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VIRTAIN JOULU 
25 VUOTIAS

Virtain Joulu aloitti 1958 merkittävän kauden 
kotiseututyössä. Laajennettiin perinnetiedon ja Vir
tain historian tallentamista kaikkien luettavaksi, 
avattiin kanava virtalaisille kirjoittajille, luotiin 
oma joululehti — joululahja. Ensimmäinen nume
ro sisälsi runsaasti Joulua. Esimerkkejä joulun ku
vauksista olivat Hannu Hämeen runo "Jouluna", 
Einari Hahdin "Enkelten virsi", Ella Riikosen ru
no " Joulu haudalla ", Heikki Kiiskin runo " Hiljaa 
hiljaa", Vappu Ylä-Soinin kirjoitus "Joulukseen 
jokainen laittaa", Ilmari Helimäen "Joulu huippu
vuorilla" ja Kaino Uusitalon "Kuuntelin, he ker
toivat". Joulutunnelman avasi Pertti Tammisen 
kansikuva kirkosta.

Virtain Joulu 1982 päättää virtalaisen kotiseutu- 
lehden neljännesvuosisadan ensimmäistä numeroa 
laajempana, vähemmän jouluisena, enemmän his- 
toriapainotteisena, edelleen elinvoimaisena koti- 
seututyöntekijänä. Tuorein numero käsittelee Vir
tain historiaa ja perinnettä, tiedon juuria myöden 
tutkittuna, perimätiedon tallentamana elämisestä 
ja siihen osallistuvista ihmisistä, tarinoina ja valo
kuvin. Lehti sisältää runoja, kertomuksia, ajan ver
tailua valokuvin, nuorten ja lasten kirjoituksia sekä 
kokemuksesta rikkaiden ihmisten kuvauksia — ku
ten ennenkin.

Virtain seuran hallitus nimitti 7.2.1958 A. O. Sa- 
rion, Svante Poukan ja Väinö Koron toimitukseen, 
jonka tehtävänä oli selittää Virtain Joulun "Ai
kaan saaminen ".

Virtain Joulua ovat toimittaneet Virtain seura ja 
Virtain Opettajainyhdistys yhteisen toimituskun
tansa avulla. Lehden syntynumeron loivat Sauli 
Perälä, Kaino Uusitalo ja Paavo Kyläkoski. Toi
mittajat ovat vaihtuneet osaksi vuosittain. Mukana 
on ollut myös pitkään toimitustyöhön osallistunei
ta. Heitä ovat olleet mm. Heikki Heikkilä ja Anja 
Ylä-Soini yhtäjaksoisesti kahdentoista vuoden 
ajan. Tällöin Virtain Joulu osallistui kotiseutuleh- 
tien valtakunnalliseen kilpailuun voittaen sen. Toi
mituskuntaan on kuulunut kaikkiaan yli viisikym
mentä henkilöä kansikuvan tekijät heidän lisäk
seen.

Virtain Joulun kirjoittajia on ollut nelisensataa. 
Lehti on siis voinut välittää lukijoilleen monien aja
tuksia, tietoja ja taitoja. Mutta hyvin monien mie
lenkiintoiset kirjoitukset on jouduttu jättämään 
hyllylle tilanpuutteen, samanlaisten aihepiirien tai

muista syistä. Tämän ovat toimituskunnat koke
neet vaikeudeksi toimitustyössään. Lukijoita on ol
lut vuosittain tuhansia lehden painosmäärän oltua 
viime vuosina 2700 — 3000 kappaletta.

Virtain Joulun ilmoittajat ovat antaneet arvok
kaan tukensa lehden taloudelle. Ilmoitustulot ovat 
viime vuosina edustaneet runsasta kolmannesta 
kokonaistuloista. Alkuvuosien persoonallisista il
moituksista ovat otteita seuraavat: "Kaikenlaiset 
nauhat valmistetaan tehtaissamme", "Oma tiili
tehdas toimittaa punatiiltä eri tarkoituksiin", 
"Miesten ja poikain pukimia myymme aina vähän 
halvemmalla" ja "Virtalaiset ovat harjaantumisen 
kautta tottuneet käyttämään". Lehden puhdas 
tuotto on viime vuosina ollut 4000 — 6000 markan 
paikkeilla, joka on käytetty valtaosaltaan kotiseu
tutyön hyväksi erityisesti Virtain Seuran toiminnan 
kautta.

Virtain Joulun toimitukselliselle linjalle on ollut 
leimaa antavaa lukijoiden omatoimisesti lähettä
mät kirjoitukset ja kuvat. Toisaalta on pyritty täyt
tämään lehden sisältöä pyydetyillä ja toimituskun
nan omilla artikkeleilla mm. ympäristön ja itsenäi
syyden merkkivuosina. Tunnusomaista on aina ol
lut harrastuksen syvästä innosta uhkuva myöntei
nen mieliala. Se on ollut yleisin toimituksellinen 
linja. Virtain Seuran ja Opettajien Ammattiyhdis
tyksen hallitukset antoivat tänä vuonna toimitus
kunnalle evästyksen: "Tehkää Virtain Joulusta 
1982 hyvä perinteinen kotiseutulehti". Tässä se 
nyt sitten on!

Kotiseudun muodostavat virtalaiset, heidän ko
tinsa ja ympäristönsä sekä kaikki heidän yhteinen 
elämänsä iloineen ja murheineen. Kotiseutuhen- 
keen kuuluvat kiinteästi elämänmyönteisyys, usko 
ja luottamus tulevaisuuteen sekä näiden kannusta
mana toimintatarmo. Tämä näkyköön Virtain Jou
lussa. Ehkäpä tulevat Virtain Joulut ovat myös ai
kaisempia ympäristöpainotteisempia ja huumori- 
pitoisempia.

Virtain Joulu kiittää 25-vuotisesta toiminnastaan 
kaikkia toimittajia, kirjoittajia ja kuvien antajia, il
moittajia, järjestöjä ja yksityisiä virtalaisia niin 
täällä kotona kuin muuallakin sekä toivottaa kai
kille lukijoilleen Hyvää Joulua 1982 ja Onnellista 
Uutta Vuotta 1983.

TARMO SAARIMÄKI
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Soulueoanfeliunu
Luukas 2:1—20
Ja tapahtui niinä päivinä, että keisari Augustukselta kävi käsky, 
että kaikki maailma oli verolle pantava.
2. Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Kyreniuksen ollessa 
Syyrian maaherrana.
3. Ja kaikki menivät verolle pantaviksi, kukin omaan kaupunkiinsa.
4. Niin Joosefkin lähti Galileasta Nasaretin kaupungista, ylös 
Juudeaan, Daavidin kaupunkiin, jonka nimi on Beetlehem, hän kun 
oli Daavidin huonetta ja sukua,
5. verolle pantavaksi Marian, kihlattunsa, kanssa, joka oli raskaana.
6. Niin tapahtui heidän siellä ollessaan, että Marian synnyttämisen 
aika tuli.
7. Ja hän synnytti Pojan, esikoisensa, ja kapaloi hänet ja pani 
hänet seimeen, koska heille ei ollut sijaa majatalossa.
8. Ja sillä seudulla oli paimenia kedolla vartioimassa laumaansa.
9. Niin heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus 
loisti heidän ympärillään, ja he peljästyivät suuresti.
10. Mutta enkeli sanoi heille: »Älkää peljätkö; sillä katso,
minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva kaikelle kansalle:
11. teille on tänä päivänä syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus,
Herra, Daavidin kaupungissa.
12. Ja tämä on teille merkkinä: te löydätte lapsen kapaloituna 
ja seimessä makaamassa.»
13. Ja yhtäkkiä oli enkelin kanssa suuri joukko taivaallista 
sotaväkeä, ja he ylistivät Jumalaa ja sanoivat:
14. »Kunnia Jumalalle korkeuksissa, 
ja maassa rauha
ihmisten kesken,
joita kohtaan hänellä on hyvä tahto!»
15. Ja kun enkelit olivat menneet paimenten luota taivaaseen, 
niin nämä puhuivat toisillensa: »Menkäämme nyt Beetlehemiin 
katsomaan sitä, mikä on tapahtunut ja minkä Herra meille ilmoitti».
16. Ja he menivät kiiruhtaen ja löysivät Marian ja Joosefin 
ja lapsen, joka makasi seimessä.
17. Ja kun he tämän olivat nähneet, ilmoittivat he sen sanan, 
joka oli puhuttu heille tästä lapsesta.
18. Ja kaikki, jotka sen kuulivat, ihmettelivät sitä, mitä paimenet 
heille puhuivat.
19. Mutta Maria kätki kaikki nämä sanat ja tutkisteli niitä 
sydämessänsä.
20. Ja paimenet palasivat kiittäen ja ylistäen Jumalaa kaikesta, 
minkä olivat kuulleet ja nähneet, sen mukaan kuin heille oli puhuttu.
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Rehtori
Pekka Paavo
Kyläkoski

Paavo Kyläkoski syntyi Porissa 6.1.1921.
Hän valmistui opettajaksi Rauman yläkansakou- 

lunopettajaseminaarista v. 1945. Aluksi hän toimi 
opettajana Pomarkun Kivijärven koululla ja siirtyi 
lukuvuoden 1947 alusta Virroille, Toisveden koulun 
opettajaksi. Tähän paikanvalintaan vaikutti se, et
tä hän oli sodan aikana tutustunut moniin virtolais- 
miehiin ja halusi päästä tapaamaan heitä sekä tu
tustumaan kauniiksi kehuttuun Virtain pitäjään. 
Niin sitten kävi, että Virrat otti miehen kokonaan. 
Opetustyö jatkui kirkonkylän kansakoulunopettaja
na ja sitten Keskustan koulun johtajana ja rehtori
na aina eläkkeelle siirtymiseen saakka keväällä 
1981.

Paavo Kyläkoski kasvatti monia oppilaspolvia. 
Hän oli vaativa, mutta ymmärtävä ja oikeudenmu
kainen opettaja. Keskustan ala-asteen johtajana ja 
rehtorina hän joutui viemään läpi muutoksen kan
sakoulusta peruskouluksi. Tämä tehtävä rehtorin 
osuutta ajatellen oli raskas, mutta tuli suoritetuksi 
tarmolla ja asiantuntemuksella.

Kunnallisista ansioistaan hänet palkittiin kunnal
lisliiton hopeisella ja kultaisella ansiomerkillä.

Paavo Kyläkoski oli mukana talvi- ja jatkosodis
sa toimien mm. virtolaisjoukkueen johtajana. Kun 
sotien veteraanit myöhemmin yhdistyivät ajamaan 
asioitaan, oli Paavo Kyläkoski itseoikeutettu Vir
tain Sotaveteraanien puheenjohtajaksi. Tätä tehtä
vää hän hoiti kuolemaansa saakka. Tehtävä oli 
luottamustehtävistä varmasti lähinnä hänen sy
däntään.

Monessa muussa Paavo Kyläkoski ehti olla mu
kana. Kunnalliset ja kirkon monet luottamustoimet 
tulivat hänen osakseen. Myös liikunnan parissa tuli 
Paavo Kyläkoskelle pitkä työsarka. Mainittakoon 
vain hänen monivuotinen toimintansa Virtain Ur
heilijain puheenjohtajana.

Virtain Joulun päätoimittajana v. 1963, 1965 ja 
toimituskunnassa 1958 ja 1959 hän on osallistunut 
lehden toimittamiseen.

Paavo Kyläkosken muisto tulee säilymään lukui
sien oppilaspolvien, opettajatoverien, aseveljien ja 
ystävien mielissä. Hänet tunnettiin todellisena 
isänmaan ystävänä.

JOUKO KORKEALA

Rehtori 
Antti Olavi 
Narvia

Rehtori Antti Narvia kuoli työnsä ääreen sun
nuntaina 9.5.1982. Siirryttyään eläkkeelle Virtain 
lukion rehtorin virasta 1979 hän mielellään palasi 
tuttuun kouluympäristöönsä hoitaen useita viran
sijaisuuksia. Niinpä hän nytkin, keväisenä sunnun
taina oli valmistelemassa lukiossa seuraavan vii
kon tunteja, kun voimat äkisti uupuivat.

Antti Narvia syntyi Salossa 15.3.1913 ja tuli yli
oppilaaksi Turun Suomalaisesta Yhteiskoulusta. 
Yliopistossa hän ryhtyi opiskelemaan humanistisia 
aineita ja osallistui tarmokkaasti opiskelijaelä
mään toimien mm. Turun Yliopiston ylioppilaskun
nan puheenjohtajana ja Suomen Ylioppilaskuntien 
Liiton hallituksen jäsenenä.

Talvisota katkaisi opiskelun, mutta fil. kand. tut
kinnon hän kuitenkin suoritti loppuun jatkosodan 
aikana 1942. Sodan jälkeen Antti Narvia työsken
teli Turun maakunta-arkistossa sekä toimi Uuden
kaupungin kansalaisopiston johtajana.

Virroille Antti Narvia tuli vuonna 1950, kun hä
net valittiin yhteiskoulun rehtoriksi. Vuonna 1945 
perustettu 5-luokkainen yhteiskoulu oli tuolloin 
vaikeuksissa, joita uusi rehtori ryhtyi tarmokkasti 
selvittämään. Talous saatiin tasapainoon, opettaja
kunta vakiintui ja varsinaisen koulurakennuksen 
suunnittelu aloitettiin. Uusiin tiloihin siirryttiin 
1957 ja lukioluokkaoikeudet saatiin vuotta myö
hemmin. Niin henkinen kuin aineellinenkin opin
ahjon kehitystyö jatkui edelleen, ja sen keskeisenä 
käynnistäjänä oli Antti Narvian arvovaltainen, 
mutta samalla joviaali hahmo. Hän nautti johto
kuntansa ehdotonta luottamusta, ja oppilaspolvet 
kolmen vuosikymmenen ajalta muistavat hänet 
turvallisena ja johdonmukaisena kasvattajana. Pe
ruskoulu-uudistuksen moniin yltiöpäisiin tavoittei
siin Antti Narvia suhtautui varauksin, mutta oli sil
ti lojaalisti mukana koulusuunnittelutoimikunnan 
työssä. Merkittävä oli hänen panoksensa myös Vir
tain Kansalaisopiston kehittämisessä: hän toimi 
sen johtokunnan puheenjohtajana perustamistoi- 
menpiteistä 1959 alkaen vuoteen 1980 saakka. Yk
sityisen oppikoulun jatkuvat rahahuolet johdatteli- 
vat hänet pankkityöhön, ja hän olikin Virtain 
Säästöpankin pitkäaikainen isännistön ja hallituk
sen jäsen. Rotarytyö oli hänen sydäntään lähellä, 
ja hän oli Virtain Reserviupseerikerhon perustaja
jäsen.

Virtolaiset muistavat kiitollisina Antti Narvian 
täyttä ja kypsää elämäntyötä, joka takaa hänelle 
pysyvän sijan kotiseutumme sivistystyön historias
sa.

PERTTI TAMMINEN
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Kotiseurakunta
kulkee
kanssasi

Kotiseutujulkaisu Virtain Joulu on lukijoittensa 
käsissä nyt 25. kerran. Yhtä monesti sen sivuilta 
lukijoita on kohdannut kotiseurakunnan tervehdys. 
Seurakuntaelämän tapahtumat menneisyydessä ja 
nykypäivässä ovat aina saaneet tilaa tämän lehden 
sisällössä.

Historian kannalta seurakunnan vuosisataista 
toimintaa vasten 25 vuoden taival on varsin lyhyt 
aikaväli. Kuitenkin yhteiskunnan voimakkaan ke
hityksen kulussa tämä neljännesvuosisadan jakso 
on seurakunnan toiminnassa ollut varsin merkittä
vä. Kotiseutujulkaisun ja kotiseurakuntamme yh
teiselon eräistä keskeisimmistä tapahtumista on 
tiivistänyt yhteenvedon kirkkoherra Juhani L e p-

— Virtain seurakunnan keskeisin tavoite näille vuo
sille on ollut luoda edellytykset tehokkaalle seura
kuntatyölle. Käytännössä tämä on merkinnyt mit
tavia rakennushankkeita. Eräs keskeisimmistä oli 
kirkon peruskorjaus vuosina 1967 — 1968. Uudis
tustöitä edelsi pitkä ja huolekas suunnittelutyön 
vaihe. Hankkeet puhuttivat myös seurakuntalaisia, 
eritoten vastuullisia virka- ja luottamushenkilöitä. 
Tämä oli merkki tehtävän vastuullisuudesta. Lop
putulosta on pidetty onnistuneena. Pyhäkkömme 
kauneutta ovat ihastelleet myös monet ulkopuoliset 
kävijät. Kirkon kokonaistoimivuus täydentyi mer
kittävästi uusien urkujen tullessa käyttöön syksyllä

— Seurakuntatilojen tarve koettiin kipeänä puut
teena jo vuosikymmenien mitalta. Suunnittelutyö 
käynnistetyinkin lähes välittömästi kirkon perus
korjaustöiden jälkeen ja taloudellisten mahdolli
suuksien auetessa. Elokuussa 1974 kirkon 200-vuo- 
tisjuhlien yhteydessä uusi ajanmukainen seurakun
takeskus vihittiin käyttöönsä. Seurakuntatyön 
mahdollisuudet laajenivat ratkaisevasti. Seurakun
ta on voinut tilojensa myötä monitahoisesti palvel
la eri järjestöjä, yhdistyksiä ja yhteisöjä. Tämän 
myötä kotiseurakunta on tullut entistä lähemmäksi 
jäseniään.

+ + + + + +
— Uudella hautausmaalla sijaitsevan vuosisadan 
alussa rakennetun siunauskappelin uudistus toteu
tettiin vuonna 1978. Uudistetun kappelin käyttöön
otto merkitsi myös päätepistettä laajoille hautaus
maa-alueen kunnostamistoimille. Hiekkapohjalta 
nurmikko hautausmaaksi rakennettu vainajien le
popaikka on kesäisin vihreä ja kukkiva keidas, jon
ka rauhassa moni omainen kokee puhuttelevan 
kaudeuden poismenneitten läheistensä kumpua 
vaaliessaan. Seurakunta on varannut täältä maa- 
aluetta pitkälti tulevien vuosikymmenien tarpeisiin.

+ + + + + +

— Myös Killinkosken kirkko on läpikäynyt uudis
tuksia viime vuosina. Uuden ulkovärinsä kirkko sai 
50-vuotisjuhlakseen kesällä 1979. Samanaikaisesti 
vihittiin hautausmaan laajennusosa. Vuosi sitten 
uudistettiin kirkon takasali ajanmukaiseksi seura
kuntatilaksi. Samoin uudistuivat mm. keittiötilat ja 
vesikysymys sai ratkaisunsa.

+ + + + + +
— Liedenpohjan kyläkirkko tuli viime vuonna toi
mineeksi 20 vuotta. Rukoushuoneyhdistyksen an
siokas vuosikymmeniä jatkunut työ oman kyläkir- 
kon saamiseksi juontaa alkujuurensa yli sadan vuo
den taa. Vapaaehtoistoiminta kyläkirkon hyväksi 
jatkuu edelleenkin, joskin seurakunta on jo useam
man vuoden vastannut taloudesta. Hautausmaa- 
alueen kunnossapito on eräs kyläläisten talkootyö- 
muoto. Kyläkirkon sisätiloista on saatu toimivat 
seurakuntatyötilat. Ilolla on mainittava erikoisesti 
vireä päiväkerhotoiminta, joka osaltaan kertoo tä
män kyläkunnan elinvoiman jatkuvuudesta.

+ + + + + +
— Seurakunnan rakentamisohjelmaan 70-luvulla 
on liittynyt kesätyökeskus Marttisen rakennusten 
peruskorjaukset. Marttinen on kesäkuukauden vilk
kaassa leiri- ja kurssikäytössä. Myös seurakunnan 
kutsuillat eri järjestöille, liikelaitoksille ja yhtymille 
ovat vakiintyneet kesäohjelmaan. Kesäkäytön viih
tyisyyttä tullaan kohentamaan tulevana kesänä, 
jolloin pihatöiden ja ympäristön kunnostus on 
ajankohtaisena.

+ + + + + +
— Virtain seurakunnan n. 9 500 jäsenestä jo puolet 
asuvat keskustassa. Tämä väestön muuttoliike nä
kyy myös seurakuntatyön suunnittelussa. Tilaisuuk
sien tarjonnassa taajama pakostakin painottuu. 
Seurakunta etsii kuitenkin jatkuvasti yhteyttä jo
kaiseen jäseneensä. Vanhin ja perinteisin viestittä
minen tapahtuu viikottain paikallislehden palstoil
la.

Voisi sanoa kotiseurakunnan kulkevan kanssasi 
kehdosta hautaan. Ensimmäinen viesti kotiin uu
delle perheenjäsenelle saapuu kohta hänen synty
mänsä jälkeen. Onnittelujen myötä seuraavat pie
net käytännön neuvot kastejuhlaa varten. Yksivuo
tiasta seurakunta onnittelee ja rohkaisee vanhem
pia jatkoon tämän ehkä kaikkein huolekkaimman 
vuoden päätteeksi. Nelivuotisonnittelujen myötä 
kerrotaan päiväkerhosta, pyhäkoulusta ja perhe- 
kirkosta. Seuraavat onnittelut tulevatkin sitten jo 
varttuneimmissa merkeissä. Seurakuntaan muutta
jalle lähetetään tervetulotoivotuksen myötä "tieto
paketti" seurakunnan palveluista ja toiminnoista. 
Jokainen lähtevä kirje kattaa leiman "Herra siu
natkoon ja varjelkoon Sinua". Se on kotiseurakun
nan hyvä sanoma ihan arkipäivänkin keskelle.

+ + + + + +
— Sanan julistaminen on seurakunnan jatkuvaa 
kylvötyötä. Sadonkorjuu on suuremmissa käsissä. 
Saimme viime kesän SLEY:n valtakunnallisten ke
säjuhlien valmistelujen ja itse juhlan aikana kokea 
ainutkertaisen vahvana virtolaisen seurakuntavas- 
tuun. Säilyköön tämä luottamus keskuudessamme 
seurakuntatyömme kaikissa vaiheissa.

ELLA RIIKONEN
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HENGELLISEN TYÖN KESKUKSIA

Virtain evankelisluterilaisen seurakunnan lisäksi 
tehdään Virroilla hengellistä työtä mm. Virtain 
helluntaiseurakunnan, Jehovan todistajien ja Vir
tain vapaaseurakunnan toimesta.

Hengellisiä kokouksia pidetään yksityiskodeissa, 
teltoissa ja muissa julkisissa tiloissa.

Mainituilla järjestöillä on Virtain keskustassa nyt 
myös uudet omat seurakuntatalot.

Helluntaiseurakunnan rukous
huone Meijeritien varressa on 
ostettu ja kunnostettu 1976.

HELLHNiilSEllHaKIIN:*

Virtain vapaaseurakunnan Va
paakirkko rakennettiin Vir- 
taintien varteen vanhan kan
sakoulun, nykyisen opiston 
viereen 1980.
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VAL TUUS TOKUUL UMISIA

kulunut kuukautta monta 
Menneitä tässä muistelen 
paperille pannakseni

Marraskuussa vuosi sitten 
tuli karvas totuus eteen 
Äyrinhintaa nostettiin 
rahat hukkuu jäteveteen

Tiukka tuli budjetista 
purnattihin aikalailla 
Ainahan on lautakunnat 
Virroillakin rahaa vailla 
(sama lienee tilanne muuallakin)

Virkojakin lisää tuli 
takerruttiin terveyspuoleen 
Valtuutetut totesivat 
syytä täss ois isoon huoleen 
(lääni muutti ehdotukset)

Nousemassa ompi joutuun
uusi upea virastotalo
Vasta jälkeen äänestysten
syttynyt on vihreä valo
(väliin meinattiin kompastua tyhjiin ääniin)

täällä tästälähin saamme 
Sovinnossa suurimmassa 
päivähoitopaikat jaamme 
(kaikille niitä riittää)

Romaanille, valkoiselle 
asuntoja löytyy täällä 
Slalomrinne lasketteluun 
oman Pukkivuoren päällä

Katumaksuin kannannassa 
saatiin parannusta vähän 
Killinkoski ainakin on 
tyytyväinen tähän
(uusia maksuja ei toistaiseksi killiläisille tule)

Paljon hyvää — runsaasti uutta 
painetta syntyy äyrinhintaan 
Päättäjän paidassa paha on olla 
Hikipä siinä noussee pintaan 
Mutta:
Palvelun tasoa sietää tutkia 
ennenkuin aletaan päättäjiä hutkia 
(onneksi joulurauhaan ei ole pitkää aikaa)

Virtolaisia sanansutkauksia 
Virtain Sanomista 60 vuoden takaa

Juttu
Mies: Tules akka piteleen tuota hevosen jalkaa, et
tä saan siihen lyörä kengän!
Akka (surullisesti): Mutta jos se potkasee?
Mies (äreästi): "No rääkäsemällähän siitä pääset"

Hyvä on jouluna oleilla, tapanina taivutella.

Jouluna on päivä kukon askelta pitempi, tapanina 
sen jo hullukin huomaa.

Kahellaista evästäpäs se akka on pannutkin, lei
pää ja pettua, sano Niini-Patu konttia tarkastaes
saan.

Kestipä se rynkyttää, sano Särki-vaari, kun sil- 
mäkkeestä pääsi.

Kulukoon mitä kulukoon, mutta kyllä tyttö mun 
on, sano Nevalainen.

Menköön vaan menihän Järvenpäältäkin turkit.
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Kirjoittaja on virtolainen Tuula Fiegenbaum (os. Salmela) Uimista 
Länsi-Saksasta. Hän on koulutukseltaan diplomi-psykologi ja työs
kentelee Munchenin teknillisen yliopiston urheilupsykologian lai
toksella.

Jouluterveiset 
Tonavan rannalta

Tänä vuonna saapui ensimmäinen jouluviesti jo 
syyskuussa. Tuhdeimmat kauppiaat myivät joulu- 
vehnästä. Vaikka olenkin Saksassa viettämieni 
kymmenen vuoden aikana tottunut liikemaailman 
kovaan markkinointitaktiikkaan, tuntui ajatus jou- 
lupullan syönnistä helteisenä syyskuun päivänä ko
vin oudolta.

Lukuunottamatta tällaisia kauppojen varaslähtö
jä, alkaa varsinainen joulunaika täällä, niin kuin 
Suomessakin, ensimmäisenä adventtina. Silloin 
sytytetään yksi kynttilä neljän kynttilän havuseppe
leestä palamaan, juodaan glögejä ja napostellaan 
kanelipiparkakkuja.

Joulukuun kuunentena vietetään Nikolauksen 
päivää. Nikolaus on pyhimys, joka ulkomuodol
taan muistuttaa omaa joulupukkiamme, mutta hä
nellä ei ole apulaisinaan tonttuparvea, vaan renki 
Ruprecht. Rengillä on mustat vaatteet ja musta 
säkki selässä, jonne joutuvat tuhmat lapset. Kiltit 
lapset saavat Nikolaukselta makeisia. Lapsilla on 
myös tapana panna saappaansa edellisiltana ulko- 
oven eteen toivoen, että Nikolaus kävisi ne yöllä 
täyttämässä lahjoilla.

Nikolaus-päivän aikoihin viettävät täkäläiset 
Suomi-Saksa seuran jäsenet, koostuen lähinnä 
suomalais-saksalaisista aviopareista, omaa pikku
jouluansa. Perinteelliset suomalaiset jouluherkut ja 
suomeksi lauletut joululaulut tuovat kotimaan jou
lun hetkeksi luoksemme.

Pikkujoulusta selvittyä onkin jo korkein aika lei
poa joulupiparit. Yhden lajin tekemiseen kuluu mi
nulta aina koko päivä, koska reseptini ovat peräi
sin äidin kuuden hengen taloudesta ja taikina ei 
tahdo millään loppua. Myös jouluruokien valmista
misessa on omat probleemansa. Jauhettu maksa 
ei ole lihakaupassa jokapäiväinen toivomus ja tori
kauppiaiden lanttuna tarjoama juurekas on ihan 
selvästi nauris. Porkkana- ja perunalaatikkoon tar
vitsemani aineet ovat onneksi niin kansainvälisiä, 
että niiden hankinta ei tuota vaikeuksia.

Jouluaaton aamuna kannetaan kuusipuu sisään. 
Saksalaisissa perheissä on tapana koristella kuusi 
lapsilta salassa. Joulukuusen viereen asetetaan 
lahjat ja puusta veistetty Jeesus-lapsen seimen. 
Myös Itämaan Tietäjät seisovat jo lahjoineen sei
men ympärillä. Kun kaikki on valmista, kilisyte
tään pientä kelloa merkiksi siitä, että lapset saavat 
tulla sisään. Lapsille sanotaan, että Jeesus-lapsi on 
tuonut lahjat mukanaan. Lahjojen lisäksi saa jo
kainen perheenjäsen lautasen, jolla on hedelmiä, 
pähkinöitä ja makeisia. Varsinainen joulun juhla-

ateria, paistettu kalkkuna tai hanhi, tarjoillaan 
vasta joulupäivänä.

Joulun ja uuden vuoden väliset päivät ovat me
luista aikaa. Lapset käyvät ostamassa lahjarahoil
laan ilotulitusvälineitä ja heittelevät niitä kaduilla 
ympäriinsä. Mitä enemmän aikuiset säikähtävät 
hyppiviä ja säkenöiviä paukkupommeja, sitä haus
kempaa on lapsilla. Iltaisin harjoittelevat sitten 
vanhemmat rakettien ampumista ja näin voi jokai
nen hyvissä ajoin virittäytyä uuden vuoden vas
taanottoon.

Uuden vuoden aatto vietetään koko maassa juh
lien. Nuoriso kerääntyy discoihin, vanhempi väki 
kotikutsuihin. Ne onnelliset, jotka ovat saaneet va
rattua teatterilipun, vastaanottavat uuden vuoden 
tyylikkäästi julkisuuden valokeilassa. Keskiyöllä 
valaisevat tuhannet ilotulitusraketit taivaankan
nen, kirkonkellot kumisevat, samppanjapullojen 
korkit poksahtavat auki ja hyvän uuden vuoden 
toivotukset kaikuvat joka puolelta. Juhlinta jatkuu 
pitkälle aamuyöhön.

Viimeisen jouluviestin tuovat Tiernapojat, jotka 
laulaen kulkevat talosta taloon keräten rahaa hy
väntekeväisyyteen. Käytän tilaisuutta hyväkseni ja 
syötän pojille kasan ruskeita piparkakkuja run
saasta varastostani.

Toisenlainen Joulu
Olimme viisikymmenluvulla koko perhe tuolla 

Etelän Ristin alla Australiassa seitsemän joulua. 
Nyt kerron niistä sen mitä näin monen vuoden jäl
keen mieleen tulee.

Muistanette, että Mainos-Televisio esitti tänä 
vuonna televisiosarjan nimeltä A Town like Alice 
eli "Viisi mustaa kanaa." Se herätti ainakin mi
nun työpaikassani kysymyksiä niin erilaisista ta
voista ja asioista, että sain muistella ja vastailla 
moniin kysymyksiin.

Erilainen on Australian joulukin jo heti siinä, et
tä se sijoittuu kuumimpaan kesään sillä pallonpuo
liskolla. Lämpötila on joulukuussa tuollaista + 40 
— +50 astetta Celsiusta. On täysin mahdotonta
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viettää joulua pohjoismaiseen tapaan kuumuudes
ta johtuen. Uima-allas oli meidänkin perheelle se 
paikka, jossa mahdollisimman monet tunnit vie
timme juuri jouluna.

Kuitenkin tuo itse juhla yritettiin viedä lävitse 
kotimaan tapaan. Kasvatimme tytärtämme kaikin 
tavoin siihen, mitä hänellä oli odotettavissa sitten, 
kun jälleen olisimme koti-Suomessa.

Meillä oli mukanamme mieheni isän tekemä ur- 
kuharmooni, sellainen matkalaukun näköinen, 
mutta nopeasti koottava soittokuntoon. Se kulki 
mukanamme paikkakunnalta toiseen, oli mukana 
Jumalanpalveluksissa, mutta myöskin kotisoitti- 
mena.

Joka joulu soi meillä "Enkeli taivaan lausui 
näin" kotisoitoin ja kotilauluin. Se oli meille tradi
tio. Kun siinä etelän lämpimässä illassa lauloimme 
tuttuja joululauluja, emme suinkaan olleet Austra
liassa, vaan kotona Suomessa entisiä juhlia muis
tellen. Joulutunnelmaan oli vaikea päästä mukaan, 
kun ei ollut lunta eikä pakkasta. Jotta tyttäremme 
olisi ymmärtänyt suomalaisen joulun parhaimmil
laan, kerroin hänelle omia muistojani reellä joulu
kirkkoon menosta jne.

Itselleni tuo lapsena koettu joulu on muistoissa 
se ainoa oikea Joulu.

Joulukuusemme kaikkina noina vuosina oli pieni 
muovikuusi, johon ripustimme muutaman koriste- 
pallon. Kynttilöitä emme juuri polttaneet, sillä ne 
olisivat sulaneet jo huoneen lämmöstä. Kuusi 
muistutti meitä siitä oikeasta kuusesta, joka meillä 
jokaisella voi olla täällä kotimaassa.

Tuon muovikuusemme käärimme aina varovasti 
silkkipaperiin seuraavaa vuotta varten. Traditio tä
mäkin.

Australialaiset itse viettävät joulun englantilaisit
tain kalkkunoineen, kakkuineen sun muineen ja 
hyvinkin iloisesti.

On kuitenkin yksi erittäin kaunis australialainen 
tapa, joka sopii sikäläiseen lämpimään säähän. Se 
on kokoontuminen laulamaan joululauluja kyntti
löiden valossa. (Carols by Candlelight). Siellä is
tuimme mekin koko perhe monena vuonna kynttilä 
kädessä jonkun jugoslaavin tai ehkäpä heimovel- 
jemme eestiläisen vieressä ja lauloimme sydämem
me kyllyydestä joululauluja tähtien tuikkeessa läm
pimässä ja tummassa etelän illassa. Uskon, että 
meillä kaikilla oli sydän ääriään myöten täynnä 
joulun tunnelmaa, mutta myöskin koti-ikävää.

Nyt olemme taas onnellisia joulun viettäjiä tääl
lä suloisessa Suomenmaassa, olemme olleet jo 
kauan. Opimme setsemänä jouluna sen, että suo
malainen on suomalainen oli hän sitten missä ta
hansa. Joulu on Jeesuksen syntymäjuhla ja ihanin
ta on viettää se täällä koti-Suomessa, vaikka em
me enää voikaan mennä hevosella kirkkoon, eivät
kä kynttilät ole kynttilöitä, vaan sähkölamppuja.

Näitä Australian jouluja kuvaavat myös Sylvian 
joululaulun sanat

Sä tähdistä kirkkain, nyt loisteesi luo, 
sinne Suomehen kaukaisehen!
Ja sitten kun sammuu sun tuikkeesi tuo, 
sa siunaa se maa muistojen.
Sen vertaista toista en mistään ma saa, 
on armain ja kallein mull ain Suomenmaa!
Ja kiitosta sen laulu soi Sylvian 
ja soi aina lauluista sointuisimman.

MAIJA LEHTINEN o.s. Tulijoki

------- * * * -------

Joulumuistoja
ihanalta lapsuusajalta
Jouluaatto kiireinen aamusta iltaan,
koko perhe yhteisvoimin touhusi.

Isä aamusella metsään kiirehti,
kaunis joulukuusi kotiin kannettiin.

Lapsilla vilpitön ilo kuusestakin,
saimme sen koristella.

Äidin valamat talikynttilät
huolella asettelimme.
Joku joulukaramelli, siis muutama vaan oksilla, 
tyytyväisiä silti — ennen kaikkea.

Joulukuusi kotini permannolla
valoa loi mieliimme.

Sanat valtavat tekstattuna
oksalla valkoiseen paperiin.

Kirjoittajan tytär 
Mia ja Koala-karhu

"Kunnia Jumalalle korkeudessa, 
maassa rauha, ihmisillä hyvä tahto! "

Taivaan isä enkeleille sanoman antoi 
ja ne sen paimenten luo kantoi.

Kirkkauden keskeltä ääni tuo kuului, 
paimenet peläten — vapisten.
Minä ilmoitan suuren ilon 
joka tuleva on kaikilleni

Tämä on helmi elämän tiellä, 
usko ihminen se tänäänkin vielä.

Emilia Kantoniemi
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LAPSET KIRJOITTA VA T
Näin Korvatunturin asukkaat
saivat punaiset vaatteet

Oli tulossa joulu. Tonttujen perheessä oli vilsket
tä. Pajatonttu teki hikipäässä lahjoja. Siru, perheen 
nuorin, tarvitsi uuden puvun joulujuhliinsa. Sipinä, 
perheen äiti, rupesi valmistamaan mekkoa.

Kun mekko oli jo värjäystä vailla, kysyi Sipinä Si
rulta minkä värinen mekon pitäisi olla. Siru tuumi 
hetken ja sanoi sitten, että mekko voisi olla vaikka 
punainen.

Niinpä äiti hankki punaista väriä ja laittoi mekon 
pataan kiehumaan.

Vilkas, perheen hulivili, luuli että Tonttulassa pes
tiin pyykkiä. Hän toi kaikki tonttujen puvut ja kai
ken kukkuraksi joulupukin puvun pataan.

Sipinä rupesi ottamaan mekkoa pois padasta. En
siksi hänen kauhukseen padasta nousi tonttulakki ki
lisevä kulkunen perässään. Samoin Sipinä nosti kaik
ki lakit, takit, housut ja joulupukin vaatteet punai
siksi värjäytyneinä padasta. Löytyihän sieltä myös 
Sirun mekko kauniin punaisena.

Tästä tapahtumasta lähtien ovat kaikkien Korva
tunturin asukkaiden vaatteet olleet punaisia.

Pia Satamo

Aattoilta

Askeleita kuuluu rappusilta, 
nyt on aattoilta.
Saapuuko joulupukki, 
vanha kunnon ukki.
Pukkia lapset odottavat.
Kun hän sisään astuu, 
äänensä lapset lauluun korottavat.
Siitä pukin silmä kostuu.
Nyt lahjat jaataan, 
näin jännitys taataan.
Nyt Korvatunturille lähtee joulupukki. 
Jouluaatto päättyy näin, 
kevät on edessä päin.

Päivi Lahdenmäki

Jouluna

Vilinää ja vilskettä on jouluaattona
jännitystä riittää koko jouluksi.
Liisa ostaa lahjaa pikku Pekalle,
lahjaksi hän antaa leikkisikarin.
Pekallakin lahja on pikku Liisalle,
pienen, pienen suukon antaa hän yöllä kuiskaten.

Mervi Olkoniemi

Jouluna

Lunta tulla tupruttaa,
pian joulupukin nähdä saa.
Hän säkillisen lahjoja mukanaan tuo
ja joulutunnelman meille suo.
Kun takkatuli lämmittää
on hauska pukin kanssa piiriä pyörittää.
Kun myöhään leikit lopetetaan 
on lahjojen jako paikallaan.

Mikko Mäkinen

Joulu

Jouluaatto — tonttusaatto
johtaa pukin rekehen.
Musta yö, tähtein vyö,
johtaa reen kulkua
öisellä taivaalla. —
Pukki kiitää valjakolla.

Miikka Karimo
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Tähti löytyi kuusen latvaan Herra Ukkonen

Oli jouluaatto. Olin veljeni kanssa saanut tehtä
väkseni hankkia joulukuuseen tähden.

Olimme astuneet ulos ja olimme matkalla kaup
paan tähteä ostamaan, kun kuulimme omituista su
hinaa. Tarkastimme jokaisen sopen, mutta mitään ei 
näkynyt, suhina vain voimistui.

Sitten huomasimme pienen avaruusaluksen. Näy
tin avaruusaluksen pienikokoisille miehistön jäsenille 
hyvän laskeutumispaikan ja pyysin, että pääsisin vel
jeni kanssa alukseen pienelle ajelulle. Meidät muu
tettiin pieniksi ja menimme alukseen. Lähdimme 
matkaan. Sain ajaa alusta vähän matkaa.

Avaruusmiesten piti kuitenkin lähteä takaisin ava
ruuteen. He antoivat meille muistoksi hienon tähden 
avaruudesta. Sitten he lähtivät.

Me menimme sisälle. Kun huomasin kuusta koris
teltavan, minulla välähti. Laitetaan tuo hieno tähti 
kuuseen. Siitä lähtien se on aina ollut kuusessamme.

Kyösti Hedman

Oli kerran ukkosherra,
asui pilven reunalla,
huusi salamoilleen:
"Ei saa peuhata
minun pilvipatjallani.
Nyt saatte uskoa joka ipana. "
Silloin pienin salama huusi 
pilkkalaulua.
Ukkosherra suuttui, punaiseksi muuttui.

Mia Vieru

Painajaisuni

Meillä oli kotona juhlat. Kaikilla oli koira muka
naan. Eräällä naisella oli vesikauhuinen koira. Se oli 
aivan musta ja se yritti purra kaikkia. Minä yritin 
mennä sänkyyni pakoon, mutta sinne oli syttynyt tu
lipalo. Sitten se nainen päästi koiran irti ja siihen mi
nä heräsin.

Sanna Keränen

Ilo on onnea.
Ilo on auttaa.
Ilo on leikkiä.
Ilo on osata läksyt.

Ilo on auttaa äitiä.
Ilo on syntymäpäivä.

Ilo on päästä leikkimään.
Ilo on välitunti.
Ilo on kerätä äidille kukkia.

Ilo on tehdä läksyjä.
Ilo on saada viitata.
Ilo on saada kavereita.

Ilo on uudet ystävät.
Ilo on käydä kylässä.
Ilo on kun tulee talvi.
Ilo on kun tulee kesä.
Ilo on yllättää toisia.
Ilo on antaa lahjoja.

Liedenpohja 2 Ik

Hyvästi muuttolinnut

Kun syksy tulee
linnut matkaa kohti etelää, 
nyt niitä viimeisen kerran 
hyvästellä saa.
Läpi tuulen tuiverruksen 
ääni viimeisen lintukuoron soi.
Nyt matkaamme pois Suomesta 
kiidämme kohti etelän rantoja.

Liisa-Maaria Oksanen
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ennen - nyt
Virtain kirkonkylä ennen toista maailmansotaa Virtain kaupungin keskustaa vuonna 1982

is».

Kukkonen, Osuuskauppa ja ... 
(Kuvan omistaa rva Elli Huttunen)

EKOS, kaupungintalo ja ... 
(Valokuvannut Erkki Pirttiniemi)

Kankaanpään talouskeskus
(Kuvan omistaa rva Aune Kankaanpää)

Lompsalinnasta Rautahalliin 
(Valokuvannut Erkki Pirttiniemi)

Kun vanha sairaala oli uusi 
(Kuvan omistaa rva Elli Huttunen)

Eläinlääkintää ja terveydenhoitoa 
(Valokuvannut Erkki Pirttiniemi)
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ennen - nyt

A

(Valokuvan omistaa rva Elli Huttunen) (Valokuvannut Erkki Pirttiniemi)

Aitojen ja puiden piirittämä apteekki 
(Valokuvan omistaa rva Elli Huttunen)

Kaupungin kirjasto asfalttitien varressa 
(Valokuvannut Erkki Pirttiniemi)

Talvisodan sankarihauta välirauhan aikaan 
(Valokuvan omistaa rva Emilia Kantoniemi)

Sankarivainajiemme kalmisto vuonna 1982 
(Valokuvannut Erkki Pirttiniemi)
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SUOMEN SODAN 1808 - 1809 
TAPAHTUMAT VIRTAIN SEUDULLA
Herrasen varikko ja Rothin sissit

Ruotsin kuningaskunta käytti aikoinaan häikäi
lemättömästi hyväkseen rajamaansa Suomen alu
etta monissa sodissaan Venäjää vastaan. Kun jon
kin paikkakunnan sotilaallinen merkitys yleensä 
riippui sen tiestöstä, ei Virtain seutu ihmeemmin 
ollut sotapäälliköitten silmätikkuna. Isonvihan ai
kana suomalainen de la Barren johtama ratsuväki 
peräytyi " Orihveden - Ruoveden - Uudenkarlebyn " 
tietä vuonna 1713 Pälkäneen taistelun jälkeen Na- 
puelle, jonne silloinen ylipäällikkö Kaarle Armfelt 
keräsi hajalle menneitä joukkojaan. Tämä kulku
väylä lienee silloin vielä ollut yksinäinen ratsastie, 
jota myöten venäläiset seurailivat perääntyvää 
suomalaisosastoa. Vuonna 1750 tie kuitenkin luet
tiin jo Satakunnan suurten maanteitten joukkoon 
ja vuosikymmenen lopulla se myös mitattiin ja 
paalutettiin.

Suomen Sodan 1808-09 aikana tie oli jo soti
laallisesti merkittävä vallankin kun sen liepeillä 
kulki käyttökelpoinen vesireitti Tampereen kau
pungista Virtain kappeliin. Helmikuussa 1808 al
kanut venäläisten hyökkäys eteni sellaista vauhtia, 
että se muistutti enemmän miehitystä kuin varsi
naista taistelutoimintaa. Kahdessa kuukaudessa 
oli Suomen armeija tungettu pohjoiselle Pohjan
maalle Siikajoelle asti. Syynä oli ylipäällikön, ken
raali Klingsporin pelko saarroksiin joutumisesta, 
josta kuningas oli erityisesti varoittanut, Siikajoel
la 18.4. syntyneen taistelun kestäessä Klingspor jo 
hyvissä ajoin lähti ajamaan kohti Oulua ja jätti 
johtamisen esikuntapäällikölleen K. J. Adlercreutzil- 
le. Tämä käänsikin joukkonsa hyökkäykseen, löi 
venäläiset ja niin vaihtuivat osat. Marsalkaksi 
ylennetty Klingspor kuitenkin viivytteli ja monien 
voittojen jälkeen operatiivinen yliote jäi saavutta
matta. Näin tapahtui myös 14.7. Lapualla saavu
tetun voiton jälkeen; takaa-ajoon ei ryhdytty. Sen 
sijaan saivat esikunnan upseerit Klingsporin suos
tuteltua siihen, että vihollisen selustaan lähetetään 
sissiosasto häiritsemään yhteyksiä. Ev. luutn. Ju
hana Eek Porin Rykmentistä sai tehtäväkseen 
osaston muodostamisen. Eekillä oli Teiskossa vir
katalo ja entisenä Ruoveden komppanian päällik
könä hän tunsi hyvin niin miehet kuin paikalliset 
olosuhteetkin. Osaston johtajaksi Eek määräsi 
vääpeli Jaakko Rothin ja tämän apulaiseksi ker
santti Kaarlo Spoofin. Miehistöön valittiin 2 korp
raalia ja 39 miestä lähinnä Ruoveden komppanias
ta, johon virtolaisetkin kuuluivat.

Tehtäväkseen Roth sai tuhota Herraskoskella 
olevat vihollisen varastot ja häiritä kaikin voimin 
vihollisen huoltoliikennettä Virtain ja Ruoveden 
alueella. Nopean etenemisen vuoksi venäläisten 
huolto oli suurissa vaikeuksissa. Pitkiksi venyneit- 
ten yhteyksien vuoksi oli perustettava huoltovari
kolta ja asetettava niihin riittävä miehitys. Kevään 
etenemisvaiheen aikana sellaiset perustettiin mm.

Hämeenlinnaan ja Tampereelle ja seuraavaksi Vir
tain Herraskoskelle. Rothin sissit saapuivat Her- 
raskylän liepeille 18.7. Tiedustelu osoitti, että va
rikolla oli 200 — 300 miehen vahvuinen vartio- 
osasto, jonka Roth päätti kiertää ja jättää toistai
seksi rauhaan. Sen sijaan hän jo seuraavana päi
vänä valtasi Visuvedellä 9 kirkkovenettä käsittä
neen jauhokuormaston ja poltti sillan. Seuraavana 
päivänä vallattiin Kautun vuolteella 73 ajoneuvon 
kolonna ja tuhottiin silta. Vajaan viikon kuluessa 
sai Roth sisseineen Pohjanmaalle johtavan pää- 
huoltoreitin niin sekaisin, että kenraali Rajevski 
piti 23.7. päämajassaan Alavudella neuvottelun, 
johon osallistui 3 kenraalia ja 5 everstiä joukossa 
Vänrikki Stoolin tarinoista tuttu ja suomalaisten
kin arvostama vastustaja kasakkapäällikkö Kul- 
nev. Tilanne oli huolestuttava. Niin ampuma- kuin 
elintarvikkeistakin alkoi olla puute ja kuriirit hä
visivät korpitaipaleilla jäljettömiin. Virtain varikon 
päällikkö sai käskyn polttaa Herraskosken suuret 
varastot ja vetää osastonsa päävoimien yhteyteen 
Alavudelle. Kuin pisteeksi asialle sissit kävivät sa
mana päivänä Tampereen kimppuun. Roth härnä
si venäläistä varuskuntaa, johon kuului Petrovskin 
Rykmentin kaksi komppaniaa, Näsijärven puolelta 
samaan aikaan, kun Spoof maan puolelta hyökä
ten yritti tuikata vihollisen varastot tuleen. Hanke 
ei onnistunut, mutta Tampereen komendantti, ma
juri Judenjev säikähti perin juurin ja pyysi Juma
lan nimeen apuvoimia Hämeenlinnasta. Selvitet- 
tyään torjuneensa urhoollisesti vihollisen hyök
käyksen hän ilmoitti, että meren puolelta ahdisti 
amiraali Spuff ja maan puolelta kenraali Rutt!

Arvo Ylä-Herrasen opastuksella löytyi vanhan Vaasan tien linja 
Marttisen mäeltä Herraskosken rantaan. Vuonna 1867 palanut 
puusilta johti Arvon takana näkyvän kalliopaaden yläpuolelta 
Ylä-Herrasen talon pihaan. Kuva: Pertti Tamminen
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Seuraavan päivän iltana lähti kenraali Rajevski 
päävoimineen Alavudelta kohti Keuruuta tarkoi
tuksenaan vetää joukkonsa aina Hämeenlinnaan 
saakka. "Vääpeli ja kersantti saivat parissa vii
kossa aikaan enemmän kuin yksi sotamarsalkka 
kuukaudessa ". toteaa ev. luutn. Sampo Ahto arvi
oidessaan sissien toimintaa. Samalla hän viittaa 
suomalaisen historiantutkimuksen perustajiin kuu
luvaan prof. J. Danielson-Kalmariin, joka oli sitä 
mieltä, että jos Rothin ja Spoofin rohkea ja suu
renmoinen retki olisi tapahtunut jossain Keski-Eu- 
roopassa, se olisi saanut loistavan sijan maan
osamme kansojen historiassa. Marsalkka Klingspor 
ei kuitenkaan käyttänyt saatua menestystä hyväk
seen eikä liioin luvannut Rothille tämän pyytämiä 
lisävoimia. Ruoveden ja Virtain talonpoikia oli kui
tenkin liittynyt sisseihin, jotka 30.7. löivät Kautun 
vuolteella 300-miehisen venäläisosaston hyökkäyk
sen ja viivyttivät useita päiviä Kautun ja Visuveden 
välillä eversti Sabanjevin komentamaa osastoa, jo
hon kuului 2000 miestä. Saatuaan käskyn palata 
rykmenttiinsä lähti Roth 10.8. Virroilta Kauhajoel
le. Koko retken aikana oli sissiosasto menettänyt 
vain yhden miehen.

Kesäkuun 25 päivänä 1933 paljastettiin Kautun 
kanavalla muistopatsas, jonka laatoissa kerrotaan 
retken viime vaiheista. Sissien muistolle on pysty
tetty toinenkin muistomerkki, joka paljastettiin 
20.7.1958 Unnekivensalmen Kirvessaaressa Suo
men Sodan 150-vuotisjuhlissa. Sen pystytti Teisko- 
seura ja sen tekstissä kerrotaan salmessa tapah
tuneesta onnistuneesta viljajaalan valtauksesta.

Unohdettu taistelu

Kun säännöllistä sodankäyntiä sotkenut häiriö
tekijä oli poistunut päiväjärjestyksestä, palasivat 
venäläiset jälleen Alavudelle, jonne myös eversti 
Palmfeltin komentama 1 Prikaati oli edennyt La
pualta. Yhteenotto oli tuskin alkanutkaan, kun 
Palmfelt komensi prikaatinsa perääntymään. Ala
vus päätettiin kuitenkin vallata ja yhdistynein voi
min venäläiset lyötiin Adlercreutzin johdolla 17.8. 
Vastoin aikaisempaa käytäntöä vihollisen takaa- 
ajoon ryhdyttiin välittömästi. Koska suomalaiset 
olivat taistelun aikana katkaisseet Töysän kautta 
Jyväskylään menevän tien, joutuivat venäläiset pe
rääntymään Virtain suuntaan. Illan mittaan jatku
nut takaa-ajo keskeytettiin Sapsalammilla, koska 
yön pimeys ja vihollisen tuhoama Olkkosen silta 
vaikeuttivat etenemistä. Seuraavana päivänä ryh
dyttiin siltaa korjaamaan ja odoteltiin huollon saa
pumista. Kun Palmfeltia hoputettiin heti jatka
maan takaa-ajoa, selitti eversti olevansa sairas ja 
sitäpaitsi haluavansa myös tykit mukaan. Elokuun 
20 päivänä eteni vahvistettu I Prikaati Tulijoelle, 
jossa Palmfeltilla oli komennossaan pääarmeijan 
pääosa 3.512 miestä ja 8 tykkiä. Vähäisen kaha
koinnin jälkeen suomalaiset saapuivat seuraavana 
päivänä Herraskoskelle, jonne venäläisten päällik
kö, eversti Eriksson oli asettunut puolustukseen. 
Hänellä oli käytössään 2.100 miestä ja tilanne 
maastollisesti edullinen. Toisaalta pääosa kuor- 
mastoa oli jo ennen Alavuden taistelua varmuuden 
vuoksi lähetetty Töysän suuntaan, ja siitäkin osan 
vahasivat suomalaiset. Mikäli suomalaiset olisivat 
yrittäneet vain tien suunnassa kosken ylitystä, olisi 
venäläisten puolustus ehkä pitänyt niin kauan, että 
Tampereelta olisi saatu apua. Lieneekö Rothin sis
sien esimerkki innostanut, kun suomalaiset päätti
vät käyttää virtolaisia soutuveneitä ja saarrostaa 
"Virtain kapeikossa" puolustautuva vihollinen. 
Venäläiset huomasivat ajoissa hyökkääjän yrityk
sen ja — ryhtymättä nopeisiin vastaiskuihin, joihin 
heillä toki olisi ollut miesvoimaa — he yllättäen 
jättivät Herraskosken linjan ja perääntyivät kiirees
ti Ruoveden suuntaan.

Tämä Ruotsi-Suomen armeijan kesähyökkäyk
sen eteläisin ja voitokas taistelu menetti merkityk
sensä sen vuoksi, että rannikkotiellä Siipyyn 
Ömossassa ja Kokkolaan johtavalla tiellä Karstu
lassa kärsittiin samanaikaisesti tappiot. Jo 22.8. 
sai Palmfelt käskyn vetää joukkonsa Kuortaneelle. 
Ehkäpä Herraskosken taistelun muisto juuri tästä 
syystä on jäänyt lähes täydelliseen unhoon, josta 
se nyt, Perinnekylän sotahistoriallisen taustan sel
vittelyn yhteydessä, sopii tuoda nykypolvien tietoi
suuteen. Esimerkiksi Vanhan-Ruoveden historiassa 
(11:1) ei ole taistelusta mainintaa, mutta Korhos- 
Heikki mainiossa kirjassaan Martti Kitusesta ker
too Martin olleen karhujahdissa Herrasen ja Vuo
renmaan välillä, kun venäläiset suomalaisten seu
raamina ohittivat paikan. Heikin mukaan Kitunen 
myös osallistui taisteluun ammuskelemalla viholli
sia kosken yli. Taistelun jälkeen oli kuulu karhun
kaataja tarjoutunut armeijaan, mutta päälliköt ei
vät olleet tarjokasta hyväksyneet. Asia olisi ollut
kin ymmärrettävä, sillä olihan Martti tuolloin jo yli
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Ala-Herrasen talossa on säilynyt sodan ajoilta kolmella kruunul
la leimattu miekka, jota Kauko Jartti esittelee. Herraskosken 
taistelun jäljiltä on alueelta löydetty mm. tykin ammuksia, jotka 
siihen aikaan olivat pyöreitä rautakuulia.
Kuva: Pertti Tamminen
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60-vuotias. Sodan tapahtumiin liittyy myös tarina 
"Suomenmaan hinnasta." Väinö Tuomaalan 
muistiin merkitsemien kansantarinoitten mukaan 
ruotsalaiset sotapäälliköt myivät Viaporin linnan 
suuresta kultamäärästä venäläisille. Lunnaskuor- 
maa lähdettiin kuljettamaan Pohjanmaan kautta 
Ruotsiin, mutta Tulijoen ja Sapsalammin välillä 
aarrearkku hävisi. Sen paikkaa on sen jälkeen 
haeskeltu vanhan sotatien varrelta Kukkolammin 
ja Toisveden välisellä kannaksella olevasta painan
teesta, joka puolestaan liittyy vanhoihin jättiläista- 
rinoihin.

Selvän dokumenttiaineiston mukaan sen sijaan 
tiedetään, että hävittäessään Herrasen varikon ja 
vetäytyessään Alavudelle venäläiset polttivat myös 
Aapo Herrasen rakennukset kaikkine ulkoraken
nuksineen. Lautamies Juho Herrasen talo taas pa
loi koskella käydyn taistelun aikana kuukautta 
myöhemmin.

Venäjän ja Ranskan kesällä 1807 solmima sopi
mus johti Suomen sotaan. Napoleon tunnusti Suo
men kuuluvan Venäjän etupiiriin ja Aleksanteri 
puolestaan pyrki nopeasti saamaan Suomen pus
kuriksi Ruotsia vastaan ja rauhoittamaan olot 
Suomessa siten, että tulossa oleva suurmittelö 
Keski-Euroopassa ei sitoisi voimia pohjoisessa. 
Suomalaiset olivat taistelullaan osoittaneet pysty
vänsä puolustamaan omaa aluettaan ja antamalla

Venäjän oloissa maallemme poikkeuksellisen suu
ren itsenäisyyden autonomian puitteissa itäinen 
suurvalta takasi Pietarin turvallisuuden ja pohjoi
sen rajansa rauhan sadaksi vuodeksi.

Lähdeteokset:
Ahto, Sampo: Muistoja Suomen sodasta Hki 1980
Björlin, Gustaf: Suomen sota 1808 — 1809 Hki 1885
Danielson-Kalmari, Johan: Suomen sota ja Suomen sotilaat 
vuosina 1808 - 1809 Hki 1895
Holm, Carl: Muistiinpanoja Suomen sodasta 1808 — 1809 Es
poo 1977, alkup. painos Tukholma 1836 
Kojonen, Eero: Alavuden historia 1 Jyväskylä 1963
Koukkula, Tuomo: Vanhan-Ruoveden historia 11:1 Vammala 
1967
Laitakari, Eino: Lippumies Jaakko Juhana Rothin hävityspar- 
tio Hki 1933
Osmonsalo, Erkki: Suomen valloitus 1808 Porvoo 1947 
Schulman, Hugo: Taistelu Suomesta 1808 — 1809 Porvoo 1909
Wallin (Voionmaa), Väinö: Suomen maantiet Ruotsin vallan ai
kana Hki 1893

PERTTI TAMMINEN

* * * -------

Virtolaisia sanansutkauksia 
Virtain Sanomista 
60 vuoden takaa
No tunsi Tuurelan pukki huonoutensa mutt et sä.

Oma mun pääni, sano Mesi-Matti, kun kokilta pu
tosi.

Rahan edestä on vaikka järvessä päällään, sano 
Mylly-Ville.

Tuonnepäin, sano Ritoniemi hevoselleen.

Täytyy tyytyä huonoon onneensa kuin Heikkilän 
lehmä huonoon kelloonsa.

Täällä nyörit makaa, sano Niinimäki penkin alta.

Varoiksi, varoiksi, sano Mesimäki, kun reisuun 
lähtiessä poikia selkään antoi.

Voi hyvä ihminen, kyllä kirveellä saa, sano Taipa- 
lainen.

Voi maailmaa, sano Marttisen kissa, kun viiristä 
katseli.

Yli toiveiden kuin Linnan Matin rukiita.
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Virtain seudun säästä ja ilmastosta 
kuluneen 25 vuoden aikana

"Miesmuistiin ei ole ollut näin kylmää... läm
mintä... sateista...". Siinä sanonta, missä mies
muisti osoittautuu usein varsin lyhyeksi. Siksi lie
nee paikallaan tutkia hiukan tilastoja, minkälaises
ta ilmasta olemme saaneet nauttia tai toisinaan 
kärsiä tämän julkaisun olemassaolon aikana.

Vuoden 1979 "Virtain Joulussa" kerroin, miten 
sadehavaintoja on Virroilla tehty jo vuodesta 1908 
lähtien. Nykyään ilmatieteen laitoksen viralliset 
sadeasemat toimivat Lakarilla Elmer Mattsonin pi
hamaalla ja Vaskivedellä Mauno Poukan kartanol
la. Lähimmät lämpötilan mittauspaikat ovat Ähtä
rissä, Kihniössä ja Kurussa.

Muistellaanpa aluksi vähän talvisäitä. Talvella 
1959 tammi- ja helmikuu olivat varsin leutoja. Sel
västi leutoja ja samalla vähälumisia talvia olivat 
1960-61, 1972-73 ja 1974-75. Talvella 1973-74 
oli joulukuu hyvin kylmä, mutta lopputalvi leuto. 
Talvi 1966 oli kylmä ja runsasluminen. Yleensä 
kylmät talvet ovat vähälumisia ja sellaisia ovat ol
leet talvet 1969-70, 1978-79 ja 1979-80. Lisäksi 
kylmiä ovat olleet 1967-68 ja sydäntalvi 1969. 
Erikoisen runsasluminen talvi oli 1980-81, jolloin 
lumen syvyys lähenteli metriä, saattoipa sitä olla 
enemmänkin paikka paikoin.

Tarkastelukautena kesät ovat olleet yleensä joko 
normaalin lämpöisiä tai viileähköjä. Ainoan selvän 
poikkeuksen tekee kesä 1972, jolloin oli lämmin ja 
kuiva paitsi elokuu sateinen. Kesä 1969 oli kuiva. 
Sateisia vuosia ja kesiä sattuu sitten melko usein. 
Erikoismaininnan ansaitsee loppuvuosi 1974. Hei
näkuun alussa alkanut sade piti vain muutaman 
" rokulipäivän " ja niinpä Virtain vesistöissä oli en
nätysmäärin vettä syksyllä 1974. Oheisessa tilas
tossa kaikkein sateisemmat kesät esitetään kuu-

Kauniin kesän 1982 "kuvajainen" 
Kuva: Pertti Tamminen

kausisademäärinä ja vertailun vuoksi myös vas
taavat keskiarvot kaudelta 1931-60.

Koska kulunut kesä 1982 jäi ihmisten mieliin pit
kästä aikaa ihanteellisena, niin kerrottakoon muis
tin virkistykseksi totuus tilastojen valossa. Kesä
kuun alussa, tarkemmin 30.5. — 4.6. viiden vuoro
kauden keskilämpötila oli niin korkea, ettei vastaa
vaa ollut mitattu aikaisemmin tällä vuosisadalla. 
Toisaalta 10. — 14.6. viiden vuorokauden keski
lämpötila taas oli puolestaan samoin niin kylmä, 
ettei sellaistakaan ollut ollut siihen vuodenaikaan 
tällä vuosisadalla. Kesäkuu jäikin sitten noin 3 as
tetta normaalia kylmemmäksi Virroilla. Heinä- ja 
elokuu olivat suunnilleen normaalin lämpöisiä kes
kiarvoltaan. Kuitenkin hellepäiviä oli lähes kaksin
kertainen määrä normaaliin verraten ja sadekin jäi 
vähäiseksi paitsi elokuussa, joten ei siis ihme, 
vaikka kesää 1982 muistellaan pitkään ainakin lo- 
makesänä.

Sademäärät: mm

Virrat kk, Laivaranta Vaskivesi Normaali
1961
Kesäkuu 126.5 121.5 57
Heinäkuu 163.0 150.4 80
Elokuu 148.3 136.2 77

1974
Heinäkuu 107.2 107.8 80
Elokuu 85.8 83.1 77
Syyskuu 101.2 102.6 61
Lokakuu 88.0 83.9 55
Marraskuu 87.5 82.7 47
Joulukuu 76.2 68.2 42

1979 Lakari
Kesäkuu 53.9 47.1 57
Heinäkuu 179.4 212.1 80
Elokuu 83.7 85.6 77

1981
Kesäkuu 106.0 151.9 57
Heinäkuu 107.8 140.7 80
Elokuu 98.0 117.3 77

1982
Kesäkuu 18.3 19.3 57
Heinäkuu 43.9 53.4 80
Elokuu 114.8 137.3 77

ILMARI HELIMÄKI
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19
Kuva 1. Virtain Osuuskaupan edustajiston, hallintoneuvoston ja 
johtokunnan jäsenet viimeisten kokoustensa päivänä. Virtain 
Osuuskauppa sulautui vuoden 1982 alusta Osuusliike Voimaan.

Kuva 2. Tauno Äikää konsertoi Virroilla 17. tammikuuta. Myös 
Radion sinfoniaorkesteri vieraili Virroilla kuluneena vuonna.

Kuva 3. Virroilla järjestettiin tänä vuonna kaksi juhlaa äitien
päivän kunniaksi. Kuva Kotalassa vietetystä juhlasta.

Kuva 4. Jussi Salorannalla oli temperaminiatyyri-näyttely seu
rakuntakeskuksessa.

Kuva 5. Laajan Ala-Härkösen suvun kunnioitettu patriarkka, 
laulajatar ja laulunopettaja Kyllikki Ala-Härkönen täytti 10.08. 
täydet 90 vuotta.

8
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82
Kuva 6. Virtain v.a. maamieskoulu aloitti 4.10. Jäähdyspohjas- 
sa.

Kuva 7. Virtain Seura teki matkan Kokkolan valtakunnallisille 
kotiseutupäiville. Kuvassa virtolaisia odottelemassa hääkul
kueen lähtöä.

Kuva 8. "SF-Caravaanarit" kokoontuivat Jäähdyspohjassa.

Kuva 9. Virtolaiskirjailija Teuvo Saavalaiselta ilmestyi syksyllä 
uusi romaani (nimi ...)

Kuva 10. Virtain Seura luovutti rva Laimi Rasille tasavallan 
presidentin myöntämän Suomen valkoisen ruusun ritarikunnan 
I lkm mitalin.
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Vaskiveden Nuorisoseuran 19-henkinen edustajaryhmä osallistui 
Ruotsissa kesä-heinäkuun vaihteessa järjestetyille 26. pohjoismaa
laisille kansantanssi- ja pelimannipäiville.

Virtain Urheilijoiden Tuula Laaksalo voitti naisten keihäänheiton 
SM-kultaa.

Jääkiekossa D-pojat saavuttivat Hämeenläänin pronssin. Helmikuun 28. päivänä avattiin Pukkivuoren hiihtokeskus.

Siberia-yhtye Virroilla on noussut suomalaisten rock-yhtyeiden täh- 
tikaartiin. Syksyllä -82 yhtye on tehnyt runsaasti keikkaa.

Karhunpeijaisten yhteydessä järjestettyyn Kitusen hölkkään osallis
tui vajaa sata juoksijaa.
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Virroilla valtakunnallinen 
evankeliumijuhla

"Jumalan hyvyys vetää" -tunnuksen äärellä 
runsaan hengellisen annin ja hyvien olosuhteitten 
vallitessa saimme viettää SLEY:n 109 vuosijuhlaa. 
Kansankirkkomme sisällä toimii useita herätysliik
keitä. Yksi tunnetuimmista on evankelinen liike. 
Virroilla sen paikallisosasto on toiminut yli 50 vuot
ta, toteuttaen Jeesuksen opetus- ja lähetyskäskyä.

SLEY:n — lyhennys Suomen Luterilaisesta Evan
keliumi Yhdistyksestä — osaston ja seurakunnan 
toimesta 1976 meillä oli maakunnallinen evanke
liumijuhla, osallistujia puolitoistatuhatta. Silloin vi- 
risi ajatus valtakunnallisesta juhlasta. Aloite johti 
päätökseen, v. 1982 vuosijuhlapaikaksi tuli Virrat, 
tämä oli luottamus SLEY:ltä seurakunnalle ja vir
talaisille.

Kaupunkimme luonto, maakuntien risteys, sopi
va etäisyys evankelisen liikkeen voimakkaisiin 
maakuntiin Satakuntaan ja Etelä-Pohjanmaalle an
toi aiheen odottaa runsasta osanottoa. Sään läm
peneminen sopivasti kolean alkukesän jälkeen en
nen juhlia sai väen liikkeelle.

Etäisyydet naapuriseurakuntiin ovat pitkät, jär
jestelyistä meidän oli selvittävä omin voimin. Silti 
talkooapua tuli Virtain ulkopuolelta. Juhlavalmiste- 
lut alkoivat kirkkoneuvoston asetettua järjestelytoi
mikunnat. Juhlatoimikunta valittiin laaja ja edusta
va, jäseniä yli neljäkymmentä virtolaista sekä 
SLEY:n edustajat. Juhlatoimikunta päätti yleiset 
ratkaisut, antoi tehtävät työvaliokunnalle ja erityis- 
toimikunnalle. Noin 2 v. ennemmin toimikunnat 
lähtivät suunnittelemaan juhlia. Opissa käytiin 
Forssan ja Lohtajan juhlilla.

Vuosijuhlan ohjelma ja suorittajat hoidettiin Hel
singistä samoin painatus ja tiedotustoiminta. Toi
vomukset puhujista ja Virtain erityispiirteet tulivat 
huomioiduksi. Kirkkoveneitten tulojuhla ja laivaris
teilyt ilmensivät maisemia ja menneitten aikojen 
kirkossa käyntiä.

Tärkeimpiä asioita juhlien läpiviemiseksi organi
saation lisäksi oli virtolaisen yhteishengen saami
nen eli asian ottaminen omaksi. Virtainpäivä pää
tettiin jättää pois. Matkailulautakunnan puheenjoh
taja totesi: " Suuri valtakunnallinen kirkkojuhla on 
Virtain Päivä ". Kirkkoaukion valinta juhlapaikaksi 
oli ensimmäisiä käytännön päätöksiä, jonka ympä
rille juhlat alkoivat rakentua. Kotikirkkomme altta
ritauluna, Jumalan avoin taivas kattona, ilman 
telttaa, oli ratkaisun ydin.

Juhla-aukion tärkeät rakenteet alttari ja puhuja
koroke olivat virtolaista suunnittelua. Ristiratkaisu 
viittasi tärkeimpään — julistukseen Vapahtajas
tamme. Juhlakentän toiminnat pyrittiin sijoitta
maan ja koristelemaan yksinkertaisesti ja siten, et
tä sankarihautojen ja hautausmaan sekä koulujen 
pihaistutukset muodostivat luonnollisen ja rauhalli
sen juhlapaikan. Penkit ja monia tarvikkeita saa
tiin vuokralle herättäjäjuhlilta sekä SLEY:ltä. Pie
nistä epäilyistä huolimatta juhlakenttä sunnuntain 
pääjuhlassa oli tilava 15 000 hengelle.

Majoitus järjestyi omien ja ympäristön majoitus- 
yrittäjien lisäksi yhteis- ja kotimajoituksella. Juhla- 
ravintola toimi peruskoulun ja kenttäkeittiöiden se
kä useampisatapäisen talkooväen yhteistyöllä. Ra- 
vintolakatokset ja pöydät ala-asteen pihalla sijaitsi
vat lähellä juhlakenttää, mutta sopivasti erillään. 
Suurjuhlilla uutta ja siisti ratkaisu olivat tilapäises
ti rakennetut WC-palvelut, 25 kpl vesivessoja. Jär
jestys ja liikenne sujui erinomaisesti. Parkkipaikat 
n. 7 ha riittivät. "Hienoa juhlaväkeä", totesi po
liisin edustaja.

Talkootyötä oli juhlien toimikuntien toiminta, ra
kenteiden suunnittelu ja valmistus, sitä olivat pal
velutehtävät ravintolassa, kentällä, liikenteessä, 
lastenjuhlassa — purkamiseen saakka. Virtain 
kaupunki ja seurakunnan myötämielisyys, viran
omaisten, liike-elämän ja yksityisten lahjoittajien 
ja kerääjien toiminta teki juhlat mahdolliseksi. 
Seurattaessa töiden etenemistä ja talkoolaisten 
työskentelyä juhlilla on todettava kaikkien arvokas 
työ, jossa tuli esiin hyviä ideoita sekä hienoa yh
teistoimintaa.

Eri työpaikkojen, ammattien ja kylien ihmiset 
saattoivat olla vuorovaikutuksessa vanhan hyödyl
lisen talkootyön ja auttamisen merkeissä. Juhla
päivinä "koneisto" toimi suunnitelmien mukaan, 
pulmatilanteita ei tullut normaalia kulumista 
enempää.

Juhlien talous, kirjattujen tulojen ja menojen ero
tus näyttää 168 212 mk tuloa täällä, kun osa ku
luista on maksettu SLEY:n tililtä Helsingissä. Ko- 
lehtitulot olivat 148 261 mk eli yhteensä tuioja oli 
316 473 mk Virtain laskutuksessa. Juhlien kävijä
määrä yli 20 000 henkeä 3 päivänä on evankeliu- 
mijuhlien ennätys. Kolehdit ja muut tulot ylittivät 
entiset noin kolmanneksella. Vuosijuhlista saadut 
varat käytetään SLEY:n laajaan toimintaan koti
maassa ja lähetysmaissa. Siunattiinhan näillä juh
lilla 13 lähettiä perheineen lähetystyöhön. He ovat 
lähteneet Keniaan, Japaniin ja Papua-Uusi-Gui- 
nealle. Siksi näiden lutherilaisten kirkkojen edusta
jat olivat juhlilla ja maiden liput liehuivat kunnia
paikalla.

Monet virtolaiset kokivat helteen ja vaivan järjes
telyissä, toivottavasti myös juhlamielen ja virkis
tystä. Eräs sotaveteraani tullessaan yövartioon juh- 
lakentälle totesi: " Nämä juhlat ovat valoisat, tääl
lä on paljon nuoria, on ollut hyvä olla ". Piispam
me kirjeessään Virtain ja Ylihärmän kirkkoneuvos
toille muistuttaa, että juhlien anti olisi käytettävä 
hyväksi seurakuntatoiminnassa. Kiitämme SLEY:tä 
sen annettua juhlat Virroille, tuli tilaisuus tehdä 
seurakuntatyötä, palvella vieraitamme eripuolilta 
Suomea ja ulkomailta ja samalla tehdä kotiseu
tuamme tunnetuksi. Palaute on ollut kiitosta virta
laisille, kiitosta Taivaalliselle Isälle hyvistä juhlista.

MAUNO POUKKA
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Pihlajaveden reitin uittohistoriaa:

Syksyllä kun uitot olivat loppuneet, veneet, ank
kurit, varpit ym. uitossa tarvittava materiaali koot
tiin Muroleen ja Naurissalmen varastoihin. Veneet 
tervattiin ja osin varpitkin. Kaikki pantiin hyvään 
järjestykseen, luetteloitiin seuraavaa uittokautta 
varten. Maaliskuun lopulla alkoivat ensimmäiset 
venekuormat matkata Pihlajavedelle. Talven aika
na oli tuotu Kotajärven rantasaunalle valtavat ka- 
rahkakuormat, joista alettiin vääntää poomin lenk
kiä. Sauna täytettiin ja alettiin lämmittää. Läm
mittämistä jatkettiin niin kauan, että karahkat oli
vat mäntinpehmoset. Herman Koivula ja Vilho 
Gummerus olivat vuosikymmenet varsinaisia mak
karalle vääntäjiä, saivathan he kotoa päin tehdä 
työtä. Se oli käsivoimia kysyvää ja huolella tehtä
vä. Makkarat kasattiin eri yhtiöille omiin kasoihin 
ilmoitetun määräisinä.

Kun Herman Murtonen tuli Kotalaan, se tiesi 
varsinaisen uittotyön alkamista. Tukkilaiselämä oli 
huipussaan vuosisadan alkuaikoina aina 1930-lu- 
vun pula-aikaan asti. Tänne tuli miehiä Ruovedel
tä, Kurusta ja ties mistä kaikki olivatkaan. Uiton 
alkua odottelivat Kitusella, josta hajaantuivat pit
kin jokivarsia. Osa miehistä lähetettiin Pihlajave
den perukoille saakka. Uitto alettiin pienemmiltä 
puroilta ja tuotiin pääväylälle. Pikkupurot purkivat 
vetensä nopeasti kuiviin.

Jos joku pomolle tuntematon mies tuli pyrki
mään töihin, pomo piti puhuttelun kysyen, josko 
hän on koskimies tai jokivarsien vonkamies. Saa
tuaan vastauksen pomo pisti kätensä takatas
kuun. Silloin kysyjä jo tiesi, että on hyväksytty. 
Pomo otti käden taskustaan, antoi kaksi keksin- 
naulaa, neuvoi keksinvarsikasan ja paikan minne 
mennä.

Kun Kotalan koskessa alettiin tukinlasku, joki
varrelta irrotettiin pari miestä ottamaan kosken 
alajuoksulta kiinni poomeiksi tarkoitetut tukit, sa
moin kantavimmat tukit pontospuiksi. Poomit kai
rattiin, kairauksen jälkeen mottiin litkaan. Samoin 
alettiin pönttöön niominen. Tämäkin työ vaati am
mattitaitoa. Pärehöylässä laskettiin päreet, joista 
tehtiin miehistölle ja hevoselle suojat tulevaa mat
kaa varten. Kun ponttoo oli valmis lähtemään, po
mo valitsi pontosmiehet. Ei sinne kaikki kelvan
neet. Lähtö oli edessä ja kun ensimmäinen vahin
ko oli tullut eli kun ankkuri oli heitetty, kuului huu
to: "Vahinko tuli". Alettiin ajaa löysiä pois. Lau
lu, haitari tai viulu ilmaisivat ranta-asukkaille, että 
pojat on lähtemässä. Se oli romanttista aikaa. Ei 
palaa takaisin.

Monta niemeä oli kierrettävä ennen kuin Nauris- 
salmella oltiin. Kotalasta lähdettyä oli ensin kier
rettävä Pieskan saari ennen kuin pääsi Laalukalle. 
Ohtimuksen nenästä varpattiin Paloniemeen. Se 
oli hankala niemi. Jos Simosselältä puheli vas
taan, ei voinut yrittääkään. Joskus sattui, että jou
duttiin odottamaan viikkokin ennen kuin Simossel- 
kä rauhoittui. Seuraava oli Kettuniemi, kovin ah
das paikka. Sitten oli Mansikkaniemi, vasta Siika-

Kuvan omistaa Jenny Sillanmäki

virralla oli turvattava jokiuittoon. Taavetin karilla 
oli koottava lautta kuntoon Hauhuun ylittämistä 
varten, sitten oli viimeinen lasku suoritettava Tar- 
janneveteen.

Matkan aikana lautturit saivat muonan rantata
loista, hevoselle heinät ja appeet. Tukki- ja paperi- 
puun ostajina olivat Neptun, Rauma Repola, Enq
vist, Rosenlew ja piensahoja olivat Myry, Kotvio, 
Lahtinen, Naurissalmen saha ja muita pienyrittäjiä 
useampia. Massa- ja halkotavara nostettiin Nau- 
rissalmella lotjiin ja vietiin Tampereelle.

1911 ylitti Korhosselän nelisenkymmentä laut
taa. Talvi yllätti samana vuonna ja Korhosselälle 
jäi talvehtimaan kaksi lauttaa. Oli tapana, että 
metsänhoitajiksi aikova nuori ylioppilas tuli saa
maan käytännön oppia lauttauksessa. Vanhat par
rat halusivat jallittaa kaikenlaisilla konsteilla, mil
loin ankkurin hiomisella ja poominlenkkien kaste- 
lemisella. Kun uitto ja lauttaus oli loppunut, kiersi 
piirimies rantataloissa makselemassa n.s. rantara- 
hat, jos oli ollut huomattavaa haittaa uitosta.

Uittopomoista jäi kotivävyiksi ainakin seuraavat: 
Riitajärvelle Manu Kauttu, Ahovehmaalle (Kaika- 
valle) Eemil Kari, Yläsimoseen Manu Maijala, 
Tuuralaan Eetu Jokela. Näiden suvut jatkavat 
edelleen talojen asumista, paitsi Eemil Kari, joka 
myi tilan vieraalle.

EERO KORHONEN

------- * * * -------

Juhannuksena 1936. ►
Reino Herranen, Elli Herranen, Anja Talvio, Heikki Autio ja 
emännöitsijänsä Iita.
Kuvan omistaa Yrjö Ala-Liedenpohja.
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Muistoja
Kulmalan Heikistä
"Kohta posti tulee, Kulmalan Heikki tuli jo"

Heikki Kulmala oli Autionpään poikia Virtain- 
Alavuden rajalta, sieltä Kukkolammin seuduilta.

Heikki, joka oli taitava käsistään, yhdisteli me
talli- ja puuosia siihen aikaan hämmästyttävällä 
tavalla. Hän valmisti mm. pöyrökarhin, jonka run
ko oli puusta ja pyörivät piikit metallista. Hän teki 
kaikkea mitä siihen aikaan taloudessa tarvittiin, 
aina talousesineistä alkaen, päättyen työkaluihin.

Heikillä oli vain pieni tila, jota viljeli elannok
seen. Viljelyksensäkin hän viljeli naapureiden 
maalla, siihen aikaan ei ollut niin tarkkaa maan
omistuksesta, sillä kyseessähän oli vain noin kaksi 
hehtaaria.

Eipä Heikki ollut jäänyt ilman sivistystäkään, 
kävi Amerikoissakin, josta toi tullessaan veturinku- 
vakellon. Kun hän oli matkaltaan palannut takai
sin kotikonnuille, todisti hän todeksi vanhan sa
nanparren: "Oma maa mansikka, muu maa mus
tikka. "

Heikki luki paljon, mm. Turun Sanomia, jonka 
oli tilannut tänne saakka. Raamattukaan ei ollut 
Heikille vieras. Hän sanoikin, että Raamatussa lu
kee, että tulevina aikoina naiset tulevat pukeutu
maan miesten vaatteisiin ja tiellä vielä kerran kul
kevat päättömät hevoset. Kirkkoonkaan ei tarvitse 
lähteä, koska jokainen voi kotonaan kuulla Juma
lan sanaa. Täytyy sanoa, että autot ja farkkuhou- 
suiset tyttölapset eivät suinkaan olleet yleinen näky 
1900-luvun alussa ja radio oli tuntematon tavalli
selle ihmiselle.

Ja tietysti, olihan Heikillä vaimokin tai oikeam
min kaksikin kappaletta. Ensimmäisen vaimonsa 
kanssa, joka oli Töysästä kotoisin, oli Heikillä poi
ka. Mutta niin kuin elämä koettelee meitä kaikkia, 
koetteli elämä Heikkiäkin, nimittäin nämä molem-

Automaatti
Vispaa vatkaa sekoittaa 
sotkee vaivaa taikinaa 
musrskaa paloittelee jauhaa 
väliin heiluttelee kauhaa 
kuorii potut sitten keittää 
kalikoita hellaan heittää 
puurot vellit soosit kokkaa 
ohimennen niistää nokkaa 
vaihtaa kuivaa pienen ylle 
laittaa lapset kävelylle 
eestaas juosta syssyttää 
vauvaa hieman hyssyttää 
panee tuttipulloon ruokaa 
itseksensä hiljaa huokaa 
kiireempää ei olla voisi 
kunpa viidet jalat oisi 
myöskin yhtä monta kättä 
rientää täytyy väsymättä 
ukon paita pitää pestä 
sukan kantapää ei kestä 
eikä housun takapuoli 
vaatteista on aina huoli 
ompelee ja kursii parsii 
joskus sieltä täältä harsii 
joutuin joutuin navettaan 
ammut oottaa apettaan 
vasikatkin täytyy juottaa 
kaikki kyllä häneen luottaa...

On se kone kummallinen 
monitoimi täydellinen 
huoltoa ei kaipaa lainkaan 
vuosittain ei lähimainkaan 
kellon ympäriinsä raksaa 
miten ihmeenlailla jaksaa?

Kone automaattisin 
on mökin akka varmaankin!

Anja Hyttinen

mat kuolivat. Vaan ei Heikin elämänhalu siihen 
loppunut, ja eipä aikaakaan, kun hän avioitui Olk
kosen leskiemännän kanssa. Mutta jälleen tuli kuo
lema vieraaksi ja Heikki jäi jälleen yksin. Tämän 
jälkeen hän eli jonkin aikaa yksinään, kunnes löysi 
vakituisen palvelijan, Iida Kujanpään Kaarteenpe- 
rältä, jonka kanssa eli elämänsä viimeiset hetket.

Heikin ollessa vuoteellaan häntä alkoi janottaa, 
jolloin Iida nouti limonaatia, Heikki ehti juoda va
jaat puolitoista pulloa, kunnes kesken kaiken hä
net korjattiin vuoden-41 kesällä Taivaallisen Isän 
huomaan.

Vielä tänäkin päivänä Heikki elää vanhojen Lie- 
denpohjalaisten muistoissa, mies keppeineen, val- 
koisine partoineen ja könninkelloineen.

Heikkiä muistaen 
EEVA LAMPINEN
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NUORET KIRJOITTAVAT
Muuttunut maisema

Kuljen kapeaa pitkien heinien reunustamaa pol
kua ja haistelen kesää. Polku mutkittelee pellolla 
alas järveä kohti, mutta ennen kuin se saavuttaa 
rannan se sukeltaa pieneen lehtometsään. Ehkä si
tä ei voisi lehdoksi nimittää, mutta on se paljon re
hevämpää kuin tavallinen suomalainen lehtimetsä.

Pellon laidassa polku näyttää äkkiä häviävän, 
mutta jatkuu kuitenkin hienona holvikäytävänä 
eteenpäin. Lehtipuut, joiden nimeä en tiedä, kaar
tuvat polun kummaltakin puolelta sitoutuen juuri 
pään yläpuolelle lujasti toisiinsa. Niiden oksat yh
tyvät kuin rukoukseen ristityt sormet ja ylimmässä 
kohdassa ei pysty erottamaan kahden eri puun ra
jaa. Se on yhtenäinen katos, jota ei edes auringon
valo kunnolla läpäise. Ehkä juuri tässä on salai
suus siihen outoon vaikutelmaan, joka vallitsee 
lehtiholvissa. Minun lehtiholvissani.

Hiljalleen kävelen eteenpäin kunnes puut suoris
tuvat ja aurinko pääsee maahan saakka. Auringon 
ihmevoiman havaitsee heti aluskasvillisuuden re
hevöitymisestä. Polun vierellä on jos jonkinlaista 
värikästä pikkukukkaa niin kauas kuin silmä nä
kee. Ne ovat niin suloisia, että tekisi mieli nyhtää 
kaikki mukaan kotiin. Mutta kokemuksesta tiedän, 
että ne nuukahtavat hikisessä kädessäni jo ennen 
kuin kerkiän kotiin. Olen yrittänyt istuttaakin niitä 
meidän takapihallemme, mutta sekään ei onnistu
nut. Liika auringon lämpö kärvensi hennot teräleh- 
det ja koko kauneus kuivui.

Seison lumoutuneena hiljaa paikallani ja katse
len ympärilleni. Kuuloaisti herää toimimaan vasta, 
kun silmä tottuu näkyyn ja suurin lumous kukista 
katoaa. Kuulen erilaisia viserryksiä läheltä ja kau
kaa. Edempänä polulla joku värikäs lintu hyppelee 
minua kohden. Se pitää ihmeellistä raksutusta tul
lessaan ja minä vain katson. Se on jotenkin niin 
hullunkurisen näköinen. Ja sitten — pehmeä tö
mähdys — raksutus lakkaa ja lintu on poissa. Se 
oli kissa. Minun oma kissani. Peto, tappaja, ilki
mys! Se särki rauhan ja onnen tunteen sisältäni.

Juoksen lopun matkan rantaan ja kyynel tunkee 
ulos silmäkulmastani. Se ei siltikään ole surun 
kyynel. Ehkä se on vain myötätunnon osoitus tuol
le linnulle. Minkä kissa luonteelleen voi? Eihän se 
voi mitenkään ymmärtää hiiren ja linnun eroa. Sil
le ne ovat saaliita kumpikin. Ranta on liejuinen ja 
kamala. Se ei ollenkaan vastaa kuvaa tuon satu
maisen polun päätepisteestä. Siellä ei tee mieli ui
da, ei edes kahlata. Sinne tulee vain lähteäkseen 
pian pois, joko takaisin polkua ylös pellolle tai ve
neellä jonnekin aavalle ulapalle.

Seison rannassa hetkisen mudan tihkuessa var
paiden väleistä. Mitä kauemmin seison sitä syvem
mälle jalat painuvat kylmään mutaan. Joskus ajat- 
telen, uppoaisikohan sitä kokonaan ...

Hiljalleen lähden takaisin kohti pellon laitaa. 
Kävelen kukkameren läpi, näen polulla muutamia 
värikkäitä sulkia. Kävelen lehtiholvin läpi. Läpi ko-

ko äskeisen lumouksen. Linnut laulavat edelleen ja 
se on kaunista. Isä sanoi, että täällä on satakieli
kin ...

Vierähtää pari vuotta. Aikakausi jolloin minä en 
jaksanut olla kiinnostunut lumotusta lehdosta. Oli 
niin paljon kaikkea muuta.

Mutta nyt haluaisin mennä sinne. Haluaisin niin 
kovasti. Seison pellon reunassa, siinä missä polku 
ennen näytti loppuvan, siinä missä puut ennen sol
mivat liiton toistensa kanssa muodostaen holvin, 
siinä missä lumous alkoi. Nyt ei ole lumousta. Hol
vi on sortunut. Puut makaavat kuivina ja kuolleina 
maassa yhä toisiinsa kietoutuneina. Kivenjärkäleet 
peittävät kukkameren, linnunlaulun tilalla on hil
jaisuus. Satakieli ei enään laula. Lehtoa ei ole.

Kuorma-auton hurina rikkoo syvän hiljaisuuden. 
Hurinaa seuraa kova rytinä ja lisää kiviä vierii en
tiseen kukkamereen.

Nostan pelästyneen kisuni syliin ja rutistan sitä. 
Nyt surun tunteeni on aito. Suuri kyynel tipahtaa 
kissan turkille ja se lipaisee sen rauhallisella eleel
lä pois.

Seison vielä hetken ja katselen kuinka suuria au
toja tulee lava täynnä roinaa. Kuuntelen ryminää, 
joka syntyy lastia kipattaessa ja taas katson, kun 
auto lähtee lava tyhjänä. Kissakin katsoo. Se sul
kee silmänsä ja huokaa. Minä teen samoin ja 
käännyn pois. Olen kuullut sanottavan: "Ne tekee 
siihen rantaryteikköön oikeen kauniin puiston. "

ANNE KÄLLI
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Muuttunut maisema
Olen asunut Kotalassa miltei koko ikäni ja ollut 

aina sitä mieltä, että kylä pysyy ikuisesti samanlai
sena. "Mikä täällä muuttuisi?" ajattelin vielä vuo
si sitten. Vasta kun siskoni tuli käymään oltuaan 
nelisen vuotta poissa, huomasin häntä kuunnelles
sani, ettei kylä enää olekaan sama kuin ennen.

Järvi-Suomen tie on opettanut minut tajuamaan 
kyläni yhdeksi niistä ohiajettavista paikoista, joita 
kulkija ei jää ajattelemaan. Pari tienviittaa ovat ai
noa merkki kylästä. Suuri ja sininen ohjaa ränsis
tyvälle asemalle ja ruohottuvalle ratapihalle, jonka 
ohi vain joskus pyyhältää tavarajuna. Pienempi 
viitta, se harmaa ja huomaamaton, opastaa kas
vaneeseen ja keskittyneeseen kylään korkeiden 
kallioleikkausten välistä.

Kesäisenpölyiset tienreunat ovat kadonneet. En
tisen keltaisentomuinen, keskeltä suolattu tie ja 
tummanvihreät hienon hiedan peittämät tienojan 
haavaheinät ovat jääneet mustan asfaltin alle. Ko
talan Keskusbulevardia reunustavat katuvalot, jot
ka kadottavat talviyön tähdet ja himmentävät 
kuun, mutta nostavat esiin lumituiskun ja kuurai
set koivunoksat, koskesta lakkaamatta uhkuvan 
huurun. Kaikkea se kylätoimikunta saa aikaan ... 
Olisiko tuo niin tarpeellista ...

Kylän alueella törmää yllättävissä paikoissa tie- 
työmaan aikana hankittuihin jätemaakasoihin. Ta
loni takana olleen suon toisella reunalla on kallion 
kupeeseen lykätty kymmenmetrinen mutavuori, 
jonka ansiosta suo nousi pari metriä ylöspäin ja 
katosi. Entisen lammen kohdalle tuli ammottava 
reikä, reunoilta turvekerrokset halkeilivat ja koho
sivat pystyasentoon, ja karpalot muuttivat autu- 
aammille asuinsijoille. Paju on alkanut vallata 
suon reunoja, keskelle se ei pääse, sillä siellä maa 
on rutikuivaa.

Toinen muutos, mistä en pitänyt, oli nimettö
män, aikoinaan lammaslaitumena käytetyn saaren 
muuttaminen levähdyspaikaksi ja kahvimajan ton
tiksi. Saari oli aikoinaan erikoisen kaunis: lampai
den kaluama mättäinen nurmi, mahtava kuusi, 
männikkö ja katajien reunustama joenpenkere oli
vat täysi ja tarkoituksenmukainen kokonaisuus. 
Nyt heinä kasvaa takkuiseksi kuin pakettipellossa, 
paitsi kahvimajan ympäristössä, missä se on lei
kattu ruohonleikkurilla siistiksi, jotta jäätelöpape- 
rit ja tupakannatsat näkyisivät. Vaalean, hirsisen 
kahvimajan kyljessä on punainen kyltti, jossa lu
kee: Coca-Cola, rek. tav. merkki. Asfaltoidun 
parkkipaikan viereen on pistetty sinne tänne tikku
ja pystyyn, ja useimpien tikkujen vieressä on piis- 
kamainen koivuntaimi.

Vaikka suurin osa muutoksista johtuu uudesta 
tiestä, muuttuu kylä myös rauhallisesti, omaa tah
tiaan. Metsää hakataan sen verran, että valtavat 
traktorin jäljet yllättävät usein lähimetsissä kaata
van hiihtäjän, mutta horisontti pysyy aina samana. 
Metsä seisoo turvallisena ympärillä, niin kuin sitä 
ei mikään voisi uhata.

Parina viime vuonna jotkut pelloista ovat muut
taneet ilmettään. Mikonkyrön tunsi ennen kolmes

ta kapeasta, miltei puolen kilometrin pituisesta sa
rasta. Nyt se on salaojitettu, yhtenäinen kenttä.

Kaikesta huolimatta kyläni on tavallaan entinen. 
Muutokset huomaa, kun kulkee pää kumarassa, 
mutta kun oikaisee itsensä ja katsoo Uurasselän 
yli, näkee aina saman muuttumattoman: vihreä 
vaara toisensa jälkeen kumpuaa ylöspäin vetäy
tyen yhä kauemmaksi horisonttia kohden.

MIRJA LIESINEN

Kauheat lakanat
(Jännitystarina heikkohermoisille)

Jännitys on aina huipussa, kun pitää mennä 
nukkumaan. Kotona lakanat ovat kauheita. Ne 
yrittävät tukehduttaa minut aina, kun herään aa
mulla. Siksi minulla on aina puukko kalsareiden 
lahkeessa. Olen käynyt partion laajemman solmu- 
kurssin ja hetekan hajoittamisen yleiskurssin. Mut
ta mikään ei tunnu lannistavan lakanoita. Tänä il
tana valvon myöhempään kuin ennen ja luen kir
joituspöydän ääressä. Olen aivan välinpitämätön 
ja en ole huomaavinanikaan lakanaa. Tiedän, että 
se siinä kylmänä ja valkoisena katsoo minua, mur- 
hankiilto silmissä. Tiedän myös, että äiti on juuri 
vaihtanut sen, ja se on nyt puhdas, valpas ja not
kea kuristamaan. Se käy kimppuun vasta kun olen 
juuri herännyt aamulla, ja varmistin, että puukko 
on oikealla paikalla. Se oli. Tunsin sen kylmän te
räksen. Kömmin sänkyyn ja olin aivan hiljaa. Tun
sin, että tämä oli lakanoista voimakkain. Se oli 
240 cm pitkä ja 135 cm leveä. Huh, mitä lukuja. 
Ajattelin, että mitä äiti sanoisi, jos taas repisin la
kanan. Olin hajoittanut niitä jo kymmenkunta, ei
kä äiti uskonut, että lakanat vihaavat minua. Ehkä 
tämä oli viimeinen yöni, ehkä minua ei enää aa
mulla ole olemassa. Klups. Ehkä. Sitten havah
duin. Sehän oli vain unta. Jippii. Pompin ylös ja 
hypin pitkin seiniä. Olin todella helpottunut, mutta 
sitten jalkaani tarttui jokin, vilkaisin alas. Minä 
jäykistyin kauhusta. Sehän oli lakana!

RAIMO AUTIO

Esineitä joita ei
koskaan hävitetä

Useasti ympärille katsellessa ei huomaa, kuinka 
paljon huoneissa on perintö- ja muita vanhoja ta
varoita. Mutta kun alkaa keskustella vanhempien
sa kanssa, löytää esineestä uusia ulottuvuuksia. 
Näin on käynyt minullekin.

Meille laitettiin syksyllä kolmannet ikkunat ja 
eräs asentajista huomasi pirtissämme vanhan la
katun lipaston. Sen jalat on tehty liimaamalla osis
ta ja saatu näin sellainen vaikutelma kuin ne olisi
vat sorvattuja. Siinä on viisi laatikkoa, joista kes-
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kimmäisen saa lukittua. Mies olisi halunnut ostaa 
sen, koska hänellä on itsellään samalla tavalla 
tehty sivustavedettävä sänky. Mutta sitä ei myyty 
eikä myydäkään. Se on kotoisin isäni kotitalosta. 
Se on melkein alkuperäisessä kunnossaan lukuun
ottamatta pöytälevyä, jonka isä on uusinut alkupe
räisen mukaan.

Pirtin nurkassa on senkki eli piironki, joka on 
peräisin alunperin Vaskiveden Poukalta, josta isäni 
isä on tullut viljelemään Kaitajärven taloa. Se on 
peräisin 1800-luvulta. Siinä on yhdeksän säilytys- 
osastoa. Molemmissa yläkulmissa on laatikko. Nii
den välissä on lukollinen kaappi, jonka ovi aukeaa 
eteenpäin. Siinä on säilytetty ennen lääkkeitä ja 
luultavasti myös alkoholia. Tämän kaapin alla on 
kaksi isompaa laatikkoa, joissa on käsittääkseni 
säilytetty pienempiä vaateparsia. Ensin mainittu
jen laatikoiden alla on kaksi kaappia, joiden ovet 
aukeavat vastakkaisiin suuntiin. Kaikkein alimpa
na ovat kaksi suurta laatikkoa. Niissä on säilytetty 
liinavaatteita yms. Senkin päällä takana ja sivuilla 
on koristeelliset eli kruusatut laidat, jotta sillä voisi 
pitää turvallisin mielin kukkia.

Yläkerran pöytänä on vanha tarjoilupöytä, jota 
sanotaan "herkkuhyrräksi". Sen jalka jakautuu 
alaosasta kolmeen kiehkuraan. Ylhäältä pöytälevy 
on jalassa kiinni niin että levy pyörii. Tämän tar
koituksena on ollut se, että vieras, joka halusi ot
taa monta ruokalajia ei tarvinnut liikkua kun ruo
kailun emäntä oli tarjoilemassa eli pyörittämässä 
pöytää.

Minun käytössäni yläkerrassa oleva kaappi on 
peräisin vanhasta kirjastosta, joka toimi Kaitajär
ven alakerrassa. Kirjasto oli nimeltään Rajaseudun 
Nuorisoseuran Kirjalainaamo. Nimi johtui siitä, et
tä se toimi Virtain ja Ruoveden kuntien rajalla. 
Kaappi on hyvin yksinkertaisen näköinen. Se on 
eroteltu kolmella vanerinpalalla hyllyiksi, joilla kir
jat ovat olleet.

Eräs esine on vielä jäänyt mainitsematta: isoisän 
ampuma kanahaukka. Se seisoo edustavalla pai
kalla pirtin kirjahyllyn päällä ja katsoo sieltä uh
kaavin silmin. Itse en ole voinut nähdä ampumista, 
sillä kaikki isovanhempani ovat kuolleet ennen 
kuin minä olen syntynyt. Vanhempani ovat minulle 
tarinan kertoneet.

Kanat olivat olleet juoksemassa naapurin pihal
la. Haukka oli aikaisemmin samalla viikolla vienyt 
yhden kanan mennessään ja isoisä oli varuillaan 
sen takia. Hän kuuli kanojen hätääntyvän ja lähti 
vanhan pyssynsä kanssa kiireimmiten katsomaan 
tilannetta. Ollessaan juuri ja juuri ampumamatkan 
päässä hän huomasi haukan nousevan ilmaan ka
na mukanaan. Nopeasti isoisä reagoi ja onnistui ti
puttamaan haukan. Meille haukka joutui huuto
kaupassa isoisän kuoleman jälkeen.

ARI KAITAJÄRV1

-------------------------------------- * * --------------------------------------

LAULU TOISVEDELLE

Helsinkiläinen Olavi Karu kuuluu niihin kaupun
kilaisiin, jotka kesäisin virtolaistuvat ja vuosien 
mittaan tuntevat ainakin osaksi juurtuvansa tähän 
isänmaan osaan. Hän tutustui vaimonsa kautta so
dan jälkeisinä vuosina Hauhuun Siikalaan ja sieltä 
käsin siihen muuhunkin runsaaseen luonnonkau
neuteen, jota Virroilla on tarjolla. Sen inspiroima 
on oheinen haikeansävyinen, nostalginen "Laulu 
Toisvedelle ".

Suomalaisen elokuvataiteen ehdoton voimahah
mo 30-luvulla oli Erkki Karu, Olavin isä, ja niinpä 
poikakin jo varhain tutustui monimuotoiseen elo- 
kuvatyöhön. Vilkkaalle ja musikaaliselle nuorelle 
miehelle tarjosi elokuvan kenttä monenmoisia luo- 
mismahdollisuuksia: syntyi elokuvakäsikirjoituksia 
ja musiikkia. Sodan jälkeen oli leipäpuu kuitenkin 
varmistettava muualla, mutta musiikki on säilynyt 
ekonomi Karun elämässä kantavana voimana ja 
vuosien mittaan on syntynyt runsaasti viihdesävel-

miä, joihin useisiin säveltäjä löysi sanoittajan Vir
roilta. Jo 60-luvulla alkoi yhteistyö Hauhuulta ko
toisin olevan Impi Paavolan kanssa, joka 70-luvul- 
la vietti eläkevuosiaan Raunilan mökissä. Tulokse
na oli useita levytyksiä, joista mainittakoon "Muis
tojen kukka" (Eila Pellinen), "Kaiken mä sain" 
(Henry Theel), "Älä unhoita" (Jorma Lyytinen),
" Huomispäivän salaisuus " (Matti Esko) ja " Miksi 
lähdinkään" (Markus Allan). Karun monipuolises
ta säveltäjäskaalasta ovat todisteena kansanmusii
kin tapaan sävelletyt " Hanhiperän valssi", " Hau- 
huuh polkka", "Siikas-Heikin polkka" ja "Kan- 
toniemen Karoliinan häävalssi".

Tänä vuonna on Olavi Karun hengellisistä sävel
lyksistä ilmestynyt kasetti "Matkalla valoon" Ka
levi Korven laulamana.

PERTTI TAMMINEN
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LAULU TOISVEDELLE sävel ja sanat Olavi Karu
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Sieluni kuulee näkemänsä
— kokemuksia konserttimatkalta

"Sprotte" — Nousimme teekuppiemme äärestä 
tervehtimään sisään astunutta taidemaalaria. 
Olimme valmistautumassa matkamme ensimmäi
seen konserttiin Kampenissa, pohjoisella Syltin 
saarella, missä Pohjanmeren siniset aallot huuhto
vat loputtomia hiekkadyynejä ja tuulessa huojuvia 
kaislapehkoja.

Kävimme vielä läpi nimiemme oikean ääntä
myksen: Anneli Rauhala — sopraano, Detlev 
Wentz — viulu ja Annamari Ylä-Soini — piano, 
joista viimeksimainittu osoittautui erityisen sopi
mattomaksi saksalaiseen suuhun. Alkunumeroksi 
suunnitellun Händelin aarian vaihdoimme toiseen, 
Sprotten ehdottamaan aariaan "Meine Seele hört 
im Sehen" — "Sieluni kuulee näkemänsä". Tai
teilija nimittäin kertoi kokemuksiaan näkemisen ja 
kuulemisen vuorovaikutuksesta; ei silmien sulke
minen välttämättä takaa parempaa kuulemista. Ja 
tässä suhteessahan muodostunut tilanne oli aivan 
ihanteellinen musisoidessamme joka puolelta tau
lujen ympäröiminä, tunnelmallisessa kynttiläva- 
laistuksessa. Näkemästämme saimme vielä muis
toksi suurenmoiset litografiat, ja sitten olikin jo kii
re viimeiseen mantereelle menevään junaan — 
maantietä ei kulje yli vuoksen ja luoteen huuhto
man lietteen!

Hampurin Steinway-Haus on koetus musiikki- 
matkalaisen kukkarolle — näin kävi meidänkin. 
Olihan laatuflyygeleiden lisäksi edessämme yhä 
uusia riemunkiljahduksia tuottava levy- ja nuotti- 
valikoima.

Ajatukset tahtoivat vielä viivähdellä suuren tai
teilijan ateljeessa, mutta Peugeot'n nokka näytti jo 
uuden suunnan: Bad Bevensen, ja siellä viritetyn 
(onneksi!) cembalon ääreen. Samainen instrument
ti muuten, josta Pentti Koskimies edellisenä vuon
na lausahti: "Soi kuin vanha heteka..." Nuoren 
kylpyläkaupungin kirkko täyttyi ilahduttavasti kuu
lijoista huolimatta jalkapallon MM-otteluista, joi
den kanssa tästä lähtien saimmekin "kilpailla" 
useampaan otteeseen. Pastori Kritzokatin kemi- 
läisrouva liikuttui kyyneliin kuullessaan suomeksi 
lauletun Hannikaisen "Täällä pohjantähden alla", 
ja myös pari muuta suomalaista sävellystä esitim
me Mozartin ja Schubertin kirkkoaarioiden ohes
sa. "Mutta suomalaisethan ovatkin ihan sieviä ih
misiä ", oli erään kuulijamme hämmästynyt totea
mus kirkon pihalla, "ja kuinka te vielä saksaakin 
osaatte? "

Saapuminen Baden-Badeniin oli helteisen päivä
matkan päätös. Täällä tuli vastaan ranskalaisuu
den keventävä vaikutus, ja aistittavissa oli myös 
kaupungin suosio varakkaiden, jopa kruunupäiden 
kylpyläpaikkana. Ilma oli minulle ennenkokemat
toman pehmeää ja helppoa hengittää — suoras
taan pyörryttävän kosteaa. Täällä sain sormieni 
alle yhden matkan hienoimmista konserttiflyyge-

leistä, pitkän ja pehmeäsointisen, kiiltävänmustan 
Steinuzayn. Illalla kävellessämme pitkin samettisen 
pimeyden valtaamia kapeita katuja kohtasin 
Brahmsin "Serenadin" puitteet. Eikä ihme, sillä 
näissä maisemissa säveltäjä on viettänyt monta 
kesää asuen pienellä kukkulalla sijaitsevan sievän 
valkoisen talon yläkerrassa. Ikkunasta avautuvaa 
näkymää on Brahmsin kanssa ihaillut myös hänen 
läheinen ystävättärensä Clara Schumann, jonka 
mukaan on jopa nimetty yksi Brahmshausin vierei
sistä kaduista.

Juhannusviikkoa vietimme Bodenseen rannalla 
konsertoiden Meersburgissa, Konstanzissa sekä 
Uberlingenissä. Olimme saapuneet kolmen valta
kunnan kohtauspaikalle — täällä Saksa, jossain 
kaukana vastarannalla Sveitsi ja Itävalta.

Ajaessamme suuren järven kaunista rantamaa 
kohti sateista Bayeria alkoi korviimme kantautua 
isojen lehmänkellojen kalketta, ja pian siinsivät 
edessämme ensimmäiset Alppien siniharmaat hui
put. " Bayerilaisen meren" rannalla pitämässäm- 
me konsertissa oli juhla-asuista yleisöä eri maan
osista. Loistelias oli myös galaillallinen, joka kon
sertin jälkeen tarjottiin valituille — ja meille!

Salzburg oli nyt aivan lähellä; Detlev ja minä 
päätimme mennä "tapaamaan Mozarteja". Lumi
huippuisten vuorten keskellä kuulimme kirkonkel
lojen soittavan tuttua koraalisävelmää. Kaupungin 
läpi virtaavan Salzachin ylitimme pitkin huojuvaa

Kuvassa kirjoittaja taiteilijapariskunta Detlev Wentzin — Anneli 
Rauhalan kanssa Bad Krotzingenissa konsertin jälkeen.
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siltaa päästäksemme Mozartin syntymäkotiin, jos
sa hänen äitinsä musta liesi yhä on paikallaan. Ai
van lähistöltä löysimme vielä talon, jossa Mozart 
on myöhemmin asunut; miten kamarimusiikki on
kaan soinut näissä korkeissa ja avarissa huoneis
sa! Illaksi kiirehdimme takaisin rajan yli Bad 
Reichenhalliin kuuntelemaan orkesterikonserttia, 
jossa Anneli ihanasti lauloi Verdin, Puccinin ja 
Mozartin ooppera-aarioita.

Uudet konsertit vaativat edelleen matkaan — nyt 
kohti Sveitsiä: ohi Innsbruckin, serpentiinitietä yli 
Arlbergin (n. 1900 m); Liechtenstein, Luzern, 
Zurich, Berner Oberland, Gstaad — siellä Yehudi 
Menuhinin chälet ja vuosittaiset festivaalit. Viehät
tävän kotoinen oli yöpymisemme sveitsiläisen ta
lonpojan vintillä! Lopulta matkamme Montreux'- 
hön vei meidät ranskalaisen (ja ranskankielisen!!) 
Sveitsin subtrooppiseen ilmastoon: Geneve-järven 
rinteiden viiniköynnöksille ja vihdoin seetripuiden 
varjoon Clarensissa, missä rouva Furtwängler 
odotti meitä villassaan, Basset Coulon'ssa.

Jääteen ja elämäni parhaan sitruunakakun ää
ressä syntyi pian vilkas keskustelu, jossa Elisabeth 
Furtwängler mm. kertoi lämpimin sanoin käynnis
tään miehensä kanssa Ainolassa Jean Sibeliusta

tapaamassa. Edesmenneen Wilhelm Furtwänglerin, 
vuosisadan suurimman saksalaisen kapellimestarin 
flyygeli oli edelleen paikallaan Basset Coulon'n 
musiikkisalissa; sen päällä mietteliäs valokuva ta
lon isännästä sekä takan reunuksella hänen muo
tokuvansa veistettynä. Tässä ilmapiirissä, Furt- 
wänglerin Bechsteinin ympärille kerääntyen saim
me nyt aloittaa kotikonserttimme pienelle — suu
relle yleisölle: rouva Elisabeth Furtwängler, hänen 
ystävättärensä sekä rouvien mallikelpoisesti kuun- 
televat mäyräkoirat.

N. 7000 kilometrin pituinen konserttikiertueem
me oli kääntymässä kohti lähtömaisemiaan. Vielä 
osallistuimme Travemunden musiikkikesään anta
malla juhlavasti järjestetyn konsertin kaupungin 
kasinolla. Paljon kaunista olimme nähneet, tutus
tuneet suuriin persoonallisuuksiin, ja loppuun asti 
kaikuivat korvissamme kiitollisen yleisön ystävälli
set kutsut: "Tulkaa uudelleen!"

— Kun kirkkaalla säällä näkee edessänsä avau
tuvan vuorijonon, voi kokea, etteivät sanat riitä. 
Sillä, sieluni kuulee näkemänsä...

ANNAMARI YLÄ-SOIN1

-------------------------------------- * * --------------------------------------

Kutsu

Lepän lehti putosi vinosti kanervan harteille. 
Uninen kanerva varisteli huurteisen 
ystävänsä uimaan kasteeseen..
Vaipunut yö sihisi, loppuessaan taustalla. 
Silmäpari seurasi kaikkea vaisusti.
Siipien terävä lehahdus ja tuskan 
muuttama ilme hakkailivat ajalle leimaansa. 
Huokaisu veden kosteudesta tahtoi neuvoa pois. 
Kaikki yhtyivät siihen.
Jättivät unensa.

Timo Ylitalo

Viesti

Rakastit kahisevaa metsää, paukkuvaa pakkasiltaa. 
Riehaannuit rakotulen sanailusta.
Pelotit minusta ujouden.
Ahersit ääriviivoilleni laajuutta.
Mutta unohdit minut ajelehtivalle oksalle; 
kuin rihmastoon sidottu levän tuoksu 
se kidutti minua hereille.

Timo Ylitalo

Syksyn viimeinen ilta

Kädet nuo, mä tungen housuni taskuun, 
sillä kylmä on tää ilta marraskuun.
Äsken poltin savukkeen viimeisen 
ja nyt olen yksin, kadulla syksyn sateisen. 
Harmaiden pilvien takana, siellä itkevät kai tähdet. 
Niin itken minäkin, jos nyt pois lähdet.

Harri Karvinen
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VELLILLE

YLÄ-TULIJOKI JOKELA

*

soivat entisail 
vellikellot kutsi 
metsissä ahert 
kello soi luonne 
niin kunkin talo 
sananpartensa. 
kelassa esimer 
lutti: "Piika je 
sut on, piika j< 
sut on ".
Näitä vanhoj; 
näytteitä on vit 
voisi niiden sä 
delleen kunnos 
siinpa niitä sill 
tääkin, vaikka 
muistuttamaan 
kiireisiä ihmis 
ja levon merkit

YLÄ-HÄRKÖNENTAUNO MÄKINEN

HUTTUNEN OLLILA Kuvat: Ritva jc



VELLILLE

taan virtolaiset 
tansa pelloilla ja 
aville. Jokainen 
istaan erilailla ja 
n kello sai oman 
Vaskiveden Jo- 

kiksi kello kuu- 
i renki poisjuos- 
i renki poisjuos-

i käsityötaidon 
•lä jäljellä ja toi- 
ilyvän ehkä uu
tettuina. Voitai- 
oin tällöin käyt- 
lauantaiehtoisin, 
meitä nykyajan 

iä hiljentymisen 
;ksestä.

ALA-TULIJOKI

SAVILAHTI

SALO-MAUNU

i Simo Ylä-Soini
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MATIN MIETTEITÄ

Millaiset ovat viheltäjän ajatukset?

Olin yli 30 vuotta sitten vetämässä kursseja La
pissa Tervolan kunnassa. Asuin sen viikon eräässä 
maalaistalossa, jonka isäntä vihelteli suorittaes
saan askareitaan. En sitä mitenkään pahana pitä
nyt, mutta totesin kuitenkin kerran emännälle: 
"Isäntä on kova viheltämään." Emäntä vastasi 
siihen topakasti: "Sittenpähän ei ainakaan ajatte- 
le pahoja."

Emäntä saattoi hyvinkin olla oikeassa. Mahtuu
ko viheltäjän ajatuksiin niitä "pahoja"? Tuskinpa 
vain. Ei niitä mahdu yksinäisen hyräilijän tai laula
jankaan ajatuksiin, jos hän oikein hartaasti antaa 
äänensä kuulua.

Minullakin on vähän kokemusta asiasta. On kai 
se tässä tunnustettava, että joskus vihellän, mutta 
en juuri "ihmisten aikana". Siitähän eivät kaikki 
pidä. Ei pitänyt isävainajanikaan, joka totesi vihel
tämistä harjoittelevalle pojalleen: "Sun huules 
tarttis rasvata, kun ne noin kitisee." Mielestäni vi- 
heltäjä saa paljon anteeksi, jos hän ei tosiaan 
"ajattele pahoja". On eri asia viheltää mukana 
sellaisessa isossa joukossa, joka sillä tavoin osoit
taa mieltään. Siihen ei minusta ole.

Jos siis yksiksesi vihellät, niin siinä on hyvin 
mahdollista pitää pahat ajatukset loitolla, samoin
kuin hyräillessä tai laulaessakin. Laulukuoro on 
samanlainen harrastus. Siksi siitä niin monet pitä
vät.

Valituilla kansan edusmiehillä on asemassaan 
sellainen "luontoisetu", että heitä silloin tällöin 
arvostellaan. Meillä ihmisillähän on varsin yleise
nä sellainenkin ominaisuus, että emme oikein ajat
tele myönteisesti mitään työtä, toimintaa ja yhteis
toimintaa, missä emme itse ole mukana. Ulkopuo
lisella on ulkopuolisen asenteet. Olen niin monessa 
keskustelussa ollut kuulijana, että tiedän sanojen 
ja äänenpainojen olevan monesti hyvin vähän kan
nustavia ulkopuolisia kohtaan. Näinhän ei toki tar
vitsisi olla, mutta se kuvastaa ihmisen yleistä raa
dollisuutta.

Luottamushenkilö suorittaa vastuullista palvelu
tehtävää niin kauan kuin luottamusta riittää. Yh
dessä muiden kanssa hän harkitsee kulloinkin tar
koituksenmukaisinta ratkaisua, joka vastaisi kul
loisessakin tilanteessa arvioitua kunnan ja kunta
laisten etua. Ratkaisujen suhteen ollaan Virroilla
kin joskus eri mieltä, mutta missäpä ei oltaisi? Eri
mielisyys ilmaistaan täällä kuitenkin varsin leppoi
sassa hengessä. Päätöstä etsitään monesti neuvot
teluin ja sovitteluin, ja ellei siten saavuteta yksi
mielisyyttä, niin sitten äänestetään. Olen itsekin 
joutunut olemaan eri mieltä monen kanssa matkan 
varrella, mutta toivon, ettei siitä syystä ole sitten
kään kukaan halunnut irtisanoa työtoveruutta. Nä
mä Virtain luottamusihmiset ovat kyllä rehtiä, 
asiallista, huumorintajuista ja varsin sopuisaa 
joukkoa, joka suorittaa nöyrästi ja tunnollisesti 
tehtäviään. Ja vielä laatuihmisiä laidasta laitaan 
— tapaisittepa heistä kunkin henkilökohtaisesti!

Mitä muuten tulee ruusuun ja kaaliin, niin minun 
mielestäni kaalista tulee yhä vielä hyvä soppa ja 
ruusunmarjoista oivallinen kiisseli tai tee.

"Oletteko idealisti?"

Näin kysyttiin kirjailija Ernst Hemingwaylta ker
ran. Hän vastasi: "En ole. Idealisti on sellainen, 
joka huomaa, että ruusun tuoksu on parempi kuin 
kaalin ja päättelee siitä, että ruususta tulee parem
pi soppa."

Tämä tuli hiljattain mieleen, kun oli istuttu noin 
kuusi ja puoli tuntia Virtain kaupungin kokouksissa 
iltapäivällä ja illalla ja kun joku siinä huokaisi, et
tä " pitkä päivä tästäkin tulee — kaikenlaisiin 
hommiin sitä on tullut lähdetyksi" .

Kai se niin on, että yhteisistä asioista kiinnostu
nut, osallistuva ja muiden luottamusta jossain 
määrin nauttiva kansalainen on tietyllä tavalla vä
hän idealistikin. Tietosanakirjan mukaan idealisti 
on "korkeisiin, jaloihin päämääriin pyrkivä henki
lö; epäkäytännöllinen haaveilija". Omaa hassuut- 
tahan se kaiketi on, kun toisten pyynnöstä ja kui
tenkin vapaaehtoisesti rajoittaa omaa mukavuut
taan, jatkaa työpäiväänsä, osallistuu valintoihin ja 
päätöksiin, joista saa osakseen arvostelua, leimau
tuu "poliitikoksikin" — jopa täysin syyttömän 
perheensä kanssa. Onhan siinä niitä varjopuolia, 
joita eivät kaikki ilmeisesti sietäisi. Kuitenkin luot- 
tamuspaikat ovat aina tulleet täytetyiksi, ja monet 
meistä suostuvat jälleen kysyttäessä uudelleen eh
dokkaiksi. Jonkin sortin idealistejako siis ollaan?

Kylätoiminnassa katseet eteenpäin

Kuuntelin jokin aika sitten muutaman kylätoimi
kunnan jäsenen kertovan kokemuksistaan. Siinä il
meni, että vain muutamat ihmiset ovat kiinnostu
neita oman kylän kehittämisestä. Ilmiö on koko 
lailla sama kuin suomalaisessa yhdistystoiminnas
sakin: harvat johtotehtäviin valitut kantavat huolta 
yhdistyksen asioiden sujumisesta muiden katselles
sa sivusta. Vetäjät huomaavat hyvin pian vetävän
sä kivirekeä. Ennen pitkää siinä usko uupuu ja voi
mat vähenevät. Kylien kehittämisessä tarvitaan 
kaikkia niitä, jotka vielä asuvat niissä. On hyvin 
reilua antaa kaikki tuki valituille vetäjille. Sovi
taanko siitäkin, että sopivasti vuorotellaan siinä 
vetäjän kuorman kantamisessa?

On tietysti aivan paikallaan, että kylätoimikun
tien kokouksissa ne, jotka asioita ja tapahtumia 
muistavat, kertovat siitä, mitä kylissä ennen on ol
lut, tapahtunut ja tehty. Sille perustallehan kylän 
nykypäivää ja tulevaisuuttakin on rakennettava. 
Mutta sille muistelemisellekin on syytä asettaa toi
mikunnan tehtävän vuoksi kaikessa ystävyydessä 
rajoja, sillä muutoin ei päästä suunnittelemaan ky
län tulevaisuutta. Muistitieto on hyvänä pohjana, 
mutta tuloksellinen toiminta vaatii nyt katseitten 
suuntaamista välttämättä eteenpäin. Nyt ei ole ai
kaa hukattavissa. On suunnitelmien, hyvien ja ra-
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kentavien ehdotusten sekä toiminnan ja nimen
omaan yhteistoiminnan aika. Kannustavat toimin- 
taterveiset vaan kaikille kylätoimikunnille!

Suomessa oli suvi

Huomasitko, että suvi tuli, oli ja meni? Tottahan 
toki huomasit, sillä kesäkuu oli kaikkien mielestä 
niin kylmä ja ikävä, että sen jälkeen saapunut kun
non kesä oli tosi riemukas asia. Kun monia suven 
asioita, vaikutelmia ja tuloksia vetää yhteen, niin 
huomaa jälleen olevan niin paljon aihetta kiitok
seen.

Vuosikymmenien kuluessa olen lähestynyt koti
seutuani Virtaita joka suunnalta eri vuoden- ja vuo

rokaudenaikoina. Kotiinpaluu on paljon matkusta
maan joutuvalle aina hyvä hetki. Yksi parhaista 
paluuhetkistä on kesäyö. Viivyn pienen hetken pi
halla ennen ulko-oven avausta. On rauhallista. 
Ympärillä kesäyön ääniä ja kesän tuoksuja. Ja 
olen kotona! "Kuinka kaunis oletkaan, armahin 
kotiseutuni, tässä kesäyön kuultavassa hämyssä ", 
toteaa Talkootanssit-näytelmän roolihenkilö Pent
ti, ja siihen haluan tämän kotiseudun yhtenä asu
jana mielihyvin yhtyä.

Hyvää, rauhallista ja kodikasta joulua 
kaikille toivoo 
MATTI MAIJALA

-------------------------------------- * * --------------------------------------

Pieni joulumuisto
Silloin oli jouluaaton aamu. Ilmassa enteili mel

kein tuntu suojasäästä, ja vasta satanut lumi vai
kutti niin puhtaalta ja juhlalliselta. Sää oli siis mi
tä houkutelevin, vaikka vielä olikin melko hämä
rää. Otin kelkan ja lasketelin pienelle tervehdys- 
käynnille tuttavaperheen luo, koska tiesin heidän 
melkein odottavan käyntiäni näin joulun merkeis
sä. Perheen äiti oli liikunta- sekä näkövammainen, 
joten pienetkin yhteydenotot merkitsivät hänelle 
sanomattoman paljon. Lämmin kädenpuristus ja 
ajatusten vaihto tavallaan värittivät pienen kodin 
hiljaiseloa ja oloa. Pieni muistaminen eri muodois
saan ei paljoa vaadi, mutta palkitsee moninkertai
sesti, ehkä siinä on sitä joulun syvintä sanomaa. 
Todella aidointa juhlaa, joka on puhutellut jälkeen
kin päin, tapasin kodissa, jonka olin ottanut poik
keamisen kohteeksi.

Lähestyessäni kotia näin ikkunoista kuultavan 
himmeätä valoa, arvasin, että kotiin ovat jääneet 
juhlan ajaksi, vaikka mahdollisuus olisi ollut toi
sinkin. Hiljaiseen koputukseeni vastattiin, ja avasin 
oven pieneen tupaseen, joka näytti olevan joulu- 
kunnossa. Huomasin siellä olevan vieraitakin, ai
nakin vanha mummi oli tullut omaisten luo kylään, 
ja juhlan viettoon. Tunsin aivan heti, että särkyikö 
jotain — mureniko osa siitä ehyestä tunnelmasta, 
joka näytti huoneessa vallitsevan, tulinko sittenkin 
sopimattomaan aikaan. Toivotin heille kaikille hy
vää huomenta ja tervehdyksen lähestyvästä suu
resta juhlasta. Menin perheen äidin luo. Hän tus
kin tulijaa tunsi muuta kuin äänestä. Jätin hänen 
syliinsä pienet tuomiseni. Pääsimme näin puheen 
alkuun, joka sitten vuolaana jatkui niin perheen 
kuin vierastenkin kanssa. Kysymykseeni, joko täs
sä kodissa on joulu, vastattiin myöntävästi, siitä 
kertoilivat myös sytytetyt muutamat kynttilät sekä 
jouluruokien tuoksu ja muutamat avaamattomat 
paketit. Kiitollisina kertoilivat kodin asukkaat, 
kuinka heitä oli eri tavoin ja monelta suunnalta

muistettu. Perheen iäkäs mummi, jo monta joulua 
nähneenä, iloitsi saamistaan paketeista aivan kuin 
lapsi.

Siis lapsenmielisenä, pienenä ja nöyränä joulun 
muistojen äärellä. Siinä varmaan on oikeata juh
lan tuntua, siinä varmaan soi joulun perussävel, jo
ka saa sisimmässämme herkimmät kielet soi
maan suuren juhlan kunniaksi. Poistuessani pie
nestä kodista, jättäessäni sen onnelliset asukkaat 
jatkamaan kodikasta yhdessä oloa ja omaa juh
laansa tunsin itseni onnelliseksi näkemästäni ja ko
kemastani.

Monet kuvat kulkivat mielessäni, monet, monet 
jouluiset muistot kohosivat vuosien takaa. Verta- 
sinpa kokemaani joulun Herran syntymäkotiin, 
sieltä kun puuttui kaikki se, mitä meillä on köy- 
himmässäkin, pienimmässäkin kodissa. Talli, sei
mi ja oljet, joista kuva on iskostunut sydämeen jo 
lapsuudesta asti. Niin, mitä liikkuikaan näiden ih
misten sydämissä, joita ympäröi vain mittaansa 
vailla oleva kylmyys ja epäystävällisyys.

Entä tänä päivänä, miten joulu meitä puhuttelee 
perheinä sekä yksilöinä, onko joulun Herralle tilaa 
meidän kodeissamme, vai joutuuko viluissaan, si
vullisena katsomaan meidän juhlaamme. Monin 
eritavoin kehittynyt aikamme, kaupallisuus ja hy
vinvointi tuovat juhlaamme erilaisuutta, jossa tus
kin juhlan sankaria muistetaan. Mutta sittenkin, 
pienet, köyhät ja vähempiosaiset ovat aina lähel- 
lämme. Heidät huomaamalla, heitä palvelemalla 
saamme olla lähellä joulun Herraa. Joulumieli on 
hyvä ja miellyttävä asia, kun sen vain opimme säi
lyttämään, sen käyttöön kyllä tilaisuudet järjesty
vät.

Joulun Herran siunaamaa joulurauhaa ja anta
misen iloa kaikille.

SENJA PUUKKONIEMI
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Kronikka Äijännevan asutus 
alueen ensimmäisistä isännistä
Tehnyt: Urho Salmenaho

Motto: "Suo oli autio ja tyhjä, 
hetteen päällä "

Omistan nää säkeet teille 
jo manan maille muuttaneille.
Teille tärkein oli kuokka, kirves 
ja kontoin vääntö hampaat irves.

Onni asui Lahtisessa
talossansa lautaisessa,
sivutöinään sepäntöitä teki 
syntyi häitä puukko, viikate ja reki.

Nestori se Sysiahon
mies oli myöskin monen tahon, 
pelloilleen hän keksi avun: 
vanhan konstin, kytösavun.

Rintasessa oli Toppu,
tähän muistini nyt loppu.
Santeri siihen tuli tilaan 
eikä suinkaan paikkaa pilaan. 
Metsää leikkas, pellot kuokki, 
siten perheensä hän ruokki.

Oli Koivikossa kuokkijana 
Urho, poikain ruokkijana.
Hänt' vaivannut ei turhat estot, 
monet ampui soidinmetsot. 
Reenpankoll' istui joka säässä, 
vaikka takapuoli jäässä.

Haaparannan Jussi, mies oi ’ karhee 
miestä oli pyhään arkeen.
Ojuri hän oli hyvä, 
monet ojat kaivoi syvät 
puulapiolla, on siinä perä, 
raudasta vain oli terä.
Ei kaikki ole enkeleitä, 
joskus tuli perkeleitä.

Pajusessa asui Matti,
hän se vasta neropatti.
Neuloi pieksut, keri päät, 
puursi hyvät pahat säät.
Pyörällä ajoi hiljaa, joskaan 
ei hän myöhästynyt koskaan.

Sitten tulee Säynäjoki,
Jussi siinä kovan koki.
Kesken työt ne häitä ratkes, 
elämä kun kuoloon katkes.
Tilalle tuli Onni Tammen 
jostain lähelt' Tulilammen.
Hän paljon ehti hoitaa noita 
köyhempien asioita.
'Jos kylmä joskus päälle kärkäs, 
hän vällynahat oivat parkkas.

Sitten Kivirannan Matti,
hällä kädes pysyi myöskin ratti. 
Sanoi Matti: "Se olla saahan, 
ettei ponu mene maahan ".
Myös koppia hän rakenteli 
sekä väliin valehteli.

vain usva liikkui

Ronkoon tuli ensin Antti, 
hällä kestänyt ei kantti.
Seinät jäivät puolitiehen 
kotiseutu veti miehen.
Tuli Paavo, mies hän ratto, 
syntyi taloon myöskin katto. 
Paljon Paavon kädet loivat 
astiatkin puusta oivat.
Reiteen tuli kerran haava 
muisti lääkärin tuo kaavan. 
Teki langan, neulat seuloi 
itse haavan kiinni neuloi. 
Neuloi myöskin kanankuvun 
pelasti näin muna-suvun.

Sitten onkin Soidinmäki 
siell' kukkunut ei onnen käki 
Santeri työssään tipin tarkka 
oli oikein patriarkka.
Siellä joskus toistaan lyötiin 
kovia nauriita vain syötiin, 
kuivat jauhot päälle nokkaa 
siinä tarvittu ei akkaa.

Matti asui Pientä-Konttisaarta 
eli elämänsä kovaa kaarta. 
Ehti myöskin hoitaa noita 
kylän yhteisiä asioita.

Sitten tulee Iso-Konttisaari
Jussi siihen tullessaan oi' jo melkein vaari. 
Lyhyt hällä siinä oli elon virta 
Lielahdessa sen katkos kuolon pirta.

Vuorinen, isäntä Vihantaniemen 
myös hommansa jätti puolitiehen. 
Haitarinsa pani reppuun 
kai ampiainen pisti peppuun. 
Paikkaan tuli Leanteri 
hän vitsit laukoi, vihelteli.
Teki kaikki, mitä ties
oli monitoimimies.

Vainio, pieni talonen
siellä asui Palonen.
Hänenkin työnsä kesken katkes 
perhehuolihin se ratkes.

Onni asui Kukkuvalla
pienen hiekkamäen alla,
rakenteli taloaan,
Oli myös oiva päivämies, 
Suojansalon, Salomaan.

Sit' on talo, Koivulehto
oli Nestorille kova ehto,
ikäväkin vaivas pahoin
pääs' täältä pois viell' ehjin nahoin. 
Akseli sen sitten osti 
hyvään kuntoon pellot nosti, 
rakenteli uuden tuvan 
heti kun sai siihen luvan.

Palkkikankaalla oli Manu 
Tosi mies, ei veny, vanu.
Oli myöskin kirjamiesi 
paljon asioita tiesi.
Hevonen kun painui suohon 
hyvän avun keksi tuohon:
Hommas lankkukengät hevoselle, 
näin avun toi myös naapureille.

Tarina Toivon Nevanpään
ei hyvä tuuri hölläkään,
jalka sahan remmiin jäi
kolkon kuolon kohtas näin.

Ville oli Vahterässä
mies niinkuin tuli tappurassa.
Kerrankin hän kuokoksellaan
äes teli hevosellaan.
Ohjas hännän alle tarttui
siitä Villen kiukku karttui.
Lopuksi hän suuttui niin
köytti hännän luokkaan k iin '.

Simppa asui Suhosta
oli tunnettu kovasta uhosta.
Mutt' jos hällä luonto oli leveä
oli jalannousu myös keveä,
oli toisille kirkollemeno vaikea
Simpan mieli ei ollut haikea.
Jaloissa kun kyllä oli runtia
meno kesti vain kaks ja puoli tuntia.

Vertti talon paikkaa Alangossa kuokki 
samalla mieltään näin aatoksin ruokki:
Mä kontoon nyt hukun, herran tähden 
löi kuokan olalleen, nyt heti lähden.
Tuli hänen jälkeensä paikalle Eino 
häitä puuttunut ei mikään keino, 
miten talo nousee, pellot tehdään 
kyllä tässä pärjätään, se vielä nähdään. 
Navetankin hän teki puhdetöinä 
ja työ varmaan jatkui myöskin iltatöinä, 
hirretpirtissä veisti, olalla paikalleen ne kantoi 
näin suojan hyvän karjallensa laittoi.

Heikki oli Salmen isäntänä
tunnettiin miehenä jämeränä.
Teki moniin taloihin ikkunat, ovet ja senkit 
kiikkutuolit, rukit ja höyläpenkit.
Ei mottimetsässäkään hällä huolta 
ei tarvinnut pelätä ett' saha puoltaa.

On sitten enää vain Männistön Eemeli 
mies pieni, mutt' sukkela kuin peeveli. 
Hätiäkin elämässä oli huolta 
pakkas renaamaan tuota terveyspuolta. 
Hyvin hänkin silti elämänsä eli 
tilansa hyvään kuntoon rakenteli.

Nämä miehet alkuun pani asutuksen 
avasivat ensi kertaa oman kodin uksen. 
Siksi kunniaa nyt teemme teille 
tosi työn ja toimen sankareille
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Muistelma entisajan maltaiden teosta
Muistan vieläkin elävästi kuinka ennen vanhaan 

tehtiin maltaita, vaikka siitä on kulunut jo melkoi
sesti aikaa. Ensin rukiin- tai ohranjyvät laskettiin 
kolmeen kertaan kasmasiinin eli lajittelijan läpi ja 
näin saatiin vain parhaat jyvät esiin. Jyvät laitet
tiin säkkiin ja vietiin puroon likoamaan. Siellä ne 
saivat olla niin kauan, että ne itivät. Puro oli kir
kasvetinen luonnonpuro ja siinä olleeseen pieneen 
suvantoon säkit upotettiin. Säkkejä käytiin usein 
tutkimassa, sillä jyvien idut saivat olla vain puoles
ta sentistä senttiin, mutta ei sitä pitempiä.

Kun jyvät olivat tarpeeksi itäneet säkit nostettiin 
puron penkalle ja vesi valutettiin pois. Sitten säkit 
vietiin saunaan ja jyvät levitettiin laverille. Ainakin 
perinnekylässä käyneet tietävät millainen mallas- 
saunan laveri oli. Saunan lämmitys oli tarkkaa 
työtä, sillä saunaa lämmitettiin aluksi hiljaisella 
tulella, että jyvät imeltyisivät. Vähitellen lisättiin 
lämmitystä, mutta ei liikaa, etteivät jyvät vain pa

laneet. Jyvät olivat tarpeeksi kuivia, kun otti jyvät 
mistä kohtaa tahansa, se meni puremalla napsah
taen poikki.

Sitten kun jyvät olivat tarpeeksi kuivuneet, ne 
kerättiin pois ja vietiin aittaan. Siellä olivat käsi
käyttöiset jauhinkivet, joilla jyvät jauhettiin melko 
karkeiksi jauhoiksi.

Kauan siinä pikkupoika sai kiviä pyörittää ennen 
kuin kaksikin hehtoa oli jauhoina. Minäkin olin 
tuolloin vähän yli 10-vuotias, kun renkipoikana 
olin maltaiden teossa mukana. Silloin sitä työtä 
tehtiin aamuhämärästä iltahämärään, joten kan
sakouluun menosta ei ollut puhettakaan.

Ruismaltaista tehtiin mämmiä, mutta ruis-ohra 
sekoituksesta kaljaa, jota ennen oli kesän aikaan 
taloissa yleisesti saatavissa.

ONNI MÄKINEN

JOULULAHJAKSI
Virtain kuvateos (60 mk), Virtain viiri, Virtain kansallispukuja ja Rajalah
den talomuseon pihapiiriä kuvaavia postikortteja, tyttö- ja poikanukkeja se
kä Virtain Joulun vanhoja numeroita saatavana Virtain Seuran rahaston
hoitaja Armi Vuoristolta (puh. 55755) Virtain Säästöpankista.
Virtain historia 1860 luvulta — 1970 luvulle (100 mk) saatavana kaupun
gintalosta arkistonhoitaja Tuovi Satamolta ( puh. 55066).
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PARTIO - TAPA ELÄÄ
Partiolaisen ihanteena on: Ystävyyttä yli rajojen on koettu, kun on saatu

. vieraita ulkomailta. Ryhmä saksalaisia partiolaisia 
vietti todellista eräleirielämää kuluneena kesänä— Kehittää itseään ihmisenä

— Kunnioittaa toista ihmistä
— Auttaa ja palvella
— Tuntea vastuunsa ja velvollisuutensa
— Rakastaa ja suojella luontoa
— Olla uskollinen ja luotettava
— Rakentaa ystävyyttä yli räjojen
— Etsiä elämän totuutta

Kesäleiri Kallicflnnan niemessä oli viidellekym- 
menelle virtolaiselle partiolaiselle riemukas ja an
toisa.

Kaunis sää suosi leiriläisiä, mutta uhkasi viedä 
mahdollisuuden kokea leirinuotion tunnelman. Sy
tytettiin jo "jätkänkynttilää" iltanuotion korvik
keeksi. Tulihan sitä sadetta kuitenkin sopivasti 
eräänä leirin keskivaiheen yönä ja saatiin kokea 
kaikki leiriin kuuluvat ilot, vaikeudet ja kommel
lukset. Todellinen koettelemus on herätä aamulla 
teltassa vesilätäkössä. • - y'

Luonto opettaa verrattomasti, kun antautuu sen 
opetettavaksi. Riemullista on elää luonnossa ja Sel
viytyä sen asettamista hankaluuksista, oppia sitä 
tuntemaan ja elämään sen ehdoilla. 4

Ikimuistoisia ovat partiolaisten leirikokemukset.

paikkakunnallamme. Ystävyyskirjeet kuljettavat 
viestejä meiltä muualle ja päinvastoin. Vuorovai
kutus avartaa puolin ja toisin.

•On ollut kivaa olla mukana kansainvälisessä 
partiotoiminnassa vaikka vain keräämällä vanhoja 
postimerkkejä, joiden myynnin tuotto on mennyt 
kehitysmaitten auttamistoimintaan. Parempiosaisi
na voimme partioida harrastuksena, kun toverim
me kehitysmaissa kamppailevat tosi toimissa, pel
tojen kuokkimisessa nälänhädän torjumiseksi, lu
kutaidon opettamisessa tai sairaiden hoivaajina.

Partio yhdistää — meitä on paljon ympäri maa
pallon — meitä on noin 24 miljoonaa.

Elämä on vastuun ottamista.
Partion keskeinen tavoite on kasvattaa meitä ot

tamaan vastuuta ja vastaamaan ottamastamme. 
Olemme vastuussa itsestämme ja omasta elämäs
tämme, olemme vastuussa luonnosta, olemme 
osavastuussa yhteisömme ja sen jäsenten hyvin
voinnista. Vastuuseen kasvaminen tapahtuu vähi
tellen. Vain ihminen, joka on saanut hoitaakseen 
tehtäviä ja myös hoitanut ne, oppii ymmärtämään 
oman asemansa ja arvonsa yhteiskunnan vastuulli
sena osana. Hän oppii itsekin toimimaan tavalla, 
jota odottaa muilta. Hänestä kasvaa yhteisönsä 
hyödyllinen rakentaja.

'i*-
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"Tartu poikaan ja tee hänestä mies".
Näin sanoi Robert Baden-Povell noin 75 vuotta

sitten. Hän oivalsi jotain sellaista, joka kantaa 
yhä, saa tänäänkin liikkeelle, toimimaan, mukaan. 
Näin alkoi kasvaa maailman partiolaisten ketju.

Tämän päivän virtolainen partiopoika kuuluu 
Virtain Karhunkaatajat partiolippukuntaan ja Tori- 
sevan Tyttöjä ovat kaikki virtolaiset partiotytöt. 
Yhteensä heitä pyörii partion piireissä pitkälti 
päälle sadan.

"Sudenpentuja" ovat pienimmät heistä (7 — 10 
v.) Aikuisen ohjaamana he kokoontuvat viikottain 
ryhmässä leikkimään, retkeilemään ja tutustu
maan partioinnin aakkosiin.

Valokuvat: Esa Mäntynen

Partiolaisten ydintoimintayksikkö on vartio, jo
hon kuuluu 6 — 10 jäsentä ja vuoden tai pari tove
reitaan vanhempi vartionjohtaja. Tehdään yhdessä 
— periaatteella toimitaan. Leikkien ja harjoitellen 
opitaan ja kehitytään tiedoissa ja taidoissa. Partio
laisten yhteinen koulutusohjelma etenee vaihe vai
heelta antaen ryhtiä ja ideoita toimintaan.

Viikottaisten vartiokokousten piristykseksi teh
dään retkiä, osallistutaan koko lippukunnan yhtei
siin tilaisuuksiin ja leireihin.

Partiotoiminnan piiri- ja järjestötasolla on jatku
vasti toiminnan rinnalla pyörimässä partiojohtaja- 
koulutus, jotta aikuisten tuomaa turvallisuudentun
netta, tukea ja pitkäjännitteisyyttä olisi toiminnas
sa mukana. Kuluvana vuotena on viisi virtolaista 
partiolaista suorittanut partiojohtajatutkinnon ja 
tulevana vuotena on valmistumassa muutamia li
sää. Vartionjohtajia koulutettiin kesän aikana tois
ta kymmentä ja tämäkin koulutustoiminta jatkuu 
edelleenkin.

Partiolainen ei ole ihmisenä koskaan valmis, 
mutta "aina valmiina" kehittämään itseään saa
vuttaakseen paljon valmiuksia myös muitten autta
miseen.

HILKKA SULASAARI
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Virtolaista liikennehistoriaa:

URHO LEPPÄLÄ,
rahtiautoilun uranuurtajia Virroilla

Tamperelaiselta maisteri Kyllikki Heleniukselta, 
jonka sukujuuret ovat Virroilla, sain muutaman 
virtolaisia kiinnostavan valokuvan.

Autokuvassa nähdään Virtain Osuuskaupan en
simmäinen automobiili, luultavasti se on myös Vir
tain ensimmäinen pakettiauto. Umpikumirenkailla 
varustettuja kuorma-autoja oli kyllä jo aikaisem
min nähty uurastamassa massatehtaan kuljetuk
sia. Kuva osuuskaupan autosta on merkitty näpä
tyksi 5.5.1926, mutta ajopeli oli hankittu vuotta, 
kenties kahta, aikaisemmin. Kuvassa oikealla on 
Virtain Osuuskaupan johtajana 1922-31 toiminut 
Oskari Leimu, jonka aikana liike laajeni ja si
vuliikkeitä perustettiin mm. Killinkoskelle. Killin- 
koskelta löytyi myös osuuskaupan ensimmäinen 
autonkuljettaja Urho Johannes Leppälä, joka 
nähdään etualalla. Hän ei ollut kuljettajana eilisen 
teeren poikia, sillä tätä ennen hän oli ajanut Killin- 
kosken massatehtaan kuormia Ähtäriin suurella 
Mannesmann Mulag-kuormurilla, jonka Serlachius 
oli hankkinut luultavasti jo v. 1919. Oppinsa hän 
lienee saanut käytännön kautta, ja vasta kun ni
mismies ryhtyi patistelemaan ajoluvan hankkimi

sella, Leppälä matkusti Tampereelle ja suoritti 
vaaditun näyteajon eräälle Lokomon tehtaan insi
nöörille. Näin tulivat muodollisuudet täytettyä.

Virtain osuuskaupan palvelukseen tultuaan Lep
pälä muutti perheineen Virtain kirkolle. Muutto suo
ritettiin autolla, mikä tuolloin oli harvinaista. Ta
paukseen liittyy muisto kissasta, joka päätettiin 
jättää entisille kotitanhuvilleen sukulaisten liuos
taan. Mutta kattipa piiloutui kuormaan ja körötteli 
autolla uuteen kotiinsa. Näihin aikoihin perhee
seen syntyi Kyllikki-tytär, joka sai kummikseen 
isän esimiehen, Oskari Leimun.

Ennen pitkää Urho Leppälä kuitenkin jätti koti
seutunsa ja muutti Tampereelle, jossa suoritti pit
kän päivätyön Tampereen liikennelaitoksen palve
luksessa linja-autonkuljettajana. Uuden kodin Lep- 
pälät monien muiden Virroilta Tampereelle muut
taneiden tavoin perustivat Lauri Viidan moreeni- 
maisemaan, Pispalaan, joka noihin aikoihin kuului 
Pohjois-Pirkkalaan. Virtain ja ennen kaikkea Kil-

Valmiina palveluun.
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linkosken aikojen muistona kodin seinällä oli kuva 
voimistelu- ja urheiluseura MYRSKYN jäsenistä, 
jotka ovat kokoontuneet kameran eteen juhlatun
nelmissa saatuaan juuri yhtenäiset urheiluasut. Ur
ho Leppälä oli seuran perustajajäseniä. Tämä ku
va oli nähtävänä Lauri Viidan kotimuseossa Pispa
lassa presidentti Urho Kekkosen vieraillessa siellä 
v. 1978 — Lauri Viidan sukujuurethan ovat myös 
Virroilla. Vanha urheilumies kiinnitti kuvaan erityi
sesti huomiota.

Urho Leppälä kuoli Tampereella v. 1962 71-vuo- 
tiaana.

Virtain osuuskaupan pakettiauto on ollut omana 
aikanaankin harvinaisuus. Vuosikymmenellä, jol
loin Ford T, jota myös Hoppa-Voortiksi tai Viiksi- 
Voortiksi nimitettiin, oli yleisin moottorikulkuneu- 
vo teillämme, tämä automobiili poikkesi huomat
tavasti totutuista malleista. Se lienee ollut ranska
lainen Rochet-Schneider, ja sen kori luultavasti oli 
valmistettu tilaustyönä Suomessa. Näitä harvinai
sia autoja olen kuullut meillä nimitetyn ranskaa 
melko vapaasti ääntäen Raketeiksi. Ohjauspyörä 
näkyy sijainneen "väärällä" puolella, etulasi on 
kaksiosainen, kuljettajan puoleinen osa kaksiruu- 
tuinen. Näkyväisyys kuljettajan istuimelta ei var
maan ollut paras mahdollinen. Mutta hyvin tultiin 
toimeen: eipä ollut nykyisiä kiireitä, harvoin tapasi 
vastaantulevan, vielä harvemmin ohipyrkivän. Oli 
toiset äijät.

Harras hetki Lauri Viidan museossa v. 1978. Kyllikki Helenius 
esittelee voimistelu- ja urheiluseura Myrskyn kuvaa tasavallan 
presidentille.

PENTTI KESKINEN

Kuvat omistaa Kyllikki Helenius.

Myrskyn poikien uudet asut. Kyllikki Heleniuksen isä Urho Lep
pälä on toiseksi takimmaisessa rivissä, kuvan keskiviivan va
semmalla puolella.
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JUTTUA KOLMESTA VIRTAIN 
ENTISAJAN VIRKAHERRASTA

Kanavavahti
Carl Johan Agathan von Numers
(1861 - 1931)

Tämä vanhapoika von Numers oli hyvin arvok- 
kaannäköinen ja -tuntuinen herrasmies. Hänellä ei 
varmaan ollut suuri tämä ystäväpiiri. Hän oli an
kara krapumies. Silloin oli valtavasti krapuja tääl
lä Marttisen alasessa ja niitä hän pyydysteli.

No oli kerran sitten sillen tuli jokin sellainen kek- 
keri, että oliko syntymäpäivä vai mikä ja se haki 
valtavasti Virtain pitäjästä niin naista laittamaan 
näitä pitoja ja tulipa tänne Nuuttikyläänkin ja en
simmäiset sanathan oli (sehän oli ruotsinvoitto- 
nen): "Minä tahto yksi puhdas nainen." Ja sitten 
selvitti, että mikä siinä on. Voinhan mä sen sanoo
kin ja se oli ton meidän Kaisan sisar, jota se ensin 
meinasi. Se oli siinä jo sillä iällä mutta eipähän. 
Oli kai omia asioita, olisiko muutenkaan lähtenyt. 
Ja toi Kaisa oli vielä niin nuori, ettei uskaltanut 
lähteä. Ja kyllä en muista, mistä hän tuon apurin 
sai. Ja niinhän hän ne pidot piti.

Niin sillähän oli vähän ystäväpiiriä täällä kirkon
kylällä, ainoot tutut oli täällä toi apteekkari Otto 
Bruun ja sitten nähtävästi tämä maisteri Ilmari 
Rokio.

Rovasti
Petter Anton Carlstedt (1857 — 1924)

No, sittenhän meillä oli tämä kirkkoherra Petter 
Anton Carlstedt. Sehän oli hyvin äkkinäinen, to
mera mies. Oli jokin kuntakokous, jossa siinä va
littiin miehiä johonkin toimiin (en sitten muista). 
Isäni sitä mulle jutteli. Ja siinä joku ehdotti sitten 
isää siihen toimeen, mutta isä vastusti ja sanoi, et
tä hän on niin äkkinäinen luonne, ettei hän voi sii
nä olla. Johon Carlstedt tokaisi: "Kyllä täällä äk- 
kinäisyys tunnetaan." Ja sillähän oli aina, mikäli 
minä muistan, sellainen äkkinäinen ja nateva vas
taus. Kerran oli kinkerit, kai täällä Nuuttiperällä ja 
siinä mennään, sitten luettiin talo talolta: "Onko 
Kaltti? Nuuttila? — niitten piti vastata. Tuli tossa 
toi pieni saari — " Martansaari? " " Olen minä. " 
"Ja kuka se minän nimi on?" Hyvin ärevästi. Ja 
nimi sanottiin. (Ja hyvin se meni siitä asia).

No, tuossa se toimittikin sitten vihkimistä kerran 
(yhen asian toimitan). Siinä oli morsian ja sulha
nen ja tämä vihkimistoimitus oli päättynyt Carls- 
tedtin tervehdys oli: "No, nyt sinä, Maija, pääsit 
rumasta sukunimestä!" Tämän tyttären nimi oli 
Boksen. Kai se ei oikein sopinut Carlstedtin sie
luun.

Nimismies
John Gideon Cyllenbögel (1861 — 1917)

Jos ruppeen kertoon mestarista, tästä nimismie
hestä Gyllenbögelistä, virtolaiset sano sitä ilman 
muuta Böökeliksi. Sehän oli sellanen hyvin ruosin- 
voittonen, erittäin, erittäin venäläisystävällinenkin 
mies. Ja se paikka, jossa sen asunto oli, oli Hirmu- 
lan kenttä nimeltänsä, Purjulasta vähän eteenpäin. 
Ja kai sitä talookin vissiin Hirmulaksi nimitettiin.

Minäkin olin lapsi, kun vielä toimi erittäin nava- 
kasti tämä Lasten lainakirjasto. Pidettiin iltamia ja 
näillä iltamarahoilla ostettiin sitten kirjoja.

Sitten meillä oli kerran tämä näytös Rinaldo Ri- 
naldini, jossa multakin oli osa, mutten muista mi
kä, olisko ollu Kalle-muori, jokin sinnepäin se oli... 
Siinä oli sitten vallesmannin osa ja siinä oli sitten 
vanhempi mies Lauri Peltonen (lukkarin oma poi
ka). No sitten kun tämä esirippu aukee, niin eikös 
mitä! Siellä on itte Böökeli, niin onkohan Kolman
nella rivillä perheensä kanssa seuraamassa tätä 
näytelmää. On jääny mieleeni yksi Peltosen Laurin 
puheenvuoro. Se oli näin: "Ota kiinni, ota kiinni, 
tuonne se meni kiven taa." Ja Lauri-juupeli, joka 
oli koirankurinen ja muuta, rupes matkimaan Böö- 
kelin äänellä sitä jotenkin näin: " Otta ny kii, otta 
ny kii, tonne se meni kiven taa. "

Ja kyllä me toiset aattelimme, että voi herra siu- 
naa, mikä tästä tulee, kun Böökeli sen kuuli. — 
Mutta ei siinä ollu sen kummempaa. Se meni ihan 
aivan hyvin.

Siinä sitten käveli tämä poliisikonstaapeli Pekka 
Kotilainen, niin siinä jossain apteekin lähellä mies 
tuli vastaan. Oli Otto Bruun tai Jussi Kankaanpää, 
jompikumpi. (Gyllenbögelillä oli näitä kohtaan an
kara kauna.) "No, päivää." No, mitäpä tämä 
muuta, kun tuota nosti takajalkansa ja pierasi. Ja 
totta kai Pekka kanteli Böökelille, että kun hän sa
noi päivää, ja se pierasi. Siitä tuli poliisitutkinta ja 
(ensimmäisen todistajan nimee en sanokaan, voi 
elääkin vielä) Noin, noin. Gyllenbökel ärjäsee: 
"No pierennekö te?" "Ky... kyllä kai se sitä teki. 
Toinen änkytti, pelästy kauheesti kun se karmasi 
niin ku petoeläin.

Tuli toinen (sen mää voin jo sanoakin — Pelto
sen Lauri, velikulta, kuollu jo aikoja). Gyllenbögel 
ärjäsee taas: "No, kuulitko sinä, pierennekö ne?" 
"Ei, ei, kyllä se oikeen puhu suullaan. "

Ja siihen se meni, ei siitä sen kummempaa oi
keusjuttua tullu. Se meni aivan ilman muuta. Sillä 
tavalla.

Gyllenbögel oli venäläisystävällinen, sehän olis 
antanu vaikka henkensä Venäjän puolesta.

Venäläiset laitto sotalaivaston tonne Tampereel
le, Tarjanteen ja Pohjolan ottivat sitten ja ne maa
lattiin kenttäharmaaksi ja jokin tykki oli, tykinta-
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painen pieni nokassa ja perässä. Ja sitten ilmoitet
tiin Böökelille, että nyt ne tulee tänne siilon ja sit
ten on Tarjanne Virtain kirkkorannassa. — No 
Böökeli tietysti puki kaikista parhaimpaan frakkiin 
ja silkkistörmeri perhananmoinen toosa siinä pääs
sä ja on siinä sillanpäässä vastassa ja tuota ku
marruksessa ja oikeessa kädessä se silinteri otta
massa venäläisiä vastaan — mutta mites ollakaan, 
siinä oli (vanhoja virtolaisia) Nuppilan Taimo ja se 
sieppas kymmenen penniä ja pudotti sen kymmen- 
pennisen Böökelin silinteriin ja tämä oli niin hur
miossa, ettei tiennyt kuusta eikä auringosta mitään 
— sitä en kyllä muista, vaikka siinä lähellä olin,

että putosko se kymmenen penniä kun se Böökeli 
pani törmerin päähänsä vai oliko se siellä. Taisi ol
la tukkaa niin kauheen paljon. En muista. Vai jäi- 
kö se sinne.

Tällaisia näin tapahtu siihen aikaan kun minä 
olin sellanen mullivarsa. Vois olla vieläkin mutta 
kun eipähän niitä oo oikeen tullu pantua ylläälle 
niin ei niitä lempoja kaikkia muista.

Muisteli 
PENTTI VAALI

-------------------------------------- * * --------------------------------------

Monoskylän työväentalon
siirto Perinnekylään

Monoskylän Työväenyhdistyksen omistama 
vuonna 1911 rakennettu työväentalo on luovutet
tu siirrettäväksi Perinnekylään. Työveäntalo on 
aikanaan talkoilla rakennettu monoskyläläisten 
toimesta. Sammaliston talosta oli ostettu talli, jos
ta työväentalo on rakennettu. Keräyksellä oli saatu 
lisää rakennustarpeita.

Monoskylän Työväenyhdistyksen alkuvaiheita on 
muistitietojen pohjalta kerätty. Alkuperäiset asia
kirjat ovat kadonneet kansalaissodan aikoihin. 
Tarkoitus on kerätä edelleen muistitietoa sekä työ
väenyhdistyksen kalustoa, kirjoja ym. Toivomus 
onkin, että talon tultua Perinnekylässä valmiiksi

rakennettua, saataisiin se kalustettua mahdollisim
man alkuperäiseen asuun. Työväentalo olisi näin 
jälkipolville näyttö siitä, miten esi-isät ovat ko
koontumistiloja rakentaneet ja kalustaneet.

Perinnekylän työväentalo tulee olemaan toimin
nallinen. Eri järjestöt voivat käyttää sitä tilaisuuk
siensa järjestämisessä. Sen käyttösuunnitelmat ai
kanaan vahvistetaan Virtain kaupungin toimesta. 
Kuitenkin jo nyt voi todeta työväenyhdistyksen kir
jaston kunnostamisen tarpeelliseksi mm. eräiden 
kirjaharvinaisuuksien tallentamiseksi.

ILKKA KATAJAMÄKI

Piirros: Urpo Lahti-Mononen
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Wirtain Sanomista 

vuodelta 
1921

Rajaton määrä balon- 
bakkaajia saa työtä

Vermaan, Suojansalon, Kankaanpään, Ristiveden 
ja Kuusijärven tilojen metsähakkuissa Virroilla.
G. A, Serlachius A. B. Metsäosasto.

luioilns.
Tämän marraSf. 28—29—30" 

paiminä piittään pitäjän jiemen» 
©ilja-aitta oufi otetaan ©aStaan 
ftemenmiljaa: rutiita, ohria jo fox* 
toja feuraacaSfa jätjtStqlfeSfä:

28 pnä pauhuun, QähbgS»UuraS^- 
ten fplälaifiltä.

29 pnä SBaSfimeben, ^atalan^. 
SBirtain tpläläifiltö.

30 cnä Siebtnpohjaq Kurjttt 
ToiSmeben tqläläifilta.

#uenu! Koettaman mitjan pitää 
oQa taatusti itämää, puhtaatfr 
ftiwottua ja tuimaa, jota täten, 
tiebolfi annetaan.

SBirrai, marcoSt. 14 pnä l®2t

2St(ja-atfan $aUtfu<.

W fjijniö on tina aarempi!
fuin monta huonompaa. SDlqqtqäni fimutauppani Tulijoella, lohbiS» 
tan ngt taiten mahboUifuuteni tähän firlonfqlän „§elppolaan". |Saa> 
lentäen ©araStoani hanftimatla parasta tamaraa taiten huoteampaan 
hintaan. Koetan parhaani ostajien hqroäffi! ©ifäQätin oleman ©a» 
raStoni hinnat tartiStan uuhelleen ja teen niiSfä alennutfet, mitali 
rooin. SuottamutfeHa moi jotainen täqba tauppoiljin tanSfani.

Kunnioittaen älejan&et Sahonen, SBirraL

Sekailmoituksia,

100 mk. palkinnon
lupaan sille henkilölle, joka 
voi ilmoittaa, missä se pyykki
ämme, kiulu ja ämpäri pyat, 
jotka t.k. 10 p:ää vasten va
rastettiin allekirjoittaneen pyyk» 
kihuoneeata. EETU JOKELA,

Hauhu.!

Jouluyön hartaus.
Xumntfni taitoaä,
toaipui maineen taitoinen päitoä.
£iiltt)toi {piilo#,
länttä piettiin toifmeiiten J&äitoä.
tummeni ilta,
pirttiin faatifn toihreö tuuli,
laitoahan fiUa,
tähtiä iäpnnä, tuutut on uufi.
tummeni höhhh
fammui pSäfö Hjnttilöt tuulen.
©aan toolfeuö ntjt
toaloi maailmahan päitoän uu&en.

• •

tähtönen loistaa;
pirtin tätjttää hartauä pp^S. 
ffinfelit toistaa:
3cefuä on faulja, ralfauä ijljä.
Kuutamo lauha
tullia toalaa lattian pintaan.
3ouluinen rauha,
hartauä ftjtoä, täpttfitof rinnan.

SI—i 2Jt—f.

Älkää ostako 
(arkaa!

metriätäan, ennentuin tuulette hin
nat minulta, fiHä mqqn niitä eh» 
bottomaSti halmemmatta laatuihin 
nahben. Kaitti tantaat olen hin* 
noittanut niin alas, että puSfimie» 
hiltä ei f omi ostaa mitään. SBit* 
loista matfan totteamman hinnan. 

SHeranbtr Sahonen, SBirrat

SBirfoIatfta fananfuffaufjia.

©i ole pirta fgrjaän, fano SUtan- 
tilon renti jouluna.

KqQä fen fiitä faa, fano Staisti 
tun tirmeSroarren pilalle meisti.

Siinä on ifontaifet mehfeet, tun 
IfJuStalaifen tuopan teoSfa.

KqHa tpö hieroo ja tirput tup
poa, fano 2flaftar8»3RqHärt

Täällä npörit mataa, fano 9lii« 
nimäti pentin alta.

Siiman niin, fano Seppälän 
määri uniSfaan.

IRqqppq päälle, (ano Kummun 
pojat tun määri tuoli

Hio eimäthan Sipiläifettään mah’ 
bottomiin mennqt.

Tuttiroat ghteen loteroon tuin 
Korteniemen fiat

3uttu.
(Söirtolainen.)

SJlieS: TuleS atta piteleen tuo» 
ta hemofen jalataa, että faan ftihen 
Iqörä tengän!

ätfa (furullifeSti): Sftutta jos fe 
potfafee?

3JlieS (äreäSti): Slo rääfäfemäl» 
lahan fiitä pääfet!

2Bata$fetta
^uSqmammp q ö r a KituStoSten 
©orrelta metfäStä. Söäri punonen, 
täplitfaöt tummit, tafamtfeliSfa 
taroaHiSta harroemmat jeiigat, is»

2Btrfo(Gtfta fananfutfaalfun
On ftinä mahan petääfin, fano 

SinbeHi, tun molehteli. (S. oli firoi» 
mies, jota on aifoinanfa ratenta» 
nut m. m. Kotafalmen ja SHjteen» 
falmen pilat).

$ubjuttelee tun SJtorrin 3Sta 
TaimaaSfa.

2£lä ljöSfettete tun et ole £>ar« 
fäfia.

Onhan fe rippitm hqroä faatuna, 
(ano peitto 2lli, tun tirtfoon lahti.

Sitt* mennään, tun meltoni faan, 
fano Sffläntqläinen.
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$elpflolo$fa on turoM ia lainaa:
Kaavia, teetä, Jokeria, Jaharnnia, läskiä, filah- 

kaa, näkkileipää, margariinia, rufinoita. luumuja, 
jauhoja, ryynejä, kankaita, lankoja, kenkiä, nais
ten pitkäuart, fjuivia, lakkeja, lamppuja, lampun- 
tarpeita, paljon muutakin l Ostan kaikkia maa- 
Iaistavaroita. Kuulustakaa pintoja 1

SHttimiiK Suonen.
pintojen laskua seuraan 

tarkalleen joka päivä
ja tarjoaa siis päivän pohjahintoihin seuraavia tavaroita: jauhoja, 
ryyniä, kahvia, sokeria, rusinoita, sekahedelmiä, luumuja, näkki
leipää, keksiä, kuivaa- ja suolakalaa, kenkiä, huopasaappaita ja. 
kalossia, lasi- ja porsliinitavaraa, rautaa, rekiterästä ja ruuveja. 
Paras vaihtopaikka villoille ja kutomalumpuille, lankaa ja kan
gasta. Ostan kaikkia maantuotteita. Eri korotus tälläviikolla- 
Seinätnpettia I mk. 95 p. rulla läpitte.

Kunnioittaen Alex. Lahonen, Virrat.

Ilmaiseksi, ei varsin
matta sittenkin aina halvimmalla.

Suosittelen monipuolisimpia ja parhailla 
tavaroilla varustettuja

SEKATAVARALIIKKEITÄNI.
Kun toiset myyjät julistavat hinnat, niin niistä 
menen alle. Helppolassa kannattaa käydä. 
Erikoista tälläviikolla. Harmasta 
sarssinkudetta 39: 50 metri, mustaa ja sinistä 
doflelia, leyy 1 V2 metriä 48 mk. metri. 

Kunnioittaen Alex. Lahonen, Virrat.

Jlmottus.
$?e5Ta TOitmeoifoina on tullut 

foroin taroallifefjt täSfä feurafun» 
«a#fa, että ifjtnifet liian nuorina 
pptliroät natmijiin, laihon täten 
ijuomauttta, että miehen natmaifa 
on 21 touotta ja mainion 17 touotta. 

SBirrat, 7. 11. 1921.
SL fiarlftebt

Kalossia,
Naisten ja miesten

Kenkiä,
lammas- ja vasikka-boxia, 
pieksu- ja pohja-

Pahkaa.
17. £. JSCaJfclrozien.

Hyvä-ääninen

gramofooni
myydään tai vaihdetaan kirkko- 
rekeon ta rattaisiin.

Kalle Vesterinen, Virrat k. k.

Myytävänä.

9lifu=ioof)rfljflul)oja,
luumuin, fekolietielmiä, fo
toin, mausteita, tmljmia, 
Soreita eftra uriani kara
mellia, jäiioilii ftolroimplin 
IjiiitaiQta ni)i|

n. t Monet).

Tervetuloa!
Kylällä mä kumman kuuli». 
Saamme omat sanomatkin. 
Tuosta rinta riemastuipi, 
Lauhtui mieli miekkosella. 
Pitkä matka Piilin puoleen. 
Vaivalloinen Vaskiveteen, 
Eiiatenfan Liedenpohjaan, 
Killinkoskeen, Kuqenkyl&än. 
Satoja on saappahia, 
Tuhatmäärin tossuloita, 
kulutettu kulkiessa^
Asioita ajaessa.
Tuskin tietää tultuansa 
Mitä kuuluu kirkonkylään,
Mitä uutta Durasista.
Pitkä matka piti puolet 
Puoliväliin väsyi loput

Niinhän muuttuu aika aina. 
Vanha >panksuunille> pannaan

Uusi aika koittaa kohta.
Kun nyt säämrae sanomatkin. 
Jotka meille jonduttaapi, 
Tuorehena tiede! tuopi.
Kaikki mitä Traipajamme.
Pitää huolen huolistamme 
Paljon aina palstoillansa. 
Vakavampaa vanhuksilla, 
Tykättävää tyttösille,
Pirteätä poikasille.

Lausun tervetulleheksi, 
Keskellemme keikkumahan, 
Oikeahan ohjaamahan, 
Keskitietä kulkemahan!

Lopetan jo lorunikin,
Pistehen mä pistän tähän. 
Lähden tästä muiden mukaan, 
Viipymättä virtolaiset, 
»Tiitingit» nyt tilaamahan.

Syrjäkylän ukko.

Uufi taufinriltaifia

faaj>unut toaraStovn,

U, ti. Kukkonen.
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PERINNEKYLÄSSÄ VILKAS 
TOIMINTAVUOSI

Perinnekylässä elettiin vilkkaan rakentamisen ja 
toiminnan aikaa vuonna 1982. Kesän 1982 kävijä
määrissä päästiin odotettua suurempiin lukuihin. 
Yksistään Mikontalossa Tuparavintola Revarissa 
lasketaan kesäkuukausien kävijämääräksi n. 15.000 
henkilöä. Rajalahden talomuseoon tutustui n. 6.500 
henkilöä, jossa lisäystä lähes 50 %.

Perinnekylän toiminnallista taloryhmää alettiin 
rakentaa syksyllä 1981, jolloin saatiin Virtain Ro
taryklubin talkootyönä pystyyn hollitalli sekä Vir
tain Yrittäjien talkootyönä kauppamakasiini. Toi
minnallisen taloryhmän päärakennus pohjalais- 
mallinen maatalo ns. Mikontalo valmistui keväällä 
1982. Kesäkuussa valmistui ulkoilmateatterin kat
somotilat. Kivistön riihi kunnostettiin myös kesä
kuussa. Kesäkuun loppupuolella valmistui terva- 
hauta luontopolun läheisyyteen. Heinäkuussa Keu
ruun pioneerit rakensivat korsun, tulipesäkkeitä ja 
kunnostivat juoksuhautoja kenttälinnoitusalueella. 
Sotaveteraanit ja reserviläisjärjestöt talkoilivat sa
malla alueella.

Perinnekylän kesän 1982 tapahtumista mainitta
koon tervahaudan poltto, joka kiinnosti lähes kah- 
tatuhatta henkilöä. Tervahautaa poltetaan Perin- 
nekylässä kesällä 1983 Virtain päivien aikana.

Kulttuurilautakunnan järjestämiin lauluiltoihin Ra
jalahden pihassa osallistui yht. n. kuusisataa lau- 
lunystävää. Mikontalon käsitöiden myyntinäytte- 
lyyn ja kauppamakasiinin taidenäyttelyyn tutustui 
useita tuhansia henkilöitä. Muista kesän tapahtu
mista mainittakoon maa- ja kotitalousnaisten pel- 
lavatapahtuma, maidontuottajien kesäjuhla, Hel- 
sinki-Virrat seuran tilaisuus, Keuruun pioneerien 
korsunrakentaminen sekä Virtain Lions Clubin ru
kiinleikkuu- ja riihitalkoot.

Perinnekylän toiminnallisen taloryhmän ensim
mäinen käsityöläisyrittäjä Arja Niininen aloitti 
nahkatuotteidensa valmistamisen toukokuussa Mi
kontalon Nahkakammarissa. Arja Niinisen valmis
tamat tuotteet saivat heti suopean vastaanoton. 
Syyskuussa aloittivat käsityötuotteiden valmista
misen Perinnekylässä Perämäen talossa Ritva ja 
Seppo Halttunen, jotka valmistavat mm. puukoru- 
ja ja -nukkeja.

Syksyllä 1982 aloitettiin Monoskylän työväenta
lon siirtäminen ja rakentaminen toiminnallisen ta
loryhmän osaksi, jonka rakennustyöt saataneen 
valmiiksi toukokuussa 1983. Siirto Monoskylästä 
Perinnekylään suoritettiin kokonaan talkoilla. Ope
tusministeriö myönsi rakennushankkeeseen vuoden 
1982 aikana valtionapua 50 000 mk. Työväentalon 
valmistuttua on toiminnallisen taloryhmän muo
dostama torialue valmis, jota kesällä 1983 tullaan 
käyttämään virtolaisten käsityötaitajien myynti- ja 
näyttelyalueena sekä erilaisten tapahtumien pito
paikkana.

Perinnekylän käsityöläiskylän jatkosuunnittelu 
on koko ajan käynnissä. Näihin rakennustöihin us
kotaan päästävän syksyllä 1983. Tietyö ja siihen 
liittyvä paikoitusalue saataneen valmiiksi touko
kuussa 1983. Tuotannollisten käsityöläistalojen ra
kentamisen myötä Perinnekylästä saadaan ympäri
vuotinen, laajasti kiinnostava matkailukohde.

Perinnekylä työllistää tällä hetkellä jo kuusi hen
kilöä läpi vuoden ja kesällä yhteensä lähes 15 hen
kilöä. Perinnekylä on elinkelpoinen investointikoh
de Virroilla muiden investointien joukossa.

Perinnekylän Tuparavintola Kevari, Arja Niini
sen Nahkakammari sekä Ritva ja Seppo Halttusen 
työtilat ovat avoinna myös talvella, joten Perinne- 
kylä on meille kaikille virtolaisille mainio retkikoh
de esim. talvisunnuntaisin, jolloin Revarissa on ka
tettuna runsas pitopöytä.

Lopuksi haluan kiittää perinnekylätyöryhmän 
puolesta kaikkia virtolaisia ahkerasta mukanaolos
ta Perinnekylän rakentamistyössä. Samalla toivo
tan Teille kaikille hyvää joulua ja onnellista uutta 
vuotta.

PEKKA PAUKKERI
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"Virtain Laulu". Helsinki-Virrat Seuran jäsenet kokoontuvat Virroilla jokaisen heinä
kuun viimeisenä lauantaina. Tällä kertaa Virtain perinnekylään juuri valmistuneelle ul- 
koilmajuhlapaikalle yhdessä Virtain Seuran ja kaupungin perinnekylätyöryhmän kans
sa järjestettyyn kesäjuhlaan. Kuva Pertti Tamminen.
Tilaisuudessa kiinnitettiin Mikontalon harjalle Helsingin virtolaisten lahjoittama tuuli- 
viiri. Kuva Tuula Loukaskorpi.
Perinnekylän kenttälinnoituksia entisöi sotaveteraanien ja reserviläisjärjestöjen lisäksi 
myös Keuruun pioneeripataljoonan aliupseerikoulu yhden joukkueen voimalla.
Kuva Pertti Tamminen.

Tervanpoltto. Perinnekylän ensimmäinen 
tervanpoltto tapahtui SLEY:n juhlien aika
na. Tervamestarina Uuno Leppänen Kur- 
jenkylästä ja puuhamiehenä Veli-Pekka 
Virtanen. Kuva Arja Horväth.

Perinnekylän keskeisin toiminnallinen ra
kennus ns. Mikontalo valmistui kesäseson- 
giksi. Kaupunginhallitus ja muut edustajat 
kävivät tervehdyslounaalla. Kevarin en
simmäinen emäntä Helmi Rantanen vas
taanottamassa Pertti Tammiselta perintei
siä ruokareseptejä. Kuva Marja Kujala.
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VIRTAIN
KAUPUNKI

TOIVOTTAA
ASUKKAILLEEN

RAUHALLISTA
JOULUA

SEKÄ

MENESTYKSEKÄSTÄ 
UUTTA VUOTTA 

1983
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VAPAHTAJAMME SIUNAAMAA

JOULUJUHLAA

JA

ONNELLISTA

UUTTA VUOTTA!

Virtain Seurakunta

JOULUAJAN TAPAHTUMIA VIRTAIN SEURAKUNNASSA:

Kauneimmat joululaulut kirkossa su 12.12. klo 19.00 
Joululaulujen yhteislauluilta kirkossa su 19.12. klo 19.00 
Jouluaaton hartaudet hautausmailla
Jouluaaton Jumalanpalvelus koko perheelle klo 17.00 
Joulukirkko pääkirkossa klo 7.00 ja sivukirkoissa klo 10.00 
Tapaninpäivän perhejumalanpalvelus klo 10.00 
Uudenvuoden vastaanotto kirkossa klo 23.00
Uudenvuodenpäivän Jumalanpalvelus kirkossa klo 10.00 
Joulujuhlia lehti-ilmoitusten mukaan
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NYT KAKSI RINNETTÄ!
UUSI NOPEAMPI LAPSIYSTÄVÄLLINEN HISSI!

Hissiliput:
8 nousua 10 mk 

25 « 30 «
43 « 50 «

välinevuokraus:
1 tunti 15 mk
ma — pe 25 « /pv
la — su 40 « /pv

Hiihtokoulu viikonloppuisin
ilmoit. myöh.

Asuntovaunuille sähköpaikkoja

Rinne avoinna:
ma — pe 17 — 21 
la 12 — 18
su 12 — 20 
Hiihtolomaviikot 21.2. — 4.3.83 
arkipäivinä klo 12 — 21

PANE PUKINKONTTIIN PUKKIVUOREN KAUSIKORTTI

Kausikortti 550 mk
2:n perheenjäsen 450 «
3:s perheenjäsen 350 «
Ainoastaan ma — pe 
kausikortti 350 «

Näitä myy myös 
Osuuspankki
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KOKO KANSAN 
OSTOSPAIKKA 

SÄHKÖASENNUS
jorma ruohomäki

34770 KURJENKYLÄ______Puh. 934-59504

HYVÄÄ JOULUA 
JA

ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

KODINKONEIDEN
ERIKOISLIIKE

VIRROILLA
RUOVEDELLÄ

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

s ijvitis w
ILMASTOINNIN AMMATTILAINEN

Puh. 55940 34800 VIRRAT

VIRTAIN VIRTAINTIE 23
HUOLTOPALVELU
SAARIMÄKI & RUOHONEN PUH. 55829

RADIO-, TV- JA KODINKONEHUOLTO

Rauhallista Joulua ja Onnekasta Vuotta 1983

VIRTAIN K-RAUTA JA MAATALOUS

I. KAIKKONEN
Virrat, puh. 54 255 _____________________

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta

PIRKKA-HÄMEEN VAKUUTUSYHDISTYS 
SUOMENSELÄN VAKUUTUSYHDISTYS
34800 VIRRAT puh. 55334, 34600 RUOVESI puh. 2329
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_ KIRJANPITOTOIMISTO 
MARKUS KORO & Co

----- - ------ Torisevantie 8 A 25 34800 VIRRAT puh. 934-55978

TMI ERÄMETALLI
toivottaa Hyvää Joulua

Toisvesi puh. 50135

ÄHTÄRIN
TILITOIMI

ÄHTÄRI
Puh. 965-30777

PARTURI KAMPAAMO

EILA HÖMMÖ
Killinkoski puh. 50077

QT:mi PIR-TA
Kiliin koski 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

SIMO YLÄ-SOINI
Toisvesi puh. 50013

HALPA-AITTA
Killinkoski

Puh. 50132

Hautauspalvelu
TAPANI PURRA
Meijeritie 11,34800 VIRRAT
Puh. 934-55917
Myös liikeajan jälkeen

HYVÄ RUOKA- JA KAHVIPAIKKA

Sampolan Baari
Pirkantie 5, 34800 Virrat

Puh. 55374

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta
KELLOSEPÄNLIIKE

Heikki T 1/fakuten
VIRRAT —Puh. 934-55949 SS iii!u

Baari Virtaintie 32 — 34800 VIRRAT

TEUVON-TUPA
Liedenpohja
Puh.561130
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TERVETULOA

VlftTOMARKET
Puh. 55 241 Palvelemme ma

erää joutua ja 

Onn£,[[i^ta 

^Liatta Q/uotta

YHDYSPANKKI

SOKOS on
LAHJATALO

Palvelemme ma — pe 9 — 18 la 8 — 14 
Ps. lähellä joulua palvelemme klo 20.

SOKOS
VIRTAIN KAUPPAKUNTA

FZS SÄHKÖTALO
■Bxnerti

fcZJ VIRROILLA

34800 VIRRAT 
Puh 934-55466 32ny/^
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Kiitämme asiakkaitamme 
kuluneesta vuodesta 

ja toivotamme 
HYVÄÄ JOULUA JA 

ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

HYVÄÄ JOULUA JA 
MENESTYKSELLISTÄ 

UUTTA VUOTTA

VIRTAIN & 
TAPETTI JA VÄRI

Puh. 934-55547

quTOPHrg_ □□HtDSQQQOHH
Pirkantie 24, 34800 VIRRAT Puh. 934-55547

Kiertotie 8, puh. 934-55994, 34800 Virrat Aina edullisesti värejä ja 
huonekaluja

KEMIALLINEN
PESUEAEVELU KÄSINEITÄ

Keskustie 2, 34800 VIRRAT Puh. 934-55889 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 (M) LADA

PIRKANTIE 7 puh. S34-5SS83

Virtain
Automyynti Oy

TUKKULIIKE
Tmi VEIKKO MÄKI

VIRRAT puh. 55629
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VIRTAIN TB-HUOLTO
0. Koskinen Ky
34800 VIRRAT p. 55 460

AUTOKORJAAMO 
Velj. Mäkinen.
42870 KOTALA Puh. 59919

VIRTAIN
PUUNJALOSTUS

VELJ. VIRTANEN
Puh. 55323

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta

<hT) tuulilasit

LI\V l ll\Il ISII H IMIMI1 JUSSI KORHONEN puh. 934-55779I Virtaintie 31 — 34800 VIRRAT

Saarimäen ;
Autokorjaamo i—
VIRRAT Puh. 934 - 50098

VIRTAIN
OSUUSMEIJERI

Virrat puh. 55144

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta

VIRTAIN OPTIIKKA Ky
Virrat puh. 55492 Virtaintie 37

VIRTAIN PESULA
PUROTIE 1, PUH. 55417

NYT MYÖS KEMIALLISTA PESUA

Virtain Linja-autoaseman

PARTURI Terttu Rantanen 
KAMPAAMO Marjanne Julku

Virrat puh. 55552

JOULURAUHAA
JA

ONNEA VUODELLE -83

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

Äb VIRTAIN
A VARAOSA Q

Vntamakt & Murtolahti Virrat puh 55264 '-dr-

VIRTAIN

Virtaintie 35, puh. 55171
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Hyvää Joulua asiakkailleen toivottaa
VIRTAIN VILLA KY ja 
VIRTAIN KEHRÄÄMÖ

ja lankamyymälä 
Puh.55164

SEKATAVARAKAUPPA

ERKKI JOUTSENJÄRVI
Kurjenkylä puh. 59754 

Aina edullisia tarjouksia

VIRTAIN
MAANRAKENNUS

PAULI SYRJÄNEN 
Virrat puh. 55248

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

TOIVOTAMME VIRTOLAISILLE 
HYVÄÄ JOULUA

Hyvää Joulua ia Onnellista Uutta Vuotta 
toivottaa asiakkailleen

VIRTAIN JÄTEHUOLTO Ky
Kotikuja 8 34800 VIRRAT

Puh.55888

VILJANMAAN
KONEPAJA

VIRRAT

SAMMUTTIMIEN — TARKASTUS
— TÄYTTÖ JA HUOLTO 
— MYYNTI

GLORIA SAMMUTTIMET
SUKELLUSPALVELUJA
JA URHEILUSUKELLUSVARUSTEITA

SISÄASIAINMINISTERIÖN HYVÄKSYMÄ HUOLTOLIIKE

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

TOIVOTAMME ASIAKKAILLEMME 
HYVÄÄ JOULUA 

JA
RAKENTAVAA UUTTA VUOTTA

Rakennussuunnittelutoimisto
MÄKINEN

34801 Virrat 
PL 23 puh. 54344
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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

CIO

RAUHALLISTA JOULUA

Virtain neuvonta-asema
Keskustie 3 puh. 934-55817

q!p
KOTITEOLLISUUS SUOMIcrio

IKIIII LT© ©Y

AUTOKORJAAMO

joulua

Kommandiittiyhtiö
Vaatetusliike H. Tamminiemi 

ja K:nit
Virtaintie 54

| RAUTIO AITTASALO I
KIERTOTIE 1. 34800 VIRRAT PUH. 934-55088

LADA-ELITE HUOLTO JA VARAOSAT

MITSUBISHI — SKODA
VOLKSWAGEN — AUDI -HLJ0LT0

VIRTAIN VALOKOPIO
E. Karhukorpi

34800 Virrat puh. 55 537

g hengen taksibussi

SIMO SATAMO
Puh. 934-55386

Autop. 94040-31386

TAKSI
Tauno Lahti
Killinkoski Puh. 50139

Autop. 94040-31539

HYVÄÄ JOULUA JA MENESTYKSELLISTÄ
UUTTA VUOTTA

--- ------------- VIRTAIN----------------
Virtain

!((•)) VALOKUVAUSLIIKE RAUTA-KIRJA OY
VARPUSTIE 4, PUH. 55106
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JA ONNENTOIVOTUKSET TULEVALLE.

TRKSI
ö 934-50214 

AUTO 94040/32502
Lasse Eteläaho

HYVÄÄ JOULUA

JYRÄPOJAT OY
Jyrää edelleen 
Puh.55272

Valoisaa
Lämmintä
Joulua

KOILLIS-SATAKUNNAN SÄHKÖ OY 
KILLIN VOIMA OY 

KÄENKOSKI OY

Virtain
Fysikaalinen Hoitolaitos

Varpustie 1 
Puh. 54395

Raiskinmäen puu Ky
— Höylättyä puutavaraa 
VIRRAT SEINÄJÄRVI 

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

vai intä tori
Puh. 55 553 ja 55 53

il: Lähikauppa
H. MURORINNE

Kurjenkylä, puh. 59502

Hyvää Joulua toivottaa

PUUTYÖVERSTAS
RAINER NIEMI

Liedenpohja puh. 561142

KUKKA JA ASKARTELU
PEUKALOINEN

Virrat puh. 55538

KUKKIA—ASKARTELUA 
—KÄSITÖITÄ

^.ou.[u.a ai.La.(z(za.L£C£.mni£.

toolmac oy
Virtaintie 37, Virrat
Puh. 934-54176

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta

TMI HELIAX
Leluja — Paperia
Virrat Puh. 54455

SUOMENSELÄN

Bsamomat
Suomen suurin paikallislehti

Toivotamme asiakkaillemme

HYVÄÄ JOULUA ja 
Menestyksellistä Uutta Vuotta

///HANKKIJA
Virrat puh. 55445
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TURVALLISTA JOULUMATKAA!

HYVÄÄ JOULUA 
JA

ONNELLISTA 
UUTTA VUOTTA

'FIIIAITi

Keskinäinen Vakuutusyhtiö

SAMPO
VIRTAIN KONTTORI

...myös luotettava 
vaihtoauton

ostopaikka

A/uumu nr
Sampola VIRRAT S 934-55933

OM. HEIKKI ORSAMA 
VIRTAINTIE 35 PUH. 55773

'9
Linja-autoasema 34800 Virrat 

puh. 934-55669

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta

— Aina edullinen —

KIRJA-SOIVAKKA
34800 VIRRAT, puh. 934-54552 

vää joulua toivottaa

Suomenselän Offset oy
34800 VIRRAT Puh. 934 - 55490

Kestikrouvin tiloissa on 
aloittanut toimintansa 

KAHVILA - RAVINTOLA

TSEMPPI
Kodikkaita ruokailu- ja kahvihetkiä 

kaupungin keskustassa

KAHVILA - RAVINTOLA

TSEMPPI
Virtaintie 31 B 28, 34800 Virrat 

Puh. 934-55599
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Yhteyslehti virtolaisilta virtolaisille

Edullisinta ilmoitustilaa 
Virroilla ja Visuvedellä

ILMOITTAJIENSA ÄÄNENKANNATTAJA

Toimitus: Puutteentie 17 B 16 
34800 VIRRAT Puh. 55093

FiatTraktorit
(jää joutua ja 

nnsa. ^]/u.odskks 1 C) 8 3

TYÖVÄLINE

JITA OY 
NESCO OY

Lekatie 4 • 34800 VIRRAT 
puh. 934-54485

kOoimitaakanta kiittää ikmoittajLaan 
arvokkaalta tasita 

ja toivottaa
vää ^.oakaa

a/

Onns.kkii.ta ^ktatta Q/aotta.
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/ ~~----------------------------------------------------"A
Osuuspankki kiittää virtolaisia yhteistyöstä.
Tervetuloa kaikissa pankkiasioissa.

Elinakin on poikennut hoitamaan 
raha-asioitaan tuttuun paikkkaan.*

VIRTAIN OSUUSPANKKI



25. vuosijulkaisu 
15 mk Lw:een


