohjaiselle matkailukes
kukselle:

— Omaperäinen toiminta-ajatus
— Vaiheittaiset ja laajat toteuttamismahdollisuudet
— Realistiset toteuttamisedellytykset
— Koko Virtaita hyödyttävä vaikutus
— Virtain omia toteuttamisvoimia kokoava vaikutus

Tarmo Saarimäki

Vanhoja Virtain Joulu lehtiä on myytävänä 

Virtain Sp:ssa/Armi Vuoristolla 

V:n 1960, -63 ja -64 lehtiä ei ole myynnissä.
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VIRTAIN OSUUSPANKKI

VIRRAT VASKIVESI KURJENKYLÄ 
KOTALA KILLINKOSKI
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VAPAHTAJAMME SIUNAAMAA

JOULUJUHLAA

JA

ONNELLISTA

UUTTA VUOTTA!

Virtain Seurakunta

JOULUAJAN TAPAHTUMIA VIRTAIN SEURAKUNNASSA:

Kauneimmat joululaulut kirkossa su 13.12. klo 19.00 
Jouluaaton hartaudet hautausmailla 
Jouluaaton iltakirkko koko perheelle klo 16.00 
Joulukirkko pääkirkossa klo 7.00 ja sivukirkoissa klo 10.00 
Tapaninpäivän perhekirkko klo 10.00 
Ehtoollisjumalanpalvelus su 27.12. klo 10.00 
Uudenvuoden vastaanotto kirkossa klo 23.00 
Seurakunnan joulujuhlia kylissä
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HYVÄÄ JOULUA 
JA

ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

KOKO KANSAN 
OSTOSPAIKKA

KODINKONEIDEN
ERIKOISLIIKE

VIRROILLA
RUOVEDELLÄ

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

SÄHKÖASENNUS
jorma ruohomäki

34770 KURJENKYLÄ Puh. 934-59504

I-IVI7K OY
VIRRAT puh. 55940

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

VIRTAIN VIRTAINTIE 23
HUOLTOPALVELU
SAARIMÄKI & RUOHONEN PUH. 55829

RADIO-, TV- JA KODINKONEHUOLTO

£:nu
Keskustie 5, 34800 Virrat, puh. 55371

ASEIDEN JA AMPUMATARVIKKEIDEN 
ERIKOISMYYNTI

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

Rauhallista Joulua ja Onnekasta Vuotta 1982

Virtain
RAUTA-MAATALOUS
34800 VIRRAT IJ1MHMM.il

Xk 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

E3T:mi PIR-TA
Killinkoski puh. 50066

MEILTÄ SAAT K-KAUPPOJEN 
YHTEISTARJOUKSET

HUSQVARNA RAKET 
PARTNER palvelua

Ainoa alan erikoisliike maakunnassa

TB -nnmosk
Virtaintie 29 34800 VIRRAT 

Puh. 55010

Sasta-pilkkihaalarit ja eräpuvut 
myös meiltä edullisesti
VIRTAIN MOOTTORISAHA Ky

puh. 934-55461

SEKATAVARAKAUPPA HALPA-AITTA
SIMO YLÄ-SOINI

Toisvesi puh. 50013
Killinkoski

Puh.50132

RAUHALLISTA JOULUA 
toivottaa^Trotelli

Tää JANNE

HYVÄ RUOKA- JA KAHVIPAIKKA

Sampolan Baari
Pirkantie 5, 34800 Virrat

Puh. 55374

KELLOSEPÄNLIIKE

tteikkiT. Vi/danen
VIRRAT - Puh. 934-55949

SI fci!u Vni i ■
Baari

TEUVON-TUPA
Liedenpohja
Puh. 561130

Virtaintie 32 — 34800 VIRRAT
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(jää joulua ja 
OnnzCPiita 

^Liatta Q/uotla

YHDYSPANKKI

«&»

VIRTAIN
OSUUSKAUPPA

$ $ £
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METALLIELEMENTTI
AUTOTALLEJA

KIPPIOVIA JA MUITA METALLIALAN 
TUOTTEITA TILAUKSESTA TOIMITTAA

T. YLÄ-MONONEN
Siekkinen 34800 VIRRAT puh. 56319

HYVÄÄ JOULUA JA 
MENESTYKSELLISTÄ 

UUTTA VUOTTA

VIRTAIN TAPETTI 
JA VÄRI
VIRTAIN

KALUSTETALO
Pirkantie 22, puh. 55547

Aina edullisesti värejä ja 
huonekaluja

KEMIALLINEN
resumuvELU

Keskustie 2, 34800 VIRRAT Puh. 934-55889

KÄSINEITÄ
KAUPALLE

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta JA
RAVINTOLA TOISVESI 

Puh. 55102 TEOLLISUUDELLE

HYVÄÄ JOULUA

VIRTAIN
KUMIKORJAAMO KY

Kolu ja Harju
Virrat puh. 55207

Audi LADA ELITE

TUKKULIIKE
T:mi VEIKKO MÄKI

VIRRAT puh. 55629

M
OI

Virtain
Automyynti Oy

PIRKANTIE 7 puh. 934-55593
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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

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta

TUULILASIT

LI\V IIIMIIM<I<IUIM<
1 JUSSI KORHONEN puh. 934-55779
I Virtaintie 31 - 34800 VIRRAT

Saarimäen ]
Autokorjaamo i------- h

VIRRAT Puh. 934 -50098

VIRTAIN PUTKITYÖ 
Kari Viitala
Puh. 55604

HYVÄÄ JOULUA JA KIITOS 
KULUNEESTA VUODESTA

Virtain V/Ä\§LlQu
34800 VIRRAT Puh. 934-55881 *

VIRTAIN PESULA
PUROTIE 1 PUH. 55417

NYT MYÖS KEMIALLISTA PESUA

Virtain Linja-autoaseman 

PARTURI Terttu Rantanen
KAMPAAMO Marjanne Julku

Virrat puh. 55552

JOULU RAUHAA
JA

ONNEA VUODELLE -82

Pala-Kulma Kunnila
EDULLISET LAATUVARAOSAT

HYVÄÄ JOULUA JA
MENESTYKSELLISTÄ UUTTA VUOTTA

VILENIN LEIPOMO
Virrat puh. 55290, 55530
Sampolan teollisuusalue

Myymälä leipomon yhteydessä
Leipomomme valmistaa kaikkia alan tuotteita

VIRTAIN
VARAOSA

Viitamäki & Murtolahti Virrat puh. 55264

VIRTAIN

Virtaintie 35, puh. 55171
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Hyvää Joulua asiakkailleen 
toivottaa

VIRTAIN KEHRÄÄMÖ
ja lankamyymälä 

Puh. 55164

VIRTAIN
MAANRAKENNUS

Virrat puh. 55248

SEKATAVARAKAUPPA

ERKKI JOUTSENJÄRVI
Kurjenkylä puh. 59754 
Aina edullisia tarjouksia

SUORITAMME KAIKKIA 
MAANRAKENNUSALAN TÖITÄ

T:mi
EERO LEHTOVAARA

Liedenpohja puh. 561115

HYVÄÄ JOULUA ASIAKKAILLEEN TOIVOTTAA

KANGASAHON KAUPPA
Kotala puh. 934/59941 

Aina ajankohtaista varastossa

HÄMEEN 
KULJETUS OY
Jäähdyspohja, puh. 56792

VIRTAIN 
BETONI OY
Jäähdyspohja, puh. 55609, 56791

HARJUN SEMENTTIVALIMO
Virrat puh. 55819, kotiin 56419

Hyvää Joulua ia Onnellista Uutta Vuotta 
toivottaa asiakkailleen 

VIRTAIN JÄTEHUOLTO Ky
Kotikuja 8 34800 VIRRAT 

Puh.55888

TOIVOTAMME VIRTOLAISILLE 
HYVÄÄ JOULUA

VILJANMAAN
KONEPAJA

VIRRAT

7 SAMMUTTIMIEN — TARKASTUS
- TÄYTTÖ JA HUOLTO
— MYYNTI

GLORIA SAMMUTTIMET 
SUKELLUSPALVELUJA 

k JA URHEILUSUKELLUSVARUSTEITA
■i

SISÄASIAINMINISTERIÖN HYVÄKSYMÄ HUOLTOLIIKE

SAMMUTINHUOLTO J. SINTONEN
MÄNTYKUJA 7 34800 VIRRAT PUH: 55 368

TOIVOTAMME ASIAKKAILLEMME 
HYVÄÄ JOULUA 

JA
ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

Rakennussuunnittelutoimisto
MÄKINEN

34801 Virrat 
PL 23 puh. 54344
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Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta

VIRTAIN OPTIIKKA
Virrat puh. 55492 Virtaintie 37

VIRTAIN
OSUUSMEIJERI

Virrat puh. 55144

1521 SÄHKÖALANlexnertl

kSSi ASIANTUNTIJA

Yksilöllisiä omakotitaloja 
ja huviloita 

pyörö- ja höylähirrestä

34800 VIRRAT 
Puh. 934-55466^^^2*1111

>7 -CHALET Oy
\ ' r PUUTALOTEHDAS
34930 LIEDENPOHJA 
PUH. 561185 ja 561139 
TELEX 22-473

SOKOKSESTA
PERINTEINEN

VIRTAIN KAUPPAKUNTA
SOKOS

Kiitämme asiakkaitamme 
kuluneesta vuodesta 

ja toivotamme 
HYVÄÄ JOULUA JA 

ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

qUTOPHTO_

VIRTAIN TB-HUOLTO Kiertotie 8 puh. 934-55944 34800 Virrat

O. Koskinen Ky
34800 Virrat p. 55 460
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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

QiP
KOTITEOLLISUUS SUOMI

C!t>
RAUHALLISTA JOULUA

Virtain neuvonta-asema
Keskustie 3 puh. 934-55817

QlP
KOTITEOLLISUUS SUOMI

IKIIIUO OY

AUTO-TRAKTORIKORJAAMO

RRimO niTTnsnLO
KIERTOTIE 1. 34800 VIRRAT PUH. 934-55088

LADA-ELITE HUOLTO JA VARAOSAT

MITSUBISHI — SKODA
-HUOLTOVOLKSWAGEN - AUDI

uää joulua
Kommandiittiyhtiö

Vaatetusliike H. Tamminiemi 
ja K:nit
Virtaintie 54

VIRTAIN VALOKOPIO
E. Karhukorpi 

34800 Virrat puh. 55537

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta

JÄRVEN KUKKA
Rantatie 7, Virrat 

Puh.55390
KUKKAKIOSKI TORILLA

3 :m.L
Suku- ja talotutkimuksia
MATTI J. KANKAANPÄÄ 
Varpustie 5, 34800 Virrat 
Puh. 934-55518

HYVÄÄ JOULUA JA MENESTYKSELLISTÄ 
UUTTA VUOTTA

[©K
virtain

VALOKUVAUSLIIKE

Virtain
RAUTA-KIRJA OY

VARPUSTIE 4, PUH. 55106
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ystävällisesti
KANSALLISOSAKE-PANKKI

RAKENNUSPUUSEPÄNTYÖTÄ

Luonnonpuu
Puh. 55005 Virrat

HYVÄÄ JOULUA JA 
MENESTYKSELLISTÄ UUTTA VUOTTA

WIHURI0Y

AARNIO VBT
PIKATUKKU

PIKATUKKU puh. 55533

HYVÄÄ JOULUA

JYRÄPOJAT OY
Jyrää edelleen

Puh. 55272

Auto Eloranta
Sampolan teollisuusalue 

puh.54145

Raiskinmäen puu Ky
— Höylättyä puutavaraa
VIRRAT SEINÄJÄRVI

Puh. 965-4715
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iEEEteO Toivotamme asiakkaillemme Hyvää Joulua 
ja Onnellista Uutta Vuotta

vai intatori
Puh. 55 553 ja 55 453

Kyllikki Tapanainen 
Keskikurki
Kurjeukylä, puh. 59502

Hyvää Joulua toivottaa

PUUTYÖ VERSTAS
RAINER NIEMI

Liedenpohja puh. 561142

KUKKA JA ASKARTELU
PEUKALOINEN

Virrat puh. 55538

KUKKIA—ASKARTELUA 
— KÄSITÖITÄ

g 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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TURVALLISTA JOULUMATKAA!

'nnÄn,
mazoa

Valoisaa
Lämmintä
Joulua

KOILLIS-SATAKUNNAN SÄHKÖ OY 
RILLIN VOIMA OY 

KÄENKOSKI OY

...myös luotettava 
vaihtoauton

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

ämkhik KK
Sampola VIRRAT S 934-55933

Hyvää Joulua toivottaa

Offset Oy
34800 VIRRAT - Puh. 934-55490

SISÄLLYSLUETTELO:
Kauno Vuorenpää Kaupungin tervehdys..................................................... 2
Ilkka Järvinen Jumalan pelastustyö Kristuksessa............................... 3
Päivi Kaitala Terveisiä Moskovasta................................................... 4
Tarmo Yli-Rajala Joulusonetti.................................................................... 5
Heimo Leinonen Joka kymmenes on vammainen................................... 6
Maria Tamminen "Muisteluiren kerrää purkamassa" ........................... 7
Liisa Saikkonen Ennen — nyt.................................................................. 8
Matti Ala-Sulkava Kanavatyömiehen tapaus ............................................. 9
Leo Kotiranta Herrasen mylläri............................................................ 9

"Oksat pois kuin Nevalan Heikin joulukuusesta" .. 9
Vilho Ala-Nojonen Vaskivedellä — kun vellikelloo oikein veuruutettiin

— niin se moikui.........................................................  10 — 11
Liisa Saikkonen/
Mirjami Koivunen Vuosia sitten................................................................... 12 — 13
Leena Luoma Merkittävä joulu............................................................ 14
Niilo Kellomäki Torpankontrahti 99 vuotta sitten................................ 15
Matti Kankaanpää Talo tietää taustansa ja suku syntynsä......................16 — 17

Virtain kylätoimikuntien toiveita toteutettavaksi ... 18 — 20
Omat runot................................................................... 20 — 21

Hannu Hietanen Virtain valtuustosta...................................................... 22
Eeva Salmi Miinan miehelään meno.............................................. 23
Ritva Hihkiö Lasten mielestä on hauska kirjoittaa joulusta...........24 — 25
Ritva Ylä-Soini 1981 ................................................................................ 26 — 28
Jari Lahtinen Ajatuksia Virtain teollistumisesta.............................. 29
Seija Poukka Harkinta Harjaannus Hyvyys Hyvinvointi................. 30
Antero Raunioniemi Vaskivedelle ................................................................. 31

Nuoret kirjoittavat....................................................... 32 — 35
Tuula Ylisalmi Paikan nimistöä............................................................ 36
Eija Mäkelä Virtain naisen kansallispuku........................................ 37
Tarmo Saarimäki Perinnekylässä tapahtuu............................................. 38 — 39
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