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Hyvän joulun toivotus

I

"Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren 
valkeuden. Jotka asuvat kuoleman varjon maassa, 
niille loistaa valkeus.”

Tämä joulun sanoma antaa rohkaisua, elämänus
koa ja perusturvallisuutta jokaiselle.

Jumala muistaa meitä, ja Hän hoitaa meitä. Siksi 
apostoli Paavali neuvoo meitä: "Älkää mistään mu
rehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne ja anomi- 
senne kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi."Tämä 
on uskomme keskeistä sanomaa, turvallisuuden ja 
toivon sanomaa.

En muista kastaneeni ketään Toivo-nimistä. Tuo 
nimi ei ole muodissa kuten monet muut vanhat nimet.
Se on hyvä nimi. Se ei ole vain pelkkä nimi ilman mer
kitystä, vaan se tarkoittaa ihmiselämän tärkeää ja on
nellista ominaisuutta, uskoa tulevaisuuteen sekä inhi
millisesti että hengellisesti. j

Toivo, jonka Jumala meille antaa, ei perustu inhi- J
miliisiin mahdollisuuksiin eikä ihmisten saavutuksiin.
On erotettava toisistaan elävä toivo ja luontainen toi- (
veikkuus, joka sekin kyllä on Jumalan lahja. Toiset 
ovat luonnostaan optimisteja, ja sehän on hyvä. £

Kristinuskon tarkoittama elävä toivo perustuu Jee- |
suksen ristiin. Hän toi maailmaan elämän ja katoa
mattomuuden. Hän oli kaikessa ahdistettu niin kuin 5
mekin. Siksi Hän osaa rohkaista ja auttaa ihmistä.

Paavali sanoo: "Toivossa te olette pelastetut."
Hän ei sano, että me pelastumme toivomalla jotakin, j
vaan että Jeesuksen risti ja ylösnousemus ovat meidän ;
toivomme perustus, koska ne enteilevät tulevaa täyt
tymystä. Siksi me pelastumme toivon kautta. Vielä 
emme saa sitä nähdä, vaan uskossa me odotamme si
tä, ja Jumala pitää kyllä lupauksensa. i
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Ympäristö osana
yhteiskunnallista kehitystä

Valtionhallinnossa ruvetaan kuluvan syksyn aikana vähitel
len virallisesti ja keskitetysti huolehtimaan väestön asumista, 
työssäkäyntiä ja vapaa-ajan viettoa palvelevan ympäristön 
huollosta. Tämän toteuttamiseksi on perustettu ympäristömi
nisteriö, joka ryhtyy edistämään luonnon suojelua maan, ve
den ja ilman saastumiselta. Tämä tapahtuu ilmeisesti valvo
malla erinäisiä maankäytön suunnitelmia. Elikkä valtionhal
linnon taholta puututaan yhä voimakkaammin asuntojen, tuo
tantotilojen, vapaa-aikana käytettävien tilojen sekä liikenne
väylien rakentamiseen. Punnitaan ympäristön käytön sietoky
ky, tavoitteena on säästää luontoa tulevillekin sukupolville.

Kysymys ei kuitenkaan ole uudesta asiasta. Kunnat ovat ra- 
kentamisessaan jo pitkään ottaneet huomioon ympäristöteki
jät. Lääninhallitusten ympäristösuojelutarkastus on puuttunut 
kuntien kaavoitukseen. Maata, vettä ja ilmaa rasittavaa sekä 
maisemaa muuttavaa rakentamista ovat valvoneet lisäksi mm. 
sisäasiainministeriö, maa- ja metsätalousministeriö sekä ter
veysministeriö.

Virtolaisten esi-isät ovat aikoinaan etsineet asuttavaksi kap
paleen maamme kauneinta osaa. Virtain maisemat ovat asuin
ympäristöksi erinomaiset. Luonnon kauneus velvoittaakin 
meitä vastuuseen luonnon- ja kulttuurimaiseman hoitamisesta.

Ympäristö ei voi olla irrallaan asumisesta ja elämisestä, vaan 
se joudutaan sopeuttamaan asukkaiden harjoittamaan elinkei
notoimintaan, vapaa-ajan viettoon sekä asumisen miellyttä
vyyteen. Sovittelutyön onnistumiseksi kaupunki harjoittaa voi
maperäistä maankäytön suunnittelua. Kaavoituksessa kiinnite
tään entistä enemmän huomiota ympäristön rakentamiseen ja 
yleensä rakentamisen tekniseen suunnitteluun. 1960-luvun ja 
1970-luvun alkupuolen materialistinen rakentamiskausi ei tun
teillut elämisen laadulla. Niinpä nyt on paikkausten aika.

Iskulauseena yleisesti hyväksytty "Vihreät Virrat” edellyt
tää toimenpiteitä ja jokaisen asukkaan panosta tavoitteen saa
vuttamiseksi. Kaupunginvaltuustomme on kiitettävällä tavalla 
ottanut asian omakseen myöntämällä/ määrärahoja yleisten 
alueiden rakentamiseen ja ^kunnossapitoon. Samoin monet 
kaupunkilaiset ovat kaunistaneet kotipihansa hyvin viihtyisiksi 
ja siksi toivoisin, että kaikilla kiinteistöjen omistajilla ja halti
joilla olisi mahdollisuus sekä ennen kaikkea kiinnostus lisätä 
oman asuinpaikkansa viihtyvyyttä kiinnittämällä huomiota 
ympäristönsä rakentamiseen.

Rikottu maisema luonnossa ei ole nähtävyys — sen sijaan se 
tarvitsee muovaamista, hoitavaa kättä ja uutta ilmettä, niin 
oman väen kuin vieraittemmekin silmäin iloksi.

Kiittäen kuluneesta vuodesta toivotan kaikille virtolaisille 
Hyvää Joulua ja Onnekasta Uutta Vuotta.
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VAINO KORO

Maanviljelijä Väinö Heikki Koro on siirtynyt rajan 
taakse 20. päivänä lokakuuta kotonaan Härköskylän 
Eloaholla. Hän oli syntynyt Virroilla 24.7.1894 maan
viljelijän poikana.

Väinö Koro toimi ylimääräisenä poliisikonstaapeli
na vuosina 1936 — 1947 toimialueenaan Kurjenkylä, 
Äijänneva ja Härkönen.

Hän oli sotaveteraani vapaussodan ajalta. Virtain 
kirkkovaltuuston jäsenenä hän oli vuosina 1954 — 
1965. Väinö Koro kuului Virtain Seuran perustajajä
seniin ja toimi ensimmäisenä puheenjohtajana vuo
desta 1950 —. Kotiseututyö ja perinteen tallentami
nen olivat hänelle rakkaita harrastuksia. Vuosien var
rella Virtain Joulu on julkaissut monia kauniita Väi
nö Koron runoja.



Joulun Herra, Jeesus Kristus,
kiitos elämästä.
Kiitos terveydestä.
Kiitos, että voin vielä asua kotonani.
Kiitos kotiavustajasta, joka käy säännöllisesti.
Kiitos omaisista ja ystävistä, jotka käyvät joskus.
Ehkä heillä ei ole aikaa.
Ehkä he opiskelevat, rakentavat ja työskentelevät niin paljon. 
Vai ovatko he vain unohtaneet minut?
Joulun Herra, puhuttele sinä heitä.
Ehkä he eivät tiedä, että minä odotan.
Kiitos Herrani, että sinä et koskaan unohda.
Olet asunut sydämessäni jo vuosia.
Kiitos Jeesus seurastasi.
Kiitos joulusta.
Siunaa kaikkia rakkaitani.
Anna joulurauha joka kotiin.

Leena Luoma
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VIRTAIN KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖKSIÄ 
LOKAKUUSTA 1982 LOKAKUUHUN 1983

Virtain kaupunginvaltuuston vuosi on kulunut ta
vanomaisen rauhallisesti ja valtaosa päätöksistä on
kin tehty yksimielisesti. Seuraavassa poimintoja lä
hinnä valtuuston merkittävimmistä päätöksistä viime 
vuoden lokakuun ja kuluvan vuoden lokakuun väli
seltä ajalta.

29.10.1982:
— Valtuusto päätti perustaa kulttuurisihteerin viran, 

mutta edellytti, että virka voidaan täyttää vasta sit
ten, kun on saatu varmuus valtionosuudesta viran 
palkkauskustannuksiin. Valtionosuutta ei kulttuu
risihteerin virkaan ole saatu kuluvan vuoden aika
na ja tehtäviä onkin hoidettu tilapäisjärjestelyin.

— Vuoden 1983 veroäyrin hinnaksi vahvistettiin 17,5 
penniä. Kunnallisveroäyrin hinnan määräämisjär- 
jestelmää on aikaisemmasta muutettu siten, että 
etukäteen vahvistettua veroäyrin hintaa sovelle
taan vuodesta 1983 lukien sekä verojen ennakko- 
perinnässä että lopullisessa verotuksessa.

— Päätettiin pitää äänestysaluejako vuonna 1983 en
tisellään. Äänestysaluejakoa noudatettiin kuluvan 
vuoden keväällä toimitetuissa kansanedustajain 
vaaleissa.

— Hyväksyttiin vuoden 1981 toiminnasta laadittu 
kunnalliskertomus ja tilinpäätös sekä myönnettiin 
kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille luotta
mushenkilöille ja viranhaltijoille vastuuvapaus.

— Annettiin puoltava lausunto koskien suojelutoimi- 
kunnalle sen esittämästä Kituskoskien pysyvästä 
rauhoittamisesta voimalaitosrakentamiselta.

11.12.1982:
— Valtuusto hyväksyi kaupungin viemärilaitoksen 

käyttömaksuksi neljä markkaa kuutiometriltä 
vuosille 1983 — 85. Hämeen lääninhallitus on 
myöhemmin käyttömaksun vahvistanut.

— Tehtiin päätökset useiden lainojen ottamisesta, 
mm. 600 000 markan lainasta Maa- ja teollisuus- 
kiinteistöpankki Oy:ltä kaukolämpölaitoksen in
vestointeihin, 235 000 markan lainasta Maa- ja te- 
ollisuuskiinteistöpankki Oy:ltä, 200 000 markan 
korkotukilainasta Pohjola-yhtiöltä sekä 400 000 
markan lainasta työeläkekassalta käytettäväksi 
kaikki kaupungin uuden jätevedenpuhdistamon 
rakentamisen rahoittamiseen.

— Hyväksyttiin vuoden 1983 talousarvio. Talousarvi
on loppusumma oli noin 106,5 milj. markkaa. Ta
lousarvioon sisältyi eräitä merkittäviä rakennus
hankkeita, mm. uuden kesällä 1983 valmistuneen 
ja käyttöönotetun jätevedenpuhdistamon sekä uu
desta virastotalosta kaupungille ostettavien tilojen 
loppurahoitukset.

TERVEYDENHUOLTO
-14% kok.menoista 
-1*18

LÄÄKINTÖ
HALLITUS

HALLITUS VIRTAIN
KAUPUNGINVALTUUSTO

30.12.1982:
— Valtuusto hyväksyi vuosille 1983 — 1987 laaditun 

asunto-ohjelman.
— Annettiin lääninhallitukselle puoltava lausunto 

keuruulaisen Pauli Vehmasahon hakemuksesta hä
nen Keuruulla omistamiensa kahden tilan siirtämi
sestä Virtain kaupunkiin.

— Kokouksen päätteeksi valtuusto ja yleisö nauttivat 
jo tavaksi tulleet Suomenselän Sanomien tarjoa
mat vuodenlopun kokouskahvit.

29.1.1983:
— Valtuusto valitsi yksimielisesti puheenjohtajakseen 

vuodeksi 1983 Matti Maijalan, I varapuheenjohta
jaksi Kauno Vuorenpään ja II varapuheenjohta
jaksi Kari Korhosen.

— Kaupunginhallituksen valitseminen vuosille 1983 
— 1984 sujui myös yksimielisesti. Kaupunginhalli
tuksen puheenjohtajana jatkaa teknikko Olli Jout- 
senjärvi ja muina jäseninä ovat maanviljelijä Esko 
Haapamäki, emäntä Helmi Morri, maanviljelijä 
Onni Holttinen, kirjastonhoitaja Jenny Kivelä, 
sähköasentaja Viljo Kukkonen, vartijavahtimesta- 
ri Keijo Kaleva, metsäteknikko Aarno Orsmaa, 
hammaslääkäri Esko Peltoniemi ja tehtaantyönte- 
kijä Eino Paukkila.

— Hyväksyttiin kuntasuunnitelman yleistavoiteosa, 
jossa esitetään kaupungin kehittämisen yleiset ja 
toimialakohtaiset tavoitteet ja joka on yksityiskoh
taisemman kuntasuunnittelun pohjana.

— Hyväksyttiin kiinteistökauppa, jossa kaupunki os
ti Aino ja Eelis Utuselta Jäähdyspohjassa sijaitse
van noin 16,5 ha:n suuruisen määräalan 240 000 
markan hinnasta. Kauppa tehtiin silmälläpitäen 
Jäähdyspohjaan sijoitettavaksi esitetyn vakinaisen 
maatalousoppilaitoksen tarpeita. Valtioneuvosto 
ei vielä tätä kirjoitettaessa ole tehnyt päätöstä op
pilaitoksesta.
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9.4.1983:
— Valtuusto päätti myöntää kaupungin omavelkai

sen takauksen Ainala-Koti-yhdistys ry:n saamalle 
100 000 markan määräiselle lainalle.

— Hyväksyttiin myytäväksi Jita Oy:lle ja Nesco 
Oy:lle Ahjolan teollisuusalueella oleva teollisuus
halli.

— Päätettiin äänestyksen jälkeen hyväksyä tilusvaih
to valtion ja kaupungin välillä, jossa kaupunki saa 
Kauniskankaalta noin 38 ha:n maapalstan ja luo
vuttaa valtiolle Kurjenkylässä sijaitsevan noin 80 
ha:n maapalstan.

— Valtuusto myönsi käyttövaroistaan 2 000 markan 
avustuksen käytettäväksi lukion ja yläasteen oppi
laiden matkaan, joka suuntautui kaupungin ruot
salaiseen ystäväkuntaan Ärjängiin.

— Päätettiin lunastaa rakenteilla olevasta Virtain Vi
rastotalo Oy:stä yhteensä 843 m2 uutta toimisto- ja 
kokoustilaa (vastaa 1000 m2 kerrosalaa). Lunasta
mista tarkoittava päätös oli tehty jo elokuussa 
1982, mutta päätökseen sisältyi tuolloin muotovir
he, minkä vuoksi asia piti päättää uudestaan oike
assa järjestyksessä. Virastotalossa, joka valmistuu 
kuluvan vuoden loppuun mennessä, on kerrosalaa 
yhteensä 5182 m2 (vrt. nykyinen kaupungintalo, 
noin 2200 m2). Taloon siirtyy vuodenvaihteen tie
noilla postikonttori, poliisi, verotoimisto ja työ
voimatoimisto, minkä lisäksi käräjien pito siirtyy 
Kisapirtiltä uuteen virastotaloon.

23.5.1983:
— Valtuusto hyväksyi jatkettavaksi Äijännevan ky

län vedenhankintaan liittyviä selvitys- ja suunnitte
lutöitä ja myönsi tarkoitukseen 35 000 markan 
määrärahan.

— Päätettiin osallistua linja-autoaseman ja matka- 
huollon palvelujen säilyttämisen turvaamiseksi ti
lojen vuokraukseen 2 500 markalla kuukaudessa.

— Päätettiin ottaa eräitä lainoja, mm. 100 000 mark
kaa Kehitysaluerahastolta käytettäväksi Perinne- 
kylässä sijaitsevan Mikontalon rakennusrahoituk- 
seen.

— Päätettiin perustaa Kiinteistö Oy Tyrkönrivi - 
niminen vuokrataloyhtiö. Yhtiön tehtävänä on ra
kentaa ja ylläpitää lähinnä vanhuksille tarkoitettua 
vuokrarivitaloa Vaskiveden kylässä. Asuntohalli
tus on myöntänyt asuntolainan rivitalon rakenta
miseen ja talon rakennustyöt on aloitettu kuluvana 
syksynä. Päätettiin hakea sisäasiainministeriöltä

keskustan rakennuskieltoajan jatkamista kahdella 
vuodella. Sisäasiainministeriö on hyväksynyt ha
kemuksen ja keskustan rakennuskielto on voimas
sa vuoden 1985 loppuun asti.

— Kesäkuun alussa valtuusto osallistui osaltaan Pe- 
rinnekylän rakentamiseen maalaamalla talkootyö
nä alueella olevan ns. Kivistön riihen.

22.6.1983:
— Valtuusto hyväksyi Penkkivuoren asuntoalueen 

eteläpuolelle laaditun Torisevanpään asemakaa
van. Kaava on esitetty lääninhallituksen vahvistet
tavaksi, mutta koska siitä on samanaikaisesti tehty 
valitus, siirtyy kaavan toteuttaminen ja alueen ra
kentamisen aloittaminen ainakin ensi vuoden puo
lelle.

— Hyväksyttiin äänestyksen jälkeen Virroille sijoitet
tavaksi päätetyn kansainvälisen nuorisomatkailu
ja kurssikeskuksen yleissuunnitelma ja keskuksen 
sijoituspaikaksi Keiturinniemi.

7.9.1983:
— Valtuusto päätti ostaa valtiolta määräalan Pohjas- 

lahden kylässä sijaitsevasta Vannotun saaresta.
— Päätettiin ostaa Martikaisen kuolinpesältä vajaan 

viiden hehtaarin suuruinen Pikalan tila, joka sijait
see keskustan tuntumassa kantatien molemmin 
puolin.

— Hyväksyttiin nykyisen jääkiekkokaukalon noin 
160 000 markkaa maksava peruskorjaus rahoitet
tavaksi urheilukentän rakentamisen siirtomäärära
hoista. Peruskorjattu jääkiekkokaukalo on tarkoi
tus saada käyttökuntoon jo tulevaksi talvikaudek
si.

1.10.1983:
— Valtuusto hyväksyi vuoden 1982 kunnalliskerto

muksen ja tilinpäätöksen sekä myönsi kaupungin 
hallintoa ja taloutta hoitaneille luottamushenki
löille ja viranhaltijoille vastuuvapauden. Sisällöl
tään uudistettu kunnalliskertomus on saanut ylei
sesti kiitosta osakseen ja merkittävä osa tästä kii
toksesta on ilmeisesti luettava virtolaisen Jukka 
Heinosen ansioksi, joka on vieressä näkyvän esi
merkin mukaisin piirroksin elävöittänyt kunnallis
kertomuksen.

— Hyväksyttiin vuonna 1984 noudatettava äänestysa
luejako entisen äänestysaluejaon mukaisena. Luo- 
despohjan äänestysalueen nimi muutettiin kuiten
kin äänestysaluetta kokonaisuutena paremmin ku
vaavaksi Äijännevan äänestysalueeksi. Vuoden 
1984 lokakuussa toimitetaan kunnallisvaalit.

— Hyväksyttiin kuluvan vuoden lisätalousarvio, jon
ka loppusumma on vajaat 3,9 milj. markkaa.

— Hyväksyttiin äänestysten jälkeen kaupungin luot
tamushenkilöiden palkkiosääntö vuodelle 1984. 
Äänestyksiä aiheutti kaupunginhallituksen ehdo
tus kokouspalkkioiden korottamisesta ja lopputu
loksena olikin, että palkkiot säilyvät ensi vuoden 
nykyisen suuruisina.

Kuten alussa todettiin, nämä olivat poimintoja kau
punginvaltuuston päätöksistä. Päätöksiä tehtiin edel
lä mainituissa kokouksissa kaikkiaan noin 180.

Tuomo Simelä
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JOULU MEKSIKOSSA
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Varma merkki joulun lähestymisestä on joulutava- 
roiden ilmestyminen markkinoille, niitä on suurim
mista tavarataloista pieniin kyläkauppoihin. Varsi
nainen joulun vietto alkaa 12. joulukuuta, jolloin vie
tetään Guadaloupen neitsyen ilmestymisen vuosijuh
laa. Neitsyelle omistettu pyhäkkö sijaitsee lähellä Me
xico Cityä (Cludad de Mexicoa), ja se on koko Lati
nalaisen Amerikan pyhiinvaelluskohde. Suuret kan
sanjoukot saapuvat paikalle jo päiväkausia ennen 
juhlaa omien nyyttiensä ja vilttiensä kera, pukeutu
neina lämpimiin ponchoihinsa. Se onkin tarpeen, sillä 
lämpötila laskee öisin lähes nollaan täällä 2500 m:n 
korkeudessa. Neitsyt-pyhimyksen palvonta ja uskon
to on kansalle yhteinen ja iloinen asia. Tyypillinen 
meksikolainen mariachi-musiikki soi, ihmiset tanssi
vat, laulavat ja juhla on ilotulituksen arvoinen. Ne
kin, jotka eivät ole päässeet itse paikalle, viettävät 
omissa yhteisöissään tätä suurta tapahtumaa.

Guadaloupen neitsyt on yksi monista pyhimyksistä, 
joita kunnioitetaan ja joilta pyydetään suojelusta ja 
anteeksiantoa tässä katolisessa maassa. Neitsyen ku
vat ja patsaat reunustavat katujen varsia, bussiase
mia, ne koristavat koteja pilvenpiirtäjistä matalim- 
piin savimajoihin. Guadaloupen neitsyt on suosittu 
suojelupyhimys ympäri vuoden, mutta sen merkitys 
on erityisen suuri joulun aikoihin, jolloin sen jalkojen 
juureen rakennetaan NACIMIENTO eli Jeesus- 
lapsen syntymää kuvaavat tapahtumat, Itämaan tietä-

jineen ja lampaineen. Rakennelmien koristelu on mie
likuvituksellista. Yleisesti käytetään tehosteena väril
lisistä sähkölampuista tehtyä ympärystä, jossa valot 
vuorotellen vilkkuvat. Ne, jotka eivät ehdi messuun 
kirkkoon, saavat näin mahdollisuuden arkisten aska
reiden lomassa polvistua pyhimyksen eteen ristin
merkkiä tehden pyytämään suojelusta.

Posadas eli joulua valmistelevia juhlia vietetään 
joulua edeltävät kaksi viikkoa. Naapurit, sukulaiset 
ja tuttavat kerääntyvät iltaisin yhteen runsain jou
koin. Lapsille on järjestetty paljon ohjelmaa, leikkejä 
ja kisailuja. Eräs perinteinen ohjelmanumero on lan- 
ganpäässä roikkuvan saviruukun rikkominen. Kukin 
vuorotellen yrittää saada siihen kepillä osuman silmät 
Sidottuna ja se joka onnistuu rikkomaan ruukun, on 
sen sisällön omistaja.

Jouluaattona tunnelma rauhoittuu, joulukuusi (ny
kyisin muovinen) tai katajanoksia on tuotu sisälle ja 
koristeltu. Perhejuhlaan yrittävät kaikki sukulaiset 
kokoontua saman pöydän ääreen. Jouluruuat syö
dään, luetaan evankeliumia ja lähdetään iltamessuun. 
Suomessa lasten ystävä joulupukki (Santa Claus) saa
puu jo aattoiltana, mutta meksikolaiset lapset saavat 
odottaa lahjojaan loppiaiseen, jolloin joulun vietto 
päättyy.

Sirpa Haka
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KÄYNTI ISÄIN MAALLA

Kesäisten koivujen katveessa istuivat 14.7.1983 Vir
tain keskustassa Louhilinnan pihassa Hugo ja Jim 
Maunu, isä ja poika. Kaukana oli koti USA:ssa Kali
forniassa, Los Angelesin Tujungassa 10 mailia Hol- 
lywoodista. Kumppaneina oli virtolaisia sukulaisia. 
Vanhemmat rupattelivat suomen- ja nuoremmat eng
lanninkielellä.

Neljä vuotta sitten Hugo kävi norjalais- 
hollantilaisen vaimonsa Mexien kanssa ensi kerran 
Suomessa. Luonto oli yllättänyt. Ennakkokuva siitä 
oli saanut vaikutteita hänen omilta kotiseuduiltaan 
Minnesotasta ja Kaliforniasta. Hugoa ihmetyttivät 
hänen isänsä synnyinmaassa ja entisellä kotiseudulla 
Virroilla rehevät metsät, vähäiset peltoaukeamat, va
loisat illat ja siistit ympäristöt. Nyt toistamiseen näh
tyinä ne vaikuttavat jo kotoisemmilta.

Miksi käynti Virroilla? Hugo Maunun isä Iivari 
Maunu oli syntynyt täällä 1884 ja äiti Sofia Maunu 
o.s. Dufva, joka elää Minnesotassa pirteänä 96- 
vuotiaana, on syntynyt Vaasassa. Isän synnyinseutu 
ja siellä asuvat sukulaiset kiinnostivat. Halu tietää sii
tä kansasta, jossa suvun juuret ovat, siitä ympäristös
tä, missä he elävät, ja siitä elämisen laadusta, joka 
heillä on — se kiinnosti.

Vuosisadan alussa virtolaisia muutti varsin lukui
sasti sekä Kanadaan että Yhdysvaltoihin. Hugo Mau
nun isä Iivari muutti 16-vuotiaana 1900 Minnesotan 
alueelle Auroran kaupunkiin, jossa suomalaisasutus 
oli jo silloin yleistä. Sofia Dufva muutti Vaasasta 21- 
vuotiaana 1907. Iivari ja Sofia solmivat avioliiton. 
Perheeseen syntyivät Reino, Elsi ja Hugo (1916). Per
he muutti 1918 Palon kylään. Näin uusi perhe juurtui 
uuteen kotiseutuun. Ahkeruus ja työ tuottivat ansioi
ta ja kodin.

Hugo Maunu osasi pelkkää suomenkieltä aloittaes
saan englanninkielisen koulun, jota kesti 12 vuotta. 
Isän kuoltua 1938 muutti Hugo Detroitiin autoteh
taalle töihin. Tuli toinen maailmansota. Vaikka sota 
oli vastenmielinen, johdatti velvollisuuden tunne mu
kaan. Sotapalvelus teki Hugosta lentäjän. Aika kului 
kouluttajana. Hugo solmi avioliiton 1944 Mexien 
kanssa. Uusi perhe muutti takaisin Minnesotaan, jos
sa perheen pää piti omaa autokorjaamoliikettä aina 
vuoteen 1959, jolloin isän ja äidin lisäksi kaksi poikaa 
ja tyttö muuttivat Kaliforniaan Los Angelesiin. Au
toala oli Hugon leipätyönä edelleen, kunnes hän jäi 
eläkkeelle 1982.

Näin etenivät lyhyesti kerrottuna ”virtolaisen” elä
mänvaiheet tuolla Suuressa Lännessä. Saunan lämmi
tessä piirtyi Hugo Maunun elämäkerta sanoin ja ku
vin ehjäksi kokonaisuudeksi. Isän, veljen ja pojan 
kuolemat, koulut, työt, paikkakunnan vaihdokset ja 
Jim-pojan Vietnamin sota olivat kaikki kasvattavia 
elämän saatossa. Oliko tämä tyypillinen vfrtolaisen 
siirtolaisen elämän kuvaus — mene ja tiedä.

Perinnekylän ympäristö, Mikontalo, tervahauta, 
savusauna, kirkkovene ja ennen kaikkea Rajalahden 
talomuseo jäivät ikimuistoisina mieliin päivänä, jol
loin kolmisenkymmentä sukulaista Virroilta, Tampe
reelta ja Helsingistä tuli tapaamaan kaukaisia suvun

Kuvan keskellä "paljasjalkainen" virtolainen Iivari Maunu 
ja vasemmalla ylhäällä "paljasjalkainen" vaasalainen Sofia 
Maunu o.s. Dufva, edellisten lapset Elsie, Reino ja Hugo. 
Alla Sofian äiti rouva Dufva Vaasasta.

jäseniä. Toivottavasti päivä muodostui antoisaksi 
myös Hugo ja Jim Maunulle, jotka olivat tulleet isän
sä ja pappansa synnyinseudulle näkemään, kuule
maan ja kokemaan. Hauhuun kauniit rannat, Killin- 
kosken tehdasmiljöö, serkkujen kodit ympäristöi
neen, tapahtumat Perinnekylässä ja ihmiset täällä 
ikuistuivat videolle muistoksi kaukaisesta Suomen 
Virtaista.

Tarmo Saarimäki

Virtolaisen amerikansiirtolaisen Iivari Maunun ensimmäi
nen koti Amerikassa 1910-luvulla.



KOULULAISET KYNÄILEVÄT

Joulupukkien MM-kisat

’ 'Täällä Korvat 
juuri alkamasÄ 
Lohkojen urh\ 
jantyöntö, / 
ja 1500 metri

Nyt alkaa
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aloittaa mauklaJakaa^dustaje suoraan Italiai <n.nt, 

jaatto Porotta. Hän heitti 100 metriajl Tuiasjon ai] 
haamurajan, vaikkaJjäntä pidettiin fnnakkos 
na. Ja seutaavana Pohjois-Lohkonedustaja Ruotsista. 
Ruotsalainen ~hailti m keöp^J^yiuji maailmanennä
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Jäljellä on enää kaksi isjia, jotka ovat lahjasäkin 
heitto ja 1500 metSjn reentyön^öJ^^raavana,JajitUL.

ujala
jän ala-aste 5. Ik
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kaikin tavoin

p oveen f., 
'.entää ove, 
ikki sisään

an jalakset,,. Voi] miten 
teen siirtyvät Pohjois
et kaksoisvoitot/>■ 
.ohkon vpittoojjpffr—vt, 
e kilpailijoille annettiin

nautih—
tetaar, 

vaan.
JfäjitMtöj otneen, 

valkoisjjje partoineen.

Pääsevät na-,

lika Pohja 
Juha Koskinen 
Keskustan ala-aste 6. Ik

Lahjapa
uudet lattiaan kopisevat,

riemu cP/t ylimmillään,
yöpuu yö muptJka s jyvillään.

$ • 4U
Ie were&z<z?LMZKtte« 

täalapsikiittäen.
Sammudat joalukynttilät 
viimeiset liekkinsä heittävät.

Minna Kauttu 
Vaskiveden ala-aste 6. Ik
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TONTTURUNO Joulupukki menetti muistinsa

PIENI TONTTU HIPSUTTAA 
TIPSUTTAA JA TEPSUTTAA.
PORO JO TALLISSA ODOTTAA.
KOSKA JOULUKUORMAA JAETAAN. 
JOULUPUKKI ASTUU MA JASTA AN 
JA PORON SILMÄT LOISTAA VAAN. 
KULKUSET SOMASTI KILISEE,
KUN JOULUPORO JOULUYÖSSÄ 
LAUKKAA JA PAKKANENPAUKKAA. 
TONTTU ISTUU KUORMAN PÄÄLLÄ, 
KAKSI OMPI EDESSÄ,
NEL JÄS LOIKKII TIEN POIKKI 
ILOISELLA JOULUSÄÄLLÄ.

JENNI KESKINEN 
1. LK
VASKUUN KOULU

»eti

Jouluaatto

Jouluaamu koittaa, se lasten mielet voittaa.
Joulupuuro verraton pöytään katettu jo on.

Ilta saapuu, päivä laantuu.
Herkut pöytään kannetaan ja kaikille myös annetaan. 
Tonttu ikkunasta kurkistaa, joulupukki oveen kolkuttaa. 
Pienet pöydän alle sukeltaa, kun pukki sisään kopsuttaa. 
Suuri hetki koittaa, kun lahjat avataan,
pienetkin jo esiin uskaltaa.

Hei! Olen Pippe. Haluatteko kuulla miten joulu
pukille kävi viime jouluna ? Kerron sen nyt lyhyesti. 
Eräänä iltana joulupukki teki aineen. Älkää luulko, 
että hän kirjoitti sadun, vaan hän teki taikajuoman. 
Sillä aineella tuhman vuorenpeikon piti tulla kiltiksi. 
Nyytti oli 2-vuotias tonttu. Hän karkasi yöllä joulu
pukin huoneeseen ja löysi ihmejuoman. Ajattelema
ton kun oli, hän kaatoi juoman nukkuvan joulupukin 
korvaan. Tätä ei olisi saanut tehdä, sillä silloin kiltti 
ihminen menettäisi muistinsa. Aamulla kaikki ih
mettelivät, miksi joulupukki pyysi tonttuja uimaan, 
vaikka pakkasta oli —37°. Silloin Nyytti nauroi ja 
kertoi: ”Tiäk te mitä? Yöllä Nyytti pani ukin kor
vaan mehua. Ha haa. ’ ’ Tonttu Uumaksi arvasi, että 
se oli ollut taikajuomaa. Miten lahjat tehtäisiin, kun 
vain joulupukki tiesi mitä lahjoja oli toivottu. Pukki 
vietiin lääkäriin. Lääkäri sanoi: "Tosi vakava tapaus. 
Hän selviää vain, jos vuorenpeikko koskee häneen. 
Silloin juoman vaikutus siirtyy vuorenpeikkoon. 
Tehkää loput itse. ’ ’ Kaikki sujui hyvin ja vuorenpei
kosta tuli tosi kiltti. Kaikki olivat onnellisia eikä 
Nyytti enää koskenut joulupukin tavaroihin.

Jaana Pohjola 
Keskustan ala-aste 3- lk

Jouluaatto

Joulu hauska on.
Joulupukkia odotellen 
kilttinä olla saa.
Lämpimät piparkakut tuoksuu, 
niitä jokainen maistaa haluaa. 
Tontut ikkunasta kurkistaa, 
hiippalakit vilahtaa.
Vihdoinkin odotettu 

joulupukki 
ovesta ilmestyy.
Kaikki lapset kiltit 
paljon lahjoja saa.
Teille he hyvää joulua toivottaa!

Eiisa-Maaria Oksanen 
Keskustan ala-aste 3. lk

Teija Vuorela 
Killinkosken ala-aste 4. lk
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KOULULAISET KYNÄILEVÄT
Pieni jouluenkeli Jouluruno

Liisa ja Heidi olivat sisarukset. He olivat hartaasti 
toivoneet joulua ja nyt se oli tullut. Päivä tuntui pit
kältä ja tytöt päättivät mennä puistoon. Oravat ja 
pikkulinnut hyppelehtivät puiston pienillä poluilla, 
kun tytöt tulivat. Heidi otti taskustaan pähkinöitä ja 
jakoi niitä oraville. Liisa taas otti vanhoja leivän- ja 
pullankannikoita ja silppusi ne ja jakoi pikkulinnuille. 
Tytöt huomasivat puiston toisessa päässä olevat 
markkinat. He lähtivät kävelemään markkina- 
alueelle päin. Heidi kaivoi takin taskuaan ja löysi siel
tä 10 markkaa. Liisakin löysi taskustaan 5 markkaa. 
Vähän ennen markkina-aluetta he huomasivat van
han miehen, joka soitti haitaria. Tytöt menivät mie
hen luo ja käskivät hänen soittaa Jouluyö, juhlayö. 
Vanhan miehen huulet nousivat leveään hymyyn ja 
hän alkoi soittaa. Kun mies oli soittanut, tytöt antoi
vat hänelle rahaa. Äkkiä Heidi muisti, että pitäisi 
mennä syömään. He lähtivät kotiin päin. Kun kaikki 
olivat syöneet, tytöt päättivät tiskata astiat. Päivä 
vaihtui iltaan ja Heidi, Liisa, mummi, pappa ja tyttö
jen vanhemmat alkoivat valmistautua kirkkoon läh
töön. Ennen kirkkoon menoa kaikki kävivät saunas
sa. Kirkosta tulon jälkeen tuotiin kuusen alle joulu
lahjat. Heidin ja Liisan mielestä oli hauska avata lah
joja. Heidän mielestään hienoimmat lahjat olivat 
nukke, kehdot ja nuken vaatteet. Äkkiä Liisa tönäisi 
Heidiä. Hän sanoi nähneensä ikkunan takana jota
kin. Tytöt menivät ikkunan luo katsomaan ja mitä he 
näkivätkään. Pieni pitkähiuksinen enkeli istui lumi- 
kasassa itkien. Heidi ja Liisa menivät ulos pienen en
kelin luo. Enkeli kertoi pudonneensa pilveltä. Heidi 
sanoi, että enkeli voisi nukkua hänen huoneessaan. 
Enkeli näytti epäröivän hiukan, mutta suostui. Heidi 
meni huoneeseensa ja teki nuken kehtoonsa pienen 
petin, missä enkeli voisi nukkua. Lapset sopivat, et
teivät kertoisi vanhemmilleen mitään enkelistä. Äa- 
mu sarasti ikkunasta, kun tytöt heräsivät. Liisa ja 
Heidi sanoivat enkelille huomenta. Liisa meni keitti
öön hakemaan näkkileipää ja Heidi maitoa. Kun ty
töt tulivat huoneeseen, oli kehto tyhjä eikä enkeliä 
näkynyt missään. Liisa ja Heidi huusivat ikkunasta:
’ 'Tule ensi joulunakin meille, olit kiva. ’ ’ Heidi ja 

Liisa kuulivat: ’ 'Voin tullakin!' ’

Kati Koukku 
Vaskiveden ala-aste 4. Ik

Nyt vaikenee jo jouluaamu
ja pimeys häipyy pois kuin haamu. 
Kirkkoon lähdetään, 
rekeen hypätään, 
iloisina nauretaan, 
ehkä myös lauletaan.
Kotona pirtissä odottaa kuusi, 
joka on ihka uusi.
Sitten joulupöytään istutaan 
ja kinkku poskeen pistetään,
Aterian jälkeen odotetaan pukkia mukavaa, 
pian jo oveen koputetaan 
ja lahjat lasten eteen laitetaan, 
kääreet kokoon taitetaan.

Tytti Autio
Vaskiveden ala-aste 6. Ik

Vanhuuden päivät t

Kun eläkkeelle jään,
ja toisten raatavan nään,
niin kuorin perunoita
ja ruokin myös elukoita.
Käyn poimimassa niityltä kukkia kaksi 
ja asetan ihailtavaksi.
Olen laiska joskus kuin tukki 
niin kuin kesällä joulupukki.
Pidän hauskaa monella tavalla, 
vaikka tanssilavalla.

Merja Ojaluoma 
Liedenpohjan ala-aste 3. Ik

* $ *
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Aino Inkeri Vanamo
1896- 1983

Merkittävä luku maamme terveydenhuollon histo
riaa ja kehitystä sisältyy yhden henkilön ansioluette
loon, kun pitkä, rikas ja monivaiheinen elämä on 
päättynyt.

Inkeri Vanamo oli kutsumusammatissaan, valinnut 
sen varmaankin jo kansalaissodan kipeinä kuukausi
na, kun hän apulaishoitajattarena Tampereen Johan
neksen koululla näki myös sairaanhoitotyön varjo
puolet. Päästötodistus Hämeenlinnan lääninsairaalan 
sairaanhoitajakurssilta on päivätty 30.6.1921. Kym
menen vuotta hän toimi sairaalatyössä, pääosin syn- 
tymäkaupungissaan Tampereella.

Kun Mannerheimin Lastensuojeluliitto käynnisti 
terveyssisarkoulutuksen, suoritti Inkeri Vanamo ter- 
veyssisartutkinnon 1932 ja Valtion terveydenhuolto- 
opistossa vaadittavat jatko-opinnot 1952. Todistus 
vuodelta 1931 on järjestyksessä n:o 196, sen allekir
joittajana on Arvo Ylppö. Siinä hänet julistetaan täy
sin päteväksi "kouluhöitajatar-, tuberkuloosihoitaja- 
tar- ja muuhun terveyssisartyöhön.”

Jo 1.9.1931 Inkeri Vanamo valittiin Killinkosken 
tehtaiden terveyssisareksi, ja Killinkoskella hän varsi

naisen elämäntyönsä suorittikin, työnantajana oli sit
temmin kunta. Työmaata riitti — monilapsiset per
heet, puutteelliset asunto-olot, talouspula ja koko 
kansan keskuudessa varsin repivät kolmekymmentä
luvun vuodet — ei liene ollut aivan yksinkertaista vie
dä vielä varsin uusia oppeja koteihin, joissa monessa
kin aineellinen puute oli ensimmäinen ja pahin.

Lapset, kansakunnan toivo, olivat Inkeri Vanamol
le koko hänen elämänsä ajan ensimmäisellä sijalla, ja 
työ lasten huomispäivän puolesta tärkeintä. Hänelle 
kaikki lapset olivat ”minun rakkaita lapsiani”. Syn
tymäajat, toiset ja kolmannetkin ristimänimet olivat 
muistissa, ja lämpimät ajatukset seurasivat näitä lap
sia vielä aikuisinakin.

Talvisodan alkaessa myös Inkeri Vanamo sai käs
kyn saapua ylimääräisiin kertausharjoituksiin, palveli 
sotasairaalassa ja huhtikuussa -40 palasi takaisin ko
tiin, Killinkoskelle.

Kun sotavuodet jatkuivat, elintarvikkeiden niuk
kuus kävi yhä pahemmaksi ja lasten terveys oli puut
teellisen ravinnonkin vuoksi uhattuna, Inkeri vei tal
visin potkukelkalla ja kesäisin polkupyörällä tai kä
vellen kalanmaksaöljyä perheisiin. Sitä olivat lähettä
neet parempiosaiset maat sotaa käyvien maiden lap
sille ja vanhuksille.

Virtain kunnan terveyssisareksi Inkeri Vanamo va
littiin 1950, toimipaikkanaan edelleen luonnollisesti 
Killinkoski. Pitkän työrupeamansa aikana hänellä oli 
kaksi noin kuukauden mittaista sairaslomaa, niistä
kin toinen tapaturmasta aiheutunut. Tehdasyhdys- 
kunnan terveyssisaren työpäivällä ei juuri ollut rajo
ja, sodasta palanneet miehet perustivat perheitä, siir
toväkeä tuli paikkakunnalle, rakennettiin, lapsia oli 
koulussa ja kodeissa. Kaikesta huolimatta uskalsi 
epävarma nuori äiti sunnuntainakin mennä kysymään 
Inkeriltä neuvoja. Aina ne annettiin — lämpimän hy
myn kanssa. Inkeri Vanamo oli itse erinomainen to
distus elämänopeistaan.

Vaikka työ ja perhe veikin ajasta suuren osan, riitti 
sentään harrastuksillekin, läheisimmät ja rakkaimmat 
teatteri ja kirjallisuus. Kun "Tuntematon sotilas” il
mestyi, Inkeri luki sen läpi kahtena peräkkäisenä yö
nä, niin ettei mennyt työpäivää, ja sanoi: "Elin koko 
ajan poikien mukana.”

Tämä mukana eläminen oli olennaisinta Inkeri Va
namolle.

Jenny Kivelä

K.-
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LIEDENPOHJA KYLÄKUVIA

Näkymä Uriin mäeltä. Kuvan tm. Liisa Saikkonen.

f Hietasen leipomo ja kahvila. Paikalla nyt Lehtovaaran 
kauppa. Kuvan om. Oili Karvinen.

Yläkansakoulu, joka nykyisin Liedenpohjan kyläkirk- 
kona. Kuvan om. Oili Karvinen.

4 Liedenpohjan Kylämuseon tuulimyllyn paikalla oli en
nen Nuorisoseuran talo. Kuvan om. Hilja Maijala.
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KILLINKOSKI KYLÄKUVIA

Ilmarata, tänään paikalla jääkiekkokaukalo.

"Lussikoppi”

► Enqvist Oy:n Killinnevan polttoturvetyömaa 1920-lu- 
vulla. Kuvan om. Lempi Nätkinniemi.

v -4 Puistoa. Kuvat om. Reino Haapaniemi.



Virtain Seuran kuulumisia

Vuosien tauon jälkeen kotiseutuyhdistyksen kuulu
miset kiinnostanevat lukijaa. Kirjoitustauko ei kui
tenkaan tarkoita sitä, ettei toimintaa ole ollut, vaan se 
on tullut lehdessä esille muiden otsikoiden alla.

Virtain Seuran ja Opettajien Ammattiyhdistyksen 
yhteistyö Virtain Joulun merkeissä on jo kestänyt yli 
25 vuotta. Yhdistysten yhteinen tiedotus- ja keskuste
lutilaisuus pidettiin Perinnekylän Rajalahdessa maa
liskuussa -83, jolloin keskeisenä aiheena oli perinne- 
työ ja sen mahdollisuudet kouluopetuksessa. Tilai
suudessa alusti rehtori Pertti Tamminen aiheesta 
”Perinne- ja kotiseututyö” ja koulutoimenjohtaja 
Martti Palo aiheesta "Kotiseututyö koulujen opetus
ohjelmissa”. Tulevaisuutta ajatellen kotiseututyön 
tärkeimpiä tehtäviä on huolehtia työn ja toiminnan 
jatkuvuudesta. Sen turvaamiseksi tulevasta sukupol
vesta on pyrittävä kasvattamaan kotiseudun perinnet
tä ja sen nykyisyyttä arvostavia kansalaisia. Tässä 
työssä on opettajan asenne erityisen tärkeä. Toiveik
kaina odotamme kouluopetuksen tuloksia. Kotiseutu- 
liiton nuorisopoliittinen tavoiteohjelma sisältää mm. 
"Kotiseutuyhdistysten toimintatavoitteisiin ja -muo
toihin on sisällytettävä riittävän paljon nuoria kiin
nostavia ja heitä itseään koskevia kotiseututyön osa- 
alueita” ja ”he saavat tuoda esille omia parannus- 
mahdollisuuksia kotiseutunsa kehittämiseksi ja siten 
oppivat kantamaan vastuuta kotiseutunsa viihtyisyy
destä.”

Kuluneen kesän aikana Virtain Seura hoiti talkoo
voimin sunnuntaipäivystyksen Rajalahdessa, samoin 
kuin monien retkikuntien opastuksen. Kulttuurimat

kailu on myös osa kotiseututyötä. Paikallisen matkai
lu- ja kotiseutuyhdistyksen sekä kulttuuri- ja matkai
lulautakuntien yhteistyö virittäisi kulttuurimatkailua 
Virroilla. Viime kesän huomattavia kulttuurimatkaili
joita Perinnekylässä olivat mm. Hämeen Heimoliiton 
museo- ja kotiseuturetkeen osallistuneet maaherra 
Risto Tainion johdolla sekä Suomen maatalouskes
kusten johtajat.

Miltei jokaisessa kunnassa on museo yleensä kirjas
ton lisäksi ainoa kulttuurilaitos. Museota luotaessa ja 
ylläpidettäessä on käytetty mittaamaton vapaaehtoi
nen työpanos. On tehty käytännön kulttuurityötä! 
Näin myös Virroilla. Museoiden hoito ja vastuu niistä 
on paisunut meillä niin suureksi, että Virtain Seura on 
lähes ylivoimaisen tehtävän edessä. Kun vapaaehtoi
nen työ museoiden eteenpäin viemisessä ei riitä, olisi 
kunnan otettava taloudellinen vastuu paikallismuseon 
kehittämisestä. Paikkakuntakohtaisesti on selvitettä
vä, millainen ratkaisu parhaiten turvaa museotoimen 
edistämisen.

Virtain Seura on uusinut sääntönsä Kotiseutuliiton 
mallisääntöjen mukaisesti. Vuodessa on kaksi yleistä 
kokousta, joihin toivoisimme runsasta osanottoa. Jä
seneksi voi liittyä maksamalla 5 mk Virtain Seuran ti
lille säästöpankkiin. Väriä ja virkeyttä yhdistyksen 
toimintaan toisit myös sinä virtolainen, joka et ole 
"paljasjalkainen”.

Liisa Saikkonen

o imit u.1 harita hi-i-ttää ihmoittajtaan 
azvohhaaita tazita

(a toivottaa 
vää ^/.oaCaa

Olille, [[ilta H^Catta ^Vaotta.
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VIRTOLAISET VIIHTYVÄT 
PARRASVALOISSA

— Kun minä käyn Tampereella ja olen siellä yötä, 
niin minä olen mieluummin päivän syömättä kuin jä
tän käymättä teatterissa!

Näin totesi taannoin eräs jo vuosia sitten edesmen
nyt vaskivetinen, enoni Juho Raittinen eli Raittis- 
Jussi. Toteamus kuvaa hyvin sitä asemaa, joka teatte
rilla ja ennen muuta teatterin tekemisellä on vuosi
kymmeniä ollut sekä vaskivetisten että muiden virto- 
laisten sydämessä.

Uranuurtajana Vaskivesi
Vaskivesi on todennäköisesti Virtain ensimmäisiä 

kyläkuntia, missä näytelmäharrastus on ottanut tulta. 
Siellä puuhattiin näytelmiä jo vuosisadan alussa, en
nen 1. maailmansotaa. Työväenyhdistys perustettiin 
1906, talon rakentamiseen ryhdyttiin heti, ja myös 
näytelmäharrastus käynnistyi välittömästi. Toimen 
miehinä olivat mm. Raittis-Jussi, Ansse Virtanen, jo
ka vuoden 1918 tapahtumien pyörteissä katosi, sekä 
Hautalan talon tytär Ida Lehtinen Koskenperältä.

Vilkkainta aikaa oli 1920 — 30-lukii, Esim. A. Ki
ven Seitsemää re/yeszä harjoiteltiin kauan ja hartaasti, 
mutta sitä myös esitettiin pitkään. Raittis-Jussin osa
na oli aina Jukolan jukuripäinen Juhani. Musiikki- 
näytelmä Laivan kannella sai osakseen suurta suosiota, 
samoin teos Yökausi lahdella. Perin harvoin on Virtain 
harrastajanäyttämöillä esitetty ulkomaisia teoksia. 
Sellainen oli kuitenkin mm. Vaskiveden työväenyh
distyksen esittämä unkarilainen laulunäytelmä Hevos- 
paimen.

V. 1919 oli perustettu Vaskiveden Nuorisoseura. 
Siitä kehittyi kylään nopeasti toinen harrastajanäytte
lijöiden foorumi. Nuorisoseuran ensimmäinen näytel
mä oli seuran ensimmäisissä iltamissa Savilahden ta
lossa esitetty Maila Talvion teos Kun meidän kaivosta 
vesi loppuu. Kun pää oli saatu auki, näytelmätoiminta 
jatkui tasaisena; etupäässä juhlapyhinä, tapanina, 
pääsiäisenä ja marianpäivänä pyrittiin ohjelmaan saa
maan näytelmä. Vuosien varrella esityksiä kertyi run
saasti. Läpi käytiin monet suomalaisen draamakirjai- 
lisuuden klassikot: Tukkijoella, Murtovarkaus, Roinilan 
talossa, Miehen kylkiluu, Pitkäjärveläiset, Espanjan kärpä
nen, Pastori Jussilainen, Hallin Janne jne. Sopiipa lis
taan vielä Huovisen Havukka-ahon ajattelijakin.

Ohjaajana toimi yleensä joku oman joukon jäsen, 
esim. Tuulikki Hallenberg ja Vilho Ala-Nojonen. Ul
kopuolisiakin ohjaajia käytettiin. Esim. Miehen kylki
luun ohjasi Kaarlo Aarni ja Espanjan kärpäsen Olavi 
Markkanen. Innokkaita näyttelijöitä kertyy vuosi
kymmenten varrelta runsaasti, mm. Sanni ja Aleksi 
Heinänen, Elsa, Runard ja Kaiju Korkee, Onni ja Si
mo Tallila, Pentti ja Pekka Ruusila, Aaro Koivulam- 
pi ja Irja Heinänen.

Myös oman kylän ulkopuolella käytiin esiintymäs
sä. Vierailukohteina olivat Virtain muut kyläkunnat 
sekä mm. Kihniö.

— Henkilöpulasta on kärsitty kautta aikojen, huo
kaa Vilho Ala-Nojonen, joka itse on ollut nuorisoseu
ran näytelmäharrastuksen kantavia voimia. Vaikka 
kyläkunta isokin on, ei tahtonut riittää väkeä kahteen 
näytelmäryhmään, kun myös työväenyhdistys näytteli 
viime sotiin saakka aktiivisesti. Sotien jälkeen, 1960- 
luvulla, oli välillä varsin hiljaista.

Kun Vaskiveden NS:n toiminta 1970-luvun jälki
puoliskolla uudelleen alkoi viritä, ruvePiin pian jär
jestämään myös iltamia. Iltamien ohjelmaan taas 
kuului näytteleminen vanhastaan, ja niin nuorisoseu- 
ralaiset ryhtyivät harjoittelemaan pieniä näytelmiä. 
Aluksi valittiin puolen tunnin esityksiä, mutta tehdes
sä rohkeus kasvoi. Viime kesänä Vaskiveden NS näyt
teli jo kokoillan näytelmän Akat asialla, jossa oli viiti
sentoista henkeä sekä lisäksi tanhuajat. Uutta innos
tusta tuntuu riittävän.

Killinkosken puoli vuosisataa
Killinkosken Työväen Näyttämö toimi vireästi ko

ko 1930-luvun. Vasta sotien puhkeaminen syksyllä 
1939 katkaisi harrastuksen. Kyläkunnan harrastelija- 
näyttelijöillä oli peräti sivutoiminen palkattu ohjaaja. 
Tehtävässä toimi eri aikoina eri henkilöitä, mm. Toi
vo Peltonen.

Killinkoskisetkin esittivät moneen kertaan mm. 
Seitsemää veljestä sekä Niskavuori-sax^n näytelmiä. 
Seitsemän veljestäkin esitettiin kokonaan, alusta lop
puun, saunakohtauksineen ja tulipaloineen, mikä 
merkitsi suunnatonta työtä sekä näyttelijöille ja oh
jaajalle että teknisille avustajille. Killinkosken työ
väentalolla oli ja on edelleen hyvä, tilava näyttämö, 
joka tietysti lisäsi valinnan mahdollisuuksia.

Killinkosken näyttelyharrastuksen veteraani Hannu 
Helin toteaa, että näyttelemisestä tuskin pääsee ikinä 
eroon, kun siihen kerran on innostunut. Niin on aina
kin käynyt hänelle itselleen; sen lisäksi, että on itse 
näytellyt, hän on myös ohjannut lukuisia näytelmiä. 
Parhaina aikoina Killinkosken näyttelijöillä oli jopa 
3 — 4 ensi-iltaa talvessa. Harrastuksessa oli mukana 
n. 30 henkeä, iältään 15 — 50-vuotiaita. Joukossa oli 
sekä miehiä että naisia, joten miltei rooliin kuin roo
liin löytyi sopiva esittäjä.

— Me teimme myös vierailuja, Helin kertoo. Pak- 
kasimme mukaan näyttelijät ja puvut sekä osan lavas
teista ja matkasimme.esiintymään milloin Vaskivedel
le tai Koroon, milloin kirkonkylään tai Kotalaan.
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1960-luvulla näyttelyharrastus siirtyi kansalaisopis
ton suojiin, ja niissä merkeissä se edelleen jatkuu. Kil- 
linkoskella toimiva kansalaisopiston näytelmäpiiri 
esitti alkusyksyllä Perinnekylässä työväentalon ava
jaisissa yhden näytöksen Agapetuksen teoksesta Olen
ko minä tullut haaremiin? Yleisö piti esityksestä niin, 
että killinkoskisilta alettiin vaatia koko näytelmän 
harjoittelemista.

— Mikäs siinä auttoi? Helin naurahtaa. Saimme 
Killinkoskelta kokoon yhdeksän näyttelijän porukan 
ja rupesimme harjoittelemaan. Ensimmäinen harjoi
tus meni ihan pieleen, kun me vain nauroimme Aga
petuksen hullutuksille, mutta kyllä näytelmän alku
vuodesta 1984 pitäisi olla valmiina parrasvaloihin. 
Sitten sille saavat nauraa toisetkin.

Killinkoskella on aina mieluimmin näytelty vanho
ja, klassisia näytelmiä. Helin pahoittelee sitä, että am
mattiteatterit tuntuvat nykyisin näyttelevän enemmän 
näyttelijöitä itseään kuin yleisöä varten. Harrastajate
atterin päämääränä on usein se, että yleisö saisi kokea 
hauskoja hetkiä. Se on hyvä tavoite nykyaikana, jol
loin monesti vaikuttaa siltä, että nauru on kuollut.

Kansalaisopiston kuviot
Kun Virtain kansalaisopisto vuoden 1960 tammi

kuussa aloitti toimintansa, myös näytelmäpiiri käyn
nistyi heti. Parhaana kautena ensi-iltoja oli kolme 
vuodessa, mutta sitten piirin toiminta ohjaajapulan 
vuoksi hiukan hiljeni. Pelastavaksi tekijäksi nousi 
Killinkosken piiri, peruspylväinään Helinit ja Olavi 
Hagelberg. Tuolloin näyteltiin mm. Kyllikki Mänty
län Opri, joka komedialinjasta poiketen luotaa syvem
mältä vanhan ihmisen tragiikkaa.

Virtain kansalaisopiston piireinä toimii useita esiin
tyviä ryhmiä, kuten näytelmäpiirit sekä useat musiik- 
kipiirit. Monesti on käynyt niin, että ryhmä on synty
nyt ensin, ja sitten se on jossakin vaiheessa siirtynyt 
opiston piiriksi. Tällaiset ryhmät ovat kuitenkin kan
salaisopiston piirejä siinä missä muutkin, ne ovat 
avoimia harrastuspiirejä, joihin kaikki ovat tervetul
leita, vakuuttaa opiston rehtori Matti Lehtinen.

Virtain lukiolaiset näyttelemässä Aleksis Kiven näytelmää 
Lea jouluna 1963. Kuva: Virtain Valokuvausliike.

Kansalaisopiston näytelmäpiiri on vuosien varrella 
järjestänyt virtolaisille monta naurua. Se on valinnut 
ohjelmistoonsa useimmiten huvi-ja kansannäytelmiä. 
Tällaiset näytelmät takaavat yleensä yleisömenestyk
sen. Rehtori Pertti Tamminen mainitsee kyllä, että 
piiriläiset olisivat joskus halunneet kokeilla voimiaan 
muunkinlaisissa teoksissa. Haave kuitenkin kariutui 
useimmiten sopivien esitystilojen puutteeseen tai hen- 
kilöpulaan. Virtain kehnot esitystilat sulkevatkin 
monta näytelmää pois laskuista.

Suuren suosion ovat kaikilla harrastajanäyttämöil- 
lä saavuttaneet perivirtolaiset näytelmät: aihe koskee 
omaa kotiseutuamme, esim. Martti Kitusta, kirjoitta
ja on virtolainen (esim. Väinö Kohtala Kotalasta), ja 
näytelmä vielä esitetäänkin virtolaisvoimin. Tällaisia 
näytelmiä tehtäessä voidaan paikalliset voimavarat 
ottaa huomioon jo käsikirjoitusvaiheessa.

Tuoreessa muistissa on kansalaisopiston näytelmä- 
piirin viime kesäinen karhunpeijaisnäytelmä Tukki- 
joella. Se esitettiin kolme kertaa ja aina loppuunmyy
dyille katsomoille. Piiri teki työnsä tavalla, joka ei 
Kansallisteatterin suorituksen rinnalla häpeä. Eräät 
ratkaisut olivat jopa selvästi parempia kuin kansalli
sella päänäyttämöllämme.

Tätä nykyä opiston piiri on usein syksyllä lepotilas
sa. Kun se on kesällä ammentanut voimansa tyhjiin, 
se ei jaksa heti aloittaa uudelleen syksyn koittaessa.

— Näytelmäpiiri lähtee aina tavallaan nollapistees
tä, valittelee rehtori Lehtinen. On ensin koottava po
rukka, etsittävä näytelmä, löydettävä roolihenkilöt. 
Aikaa hupenee pitkästi, ennen kuin päästään edes lu
kuharjoituksiin. Mutta rehtori Lehtisellä on tiedossa 
parannuskeino tähän tautiin:

— Paikkakunnalle pitäisi perustaa harrastajateat
teriyhdistys, jonka jäseniä liittäisi toisiinsa innostus 
näyttelemiseen. Tällainen yhdistys olisi vapaa kaikes
ta muusta sidonnaisuudesta, ja se olisi tavallaan aina 
valvetilassa. Silloin ei tarvitsisi lähteä liikkeelle ihan 
niin läheltä nollapistettä.

Vaskiveden nuorisoseuralaiset esittivät näytelmän Espan
jan kärpänen v. 1937. Kuvan omistaa Vilho Ala-Nojonen.
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Minkä nuorena oppii...
Kukapa meistä ei olisi koulussa aikanaan esittänyt 
keijua, tonttua tai prinsessaa! Kuusijuhlat näyttävät 
Suomen kouluissa olevan pienten näyttelijöiden lu
vattua aikaa. Pienet esittävät pieniä näytelmiä, iän 
karttuessa näytelmätkin kasvavat. Hauska on todeta, 
että nykykoululaisia viehättävät samat näytelmät 
kuin meitä neljännesvuosisata sitten. Kun syksyllä 
1981 yläasteen näytelmäkerhon kanssa valitsin joulu- 
näytelmää, nuoret ilmoittivat haluavansa tehdä satu
näytelmän ja päätyivät setä Topeliuksen Suojelusenke
liin. Juuri samassa näytelmässä olin itse ollut mukana 
jouluna 1958 — yhteiskoulun ensiluokkalaisena.

Yläasteen näytelmäkerho, luovan ilmaisun kerho, 
on viime vuosina toiminut vireästi, etenkin uuden oh
jaajansa lehtori Anne Ala-Nojosen huomassa. Tähti
hetkiä on tietysti esiintyminen oman koulun joulujuh
lassa, ja sitä odottavat mielenkiinnolla myös kouluto
verit. Mutta pitkää näytelmää ei kannata harjoitella 
kertakäyttöä varten. Niinpä näytelmäkerho on yleen
sä esittänyt näytelmänsä myös ala-asteen oppilaille se
kä yleisölle.

Samansuuntaisia pyrkimyksiä on yläasteen mäellä 
ollut ennenkin. Esim. jouluna 1963 silloiset lukiolai
set Pasi Jartti, Eija Nurminen, Pentti Ikkala, Ilmari 
Vihriälä ja Seppo Pajunen esittivät lehtori Teuvo Saa
valaisen ohjaamina A. Kiven näytelmän Lea, ensin 
kuusijuhlassa ja myöhemmin joululoman aikana ylei- 
sönäytäntönä.

Pohja aikuisiän näyttelyharrastukselle syntyy usein 
jo alaluokilla. Opettaja Senni Tamminen toteaa, että 
monet niistä hänen oppilaistaan, jotka taannoin in
nolla näyttelivät KalHojärven koulun joulujuhlissa ja 
äitienpäivillä, harrastavat näyttelemistä vieläkin. 
Harvemmassa ovat ne, jotka vasta aikuisikään ehti
neinä saavat näyttelykärpäsen pureman.

Esim. Kalliojärven koululla oli pienet tilat ja vähän 
oppilaita. Senni Tamminen muisteleekin, että monien 
valmiiden näytelmien harjoitteleminen kilpistyi ah
tauteen ja väen vähyyteen.

— Kun valmiit näytelmät eivät käyneet, teimme 
niitä itse räätälintyönä omaa oppilasjoukkoamme 
varten, Tammiset kertovat. Se oli hauskaa! Monesti 
kirjoitimme näytelmän ihan tietyille oppilaille. Silloin 
saimme sopivat näyttelijät, ja tapahtumat saatoimme 
sepittää sellaisiksi, että Kalliojärven koulun näyttämö 
riitti.

Ihmekös tuo, jos noin antaumuksellinen kylvötyö 
tuottaakin hedelmänään innostuneita näyttelijöitä ja 
kantavaa harrastuneisuutta. Hyvä esimerkki Kallio
järven koulun maailmalle lähettämistä "näyttelijöis
tä” on Veikko Viitamäki.

— Lapsuudesta tämä innostus on lähtöisin, Veikko 
kertoo. Kun aikoinaan kävin Kalliojärven kansakou
lua, olin joka ikinen joulu ja kevät jossakin näytel
mässä tai kuvaelmassa, jouluisin myös mestaritonttu
na. Siitä harrastus on jatkunut.

Veikko toteaa, että ehkä tärkein syy harrastuksen 
säilymiseen on se, että näytteleminen on tyystin eri
laista kuin leipätyö. Ainakin kerran viikossa, näytel- 
mäharjoituksissa, unohtuvat muutamaksi tunniksi 
työhuolet tykkänään. Lisäksi harjoituksissa on yleen
sä hauskaa, porukalla on hyvä yhteishenki.

Eikö vuorosanojen opetteleminen ole kerrassaan 
hurja työ?

— Kyllä se joskus on työlästä, Veikko myöntää. 
Lähinnä hankaluus riippuu tekstin laadusta, ei pituu
desta. Toiset tekstit oppii helposti, toiset, esim. vie- 
rasmurteiset, ovat kuin hakkaisi outoa kieltä päähän
sä. Vaikeimpana muistan Kiven Kihlauksen vuorosa
nat. Vaikka niitä ei ollut paljon, ne tuntuivat aluksi 
ylivoimaisilta. Näytelmän opetteleminen ja harjoitte
leminen teettää tosin aina runsaasti työtä, mutta näy- 
telmäharrastus on sittenkin stressin lääke parhaasta 
päästä.

Yläasteen näytelmäkerhon esittämän Suojelusenkelin lop
pukohtaus joulujuhlassa 1981. Kuva: Pasi Jartti.

Eivät Virtain näytelmäharrastukset toki ole tässä 
kaikki. Kerrotuista esimerkeistä voi kuitenkin nähdä 
välähdyksen siitä luontevuudesta, jolla virtolaiset 
parrasvaloissa liikkuvat — kuin kala vedessä.

Stressilääke
Veikko Viitamäki, joka siviilissä tekee kauppaa 

Virtain Varaosassa, on tullut tutuksi myös lahjakkaa
na näyttelijänä. Hän on ollut Kustaana Taviaisen 
markkinoilla, apteekkarina Palokunnan juhlissa, Tolari- 
na Tukkijoella. Kaikkia isojakaan osiaan hän ei äkik- 
seltään edes muista. Usein Veikko on ollut mukana 
kansalaisopiston mittavissa näytelmissä, mutta ehkä 
vielä useammin hän on pienempien ryhmien kanssa 
näytellyt erilaisissa tilaisuuksissa, myös tilaustyönä.

Helena Jartti

*1* Kt* «A» *1**1*

19



ITSENÄISYYSPÄIVÄN 
JUHLALLISUUDET VIRROILLA 
65. ITSENÄISYYSPÄIVÄNÄ

Itsenäisyyspäivän tilaisuuksissa nähtiin runsaasti koulu
laisten esityksiä, lisäksi ala-asteen salissa oli esillä koulu
laisten piirustuksia. Kuva: Arja Horväth.

Virtolaiset olivat lähteneet liikkeelle suurin joukoin 
65. itsenäisyyspäivän tilaisuuksiin. Itsenäisyyspäivän 
jumalanpalveluksen jälkeen laskettiin seppeleet Kil- 
linkosken sankarihaudalle ja keskustassa sankarihau
dalle, vapaussodan, vakaumuksensa puolesta kaatu
neiden ja Karjalaan jääneiden muistomerkeille.

Talouspäällikkö Erkki Järvinen puhui keskustan 
sankarihaudalla ja toi esiin kiitoksen siitä, että saam
me elää nyt onnellista rauhan aikaa. Maailmanlaa
juisten ongelmien keskellä ja omankin yhteiskuntam
me sisäisistä vaivoista huolimatta me suomalaiset 
kuulumme maailmassa hyvinvoivien ihmisten harva
lukuiseen joukkoon. Järvinen jatkoi puhuttelevalla 
tapauksella, joka kuvaa niitä tuntoja, joita sankari
haudat herättävät. "Tuolta sankarihaudan portista 
asteli sisään kaksi jäyhää sotaveteraania. He pysäh
tyivät, ottivat hatut päästään, kumartuivat ja hiljen
tyivät hetkeksi kunnioittamaan veljiensä muistoa, vel
jiensä, joille kutsu viimeiseen iltahuutoon kuului ai
van liian aikaisin, juuri kun kaikki haasteet nuoruu
desta miehuuteen olisivat olleet avoinna edessä. Täl
laista syvää kunnioitusta ja kaipausta ovat hiljaisilla 
muistojen paikoilla kokeneet äidit, isät, puolisot ja 
lapset.”

Itsenäisyyspäivän päiväjuhlan järjesti kulttuurilau
takunta keskustan ala-asteelle. Koulun rehtori Jouko 
Korkeala toivotti salintäyteisen yleisön tervetulleeksi. 
Juhlapuheen piti emäntä Leena Mesimäki aiheenaan 
kalevalaisen kansan jättämä elämänviisaus. Emäntä 
Mesimäki totesi, että Kalevala on uskomaton viesti

menneisyydestä, elävä muistomerkki. Historioista 
voidaan lukea kansamme vaiheista, mutta Kalevalan 
vanhoissa tarinoissa kohdataan esi-isien sielu, heidän 
tapansa elää ja ajatella. Kalevalan sankarit pystyivät 
tekemään ihmetekoja laulun ja sanan voimalla, tie
don voimalla. Toisaalta he olivat hyvin inhimillisiä 
puutteineen ja vikoineen. Esivanhempamme ovat tun
teneet ihmisluonteen erittäin hyvin, heillä on ollut 
myös voimaa nähdä heikkoudet. Ja vieläkin enem
män, heillä on ollut taito lähestyä ihmisen pikku puu
toksia pilke silmäkulmassa. Puhuja totesi lopuksi: 
"Mitä enemmän Kalevalan runoihin tutustuu, sitä 
enemmän niitä ihailee, kielen rikkautta, sanontojen 
herkullisuutta; sydän lepää ja korva nauttii. Meillä on 
ollut hienot esivanhemmat. Tämä kansa on kestänyt 
tyynet ja myrskyt. Sillä on ollut hyvät johtajat ja suo
pea kohtalo. Kansa on ollut nöyrä: ’En minä mitänä 
voisi, en mitänä itsestäni ilman armotta Jumalan, toi
metta totisen Luojan’.”

Itsenäisyyspäivän juhlassa oli runsaasti opettajien 
ohjaamia oppilaiden esityksiä. Juhlan korkeatasoises
ta musiikkiannista vastasivat lisäksi tamperelaiset 
soolosellisti Pauli Heikkinen ja pianisti Viktoria 
Tanito-Hunyadi.

Illalla itsenäisyyspäivän juhlallisuudet jatkuivat, 
keskustassa partiolaiset järjestivät soihtukulkueen, 
jossa vanhemmat lapsineen marssivat. Edellisten vuo
sien tapaan oli illalla vielä mahdollisuus kuunnella 
musiikkikoululaisten esityksiä.
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Onnen ehtoja

Pois häipynyt on aika lapsuuden.
Vain muistot, häipymättä säilyen 
viel joskus valtaa tilaa sielussan —, 
Niin hyvin muistan, kerran läsnä

silloin
mä leikkitoverini kera riitelin.
Jäin voittajaksi pienen kahakan.

Sain silloin ensikerran rinnassan 
mä tuntee ilon, ilon voittajan.
Soi huumaten sen sävel rinnassan —. 
Jäi toverini pieni, hentoinen, 
vammojaan vähäisiä itkien.
Pois riensin riemulla mä voittajan.

Tuost'aikaa, vuosia on kulunut. 
Mun ajan kera toiseks' muuttunut. 
Tuo yksi konsaan muuttua ei voi — 
Kun elon myrskyaallot yllättää, 
voi niissä suunnan oikeen menettää 
ja harhaillessaan erheen tehdä voi.

Jää usein erhe turha, vähäinen. 
Lailla raskaan taakan painaen 
onnea muistollansa sumentaen.
Sen tahdot jättää, tahdot unhoittaa. 
Vaan huomaatkin, se ompi vaikeaa. 
Voit turvata sä viiniin hehkuvaan.

Soi voiton sävel hetken, vaimeten 
Sen vaimentaapi kuiske hiljainen. 
Niin syyttävästi kuiskaa ääni toi: 
Sä äsken paha, julma olla voit, 
kun toverilles pahan mielen toit. 
Et voittaja sä lainkaan olla voi.

Sä turhaan viinin helmeilevän juot. 
Ei huumallaan se unhoitusta suo —. 
Sä ääriin maailmankin kulkee voit. 
Vaan sinnekin sua seuraa taakka toi. 
Pois helposti sen silti jättää voit 
sovittain erheesi, jos tahdot, voit

Nyt rinnassani vuoroin — taistellen 
soi sävel voittoisa ja kuiske hiljainen. 
Mä ääntä kuiskauksen noudatan. 
Käyn toverini luokse, sovittain 
tuon kaiken, äskeisen. Nyt rinnassain 
sain tuntee onnen, onnen

voittajan------ .

Jos onnen ehtoja mä sanoo voisin, 
mä niistä suurimpina pitäisin: 
Suurta, rakastavaa sydäntä. 
Nöyrää, ymmärtävää mieltäsi. 
Hyviä ajatuksiasi, töitäsi.
Ja — olla voittajana itsensä.

On onnea turha jäädä vuottamaan 
tai rahallansa käydä ostamaan.
Et etsienkään sitä löytää voi.
Vaan kuitenkin sua onni seuraapi 
ja yllättää sun oottamattasi.
Se lailla sävelmän sun

21



MIKÄ MIES OLI 
B. A. PALDANI?

Berndt August Paldani mainitaan Vanhan-Ruoveden historiassa virtolaisena koulupoi- 
kana sekä virtolaisena sanomalehtiin kirjoitelleena pappismiehenä. Esimerkiksi vuon
na 1858 tämä Paldani kirjoitti Suomettaressa ajatuksiaan ajankohtaisista kaupunki- 
hankkeista.

Kansanperinteen tutkijat puhuvat ruoveteläisestä B. A. Paldanista, joka 1850- 
luvulla kierteli keräämässä kansanrunoutta. Tämän Paldanin ansiosta tiedetään, että 
länsisuomalainen kansa vielä tuolloin osasi kalevalamittaisia runoja ja lauluja, osasi 
loitsia, uskoi tosissaan noitiin ja oli mestarillisen taitava kertomaan satuja.

Kysymyksessä on yksi ja sama Berndt August Paldani. Tämän pappismiehen ja kan
sanperinteen kerääjän syntymän 160-vuotiskahvit juotiin syyskuussa hänen syntymä- 
kylässään Vaskuulla. Virtain kirkonkirjojen mukaan ”Wasku Berndt August” oli syn
tynyt Vaskuun talossa 19.9.1823.

Berndt August Paldanin isä oli Ruotsin vallan ai
kaista upseerisukua. Isoisä, luutnantti Karl Paidan, 
oli tullut Virroille alkuaan varamaanmittariksi, suo
rittamaan menossa olleen isonjaon toimituksia. Karl 
Paldanin poika, Otto Paldani, nai Vaskuun talon tyt- 
tären, Fredrika Lilljedahlin. Asunnokseen tämä nuo
ripari — Berndt Augustin vanhemmat — osti puolik
kaan Vaskuun talosta. Talo oli Paldanien hallussa 
1819 — 1831. ”Wasku Berndt Augustin” kummi- 
luettelo kertoo, että Paldanien suku ei ollut aivan ta
vallista rahvasta. Kummeiksi oli kelpuutettu seuraa- 
vat: nimismies G. F. Bergström, rouva Hedvig Lager- 
löf, varatuomari C. G. Länghjelm ja ”mamsell” 
Wilhelmina Bergström. Kasteen toimitti Kalettoman 
talossa Virtain kappalainen Gustaf Johan Bergroth.

Maaseudun lasten kouluun lähettäminen oli 1800- 
luvulla perin harvinaista. Niinpä Paldanin poikienkin 
kouluun paneminen on katsottu ihan maininnan ar
voiseksi asiaksi Vanhan-Ruoveden historiassa. 
Berndt-poika kävi yläalkeiskoulunsa Hämeenlinnas
sa, jatkoi opintojaan Vaasan lukiossa ja tuli ylioppi
laaksi 1847. Papiksi hän valmistui Helsingin yliopis
tosta 1853. Nuorena apulaispappina Paldani toimi 
Kakskerrassa, Pohjassa, Huittisissa ja Eurassa. Mut
ta jo vuodesta 1858 hän joutui sairaalloisuutensa ta
kia virkavapaaksi. Berndt August Paldani kuoli Ruo
vedellä vasta 36-vuotiaana, 10.1.1860.

Merkittävimmän palveluksensa jälkipolville antoi 
B. A. Paldani suullisen kansanperinteen keruutyön 
puolella. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkis
toissa säilytetään Paldanin arvokkaita käsikirjoituk
sia, jotka sisältävät mm. kymmenittäin kalevalamit
taisia runoja, loitsuja, sananparsia, arvoituksia ja sa
tuja. Erityisen antoisaa on se, että Paldani ei lähtenyt 
runonkeruumatkoilleen Karjalaan ja Inkeriin — esi
kuvansa Lönnrotin jalanjäljille — vaan Pohjois- 
Satakunnan syrjäkulmille. Keruuaineisto todistaa va
kuuttavasti, että kalevalainen runoperinne eli 1800- 
luvulla Satakunnan ja Pirkanmaan korpien asukkai
den keskuudessa. Tätä tietoa käyttävät hyväkseen tut
kijat, jotka puolustelevat Kalevalan länsisuomalaista 
alkujuurta. Parhain anti Paldanin keruusta koitui 
kuitenkin kansan satujen tutkijoille — 85 pitkää sa
tua.

Elävän kuvan Paldanin kansanperinteen keruumat
koista saa lukemalla matkapäiväkirjoja. Matkakerto
mukset on julkaistu alkuaan Helsingin yliopiston 
Länsisuomalaisen osakunnan sanomalehdessä Kau
komielessä vuonna 1852. Painettuna ne löytyvät 
A. R. Niemen kirjassa Runonkerääjiemme matka
kertomuksia. Matkakirjeet on päivätty ”Virtaalta 6 
p. Helmi kuuta 1852”, "Ikaalisen Toivoselta s. 15 p. 
Huhti kuuta” ja "Kihniön Korhoselta Parkanossa 21 
p. Toukokuuta 1852”.
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OTTEITA B. A. PALDANIN 
MATKAPÄIVÄKIRJOISTA

Koska aina on tavallista ollut, että kuluussa olevaiset 
antavat veljillensä ja ystävillensä tietä kuinka kulke
vat ja voivat, en minäkään, joka jo olen pari kuu
kautta kuljeskellut, saata olla mitään virkkaamata, 
vaan vihdoin viimeinkin saatuani tilaisuuden ja tul
tuani maantiehen, katson minä sen velvollisuudekseni 
lähettää kirjeen veljilleni ja ystävilleni — pyytäin erit
täin Kaukomielen toimittajaa jättämään tilan kirjeel
leni — jotta sitte siitä yhteisesti tietoja saisitten.

Sen olen koko matkalla havannut, että se suomalai
nen mielenluonto (karakter) on pysynyt puhtaampana 
ja entiselläänkin, jota ääremmällä kulmalla pitäjässä 
olen kulkenut. Siinä ohessa ovat myöskin vanhat ta
vat ja suora suomalaisuus enemmin säilyneet, senpä- 
tähen päätin kuljeskella enemmästänsä äärimmäisissä 
loppiloissa pitäjissä.

*****

Huhkaajan talossa viivyin muutamia tuntia, eikä ol
lutkaan turha, että niin tein, sillä tässä oli yksi trenki, 
joka osasi "juttujakin jutella” ja muutoin oli, niin
kuin itse sanoi "hurskas mies”, ja lupasi vaikka huo
no tie oli "hurskaasti ajaa”. Huhkajalta ajoin kolme 
virstaa salomaata, sekä koivu- että mäntymettää, ja 
koko tämän välin puhui tämä mies juttuja ja loruja, 
jotka enemmästään olivat rivoja ja rumia, ja sanoi 
taitavansa, kun muutaman ryypyn saa päähänsä, ju
tella tänlaisia vaikka kolme päivää perältään.

Kummallisesti oudoksuvat minua täällä ja asiaani. 
Koitinki seliittää tarkoituksen ja hyödyn siitä, jonka 
muutamat keviästikki ymmärsivät, vaan toiset epäili
vät ja pitivät valehteliana ja petturina. "... Niin kyllä, 
ei sillä herralla ole hyvät nenässä! Hän tutkii täällä 
kansan oloo ja tilaa ja saa kuulta kuinka he ovat vielä 
noitia uskovaisia, niin että, saat nähdä, että siitä kym
menen vuoden päästä pahat seuraa...” Tällainen luu
lo rahvaalla oli minusta paikoin Hongojoellakin.

*****

... tavotin ehtimiseen Parkanolle, Kihniön kulmalle, 
kerääkseni siellä loihturunoja, joita olenkin vähitellen 
saanut. Ei runot täällä olekkaan aivan unhotuksiin 
jääneet ja halullisesti kuulevat runoja lujettavan ja 
runokirjoja kyselevät. Vanhat sanovat täällä ennen 
Kanteleillakin lauletun.

SUOMALAISEN KIRJALLISUUDEN SEURA KANSANRUNOUSARKISTO

Ei runot siis olekkaan peräti näillä seuduilla unhote
tut, vaikka ei heitä enää lauleta, vaan lujetaan muu
ten, niinkuin merkillisinä lukuina ja lystin vuoksi. 
Loihturunot taas ovat vallankin tavallisia, eikä sitä 
vanhaa ihmistä tuskin löydy, jok'ei jotakuta näistä 
ole muistiinsa pannut, mutta pitävät niitä pyhinä ja 
kaihtoovat ilmoitella. Aina sanovat, jos olisi niitä 
viisi- kuusikymmentä vuotta ennen tarvittu, niin sil
loin niitä enemmän saatu olis, kun nyt, sillä ne ovat jo 
hyljätyksi tulleet ja ihmisten muistista erinneet.

*****

Suven tulo on ollut sangen vitkalloista ja vasta Erkin 
päivänä meni järvet auki täällä, mutta erinomaisen 
lämpösiä ja kauniita päiviä on tällä viikolla ollut. 
... Aina lisääntyy keräilemisiä kerälle ehtimiseen ja se
kös minua parahiten mieltymään saattaa matkaani, ja 
niitä vaivoja että vähitellen kirjoittaa, en minään pi
dä. ...Toivon vieläkin saavani enemmän satujakin, 
sillä minulla on nyt hyvin aikaa.
Jääkää hyvästi! Berndt Aug. Paldani.

Matti Kankaanpää ja Matti Lehtinen
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TAPAHTUMIA 1982 — 1983

"Kohtelu kuin piispalla pappilassa...”
Lokakuun -82 lopussa oli piispantarkastus seurakunnassam
me. Tarkastukseen kuului tutustuminen seurakunnan kiin
teistöihin, kirkkoihin, hautausmaihin ja leirikeskukseen. 
Kokonaisuudessaan tarkastajat olivat tyytyväisiä seurakun
nan toimintaan. Vaikka itse piispa ei sairauden vuoksi pääs
sytkään tarkastusta pitämään, totesivat osanottajat, että 
"heitä on pidetty kuin piispaa pappilassa”.

21.11 .-82 vietettiin Virroilla todellista liikunnan juhlaa. Vir
tain Naisvoimistelijat ja Virtain Minitanhuajat viettivät yh
teistä syntymäpäiväjuhlaa: Naisvoimistelijat 35-vuotisjuh- 
laa ja Minitanhuajat 15-vuotisjuhlaa. Yläasteen juhlasaliin 
oli kertynyt runsas yleisöjoukko seuraamaan syntymäpäivä- 
sankareiden esityksiä.

Toisveden maa- ja kotitalousnaiset — tai oikeammin Virtain 
Itäisen Maamiesseuran Toisveden naisosasto — on saavutta
nut 50 vuoden iän. Juhlaa vietettiin koko kylän yhteisenä 
takkailtana Sippolassa marraskuun -82 lopulla.

19.—20.2.-83 miteltiin Kisapirtin maastossa nuorten hiih
don suomenmestaruuksista. Ensimmäisenä päivänä ratkot
tiin henkilökohtaiset mestaruudet ja toisena päivänä selvisi- 
vät viestihiihdon voittajajoukkueet. Kisojen järjestäjänä 
toimi Virtain Urheilijat. Seura oli saanut avukseen suuren 
talkoojoukon virtolaisia ja jopa "Martti Kitunen” hiihteli 
kisayleisön iloksi. Kilpailut sujuivat mainiosti, kun vielä 
sääkin suosi hiihtoja.

Matti Maijalan 60-vuotissyntymäpäiväjuhlaa (17.7.83) vie
tettiin kuin entisajan pitoja — monta päivää. Oli muotoku
van paljastustilaisuus Säästöpankilla, laulujuhla Kisapirtil
lä, perheen ja suvun juhla sekä viralliset onnittelukäynnit 
seurakuntatalolla. Päivänsankari ei ollut vain kuuntelevana 
osapuolena juhlissaan, vaan osallistui myös itse juhlaan ko
measti laulaen sekä kuoron mukana että yksin.

Martti Lutherin syntymästä on kulunut 500 vuotta. Virtain 
seurakunnasta tehtiin 14.—22.6. khra Juhani Leppäsen joh
dolla matka Lutherin elämän keskeisille paikoille DDR:ään 
ja Saksan Liittotasavaltaan. Kuvassa retkeläiset Eislebenissä 
Lutherin patsaan ja kirkkopäiväjulisteen juurella.
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TAPAHTUMIA 1982 — 1983

Potkukelkka kulki helmikuussa yhden vuorokauden aikana 
406 km ja polkukeikkailun maailmanennätys tuli Virroille. 
Tempauksen järjestivät Virtain Urheilijoiden lentopallo- 
jaosto ja Virtain Seudun Kauppaoppilaitoksen oppilaat.

Virtain kirjasto viettää tänä vuonna 60. toimintavuottaan 
kunnallisena laitoksena. Juhlan kunniaksi luovutettiin kol
melle työntekijälle Suomen Kirjastoseuran mitalit: kultaisen 
ansiomerkin saivat Anna-Maija Palanne ja Alli Koro sekä 
hopeisen merkin Jenny Kivelä.

Virtain kaupungin ja valtion yhteinen rakennushanke viras
totalo saavutti harjannostajaisvaiheen toukokuun lopulla. 
Talossa pidetään käräjät ja sinne sijoittuvat nimismiehen 
kanslia ja poliisi, työvoimatoimisto, verotoimisto sekä pos
ti. Virastotaloon tulee myös kaupunginvaltuuston istuntosa
li sekä kokous- ja toimistotiloja.

Virtain posti vietti 100-vuotisjuhlaansa torstaina 15.9.1983. 
Postikonttorin perustamispäivä on lokakuun ensimmäinen 
1883, mutta koska lähiseutujen postit ovat suunnilleen sa
man ikäisiä, on juhlien viettoa porrastettu. Virtolaiset osal
listuivat suurella joukolla postikonttorinsa 100-vuotisjuhlan 
viettoon. Arviolta toistatuhatta henkeä nautti syntymäpäi- 
väkahvista ja muisti postiaan lahjoin ja kukkasin sekä sa
malla tutustui konttorissa olevaan pienoisnäyttelyyn, joka 
oli kerätty 100-vuotistaipaleelta. Merkkipäivän kunniaksi 
kolme virkailijaa oli pukeutunut entisajan postivirkailijoi
den pukuihin, niinpä vieraiden joukosta löytyivät postifröö- 
kynät ja postimestari.

Kun Keksintösäätiö jakoi yhdeksännen kerran vuotuisen 
tunnustuspalkintonsa, oli virtolainen Antti Viljanmaa pal
kittujen joukossa. Viljanmaan Konepaja on suunnitellut na
han Finclip-pingotuskuivaimen ja Effipress-vesipunstimen. 
Edellinen estää nahan kutistumisen ja jälkimmäinen ryppy
jen muodostumisen nahan kuivuessa. Kuvassa Finclip- 
automaattinen nahan pingotuskuivain toiminnassa ruotsa
laisella Elmocalf-nahkatehtaalla. Viljanmaan Konepajan 
valmistamia nahankuivauskoneita on käytössä yli 50 maas
sa.

Vaskiveden Ns:n tytöt saivat SM-kultaa Oulussa pidetyissä 
Suomen Nuorison Liiton lentopallokisoissa. Vaskivedeltä 
on osallistunut tyttöjoukkue kisoihin jo kymmenen vuoden 
aikana, tätä ennen on saavutettu neljä hopeaa ja yksi prons 
si.

Kuvat: Arja liorväth, Maija Lehtinen, Maija-Liisa Keski-Soini 
Kauno Vuorenpää
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Osuuskassasta
osuuspankkitoimintaan Virroilla

Virtain Osuuspankkitoiminta viettää vuonna 1983 
juhla-aikaa. Koron Osuuskassa perustettiin 75 vuotta 
sitten ja Virtain Osuuskassa 60 vuotta takaperin. 
Kaikkiaan yhdeksän kyläkassaa hoiteli Virtain raha
liikennettä parhaimpaan aikaan, kunnes enimmät su
lautuivat Virtain Seudun Osuuskassaksi heti sotien 
jälkeen ja viimeisetkin liittyivät siihen 1960-luvun al
kupuolella. Vaikka Virtain Osuuspankilla vanhim
man kyläkassan mukaan olisikin ollut aihetta juhlia 
75 vuoden saavutusta, pankki tyytyi 60 vuoteen kir
konkylän kyläkassan perustamisvuoden mukaan.

Keskuslainarahastolta varoja
Suomessa osuuskassatoiminta aloitettiin niin, että 

perustettiin ensin Osuuskassojen Keskuslainarahasto, 
joka sai varoja lainattavaksi sekä valtiolta että muilta 
pankeilta ja jopa ulkomailta asti. Kyläkassoja perus
tettiin tämän jälkeen lainavarojen jakamiseksi paikal
liseen käyttöön.

Vuonna 1908 perustettiin siis Virtain ensimmäinen 
osuuskassa Koronkylään. Sen toimipiiri määriteltiin 
melkeinpä talo talolta ja sääntöihin tuli pykälä, jonka 
mukaan sama henkilö ei voinut kuulua kuin yhteen

osuuskassaan. Ja kun hän muutti muualle, hänet voi
tiin erottaa jäsenyydestä. Osuuskassan hallintoon va
littiin hyviksi ja vakaiksi tunnettuja kylän isäntiä. 
Kassan hoitajaksi otettiin kirjuritaitoinen kyläläinen, 
usein tämä oli kylän opettaja.

Kyläosuuskassan rahaliikenne oli alkuvuosina lähes 
täysin yksisuuntainen. Rahaa tuli Keskuslainarahas
tolta ja sitä jaettiin lainaksi edelleen jäsenille. Keskus- 
lainarahastolle maksettiin korko ja osuuskassa peri 
hieman enemmän korkoa kuin mitä itse maksoi. Tällä 
tulolla pidettiin yllä kassan toimintaa.

Eivät kulut suuria olleet missään kyläkassassa. Hal
lintomiehet saivat kulujen korvausta vasta hyvin 
myöhäisessä vaiheessa eikä hoitajallekaan huimia 
palkkoja maksettu. Kassan vuokra oli joka kylässä 
mitätön. Kassa oli sijoitettu hoitajan peräkamariin ja 
oli avoinna kerran kuussa. Silloin velalliset kävivät 
hoitamassa maksujaan. Silloin myös hallinto oli kool
la ja päätti uusien lainojen myöntämisestä.

Käytännössä melkein jokainen Virtain kyläkassa 
kuitenkin toimi kylällä vanhan tavan mukaan eli vuo
rokaudet ympäri silloin kun hoitaja oli kotosalla. 
Muodollisesti asiat kuitenkin kirjattiin vain aukiolo- 
päivinä tapahtuneiksi.
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Talletuksiakin kerättiin
Osuuskassoja koskeneen lain muutoksen jälkeen 
1920-luvulla kyläkassat saattoivat ryhtyä ottamaan 
vastaan talletuksia suuremmassa määrin myös muilta 
kuin jäseniltään. Tästä muutoksesta tuli toisille 
osuuskassoille menestyksen tie, mutta toisille kivireen 
vetäminen.

Riippui paljon kassanhoitajasta, kuinka hän talle
tusten keräämiseen suhtautui. Toiset kokosivat mer
kittävän talletuskannan lyhyessä ajassa. Vähemmän 
innostuneet "kauppamiehet” taas eivät päässeet al
kua pidemmälle ja joutuivat vuodesta toiseen liiton 
tarkastajien moitittaviksi.

Virroilla opetettiin lapsiakin säästämiseen jo 1920- 
luvulla, kun kouluihin levitettiin ensimmäiset säästö- 
lippaat. Monet senaikaiset koululaiset muistanevat 
vielä pahvilippaat ja niiden kyljessä olleet säästökeho- 
tukset.

Kilpailua
Virroille oli perustettu säästöpankki jo vuonna 

1887 eli se oli parin vuosikymmenen ikäinen silloin, 
kun Koron kyläkassan toiminta alkoi. Uuden rahalai
toksen ilmaantuminen toi tietysti kilpailua jos nyt ei 
aluksi, niin muutamien vuosien kuluttua kuitenkin. 
Osuuskassat rauhoittelivat mieliä osaltaan. Ne koros
tivat, että osuuskassat tuovat paikkakunnalle rahaa 
muualta, kun taas säästöpankit kokoavat talletuksia. 
Lisäksi Keskuslainarahasto korosti, että seudut, joilla 
on sekä säästöpankki että osuuskassoja, menestyivät 
niin henkisesti kuin aineellisestikin muita paremmin. 
Tämä oli maanviljelijäin oma kokemus muissa mais
sa.

Tällaisesta linjanvedosta huolimatta joskus 1920- 
luvulla käytiin railakkaita keskusteluja Virtain Sano
mien ja Ruovedenkin lehden palstoilla. Kovin kauan 
tällaiset jopa riitelyksi menneet kirjoitukset eivät sen
tään jatkuneet. Metsä nähtiin puilta eli huomattiin, 
että Virtain yhteiseksi hyväksihän molemmat raha
laitokset toimivat. Eikä markkinakilpailu ainakaan 
ole heikentänyt pankkien asemia, päinvastoin tehnyt 
ne vakavaraisiksi paikkakunnan palvelijoiksi.

Yhdistyminen
Kyläkassalinjoilla osuuskassat elelivät toisen maail

mansodan yli aina vuoteen 1945, jolloin aika nähtiin 
kypsäksi liittymiselle yhdeksi isommaksi osuuskas
saksi. Yhtymistä yritettiin 1930-luvun puolivälissä, 
mutta silloin liikenneolot eivät olleet vielä kehittyneet 
niin hyviksi, että kirkolla sijainnut pääkonttori olisi 
nähty "omana kassana”. Myöhemmin kuuden kylä- 
kassan liittyminen kävi helpohkosti, kun pää oli saatu 
auki ja yhtymisen edut selvitetty. Tässä suhteessa teki 
aikamoisen työn taloustirehtööri Väinö Salomaa yh
dessä tarkastaja Yrjö Mäen kanssa. Vain kolme kylä- 
kassaa jatkoi toimintaansa, kunnes nekin sulautuivat 
Virtain Seudun Osuuskassaan vuonna 1962. Yhdiste
tyn osuuskassan hallinto muodostettiin ja muodoste
taan edelleen eri alueita edustavaksi.

Monen tilan pelasti aikanaan osuuskassan antama 
laina, jota uudistettiin ja uudistettiin luottaen siihen, 
että parempiakin aikoja tulee. Lainat myönnettiin ni
mettyihin tarkoituksiin ja sellaisiin ne myös käytet
tiin. Joku saattoi joskus pistää rahat toiseen tarkoi
tukseen, mutta silloin hän sai maksaa pikaisesti lai
nansa pois. Lainaa myönnettäessä ei niinkään tarkat
tu vakuuksia, vaan sitä, mitä anoja saattoi lainalla 
saada aikaan tilallaan. Lehmän hankinta, lisämaan 
raivaaminen, kivien poisto, ojittamiset ja koneiden 
hankinnat olivat kohteita, joiden arvioitiin lisäävän 
hyvinvointia. Rahaa annettiin myös siemenien ja lan
noitteiden ostoon, mutta kulutukseen sitä ei ollut ja
kaa. Jos joku halusi uuden polkupyörän tai jotakin 
muuta ylellistä, niin anomukseen tuli jyrkkä ei. 

Kehityksessä mukana
Virtolaiset kyläkassat ovat kyntäneet syvää sarkaa 
Virtain kehityksen hyväksi. Niiden välittäminä pääo
milla on luotu edellytyksiä nykypäivälle. Vitsauksena 
1980-luvulla on työn puute niin kuin vuosisadan alus
sakin. Silloin ei ollut edes pääomia työn hankkimi
seen. Nyt osuuspankki on mukana myös yritystoimin
nassa ja sitä kautta toteuttamassa vanhaa hyvää lin
jaansa, toimeentulon hankkimista kotiseudulla mah
dollisimman monelle.

Virtain Osuuskassojen toiminnasta kerrotaan tar
kemmin osuuspankin julkaisemassa historiikissa, jo
ka nimiluetteloineen ja tapahtumien kertomisineen on 
osa Virtain lähihistoriaa.

Martti Pänkälä
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Kun esi-isät aikoinaan asettuivat valitsemilleen alu
eille rakkaan isänmaamme kamaralle, oli jokapäiväi
nen leipämme hyvinkin arvossaan. Olihan se palkkaa 
kuokin, lapioin ja kirvein tehdystä voimia kysyvästä 
työstä.

Paljon vaati vainannäköä, ennen kuin metsään ra
kennetun pienen kodin ympärille kohosivat möyhen
netyt pellot turvaamaan leivän ehkä kasvavallekin 
perheelle. Kun viimein käytiin käsiksi kylvötyöhön, se 
tehtiin mitä suurimmalla hartaudella, olihan aina toi
voa suuremmasta sadosta ja perheen paremmasta toi
meentulosta, joskin hankala halla pyrki monet kerrat 
toiveita kaatamaan. Yrittämisen ja auttamisen halua 
ei kuitenkaan sen ajan maamieheltä puuttunut. Van
ha kaunis tapa oli, että kylväjä hartaana siunasi kyl
vöksensä, kumartuneena peltonsa puoleen. Vähistä 
siemenistä ei saanut mennä liioin hukkaan, mitä ku
vaa jyvien lakaisu ojan pientareilta ja kivien päältä.

Orastumista ja kasvun seuraamista kylväjä ei 
myöskään unohtanut, koska isännän askel pellon 
höystää. Sitten kun korsi oli kasvanut ja latvaan täy
teläinen tähkä sekä merkit tuleentumisestakin jo nä
kyivät, alkoi viljan leikkuu. Kun jyvä katkesi rapsah
taen, se oli valmis ja korjuukelpoinen. Olikin jo siir
rytty korjuukuukausille, edessä olivat hämärtyvät 
syyskesän illat, sanonta kuului: "Tuli pirttiin ja kuhi
las pellolle.”

Vilja leikattiin taidokkaasti sirpillä, sitomista muo
dostettiin sitten kuhilaita, joissa vilja kuivui melkein 
puintikelpoiseksi. Lyhempivartinen vilja kuten kaura 
ja ohra kuivattiin kokkosilla, jotka olivat pienempiä 
ja hiukan erimuotoisia. Viljan kuivuttua ulkona se 
vietiin riiheen puintia tai riihimistä varten, mikä oli 
monivaiheinen työ ja tarvitsisi oman lukunsa sekin. 
Riihimisen jälkeen jyvät säkeissään vartosivat seuraa- 
vaa vaihetta, joka olikin sitten jauhatus kylän yhtei
sessä myllyssä.

Tämän jälkeen päästiinkin jo vähitellen leivän lei
pomiseen. Hyvän leivän perusehtoja ovat lämpimät,

pytty tai saavi ilmestyy tupaan siihen tehtävään, jossa 
se on palvellut ehkä monenkin sukupolven ajan. Tai
kinan juuri seattiin aina lämpimään veteen, jolloin 
happaneminen alkaa ja jatkuu seuraavaan päivään, 
välillä sekoitettiin ja lisättiin jauhoja. Joskus taikinaa 
hapatettiin parikin päivää. Taikinaa vastattiin, kun
nes se irtosi käsistä. Kaunis tapa oli silotella taikinan 
pinta ja siunata ristin merkillä; viilloksesta näki myös 
milloin taikina oli noussut. Leipoja pyöritteli käsin 
emäyksistä joko limppuja tai reikäleipiä. Jauhotetuil- 
la leipälaudoilla leivät jälleen kohosivat, minkä jäl
keen ne pisteltiin ja pantiin uuniin paistumaan. Oli 
myös huolella seurattava, koska leivät olivat kauniin 
värisiä ja kevyitä. Muuten hapan taikina oli monille 
haluttua syödä sellaisenaan, ei suotta kutsuttu maisti- 
aisille.

Varmaan vieläkin monet muistavat leipomapäivän 
herkkuja, kuten kalakukko, hilloleipä ja liesikäinen, 
jotka kaikki olivat erinomaisia vaikkapa eväiksi kau
empana olevalle työmaalle. Usein lapsille tehtiin omat 
pienet ja mieluisat kakkarat. Jos leivän paiston aika
na sattui poikkeamaan vieras, hänelle taitettiin pala 
kuumaa leipää ja sille sipaistiin nokare kotivoita. En
nen oli aina tapana viedä lämpimäinen naapuriin, se 
oli omalla tavallaan suhteiden hoitamista, lähimmäi
sen huomaamista.

Leipää kunnioitettiin, sitä ei saanut pidellä huoli
mattomasti, leipävartaaseen leivät laitettiin aina sa
moin päin ja säännöllisen välimatkan päähän, ne oli
vat kauniit katsella, kuivuivat ja säilyivät kauemmin. 
Leivän piti olla aina oikein päin arkisessakin käytös
sä.

Nykyään vain harvoin tuoksuu tupasessa lämmin 
leipä, kuitenkin on mukava muistella tuota ohikulke- 
nutta, jolloin oli kaikilla työtä, sitä arvostettiin ja kii
tollisin mielin nautittiin työn tuloksista sekä uskot
tiin, että maa kasvattaa jokapäiväisen leivän aineksia 
niin kauan kuin niitä jokainen tarvitsemme.

Senja Puukkoniemi
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Jälkiruokaohje Virroilta 1917 — 1921

Mehuklimppikeitto

Liemi: 2 1 puolukkamehua
Klimpit: 2 kananmunaa (vatkataan sokerin kera)

2 rkl hienoa sokeria
2 rkl kermaa
hiven suolaa
2 — 3 rkl vehnäjauhoa
Nämä sekoitetaan kaikki samaan astiaan.

Kiehuvaan mehuliemeen pannaan pala kanelin park
kia makua antamaan. Kahvilusikalla pudotellaan pie
niä klimppejä liemeen. Annetaan kiehua 5—10 mi
nuuttia. Sen jälkeen veteen sekoitettu perunajauho (1 
rkl) lisätään keitokseen. Sokeria maun mukaan.

Emilia Kantonicmi

Varilimppu eli varituinen
5 1 vettä
400 g mämmimaltaita
5 — 6 kg ruisjauhoja
hapanleivän juurta tai nokare taikinaa
6 rkl suolaa
2 rkl kuminoita
2 rkl hiivaa
Voiteluun siirappivesiseosta.

Kuumenna 3 1 vettä poreilevaksi. Vatkaa maltaat ja 
hiukan ruisjauhoja veteen. Taikinan päälle kerros 
ruisjauhoja. Anna imeltyä 1 tunti, sitten ruisjauhot 
sekoitetaan pinnalta sekaan. Taikinaan lisätään 14 1 
vettä (kuumaa) ja uusi jauhokerros pinnalle. Näin 
tehdään kunnes kaikki vesi on käytetty. Peitä ja anna 
hapantua seuraavaan päivään.
Lisää mausteet ja hiiva ja alusta taikina kovaksi. Nos
tata lämpimässä paikassa. Kypsennä miedossa läm
mössä n. 1 tunti. Voitele limppuja paistamisen aikana 
ja kypsinä.
Sähköuunin lämpö 180°.

JOULULAHJAKSI
Virtain kuvateos (80 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. 5575 5) Virtain Säästöpankista.
Virtain historia 1860 luvulta — 1970 luvulle (100 mk) saatavana kau
pungintalosta arkistonhoitaja Tuovi Satamolta (puh. 55066).
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ENSIMMÄINEN KIRKKOMATKANI

Ensimmäinen kirkossakäynti on minulla vielä hy
vin mielessä, vaikka siitä on kulunut jo kymmeniä 
vuosia. Olin Virtain naapuripitäjässä renkinä ja pää
sin syysrippikoulun jälkeen joulukirkkoon. Silloin
han käytiin rippikoulun toinen puoli keväällä.

Jouluaaton iltapäivällä oli sankka lumipyry. Lunta 
tuli ainakin puoli metriä. Aurasin isännän kanssa he
vosilla tien järven yli maantielle illalla, kun pyry vä
hän hellitti, ja laitoimme viitat kahden puolen tietä 
järvenselälle. Yöllä oli kuitenkin noussut kova myrs
ky ja kun aamu vaikeni, tiestä ei näkynyt merkkiä
kään, mutta viitat sentään osoittivat mistä olimme au
ranneet. Neljän aikaan aamuyöstä kuitenkin lähdim
me kirkkomatkalle, isäntä toisella ja minä toisella he
vosella, sillä talosta lähtivät kaikki mukaan. Matkaa 
oli kaksikymmentä kilometriä, eikä maanteitäkään 
juuri aurattu niin aikaisin.

Matkalla tapasimme kuitenkin auroja jo tien pääl
lä. Auraukset oli jaettu viiden kilometrin osiin ja kol
mekin hevosta oli vetämässä samaa auraa. Joulukir
kon jumalanpalvelus alkoi kuudelta ja se kesti lähes 
kolme tuntia, joten välillä piti käydä katsomassa oli
vatko loimet pysyneet hevosten selässä ja heiniäkin 
piti antaa lisää.

Joulukirkko oli mieleenpainuva muisto sellaiselle 
sydänmaassa kasvaneelle pojalle kuin minäkin olin. 
En ollut aikaisemmin nähnyt kirkkoa juhlavalaistuk- 
sessa ja vieläkin näen silmissäni, kun monet kymme
net kynttilät lepattivat kattokruunuissa.

Kirkon läheisyydessä oli joka talolla oma paikka, 
johon sai hevosen kiinnittää. Oli siinä kulkusten kili
nää, kun kymmeniä hevosia lähti paluumatkalle. 
Alussa oli tungosta, kun tie oli kapea ja toiset halusi
vat näyttää, "kuinka komiasti heidän hevoset juok
see”. Kylmissään hevoset olivatkin menopäällä, joten 
kyllä siinä lumi pöllysi. Ennen oli sellainen uskomus, 
että se talo menestyy parhaiten, jonka väki ensin pää
see kotiin joulukirkosta. Sen takia kilpailu oli kirkko
tiellä kova.

Tiet oli jo aurattu, mutta ne olivat kuitenkin huo
nossa kunnossa, sillä eiväthän lankuista tehdyt aurat 
kunnolla pystyneet sellaiseen lumeen, jota monet he
voset olivat aamulla sotkeneet. Tämän takia sinä jou
luaamuna ei juuri kilpailua syntynyt.

Onni Mäkinen
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KESÄINEN KIRKKOMATKASI

kenties kyllästyttävänkin kertomuksen kuluneelta ke
sältä (kahdeluankymmentäkaksi) JautluixSanJkjrJtko^^____
veneemme Koro kakkosen kolmannelta kirkkomat-

Koitti kaunis, kirKasTesäaamu kotikylässäni. Kan
saa kulki kaksittain, kolmittain, kymmenittäirrkeHo———— 
kahdeksan keltaisen kyläkaupan kohdalta kirkkove- 
nevalkamaan. Kyläläisille kävi käsky kulkeaJeixki-o- — 
veneellä kohti kj3t+katrpu7ToinTmInista'Trirkk()rantaa;
Kansaa kerääntyi köSoTtfkylän kaikilta kulmilta Koro 
kakkosen kupeelle. Kullanruskeana kiilsivät Koro 
kakkosen, kuuluisan kirkkoveneemme kyljet kaunii
na kesäaamuna. Kirkkoonlähtijät kiipesivät ketterästi 
kapealta kakkosneloselta käsin kapteenin kehoituk
sesta kirkkoveneeseen. Kaikki kaksikymmentä koik
kelehtivat kuivin kengin kyytiin. Kevyemmät käsket
tiin kokkapäähän. Kaikille kyllä keksittiin kaveri kyy- 
närpäätuntumaan.

Kirkkovene käännetään kaislikosta kommelluksitta 
kunnialla keskemmälle Koronlahtea. Kokka kohisten 
Koro kakkonen kiitää kohta Koronselällä kurssi kohti 
Kalettomaniahtea. Kapteeni karjuu komentoja kohel
tajille. Kohta kaikki kiskovatkin kuin kokeneet kon
karit konsanaan. Kotoväki katselee kaihoisasti koval
ta Koron kamaralta kauemmaksi kaikkoavaa, kome
aa kymmenhankaista kirkkovenettä. Kirkkoonmeni- 
jät kiiltävissä kengissään, kirkkaanvalkoisissa kaulus- 
paidoissaan komeilevat kirkkoveneessä kuin kunin
kaat. Kaikki kuorossa kahta kättä koukistaen kiidät
tävät Koro kakkosta kohti kirkonkylää. Keskellä Ko- 
ronselkää kaverit kertovat kovia kalajuttuja, kuinka 
kuoreet karkasivat keväällä kartiskoista. Kalalokit 
kiertelivät korkealla koukaten kuitenkin kaislikkoon 
kalojen kimppuun.

Kaikki kulkijat ketä kirkkomatkalla kohdataan, 
katsovat kunnioittaen komeata Koro kakkosta koko 
kahdeksantoistametrisen kyljen kimaltaessa kesäaa- 
mun kirkkaudessa. Kun kesämökkien kohdalla käys
kentelee kauniita katselijoita kameroiden kanssa, 
kirkkoveneessä kaikkien katseet kääntyvät käskemät
tä kuvaajia kohti. Kulku kääntyy kieroon kurssis
taan, kun kohdataan kauniita kalliorantoja katselijoi- 
neen. Karikot kuitenkin kierretään kaikella kunnialla.
Kyllä kirkkoveneellä kelpaa kulkea kivojen kaverei
den kanssa kesäaikaan kello kahdeksan kolmekym
mentä, kahden kapeikon kautta Korosta Kalettoman- 
lahdelle.

Kohta kaarretaan kirkkorantaan kapteenilla kieli 
keskellä kitalakea. Kansaa kaikista kyläkunnista ke
rääntynyt koolle katsomaan kirkkoveneen kylääntu- 
loa. Kaikkien kansalaisten katseet kääntyvät kohti 
Koro kakkosta. Keula karahtaa kohta karkeaan ki- 
vikkorantaan. Kotikaupunkimme kirkkoherra kehuu 
kovaäänisten kautta kaikelle kansalle kuuluisia kirk- 
kovenekulkijoita kovin kauniisti kunniakkaasta kult
tuuriperinteestä kiittäen kaikkia koronkyläläisiä kirk- 
koonsoudusta. Kansallispukuiset Katajanmarjat ka
jauttavat kolmistaan kauniisti kirkasäänisen kiitosvir
ren. Kuuntelemme kaikki kotvasen korvat kallellaan 
kaunista konserttia. Känsät kämmenissä kiipeämme 
kaksi kerrallaan kulkuneuvostamme kenkiämme kas
telematta Kalettoman kamaralle. Kuuluisa Koro kak
konen kelluu kirkkorannassa keula kovalle kalliolle 
köytettynä kaiken kansan katseltavana. Kyllä katseli
joita käy käsin koittamassakin kirkkoveneen kylkiä. 
Koro kakkosen kunnia kasvaa kymmeniä kiloja. 
Kirkkoherra kehottaa koko kirkkoväkeä kulkemaan 
kello kymmeneksi kirkonmäelle. Kellot kumahtelevat 
kutsuvasti kirkkoon. Kaikenikäistä kansaa kulkee 
kuin karjalauma kutsun kuultuaan kuuliaisesti Kalet- 
tomanlahdelta, koronkyläset kirkkokansan kerällä, 
kohti kirkkomäkeä käyden. Koska kulkuväylä käy 
kapeaksi kansanpaljoudessa, käytetään keskitietäkin 
kokonaisuudessaan kävelykaistana. Katu kirkkoon 
kulkee kesällä koivujen katveessa kiemurrellen. Kuu
luisat koronkyläset kuitenkin kävelevät kompastele
matta kaikki komeasti keskellä kestopäällystekatua. 
Kello kymmeneksi kerkiämmekin kaikki kuuntele
maan kiitollisina kirkonmenoa.

Pekka Jussila
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Virtain Väliveden rannalla Moision torpassa syntyi 
huhtikuun 16. päivänä vuonna 1908 poikalapsi, jolle 
kasteessa annettiin nimeksi Urho Emanuel. Pienestä 
pitäen hän torpan lasten tapaan joutui osallistumaan 
kodin töihin ja 8-vuotiaana hänet kelpuutettiin myös 
talon töihin: paimeneksi yhteislaitumelle Yltävänjär- 
ven rannalle. Opintielle lähteminen avasi terhakkaalle 
ja ujostelemattomalle pojalle muitakin toimintaväy- 
liä, ja ennen pitkää nähdään tämä Toisveden kansa
koulun oppilas kulkemassa talosta taloon joulukort
teja kaupitellen. Puutavara uitettiin noihin aikoihin 
Ähtärin reitin ylävesiltä virtapaikkojen voiman ja 
ponttuulla "vorokkia” kiertävien hevosten avulla 
Muroleeseen saakka, mistä hinaajat vetivät lautat 
Tampereelle. Ollessaan vielä kansakoulussa oli Urho 
mukana jo näissä uittotöissä, ja koulun jälkeen hän 
pääsi työhön Killinkosken sahalle.

Liekö postikorttikaupassa syntynyt mieltymys pal
veluammatteihin vaikuttanut siihen, että nuorukainen 
päätti hakeutua kauppa-alalle. Ensimmäinen työpaik
ka löytyi kirkonkylän Lahosen kauppapuodista, jossa 
Urho toimi myyjänä alun toista vuotta. Kauppaa käy
tiin myöhään iltaan ja myös sunnuntaisin, kun ihmi
set kirkkomatkoillaan kävivät kaupassa asioimassa. 
Lahoselta Urho siirtyi Virtain Osuuskaupan päämyy- 
mälään, joka sijaitsi silloin nykyisen kaupungintalon 
paikalla. Tällöin alkoi Urho Moision yli 50 vuotta 
kestänyt ansiokas palvelu E-osuuskauppaliikkeen eri 
tehtävissä.

Urho Moisio
1908-1983

Oltuaan myymälänhoitajana Korossa hän siirtyi 
vastaavaan tehtävään vastaperustettuun Lahtisen 
myymälään vuonna 1929. Nykyisinkin myymälä si
jaitsee alkuperäisessä kiinteistössä, ja kotikylänsä us
kollinen poika oli mukana sen asioiden hoidossa toi
mien kuolemaansa asti myymälätoimikunnan pu
heenjohtajana. Vuonna 1931 solmi Urho avioliiton 
oman kylän tytön Martta Hietaniemen kanssa. Ennen 
pitkää nuoripari joutui jälleen muuttamaan kirkon
kylään: ripeätä myymälänhoitajaa tarvittiin pääliik
keessä. Ennen sotia siirtyivät Urho ja Martta takaisin 
Ohtolaan, jossa he ryhtyivät hoitamaan vanhojen su
kulaistensa omistamaa Viertolan pientilaa. Siitä muo
dostuikin sitten Moisioitten lopullinen koti.

Kunnalliselämään tuli Urho näkyvästi mukaan 
vuonna 1937, jolloin hänet valittiin köyhäinhoitolau
takunnan puheenjohtajaksi. Kunnan virkailijakunta 
oli 30-luvulla perin vähälukuinen — aluksi oli vain 
kunnankirjuri — niinpä köyhäinhoitolautakunnan 
puheenjohtajakin joutui ottamaan kannettavakseen 
laajan ja raskaan vastuukentän. Yli kaksi vuosikym
mentä kestänyt työ sosiaalihuollon parissa oli niin 
mittava, että se alallaan hakee vertaistaan. Lautakun
nan puheenjohtaja oli se lähimmäinen, joka ilmestyi 
paikalle, kun virtolainen vähäväkinen uupui kynnyk
selleen ja kaipasi huoltoa, kun henkisen tasapainonsa 
kadottanut tarvitsi sairaalahoitoa ja vihdoin, kun 
ajasta pois siirtynyttä ei kukaan muu tullut nouta
maan. Vuodesta 1939 oli Urho Moisio taksoituslauta
kunnan jäsenenä ja ajoittain puheenjohtajana. 
”Hankala ja epäkiitollinen oli myös tehtävä taksoi
tuslautakunnassa”, toteaa Urhon kanssa pitkään yh
dessä toiminut Onni Mäkinen. "Nekin tehtävät, jotka 
ketään eivät miellyttäneet, oli kuitenkin jonkun hoi
dettava. Vastuuta kaihtamaton ja samalla sopuisa Ur
ho oli näissä tehtävissä mies paikallaan.”

Kunnanvaltuustoon Urho kuului vuosina 
1948—1972 ja tuli tunnetuksi taitavana kompromis
sien rakentajana. Sos.dem. valtuustoryhmässä hän 
oli tärkeä vaikuttaja, jonka sana painoi; toisaalta hän 
tarkoituksellisesti vältti keulahahmon roolia. Jäse
nyys valtuustossa toi runsaasti muita tehtäviä. Sellai
sia olivat toiminta vaalilautakunnissa, valtion vero
lautakunnassa, kuntainliittojen sairaaloitten hallin
toelimissä sekä monissa johto- ja toimikunnissa. An
sioistaan kunnalliselämässä on Urho Moisio saanut 
Kunnallisliiton sekä Sosiaalihuollon Keskusliiton an
siomerkit. Pitkäaikaisesta toiminnasta E- 
osuusliikkeessä hänelle myönnettiin toukokuussa 
1982 arvostettu Rochdale-ansiomerkki.
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Yhdistystoimintaan tuli virkeä torpparin poika jo 
13-vuotiaana saadessaan roolin paikallisen työväen
yhdistyksen näytelmässä. Tämän alan harrastus oli
kin tuolloin vilkasta ja Urho oli mukana myös kir
konkylän ja Koron näytelmäryhmissä. Kotikylän työ
väenyhdistys oli kuitenkin se vaikutuskenttä, jossa 
hänen aktiivinen kautensa pisimpään kesti. Moninai
sissa talkoissa nähtiin Urho keskeisenä puuhamiehe- 
nä. Kun Toisveden työväenyhdistyksen pienviljelijäo
sasto esitti 20-luvun loppupuoliskolla Virtain Osuus
kaupalle, että tämä avaisi sivumyymälän Ohtolan seu
dulle, oli vastaus kielteinen. Myymälärakennus puut
tui. Tällöin osasto, jossa pontevasti vaikutti 20- 
kesäinen Urho Moisio, päätti rakentaa talkoilla myy
mälän. Tuumasta toimeen: kun rakennus oli valmis, 
se vuokrattiin Osuuskaupalle vähäistä korvausta vas
taan. Vuodesta 1929 on Lahtisen myymälä todellisena 
kyläkauppana palvellut Kalliojärven, Ohtolan, Lah- 
denkylän ja Ikkalan kylien asukkaita ja palvelee vir
keästi edelleen.

Väliveden Volander oli Moision torpan päätalo ja 
ollessaan Volanderin Kaapon soutupoikana Urho in
nostui kalastukseen, ja siitä tulikin hänen mieluisin 
harrastuksensa, joka ajoittain toi merkittävästi sär
vintä myös perheen ruokavalioon. Riittipä saalista 
usein naapureillekin ja parhaina kausina myös myyn
tiin. Vuodesta 1913 oli Viertolan torppa ollut mukana 
Kuusniemen nuottakunnassa, mikä jatkoi toimin
taansa vielä sotienkin jälkeen, kun muut jo olivat lo
pettaneet nykyisen Ikkalan kalastuskunnan alueella. 
Urhon johdolla vetivät kuusniemeläiset muikkunuot- 
taa vielä 60-luvulla, ja kun osakasperheistä nuoriso
kin katosi maailmalle, Urho veti nuottaa Laatokan 
kalastajan Tauno Metson kanssa. — Lahnan kutuun 
oli Urho tänäkin keväänä vienyt verkot, kun sydäntä 
alkoi ahdistaa ja tuli lähtö sairaalaan.

Urho Moisio osallistui molempiin sotiimme rinta
majoukoissa ja haavoittui Tornion valtauksessa syk
syllä 1944. Veteraanin tyyneydellä hän laski leikkiä 
”sotamuistois-taan”, sirpaleista lonkassa, jotka 
ajoittain aina muistuttivat itsestään. Saman kylän toi
nen kunnallismies Onni H. Viitala kertoi monista yh
teisistä hankkeista kotikunnan hyväksi ja totesi lo
puksi: ”Me sovimme hyvin yhteen. Urho oli kansalai
sena korkean luokan ihminen, joka pyrki rehellisesti 
ajamaan asioita oman käsityksensä mukaan parhaalla 
mahdollisella tavalla.”

Vaimolleen Urho oli monet kerrat sanonut, että oli
si onnellista, jos kuolisi niin, ettei tarvitsisi olla muit
ten vaivoina. Oltuaan vajaan viikon terveyskeskuk
sessa hän kuoli nukkuessaan kesän kynnyksellä, kesä
kuun 3. päivänä 1983.

SITÄ IHMISTÄ 
EN UNOHDA 
KOSKAAN

Joitakin vuosia sitten eräs aikakauslehti julkaisi ar
tikkelisarjaa ”Sitä ihmistä en unohda koskaan”. Tä
mä otsikko pätee myös Anni Kallisen kohdalla.

Hyvä, persoonallinen ihminen on poissa keskuu
destamme. Ei hänelle pidetty loistavia hautapuheita 
eikä kehuttu miten erinomaisia suorituksia hän elä
mässään teki. Hänet laskettiin tomuun vaatimatto
masti, aivan hiljaa. Aivan yhtä huomaamattomasti 
kuin Anni elikin.

Ihmisenä Kallisen Anni hipoi täydellisyyttä, jonka 
meistä maan laaksoissa vaeltavista vain harvat saa
vuttavat. Hän noudatti kaikissa teoissaan sitä suurta 
käskyä: "Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.” 
Siihen perustui koko Annin elämä. Hän oli aina val
mis palvelemaan toista itseänsä säästämättä.

Elämä ei ollut hänelle helppoa viimeisinä elon vuo
sina. Hän hoiti sairasta Eva-sisartaan kodissa, josta 
meille nykyajan ihmisille niin välttämättömät muka
vuudet puuttuivat täysin. Vesi oli kannettava jyrkän 
mäen alta. Puut oli kerättävä ja kelkalla vedettävä 
metsästä, pilkottava ja kannettava sisään. Kauppa- 
reissu ei myöskään ollut helppo: talvella kelkalla ja 
kesällä pyörällä, silloin jalkapatikassa, kun pakkanen 
oli niin kova, että kelkka ei luistanut.

Öljylampun ja kynttilöiden valolla Anni teki aska
reensa, lukikin verraten paljon. Hän oli loppuun 
saakka henkisesti vireä ihminen.

Nyt on Kallisen pihapiiri hiljainen. Anni ja Eva 
ovat poissa. Piha„on pimeä, eivät tuiki jouluvalot ik
kunoista. Ei ole linnun lyhdettä. Kaikki on hävinnyt, 
kuollut. Vain suurin sanoma elää: Auttakaa toinen 
toisianne ja kantakaa toistenne kuormaa.

Anni Kaljunen
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Mikko,• •••-f ■< •• ••paa kylmänä
ja lapaset käteen!

Mikko Luoma ja harmonikka. Harvoinpa taitaa hanuri 
näin kurtussa olla, mutta eihän se mahtuisi kuvaan muu
ten! Kuva: Virtain Valokuvausliike.

Useimmat meistä virtolaisista ovat tottuneet näke
mään Mikko Luoman harmonikkoineen katsomon 
puolelta käsin. Olemme nauttineet nuoren miehen 
muusikontaidoista vaihtelevissa tilanteissa, milloin it
senäisyyspäivän juhlassa, milloin kansantanhujen 
säestäjänä, milloin K-kaupan synttäreillä. Olemmepa 
jännittäneet hänen puolestaan TV:kin ääressä.

Muutaman kerran olen seurannut Mikkoa kulissien 
takana ennen hänen esiintymistään. Hän on ollut vii
leän rauhallinen, onpa kyseessä ollut millainen arvoti- 
laisuus tahansa. Itsekseni olen miettinyt, eikö hän to
dellakaan jännitä vai hallitseeko hän hermonsa noin 
täydellisesti. Mikko hymyilee aprikoinnilleni.

— Kyllä esiintymiskuumetta täytyy vähän olla, 
muuten en soita kunnolla. En minä kehää kierrä enkä 
tukkaani revi, mutta hiki nousee pintaan. Joskus, kun 
on oikein paha paikka, kädet vapisevat niin, ettei tah
do nappuloita löytyä.

Millainen on se 'oikein paha paikka’?
— Paikan pahuutta ei määrää niinkään tilanteen 

vaativuus, vaan se miten olen valmistautunut. Jos itse 
tiedän harjoitelleeni kunnolla, saa olla vaativakin kil
pailutilanne, eikä se haittaa lainkaan.

Mikko kertoo, että esiintyminen on hänestä yleensä 
mukavaa ja kehittävää. Paikkakunta on kuitenkin 
pieni, eikä esiintymistilaisuuksia ole kovin tiuhassa. 
Lisäksi Mikko tunnustaa, että humppakeikat eivät 
häntä viehätä, hän haluasi soittaa ensisijaisesti klas
sista musiikkia. Viihdemusiikista hän mainitsee suosi
kikseen ranskalaisen musette-mu-siikin, jota hän 
esiintyessäänkin mielellään soittaa, jos se vain sopii ti
laisuuden henkeen. Musette on iloista, taiturillista 
musiikkia, ja sen soittaminen vaatii vankkumatonta 
tekniikkaa, improvisointikykyäkin.

— Välillä on ihan mukava soittaa Kesäillan valssia 
jossakin kaupan markkinoilla. Sellaisessa paikassa 
halutaan taustamusiikkia, eikä kukaan kiinnitä soit
tooni kovin tarkkaa huomiota. Silioin voi tehdä vaik
kapa sellaisia kokeiluja, jotka juhlallisessa tilanteessa 
eivät tulisi kysymykseen, Mikko arvioi.

— Joskus tuntee olevansa pahasti välikädessä, kun 
itse tietää soittaneensa kehnosti ja ihmiset tulevat kiit
telemään hienosta suorituksesta. Mitäs siinä sanot? Ei 
oikein voi väittää, että ihan penkin allehan se meni, 
mutta myös kiitosten vastaanottaminen tuntuu epäre
helliseltä.
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Mutta, mutta... Me, jotka istumme katsomossa ja 
seuraamme haltioituneina palkeen venymistä, sor
mien tanssia näppäimillä ja Mikon keskittymistä mu
siikkiinsa, emme useinkaan ymmärrä tuon taivaallista 
siitä, menikö kappale hyvin vai huonosti. Se, mitä 
korvamme ottivat vastaan, kuulosti miellyttävältä. 
Siinä on kylliksi syytä kiitoksiin.

— Ei todellakaan ole aina tarpeen analysoida kuu
lemaansa musiikkia, Mikkokin myöntää. Sitä on 
kuunneltava ennakkoluulottomasti, se pitää kokea. 
Voi panna vaikka silmänsä kiinni ja heittäytyä musii
kin luomien mielikuvien vietäväksi.

Mikko kertoo itse kuuntelevansa varsin monipuo
lista musiikkia. Tosin humppa, moderni jazz ja 
useimmat suomalaiset iskelmät saavat olla, niistä 
Mikko ei välitä.

Mikko opiskelee Sibelius-Akatemian nuorisokoulu
tuksessa Helsingissä. Kerran viikossa, lauantaisin, 
hän lähtee Virroilta klo 5.30 Ruovedelle, jatkaa sieltä 
linja-autolla Tampereelle ja edelleen junalla Helsin
kiin. Iltapäivällä hän tekee matkaa toisinpäin ja on 
kotona n. klo 19. Joka toinen viikko hänellä on mu
kanaan soitin, joka koteloineen painaa n. 23 kg.

— Pitkät soittotuntimatkat ovat yksi harrastuksen 
huono puoli. Harmonikka on myös kallis soitin, 
aloittelijankin soittopeli maksaa n. 3000 markkaa ja 
konserttiharmonikka yli 50 000 markkaa. Kuitenkin 
harmonikka on soittimena aliarvostettu. Monet ajat- 
televat, että sillä voi soittaa vain renkutuksia. Sehän 
ei ole totta; esim. Bachin urkusävellykset soveltuvat 
erinomaisesti harmonikallekin, eivätkä ne ole renku
tuksia.

Akatemiasoittimena hanuri on nuori. Harmoni
kansoiton opetus alkoi Sibelius-Akatemiassa vasta 
vuonna 1977. Keväällä 1982 valmistuivat ensimmäiset 
muodollisesti pätevät harmonikansoiton opettajat. 
Mutta eipä hanuri itsekään kovin vanha ole, jos sitä 
vertaa vaikka viuluun tai huiluihin. Hanurin keksi 
Berliinissä F. Buschmann vuonna 1822, ja vuosisadan 
loppupuolella se saavutti suuren suosion kaikkialla 
maailmassa.

— Esim. tanssimusiikkia soittaneet violistit eivät 
olleet lainkaan iloisia, kun heidän kappaleidensa tai- 
turilliset kiemurat vetäistiin hanurilla oikosiksi, Mik
ko kertaa soittimensa historiaa. Harmonikan aliar
vostus alkoi oikeastaan jo siitä.

Tiedustelin Mikolta, miksi hänellä toisinaan on 
neulotut villarannekkeet käsissään.

— Sukat kädessä, Mikko naurahtaa. Syy sukkien 
käyttöön ei kuitenkaan ole naurun asia. Sen joutui 
Mikkokin viime keväänä kokemaan, kun hän pääsiäi
sen edellä sai toiseen ranteeseensa jännetupen tuleh
duksen. Tauti uusii helposti ja saattaa aiheuttaa jopa 
kuukausien soittokiellon, mikä taas sotkee harjoitte
luja esiintymissuunnitelmia pahasti. Lämpö tarjoaa 
hiukan suojaa moista tulehdusta vastaan, ja siksi 
muusikot usein kulkevat sukat kädessä. Eikä hanuris
ti saa mennä paljain käsin pakkaseen!

Taas on talvi ja pakkasten aika. Toivottavasti jän- 
netupet pysyvät lämpiminä, sillä Mikon harmonikkaa 
on mukava kuunnella.

Helena Jartti

*****

KOTIMANTY
Sain kuvan joulutervehdykseksi 1982 ystäväper- 

heeltä. Haluan lähettää omat joulutervehdykseni Vir
tain Joulun lukijoille sen myötä nyt vuotta myöhem
min.

Kuvan kotimänty kasvaa tien vieressä lähellä van
haa seurakuntataloa, joka oli "lukkarin puustelli” 
(virkatalo) yli 60 vuotta sitten. Kanttori Tuomas Pel
tonen ja vaimonsa Lyyti olivat kummini. Talossa pi
dettiin myös kiertokoulua ja kotimänty oli leikkiko- 
timme. Sen luona oli tapaamispaikka tuon ajan kou
lulaisille. Siitä lähti polku luistelupaikkaan Nevalan 
tai Mäkisen pelloille, jonne syksyn tulvavesi oli jääty
nyt. Monilla oli sepän tekemät luistimet (ns. patakou- 
kut), joilla oli mukava kiitää sarkaojaa ylös, toista 
alas. Kotimännyn luota lähti myös latu Penkkivuo- 
reen, jossa ahkerasti lasketeltiin.

Vielä sotien jälkeen kotimänty oli leikkipaikka, 
mutta silloin oppilailleni, kun III luokka sijoitettiin 
vanhaan seurakuntataloon. Opettaja Pakkala antoi 
poikien rakentaa mäntyyn tikapuut ja lavan, mutta ne 
purettiin myöhemmin. Katselen kotimäntyä aina ohi 
kulkiessani ja mieleen muistuvat monet iloiset hetket.

Aino Maantela
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Rakennussuo j elu
— toimintaa tulevaisuuden hyväksi

Turvallisen tuttu, historiallisesti rikas kotiseutu on 
kaikkien asukkaiden yhteistä omaisuutta. Historia ei 
ole ollut vain kansallisia suurtapahtumia ja muisto
merkkejä, vaan ennen kaikkea tavallisten ihmisten to
dellista, arkista ja rikasta elämää. Selvimmin ja näky
vimmin kertovat meille menneestä vanhat rakennuk
set — nuo jokapäiväiset, jo lapsuudesta tutut ja pal
jon kaukaisemmistakin ajoista viestin tuovat talot, ai
tat ja ladot, kaupat ja koulut. Hoitakaamme ja kehit
täkäämme tätä hetken aikaa meidän vastuullamme 
olevaa perintöä sillä tavalla, että tämän päivän lapset 
voivat vielä vanhuudessaan tyytyväisinä sanoa: "Tä
mä on minun kotiseutuni!” Virroilta hyvänä esimerk
kinä vanhojen rakennusten tarkoituksenmukaisesta 
käytöstä on ensimmäisen kansakoulun kunnostami
nen kansalaisopiston tiloiksi.

On erikoista, että vanhojen rakennusten säilyttämi
nen sai Suomessa tuulta purjeisiinsa vasta silloin, kun 
niitä alettiin todella kalliisti korjata. Uudesta materi
aalista tehty vanhantyylinen muoto on haluttua — si
loinen, jäykkä ja tuliterä — ei todellinen patinoitunut 
vanha pinta. Ikkunat uusitaan, julkisivut uusitaan, si
säseinät oikaistaan suoriksi. Verukkeena on energian
säästö, vaikka jokainen pystyy laskemaan, ettei 500 
markan vuotuissäästön vuoksi kannata tehdä 50 000 
markan korjausta. Ja vanhan talon henki on pilalla, 
maku on poissa.

Saako tarpeetonta olla olemassa? Kuivakas hyötya
jattelu tahtoo poistaa tieltään jokaisen sillä hetkellä 
tarpeettomaksi käyneen rakennuksen, sokeana ympä
ristöllisille tai kulttuuriarvoille. Pihapiirit köyhtyvät, 
kylämaisemat autioituvat ja polkeutuvat ilmeettö
män, kaikkialla samanlaisen tusinarakentamisen alle 
— kuitenkin vuosikymmenien säilymisen turvaava 
katon uusiminen maksaisi tuskin purkutyön vertaa. 
Maaseudun elinkeinomuutoksen myötä ovat vaara
vyöhykkeessä varsinkin lukuisat entisajan talousra
kennukset: komeat navetat, suuret katokset ja liiterit, 
peltojen riihet ja ladot. Keskusta-alueilla taas liioitte- 
levaan tehokkuuteen pyrkivä kaavoitus ja säälimättö
mät tienparannukset hävittävät kauneuden ja omalei
maisuuden.
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Vanhat ikkunat ja ovet on yleensä valmistettu korkea
laatuisesta, valikoidusta puusta. 200-vuotiaina ne voi
vat yhä olla aivan lujia. Paikkaamalla korjaaminen, 
kittauksen parantaminen (puiset lasinlistat lahotta
vat), tiivistäminen ja maalaaminen ovat taloudellista 
kunnostamista. Liimapaperinauhalla saadaan vanha 
ikkuna jo täysin tuulitiiviiksi. Koko ikkunan uusimi
nen on vain poikkeustapauksissa tarpeellista, ja uusi
tusta ikkunasta tulee tavallisesti muodoiltaan kömpe
lömpi, raskaampi ja lyhytikäisempi.

Ulkomaalauksen pitäisi suojata puuta auringon paah
teelta (jokainen tietää eteläsivun rappeutuvan nope
ammin) mutta antaa puun kuivua ja hengittää. Muo- 
vimaali, lateksi tai alkydi eivät sovi pintaan sen pa
remmin kuin kelmut sisäpuolellekaan. Läpikuultavat 
mutta pintaa kovettavat ns. "puunsuojat” ovat siksi 
tuhoisia. Perinteinen ruisliisteriin keitetty punamulta 
tai siteisiin laudoituksiin sopiva aito liituamalla van
heneva öljymaali ovat vuosisatojen kuluessa osoitta
neet luotettavuutensa. Noin kymmenen vuoden kulut
tua on maalipinta parhaimmillaan, ja ehkä kolmen 
vuosikymmenen kuluttua tapahtuva uusintamaalaus 
on ongelmatonta. Huolellinen pohjan puhdistus on 
tärkeää, samoin riittävä kuivumisaika. Uutta puupin
taa ei pitäisi maalata ennen kuin vuoden kuluttua.

Tutkimukset ovat vahvistaneet sen minkä talonpoi
kaisjärki on käsittänytkin: vanhan puutalon ulkosei
niin ei sovi panna sisäpuolelle hiostavaa mineraalivil
laa eikä tiivistä muovikelmua. Eihän muovi ole miel
lyttävää vaatteenakaan, miksi sitten pitäisi asua muo
vipussissa. Rakenne tulisi säilyttää luonnollisen hen
gittävänä. Vanha halpa ja tehokas konsti on huokoi
nen kuitulevy suoraan seinäpintaan kiinnitettynä. 
Asuntohallituksen lainoittamalla ja VTT:n tutkimalla 
Ruoholahden puutaloalueella Helsingissä niitattiin ul
koseiniin 2 x 25 mmm kuitulevy (ns. Halltex) ja sisä
pinnalle paloviranomaisten vaatimuksesta kipsilevy. 
Kaikki rakenteet ovat luonnonmateriaaleja, mitään 
tiivistysmuoveja ei ole käytetty. Seiniä ei ole oikaistu, 
ja vanhat lautakatot ja -lattiat vain maalataan.

Panu Kaila
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Siruja
Vaskuun koulun 
vaiheista

”...kuin Wirtain kunnan Waskuun kansakoulupiiriin 
on päätetty perustaa syksyllä 1914 ja pidetään siitä al
kaen voimassa suomenkielinen---------- ylempi kan
sakoulu, johon otetaan naispuolinen varsinainen 
opettaja sekä poikien käsitöiden opettaja...”

Kun tullaan Virroilta Vaskuulle, kääntyy ns. kau
pan mäeltä tie Vaskivedelle. Kohta seuraavan mäen 
alla on rautatien ylitys. Sen jälkeen on vasemmalla 
kaksikerroksinen hirsirakennus. Tuossa talossa, sil
loin Iivari Joensuun omistamassa, pidettiin helmi
kuun kuudentena 1914 johtokunnan kokous, jonka 
pöytäkirjan ensimmäisestä pykälästä on ylläoleva ote. 
Kahdessa aikaisemmassa kokouksessa, 28.12.1913 ja 
6.2.1914, (jona päivänä oli siis kaksi kokousta), val
misteltiin asiaa. Tehtiin jo talousarvio koulua varten. 
Suunniteltiin palkkaus ja anottiin kunnan viinavero- 
rahoista avustusta harmonin ostoon.

Kolmas kerta toden sanoo, silloin virallinen päätös 
koulun perustamisesta syntyi.

Aluksi — viideksi vuodeksi — sijoitettiin opinahjo 
tähän samaan Mäki-Joensuun taloon ”hyyryhuoneis- 
toon”. Tuon ajan kuluessa piti oman koulurakennuk
sen valmistua Ylihallituksen hyväksymien piirustus
ten mukaan. Piti todellakin, mutta vuokrasopimusta 
oli jatkettava aina vuoteen 1923, jolloin vihittiin käyt
töön nykyinen koulutalo.

Tässä talossa alkoi Vaskuun koulun toiminta 1914- Julkais
tu Topografikunnan luvalla.

Opintie alkoi. Talvisin osa oppilaista paleli ikku- 
nain lähellä, muutamat saivat hikoilla takan hehkus
sa. Järjestäjäin oli tultava puolta tuntia ennen muita 
sytyttelemään tulia ja siistimään paikkoja.

Oppimistapahtumaa edistivät monenlaiset havain
tovälineet. 12.3.1915 ilmoitti ”Hra Tarkastaja” ole- 
vansa hyvin tyytyväinen välineisiin. Mm. laaja eläin- 
kuvasto oli tuohon aikaan varsin edistyksellistä. Sen 
sijaan tilat saivat moitteita. Luokka ja opettajan 
asunto piti korjattaman välittömästi kohtuulliseen 
kuntoon.

Rakennuksen huolto oli väljempää kuin nykyisin. 
Pesu tarjottiin huutokaupalla vuosittain työksi, kun
nostaminen rajoittui lattian öljyämiseen silloin tällöin 
pölyn sitomiseksi. Ikkunapuut maalattiin, siinä alku
aikoina kaikki.

Koulu on aina koulu. Kun opettajan silmä vältti, 
hypittiin luvatta viereisen navetan katolta kilpaa ki
noksiin. Taisipa kerran siinä olla myöhästyminenkin 
lähellä, kun hyppääjä juuttui lujasti saappaineen lu
meen.

Ajan merkit olivat koulussakin näkyvillä. Keisari 
Nikolai II:n kuva päätettiin poistaa luokkahuoneesta 
"levottomuuksien estämiseksi”. Toinen merkki oli 
pelottavampi; aseelliset tsaarin santarmit saapuivat 
yllättäen koulun pihaan tarkastuksiaan suorittamaan.

Hieman myöhemmin säesti koulutyötä kaksiviik
koinen tykkitulen jyminä, Vaskiveden taistelut olivat 
alkaneet. Koulu jatkoi kuitenkin toimintaa normaa
listi.

Arjen harmaus saattaa olla yllättävää. Koulun pit
käaikaisin opettaja Rauha Matilainen saapui 1916 
Vaskuulle. Hän alkoi myös jatkokoulun pidon. Ope
tus oli ankaraa ja laiskanläksyä tuli usein. Vähitellen 
eräs jatkokoululainen alkoi saada laiskanläksyä ja 
jälki-istuntoa huomattavasti muita enemmän, ehkä 
pitempäänkin kerrallaan. Niinpä sitten vietettiinkin 
häitä, Iivari Jytilä ja Rauha Matilainen saivat toisen
sa.

Niihin aikoihin vuonna 1920, kun kieltolakijuhla- 
kin pidettiin koululla, hyväksyttiin arkkitehti Toivo 
Salervon piirustukset uutta koulutaloa varten. Ne oli
vat hyvät, mutta sijoituspaikasta syntyi henkien tais
telu. Vastakkain olivat Sääksmäki ja Ahomäki. Lo
pulta päätös tehtiin jälkimmäisen hyväksi. Ratkai
suun vaikutti laajan- ja antilanperäisten muistutus 
pitkästä matkasta Sääksmäen tienoille.
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Kuvassa opettajat Rauha Jytilä (vas.) ja Sanni Viljanmaa. 
Luokkahuone edelleen alaluokkien käytössä v. 1983! Ku
van omistaa Irja Joensuu.

Oppivelvollisuus astui voimaan 1921. Lapset oli 
luetteloitava. Muutenkin aiheutti kotikasvatus huolta 
johtokunnalle. Asiasta keskusteltiin useissa kokouk
sissa. Usein varoiteltiin ns. nurkkatansseista, joiden 
katsottiin olevan haitaksi oppilaiden myönteiselle ke
hitykselle.

Vihdoin muutettiin talkoilla omaan taloon. Vihki
äisjuhla oli 15. joulukuuta 1923. Kaksikerroksisen ta
lon alakerrassa oli kaksi luokkahuonetta, varastotilo
ja ja pieni keittiö. Yläkerrassa asui Jytilän kasvava 
perhe.

Koulun ulkoasuun kiinnitettiin jatkuvaa huomiota. 
Puutarha, siperianhernepensaita, Jytilän lasten leik
kimökki ja koivuistutukset piristivät pihapiiriä. Ulko
seinät olivat sotavuosiin asti punamullattua hirttä. 
Vuorilaudat ja sittemmin vaalea maali tulivat vasta 
50-luvun aikoihin.

Opinnot jatkuivat. Ulkolukua, tiukkaa pänttäämis
tä ja tarkkaa taitoa vaadittiin. Luokan edessä oli osat
tava esittää uiko- ja sisälukuläksyt virheettömästi. 
Vähäisinkin kuiskaus aiheutti rangaistuksen. Opetta
jalta riitti vielä aikaa muuhunkin. Kuorotoiminta oli 
"Jytilän aikaan” vireää. Työn arvoa nostaa tieto suu
ren perheen huolehtimisesta samaan aikaan muun 
ohella.

Koulutuntien jälkeen oli pitkään oppilaiden mieli- 
paikkana Ahoniemen talo. Sinne koulukkaat olivat 
tervetulleita takkatulen ääreen. Siellä voitiin vaikkapa 
vaihtaa vaatteet ennen kouluunmenoa, jos oli tullut 
oltua luvatta jäillä, jotka pettivät alta. Eikä opettaja 
ehkä huomannut vaikka vaihtovaatteet sattuivatkin 
olemaan liian suuret.

Tulivat sotavuodet. Oli pidettävä ilmasuojeluhar- 
joituksia. Jatkokoulun oppiaineena oli mm. maan
puolustusta. Kun tuli välirauhan aika, oli valmistetta
va kuvataulu niiden entisten koululaisten muistoksi, 
jotka sota vei.

Siirtolaislasten tulo katkaisi koulutyön kahdeksi 
viikoksi. Kun sijoituspaikat heille löydettiin, voitiin 
omien lasten koulutusta jatkaa.

Vuonna 1959 päättyi koulussa "Jytilän aika”. 
Eläkkeelle jäi opettaja Rauha Jytilä. Hänen päivä
työnsä ansaitsee kunniamaininnan. Johtokunta kiitti 
erinomaisesta ja tunnollisesta työstä eläkkeelle jäävää 
veteraania. Opettaja Jytilä sai työssään nähdä huo
mattavan osan Vaskuun koulun historiaa, vuodesta 
1916 vuoteen 1959.

Elämä on moni-ilmeinen. Sen kuvaamisessa on 
usein tyydyttävä kapeisiin näkymiin. Seitsemänkym
mentä vuotta Vaskuun koulua sisältää paljon erilaisia 
yksityiskohtia. Yksi niistä on pitkä kuusijuhlien sarja. 
Tänä jouluna vietetään "oman talon” kuudeskym- 
menes joulujuhla. Ensi vuonna vietettävä kuusijuhla 
olisi koko koulun seitsemäskymmenes. Mutta mikä 
on pienen koulun tulevaisuus. Kauanko jatkuvat juh
lat, oppitunnit ja toisinaan jopa kommellukset? 
Muistelemme tähän loppuun erästä pientä tilannetta 
koulun ensi vuosikymmeneltä. Oppilaat ovat tiukassa 
asennossa. Opettaja esittää ankarana kysymyksen: 
"Miksi juuri oppilas---------------------- :n taskuun lai
tettiin kanansorkat ja räkää?!”

Vaskuun koulu Knrpivaara, keväällä -82. Talo sijaitsee 
Vaskuulta lähtevän Palolammin tien varressa.
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VASKUUN KOULUN OPETTAJIA:

Koulu Mäki-Joensuussa
Alk.
1914
1915
1916
1917 
1919

1923

192$
1927
1931
1935
1936
1937
1938
1940
1941
1942
1943
1944 
1949

Sijainen:
Lyyli Härkönen*) Lempi Autere
Thyra Mannerkoski**) Helga Grandström 
Ida Säilä**) Rauha Matilainen
Rauha Matilainen
Rauha Jytilä

Koulu siirtyy nykyisiin tiloihin
Alakoulunopettaja: Yläkoulunopettaja: Sijainen:
Hilda Järvenpää Rauha Jytilä
Martta Puukari L + V — » —
Aili Sipilä L ♦ V — » —

— » — — » — Sanni Viljamaa ak. op.
Irja Peltonen L ♦ V — » —

— » — — » — Saimi Vehteri ak. op.
Sirkka Ylinen L ♦ V — » —
Sylva Hämäläinen — » —
Sirkka Lavaste — » —

— » — — » — Vilhelmiina Keskinen ak. op.
Vilhelmiina Keskinen — » —
Aune Väntsi — » —
Anna Kinnunen — » —

1950 ”Täydellinen” kansakoulu alkaa

1951
1952
1953
1954
1955 
1957 
1959
1970
1971
1972

1975
1976 
1981

1983
1984

Alakoulunopettaja: 
Rauha Jytilä

Yläkoulunopettaja: 
Heikki Pänkäläinen 
Salme Vaskuu 
Eeva Penttilä 
Irja Lahtinen 
Jouko Jouppila 
Seppo I aaksi 
Esa Niittyniemi

Mauri Monto

Pirkko Niittyniemi

Siirtyminen peruskoulujärjftTOni
Luokkien I—2 opettaja Luokkien 3—6 opettaj/i  ̂

Pirkko Niittyniemi Antti Kuurila
Liisa Ylä-Rouvila

Koulurakennus 60 vuo 
Koulupiiri 70 vuotia

Veistonohjaus/tekninen käsityö 
1914—1939 Malakias Uilmari 
1939- 1953 (7) Iivari Jytilä 
1953 alkaen koulun miesopettajat

Selityksiä: *) jäi saapumatta virkaan 
••) kuollut ko. vuonna
L + V Virka yhteinen Leppäsen ja Vaskuun piirien kanssa, 

kummassakin 18 siikkoa/lukuvuosi.

Mauri Monto
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Muistoja

Il vesper ältä

Viime keväänä, kun iltahämärässä kuuntelin Ilves- 
kosken kohinaa, mieleeni palasivat lapsuuden keväät 
ja kesät.

Silloinkin koskessa kohisi ja soi.
Aikaa siitä on yli kaksikymmentä vuotta. Ilvesjärvi 

oli silloin vielä entisensä, sitä ei ollut kuivattu olemat
tomiin. Nyt järven paikalla on vain pahainen joki ja 
paljon pajukkoa. Kotini oli järven rannalla, keväisin 
ja syksyisin paisunnat nousivat rantapelloille aivan 
saunan nurkalle saakka. Siitä me Anna-Liisan kanssa 
tapoimme haukia keppiä apuna käyttäen. Saimme 
niitä useita kymmeniä keväässä. Silloin ei tosin pu
huttu mitään alamittaisista niin kuin nykyään. Varik
sen saappaat siitä kyllä sai, kun vesi oli kylmää ja vie
lä ilmakin. Äiti ei puuhastamme oikein pitänyt, hän 
nimittäin pelkäsi, että hukumme. Uimataitomme taisi 
olla heikonlainen.

Ilvesjärvi oli aika kalaisa. Muistan, että isällä oli 
useita katiskoita järvessä eikä turhaa kalareissua tar
vinnut tehdä. Meillä oli ruuhi, jolla kuljettiin päivit
täin järven yli. Haimme ruokaveden Kauppisen läh
teestä, joka tosin sijaitsi Ilvespakan maalla. Me ja ky
län mukulat tykkäsimme lorkata järvellä ruuhen 
kanssa. Joskus ruuhi tuli lastattua niin täyteen, että 
kun viimeinen, joka työnsi ruuhen irti rannasta, hyp
päsi kyytiin, ruuhi alkoi hiljalleen vajota. Mutta järvi 
oli onneksi niin matalarantainen, ettei meille koskaan 
sattunut mitään vakavaa. Kyllä järvi usein muutenkin 
ylitettiin, koska mummula sijaitsi järven toisella puo
lella. Kävimme usein Iita-mummua ja Aleksi-vaaria 
tapaamassa. Olivathan siellä myös Kaija- ja Irmeli- 
serkut. Kauppinen olikin sellainen talo, jonka piha
mailla saivat omat ja kylän mukulat juosta karttua ja 
Hippaa aivan sydämensä halusta. Vasikkahaassa oli 
verrattomia piilopaikkoja.

Mutta kesän jälkeen tulee aina syksy ja koulut alka
vat. Koulutie oli vallan erikoinen, täytyi nimittäin 
mennä osa matkasta veneellä. Raunioperän, Antilan- 
perän ja Ilvesperän koululaiset, yhteensä jopa 18 las
ta, vietiin isolla veneellä Vaskuun järven yli Nuotti- 
niemen rantaan. Kouluveneellä oli oikein aikuinen 
kuljettaja, joka souti ala-airoilla ja kaksi vanhempaa 
koululaista yläairoilla. Rannasta sitten käveltiin kou

lulle, noin kilometrin matka. Kyllä silloin kelpasi 
mennä kouluun, kun veneellä pääsi, mutta toista oli, 
kun järvi alkoi jäätyä. Silloin täytyi mennä kävellen, 
kiertäen järven pohjoispään kautta. Matkaa kertyi 
noin 5 km. Oli siinä ensiluokkalaisillakin tarpomista. 
Usein kevätpaisuntojen aikana vesi nousi tielle Lou- 
vonlahden perässä niin, että kengän varret eivät riittä
neet. Eetu Linjamaa oli se pelastava ihminen, joka 
useina päivinä kävi pitkävartisissa kumisaappaissaan 
kantamassa meidät yli paisunnan. Oli mukava mennä 
kouluun kuivin jaloin. Kun pakkaset kovenivat, isä 
kävi tarkastamassa jään, niin että se varmaan on riit
tävän vahvaa lasten ja aikuisten kulkea.

On jäänyt mieleeni, että koulun juhliin mentiin ai
na sankoin joukoin. Olivathan juhlat ainoita tapahtu
mia, missä kyläläiset voivat tavata toisiaan ja turista 
kuulumisiaan.

Antilan Hilma-mummo ja Ilkan Miina-mummo 
ovat jääneet mieleeni aina valoisina ja hyväntuulisina 
ihmisinä. Heidän vierailujaan odotin aina kovasti. 
Kun näin, että jompi kumpi tulee Pakalta päin, alkoi 
kova jännäys, kääntyykö mummo meille vai meneekö 
Ilvekseen. Niemisen Vihtori, käsistään todella aikaan
saava persoona, oli kanssa odotettu vieras. Hän oli 
tunnettu taidostaan tehdä puuastioita. Meilläkin hän 
teki lihatiinun ja muistelen, että myös kirnun ja lyp- 
sinkiulun. Hänellä oli ehtymätön varasto tarinoita, 
joita me mukulat kuuntelimme silmät renkaina. Pa
kan Pauliina-mummo lykkäsi usein voileivän kouraa
ni, kun kävin Pirkon kanssa leikkimässä.

Sen aikaiset lapset, nyt jo hyvinkin aikuiset, maail
man tuuli on heitellyt eri puolille, Tampereelle, Seinä
joelle, Helsingin seudulle ja jopa Ruotsiin saakka. II- 
vesperältä on monta tarinaa ja niitä me kaikki var
masti muistelemme.

Toivotan kaikille kotiseudun ihimisille
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta.

Eila Rantala
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TARINA LAUKKURYSSÄSTÄ

Aikoinaan saapui Vienan karjalaisia pakolaisia 
Suomen puolelle. He asettuivat asumaan hajanaisesti 
ympäri maakuntia kanta-asukkaitten joukkoon. Hei
tä jäi myös muutamia tänne Virtain pitäjään. Työk
seen he ottivat kauppiaan ammatin. Osa oli köyhiä ja 
he joutuivat laukku kainalossa kiertelemään maakun
tia. Heitä nimitettiinkin laukkuryssiksi. Mukana oli 
yleensä pientä rihkamatavaraa, jota käsityöntekijät 
siihen aikaan vielä tarvitsivat. Laukkuryssät olivat 
luonteenlaadultaan hyvin vilkkaita ja hyviä tarinoi
maan, joten he tulivat hyvin toimeen kanta- 
asukkaitten kanssa.

Kerran eräs laukkuryssä erehtyi kulkureissullaan 
menemään silloisen nimismiehen Gyllenbögelin pu
heille kaupittelemaan tavaroitaan. Vastaanotto oli 
kuitenkin huononlainen, sillä nimismies oli tunnetusti 
hyvin tarkka lakipykälien suhteen. Hän kysäisi, oliko 
kulkijalla lupaa tällaisen kaupanteon harjoittami
seen. Koska tällä ei virallista lupaa ollut, nimismies 
lupasi, että hän ottaa laukun pois. Niin hän myös otti. 
Eihän kaupittelijan sopinut nimismiehen kanssa ruve
ta suuremmasti kinastelemaan, ainoastaan hän huo
mautti, että kyllä te sen laukun vielä takaisin tuotte. 
Tähän nimismies röyhkeästi vastasi, minkä hän on 
pois ottanut, niin se täällä myös pysyy. Huomautuk
sensa laukkuryssä uskalsi sanoa, sillä hänellä oli taka
taskussaan omat salaperäiset eväänsä, joita nimismies 
ei tuntenut.

Heti tämän tapauksen jälkeen laukkuryssä matkus
ti kiireesti erään tunnetun poppamiehen luo, johon 
hän oli maakuntaa kierrellessään tutustunut. Siihen 
aikaan oli joitakin hyvää tarkoittavia poppamiehiä, 
joilla oli osa luonnonvoimia hallussaan. Tälle hän su
rumielisesti kertoi tapauksen, koska oli ammattinsa 
menettänyt. Tähän kansantietäjäukko vain lyhyesti 
sanoi, että koetetaan tässä nyt vähän auttaa. Heti tä
män jälkeen hän pani omat salaperäiset voimansa 
liikkeelle, ja ihmeitä todellakin alkoi tapahtua. Ni
mismiehen makuuhuoneen lasin takaa alkoi öiseen ai
kaan kuulua sellaisia omituisia huomautuksia, että 
laukku pois, laukku pois. Ensin nimismies luuli kuul
leensa harhoja, mutta tätä aina vain jatkui yö toisensa 
perään. Väkisinkin hän näitten huomautusten joh
dosta ajatteli, että mitähän miehiä se laukunkantaja 
oikein mahtoi olla. Hän mietti jo henkimaailman asi
oitakin, vaikka opiskeluaikana ei niistä ollut koskaan 
kuullut puhuttavan. Vaikka nimismies oli vähän kars
kin sorttinen mies, ei auttanut muu kuin lähteä erään 
luotettavan tuttavan puheille kertomaan tapauksesta. 
Tuttava taas sattui olemaan hyvin tietoinen tämän
suuntaisista asioista. Hän vakuutti nimismiehelle us
kottavasti, että kyllä on olemassa sellaisia hengenpop- 
pamiehiä, jotka saavat hautausmaan väen liikkeelle. 
Nyt ei nimismiehen auttanut muu kuin uskoa hiukan 
henkimaailman asioihin, koska oli itse koekaniiniksi 
joutunut.

Kiireesti kotiin palattuaan hän pani erään naispal
velijan viemään laukun oikealle omistajalle ja käski 
sanoa, että kyllä tämä saa ammattiaan harjoittaa. 
Vielä nimismies varoitti, ettei palvelija saa asiasta pu
hua kenellekään mitään, sillä kunnianhimoisena mie
henä hän pelkäsi tulevansa naurunalaiseksi.

Heti kun laukkuryssä oli saanut takaisin laukkunsa 
ja myös ammattinsa, niin omituiset huomautukset ni
mismiehen lasin takana loppuivat.

Matti Ala-Sulkava
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NUORET KIRJOITTAVAT

Katson maalaismaisemaa
Seison kapealla soratiellä ja katselen maalaistalon 

pihaa.
Edessäni näkyy pieni ränsistynyt sauna, jossa vii

meiset löylyt on lyöty kymmenisen vuotta sitten. Sau
nan nurkalla on vielä kuivettunut halkopino.

Vasemmalla puolen minua on tummanruskea van
ha päärakennus. Jyrkät kiviportaat ovat ainoat, jotka 
kunnollisena ovat säilyneet monia vuosikymmeniä. 
Ruusupensas on valloittanut etuseinän monine haa- 
roineen ja piikkeineen. Suuret ja vanhat vaahterat 
ympäröivät pihaa. Syksyllä ne seisovat ylväinä erivä
risten lehtiensä seassa.

Pieni puutarha, jossa on omenapuita ja marjapen
saita, sijaitsee pihan lähettyvillä. Puutarha on unoh
tuneena ja hoitamatta jääneenä villiintynyt ja samalla 
menettänyt tuottoisat satonsa.

Hiukan ränsistynyt navetta reunustaa nurmikkoista 
pihamaata. Puinen rakennus, jossa ikkunat ja ovet on 
uusittu, seisoo vielä jämäkästi paikallaan. Mutta vuo
det ovat jättäneet jälkensä: navetan päädyt ovat kal
listuneet vähän länteen päin.

Keskellä pihamaisemaa on soikion muotoinen kuk
kapenkki, jossa pieni- ja suurikukkaiset, lyhyt- ja pit
kävartiset kukat kesällä antavat värikkään säväyksen 
ympäristöönsä.

Maisemaa hallitsee suuri, uudenaikainen, keltainen 
puutalo, jonka katolla sojottaa tv-antenni. Savupii
pusta tupruaa keskuslämmityksen savu. Suuret ikku
nat hienoine verhoineen kysyvät sinulta: "Katoaako 
kaikki entinen vähitellen?”

Taru Ruokosenmäki 9 c kevät -83

Kadonnut hellyys

Joka paikassa näet rakastavaisia,
jotka eivät halua luopua toisistaan,
mutta heidänkin rakkautensa on kuin polttopuu 
joka häviää,
jäljelle jäävät vain muistot hellyydestä, 
joka katoaa pois ajan myötä.
Ihminen on kadottanut hellyytensä.

Kari Mäkinen 9 a

Yksinäinen joulu

Taivas pudottelee märkiä lumihiutaleita, 
ulkona on pimeää.
Vanhus istuu keinutuolissa 
sylissään pörröinen kissa.
Radiosta tulee joululauluja.
Vanhus juttelee lemmikilleen:
’ 'Eivät taida tulla tänäänkään, 
mokomat,
jättää nyt vanhan äitimuorinsa yksikseen, 
ja vielä jouluna,
kahvikin taitaa olla jo jäähtynyttä.
Niin hän nukahtaa tuoliinsa
väsyneenä odottamisesta.

Tuula Lepola 9 a

Silta

Se kuljettaa minut uuteen outoon maailmaan. 
Seison epäröiden rannan toisella puolen. 
Katson usvaista maailmaa ympärilläni, 
otan sillan kaiteesta kiinni.
Rohkeana lähden kohti uutta aikakautta.

Syksy on monien värien ryhmä. 
On keltaisia lehtiä, 
harmaita peltoja, 
punaisia pihlajanmarjoja. 
Kirkkaansininen taivas 
punertavan auringon hehkuessa 
taivaan rannalla.
Ja lopuksi se on valkoisen 
kuuran peittämä maa.

Ritva Mäenpää 9 a

Ihminen

Ihminen on kuin auto
ensin menee lujaa
sitten tulee vikoja
ja lopuksi se joutaakin romukasaan.

Matti Multamäki 9 a Anne Jythäkorpi 9 a
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MorrisminiPrätkän ja nahkarotsin
keskustelu

Olipa kerran Oskari Matikainen, hänen prätkänsä 
ja nahkarotsinsa. Kun Oskari eräänä päivänä syö
mään mennessään heitti nahkarotsinsa prätkänsä 
päälle, heille avautui avoin tilaisuus kunnon keskuste
luun.

Prätkä aloitti keskustelun näin:
— Eikö Oskari sinustakin ole huolimaton? Heittää 

nyt sinut minun päälleni.
— Kyllä, eikä hän ole pessyt minua vielä kertaa

kaan. Kuvittele, millaista on olla aina likainen, vasta
si nahkarotsi.

— Kyllä minä sen tiedän, ei hän minuakaan ole iki
nä pessyt. Annetaan hänelle kunnon opetus, sanoi 
prätkä.

— Sain idean! Minä voin kutittaa häntä ja sinä voit 
olla käynnistymättä, keksi nahkarotsi.

— Mutta mitä se meitä hyödyttää? vastusti prätkä.
— Sinä et sitten käsitä yhtään mitään! Hänen täy

tyy tietysti korjata sinut ja silloin hän huomaa, kuin
ka likainen sinä olet. Koska minä taas kutitan häntä, 
hän luulee, että minussa on kirppuja ja sinähän tie
dät, että Oskari inhoaa kirppuja, selitti nahkarotsi.

— Oikeastaan se onkin aika hyvä ehdotus, tehdään 
niin. Se onkin oikein Oskarille, et tiedäkään, kuinka 
inhottava häntä on kuljettaa. Hän on niin lihava, että 
tuskin pystyn hengittämään, ja lisäksi hän ajaa minut 
aina näännyksiin, valitti prätkä.

— Et sinäkään tiedä, kuinka inhottavaa on olla hä
nen takkinsa. Joka aamu hän tunkee likaiset ja hikiset 
kätensä minun hihoihini. Ja kun ajamme sinulla, si
nun äänesi särkee korvani. Oikeastaan sinäkin olet in
hottava, sinun pakoputkestasikin tulee niin pahanha
juista ainetta, syytti nahkarotsi.

— Vai olen minä inhottava, siitä hyvästä humautan 
vetoketjusi hajalle! uhkaili prätkä.

— Et sinä uskalla, sillä sitten hajotan bensatankki- 
si, vastasi nahkarotsi.

— Millä lihaksilla, päältäkin jo näkee, että sinulla 
ei ole minkään vertaa voimia, sanoi prätkä.

— Piilolihaksilla, pidän niitä aina taskussani, väitti 
nahkarotsi.

— Hah, hah, kunhan narraat, ei sinulla mitään pii- 
lolihaksia ole, väitti prätkä.

Silloin nahkarotsi oli joutunut jo Oskarin päälle ja 
pian hyrähti prätkä käyntiin. Nahkarotsi ja prätkä 
olivat siis unohtaneet vihansa Oskariin eivätkä toteut
taneet uhkaustaan.

Riku Jaakkola 7 a

Huimat hypyt eivät auta.
Kaikki on mahdollista
— niin mahdollista, 

että tätä maailmaa ei kohta ole.
— On vain uuden maailman mahdollisuus

Eija Aho 9 a

Ostin minä hevosen, 
mustan, tanskalaisen.
Päivät sillä ratsastan, 
yöt kuluu sitä ihaillen. 
Pienenä sille annettiin nimi 
ja se oli Morrismini, 
ja kun laukkaa sillä mennään, 
saa varoa ettei selästä lennä.

Tarinani alkaa siitä päivästä, jolloin minut vedet
tiin ulos leipomon suuresta uunista. Jouduin sukulais
teni kanssa liukuhihnalle, josta meidät sitten pussitet
tiin. Meitä oli viisi sämpylää, pyöreää ja kullanruske
aa, samassa pussissa. Pussit pakattiin laatikoihin ja 
kuljetettiin ostajille. Meidät vietiin erääseen kioskiin. 
Meidän päämme menoksi oli suunniteltu, että meistä 
tulisi meheviä hampurilaisia. Tässä nyt sitten istun, 
valmiiksi halkaistuna kohtalotovereideni kanssa, 
odottamassa nälkäistä ostajaa. Juuri nyt lähestyi 
myyjän valtava koura napatakseen jonkun viattoman 
pikku sämpylän, tunkeakseen sen täyteen mitä ih
meellisimpiä lisukkeita ja antaakseen sen nälkäiselle 
ostajalle, joka iskisi armotta hampaansa siihen ja pu
reskelisi pieniksi palasiksi. Nyt käsi iski! Se oli vierus
toverini menoa.

Aika kului eikä mitään tapahtunut. Oloni tuli tuka
laksi siinä kuumuudessa. Rasvan ja ranskalaisten pe
runoiden käry leijaili ilmassa. Jälleen saapui uusi os
taja. Ennen kuin huomasinkaan, oli myyjä kahmais
sut minut käteensä. Nyt minua vietiin! Sain täytteek
seni rasvaisen, tirisevän pihvin ja juuston siivun. Jou
duin hetkeksi tuliseen uuniin. Olin pakahtua. Uunin 
valo häikäisi ja minut ympäröi tulinen kuumuus. Vih
doinkin luukku aukesi ja minut vedettiin ulos uunista. 
Ostajan toive oli ketsuppi ja sinappi, joten päälleni 
turautettiin aimo annos molempia. Maksun saatuaan 
myyjä työnsi minut ostajan käteen. Nyt huomasin, et
tä henkilö jonka vatsaan joutuisin, oli pieni, vilusta 
värisevä poika. Hän piti minua kohmeisissa käsis
sään. Tunsin sääliä häntä kohtaan ja niinpä päätin 
hehkua niin paljon kuin pystyin lämmittääkseni hä
nen käsiään. Hän nosti minut huulilleen ja puraisi. 
Odotin pahinta, mutta nyt huomasin, että se ei sattu
nut ollenkaan. Hän söi minut hitaasti ja nautiskellen. 
Matkatessani hänen vatsaansa tunsin oloni varsin hy
väksi, vaikka olinkin useana kappaleena. Päätin suo
sitella hampurilaisen osaa muillekin.

Sari Sallanniemi 8 d kevät -83
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Pelastakaa Paratiisi! Metsä on ystäväsi!
Elämme nykyään pelon ja epätoivon maailmassa. 

Ajatus mahdollisesta ydinsodasta suurvaltojen välillä 
on saanut ihmiset marssimaan rauhan ja koko ihmis
kunnan puolesta. Mutta nämä rauhanmarssit eivät 
ole saaneet Yhdysvaltoja ja Neuvostoliittoa lopetta
maan tai ede^ tuntuvasti vähentämään asevarustelu
aan. Kilpavarustelun lisääntyessä jää eläville olennoil
le yhä pienempi mahdollisuus jäädä henkiin katastro
fin tapahtuessa.

Maapalloa tuhotaan myös toiselta taholta. Tehtaan 
piiput tupruttavat mustaa myrkkyä ilmaan, vesistöi
hin lasketaan jätteitä, jotka tappavat kalat ja linnut ja 
saastuttavat koko vedenalaisen maailman.

Joskus tulee ajateltua, että minkä vuoksi ihmiset 
yrittävät päästä elämässään eteenpäin voimiaan sääs
telemättä, jos kuitenkin syttyisi ydinsota. Koko uu
rastus valuisi käsistä kuin hiekka tiimalasissa.

Ne nerokkaat ihmiset, jotka kehittelevät toinen 
toistaan kalliimpia ja tehokkaampia aseita toistensa 
tuhoamiseksi, tuskin ajattelevat, että niillä rahoilla 
saataisiin ruokaa ja lääkkeitä kehitysmaiden ihmisil
le.

Jos nykyinen kehitys jatkuu vuosikymmeniä eteen
päin, ei tulevilla sukupolvilla ole maapallolla elin
paikkaa. Mahdollisesti silloin onkin löydetty avaruu
desta ihmiselle sopivia planeettoja. Ehkäpä ihmisellä, 
homo sapiensilla, on vielä mahdollisuus olla tuhoutu
matta kokonaan.

Kuitenkin tämänhetkinen asuinpaikkamme on vielä 
maapallo, joten meidän, yksityisten ihmisten ja koko
naisen kansan, täytyisi jokaisen omalta osaltamme 
tehdä kaikkemme pelastaaksemme sen ainoan paratii
sin, jonka vielä omistamme.

Pirjo Saarimäki 9 d kevät -83

Ruska

Kesii mennyt.
Syksy tullut.
Puut kirkkaissa lehdissään 
heiluvat tuulen mukana.
Nyt on metsässä kirkkaiden 

värien aika.

Nina Ylii-I.iedenpohja 7 c

Kulunutta vuotta vietetään metsän vuotena. Eri yh
teyksissä on todettu metsien merkityksen hämärty
neen kansalaisten keskuudessa. Suomen Metsäyhdis
tys jäsenjärjestöineen on katsonut teemavuoden tar
peelliseksi, jotta osaisimme oikein arvioida tämän uu
siutuvan luonnonvaran kansantaloudessamme sen eri 
kerrannaisvaikutuksineen. Vuoden aikana olemme 
pyrkineet eri tavoin antamaan tietoa kaikille kansa
laispiireille metsästä, sen taloudellisesta merkityksestä 
ja moninaiskäytöstä.

Olemme riippuvaisia metsistä
Virrat on opittu tuntemaan laajoista metsistään ja 

luonnonkauniista ympäristöstään. Virtain metsät 
ovat oiva läpileikkaus maamme metsäluonnosta. 
Kaupungin eteläisen osan vesistöjen rehevät varret 
vaihtuvat hetkessä kallioisiksi ja kivisiksi kankaiksi, 
hiekkaharjanteiksi tai heikkokasvuisiksi suoalueiksi, 
joita halkovat moni-ilmeiset vesistöt. Pohjoisosan ve- 
denjakajaseudut muistuttavat’ karuudessaan jopa 
Pohjois-Suomen erämaa-alueita.

Jo vuosisatojen ajan metsät ovat merkinneet meille 
''metsäsuomalaisille” turvaa ja toimeentuloa. Metsis
tämme on saatu poltto- ja rakennuspuut sekä moni
naiset runsaat luonnontuotteet. Näitä samoja hyö
dykkeitä käytetään nykyäänkin. Metsä on antanut 
myös hyvän ympäristön monipuoliselle virkistyskäy
tölle. Me emme voisi täällä pohjoisessa puhua hyvin
voinnista ilman metsiämme.

Virtain kokonaispinta-ala on noin 1300 km2, josta 
kasvuista metsämaata on 65 % eli n. 85 000 ha, jonka 
lisäksi on runsaasti metsätalouden piirissä olevaa ki
tu- ja joutomaata. Tästä metsäalasta yksityisten omis
tuksessa on 2A, lopun jakautuessa valtion, yhtiöiden, 
kunnan, seurakunnan ja säätiöiden kesken. Jokaista 
virtolaista kohti on kasvullista metsämaata 9 ha. Vir
tain hakkuusuunnite (hakkuutavoite) on 300 000 m3 
vuodessa. Metsää on hakattu vuosittain keskimäärin 
5 v:n aikana 266 000 m3, johon sisältyy myyntipuu ja 
kotitarvekäyttö. Hakkuusäästöä on laskettu jäävän 
vuosittain runsas 30 000 m3.

Varsinainen metsätalous työllistää Virroilla ympä
rivuotisesti n. 250 miestä. Lisäksi metsänomistajien 
työpanos edustaa n. 100 miestyövuotta jakautuen 
600—800 metsänomistajan tai heidän perheenjäsen
tensä kesken. Pääosan metsissä tapahtuvasta työstä 
toimeenpanevat puutavarayhtiöt. Metsäkoneyrittäji- 
nä ja autoilijoina saa toimeentulonsa 70—80 henki
löä. Rahaa on liikkunut metsätaloudessa viime vuosi
na pääasiassa palkkoina ja kantohintoina Virroilla 
52,4 milj. mk, mikä merkitsee jokaista virtolaista 
kohti 5 500 mk. Metsätalouden kerrannaisvaikutuk
set lisäävät vielä huomattavasti metsien merkitystä, 
kuten Virroilla tapahtuva puunjalostus, metsäkone-
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Virtain Metsänhoitoyhdistys ja muut metsätalouden edistä- 
misjärjestöt pitivät Mctsävuoden aikana kymmeniä tilai
suuksia Virtain alueella, mm. luentoja kouluissa ja metsä- 
retkiä. Päätilaisuus oli Perinnekylässä. Virtain mieskuoro 
esittää tukkilaislauluja. Kuvan om. Virtain MllY.

metsät vähenevät kiihtyvällä vauhdilla. Suomessa 
metsät ovat sen sijaan kasvaneet pinta-alaltaan vii
meisten vuosikymmenien aikana. Puuta on metsis
sämme enemmän kuin koskaan on ollut historiamme 
aikana.

Olen monesti joutunut toteamaan sellaisten ihmis
ten, jotka ainoastaan vapaa-aikana saavat kosketuk
sen metsään, ihastelevan hoidetulta talousmetsiä mis
sä retkeillessään kuitenkaan tietämättä, miten niitä on 
hoidettu tai uudistettu. Tietenkin retkeilijän tielle 
osuu joskus ikävän näköisiä tai vaikeasti kuljettavia 
kohteita, mutta nekin yleensä jo muutamassa vuodes
sa korjaantuvat moninaiskäyttömetsiksi.

kauppa ja -huolto, eri palvelutoimet liike-elämässä, 
luonnontuotteet jne. Metsien virkistys- ja retkeily
käyttö ei ole edes rahassa mitattavissa.

Ulkomaan kaupassamme metsien merkitys yhä ko
rostuu. Viennistämme lähes 40 % on metsistä lähtöi
sin. Lisäksi metsätaloustuotteista saatu vientimarkka 
on lähes kokonaan puhdasta nettotuloa, johon ei si
sälly tuontiraaka-aineita. Energiankin osalta metsäte
ollisuus on lähes omavarainen.

Meillä on yhä lisääntyvästi jouduttu kantamaan 
huolta työllisyydestä. Käsitykseni mukaan työllisyys
varojamme ohjataan väärin yhteiskunnan toimistoby- 
rokratian kasvattamiseen, jolloin kansantulon kasvua 
ei tapahdu. Vähäinenkin metsien tuoton lisäys ja sen 
hyväksikäyttö kasvattaa yhteistä ''kakkuamme” ja 
jokainen työpaikka metsässä työllistää kerrannaisvai- 
kutuksineen 4 muuta henkilöä tuotannon tai palvelue
linkeinojen aloilla.

Meidän on syytä aina muistaa, että maamme seisoo 
yhä edelleen "puujaloilla”. Pääosa maamme väestös
tä on muuttanut maaseudulta asutuskeskuksiin eikä 
koe enää metsää jokapäiväisenä osana arkipäivää. Ei 
nähdä puita metsältä. Kosketus metsään tapahtuu lä
hinnä virkistyskäytössä, jolloin puun taloudellinen 
hyväksikäyttö nähdään usein jopa kielteisenä seikka
na.

Metsiämme hoidettu hyvin
Arvokkaimman luonnonvaramme käsittelyssä on 

tarkoin harkittava toimenpiteet eri olosuhteissa, mis
tä me metsämiehet ja metsänomistajat joudumme ot
tamaan suuren vastuun. On turha väittää, että metsä
taloudessa ei virheitä tehtäisi. Niitä on varmaan tul
lut, kuten muillakin inhimillisen elämän aloilla. Met
sätaloudessa on omat erikoispiirteensä muihin työym
päristöihin nähden. Metsien kasvatus vie kovin aikaa 
ja keskeneräisetkin töiden jäljet ovat kaikkien katsel
tavina melko pitkään. Eri puolilla maapalloamme

Metsäluonnosta on huolehdittava
Ympäristöasiat ovat tämän päivän keskusteluissa 

muotia. On todella ilahduttavaa, että olemme kiin
nostuneita elinympäristöstämme. Meidän metsäluon
toamme eivät tule tärvelemään metsämiehet. Suurem
pi vaara uhkaa muualta. Pääosa väestöstämme asuu 
taajamissa ja kaupungeissa, joista tulee asutuksen, lii
kenteen ja teollisuuden takia saasteita valtavia mää
riä. Näistä osa kulkeutuu tuulien mukana metsiimme, 
suuria määriä kulkeutuu myös Keski-Euroopan teolli
suusalueilta. Lisäksi maassamme suositaan polttoai
neita, jotka lisäävät metsämaan happamuutta.

Huolestuttavana piirteenä näen metsien koskemat
tomuuden ihannoinnin, mikä saattaa yhä lisääntyes
sään aiheuttaa metsänomistajien keskuudessa pidät
tyvyyttä puun myynnissä heijastuen ikävällä tavalla 
koko metsätalouteemme. Tilanne johtaa helposti 
maaseudun elinmahdollisuuksien pienenemiseen ja 
edelleen sivukylien autioitumiseen. Luonnonsuojelun 
nimissä pyritään esittämään lähinnä nuorisoon vedo
ten kielteisiä piirteitä metsätaloudesta. Pitäisikö met
sien antaa lahota ja näivettyä pystyyn. Maahamme on 
perustettu melko yksimielisesti laajoja luonnonsuoje
lualueita, mitä pidän erittäin myönteisenä asiana. 
Olemme johtavia maita maailmassa, mitä suojelualu
eiden suhteelliseen laajuuteen tulee, mutta käsitykseni 
mukaan ei kovin suuriin lisäyksiin liene enää mahdol
lisuuksia, ellei tietoisesti pyritä metsäteollisuuden su
pistuksiin.

Tänä metsänvuotena meidän olisi avattava ovet ra
kentavalle keskustelulle arvioidaksemme metsien ase
man oikein yhteiskunnassamme. Emme saa väheksyä 
mitään metsien moninaiskäytön alueita, vaan niiden 
olisi kuljettava rinnakkain. Metsäluontomme on ih
meellinen monivivahteinen ympäristö puineen, kas- 
vistoineen, eläimistöineen ja maisemineen, jota mei
dän kaikkien on velvollisuus suojella myös tuleville 
polville.

liero I lertsi
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VIRTAIN LUONNON 
PUOLESTA

Virtain luonnonsuojeluyhdistys on pienehkö paik
kakuntamme elinympäristön puolesta toimivien yh
teinen järjestö. Jäseniä on noin sata ja toiminnan 
pääsuuntana on vaikuttaminen yleiseen mielipitee
seen, keskustelun käynnistäminen ja vauhdittaminen 
ympäristöämme uhkaavista vaaroista. Olemme yksi 
Suomen Luonnonsuojeluliiton kymmenistä paikallis
osastoista.

Puhdas ja kaunis luonto on kiistatta arvokkainta 
paikkakuntamme omaisuutta. Virtain luonto on säi
lynyt yllättävänkin hyvin alkuperäisenä ja sopusuh
taisena. Virtain Luonnonsuojeluyhdistys haluaa olla 
aina äänessä silloin, kun yhteistä ympäristöämme uh
kaa lyhytnäköinen hyötykäyttö tai rakentaminen. Me 
haluamme vaalia niitä kotikaupunkimme arvoja, jot
ka vaikuttavat myös jälkipolviemme elämään täällä 
Virroilla.

Yhdistyksemme ja samalla Suomen Luonnonsuoje
luliiton toimintaperiaatteet ovat hyvin laajalti hyväk
syttyjä. Tämä näkyy ehkä konkreettisimmin jäsenis
tömme rakenteessa: on maanviljelijöitä ja opiskelijoi
ta, toimihenkilöitä ja työläisiä, nuoria ja vanhoja. 
Uskomme lisäksi, että ehdoton enemmistö lopuista
kin virtolaisista, jotka eivät vielä ole yhdistyksemme 
jäseniä, on kanssamme lähes samaa mieltä. Yhteistyö 
ja maltti on valttia luonnonsuojelussakin.

Ympäristöyhdistysten luonteeseen kuuluu, että toi
minta vilkastuu yleensä silloin, kun on tapahtumassa 
jokin hyvin vahvasti ihmisten mielenkiintoa herättävä

Tampereen yliopiston aluetieteen professori Lauri Hauta
mäki ja Virtain luonnonsuojeluyhdistyksen puheenjohtaja 
Virtain kaupungin suunnittelusihteeri Juha Karppinen.

elinympäristöä runteleva hanke. Ns. pitkävaikutteiset 
ympäristömuutokset (esim. ilma) jäävät usein liian 
helposti taka-alalle jo siitäkin syystä, että vaikutus
mahdollisuudet näissä kysymyksissä ovat hyvin rajal
liset. Sitä vastoin yksittäiseen lyhytnäköiseen rakenta
mishankkeeseen on helpompi tarttua.

Ovet auki yhteiselle toiminnalle
Yhdistyksen toimintaan mukaan ovat tervetulleita 
kaikki, jotka ovat kiinnostuneita ympäristömme 
muutoksista ja haluavat toimia Luonnonsuojeluliiton 
periaatteiden mukaisesti luonnonvarojen kestävän 
käytön ja suojelun puolesta.

Yhdistyksemme ovet ovat avoinna myös kaikille 
ideoille ja aloitteille, tulivatpa ne jäsenkunnan piiristä 
tai keneltä tahansa muualta.

Virtain Luonnonsuojeluyhdistyksellä on varsin hy
vin toimiva yhteistoiminta kaupungin eri viranomais
ten kanssa. Erityisen hyödyllistä apua olemme saa
neet kiinteistö- ja kaavoitustoimiston henkilökunnal
ta. Vuoden 1982 syyskokous käsittelikin Virtain har
jujen käyttö- ja suojeluohjelmaa sekä maa-aineslain 
vaikutuksia soranottoon kaavoitusinsinööri Tarmo 
Saarimäen alustuksen pohjalta. Lyhytnäköinen sora
notto ja ottoalueiden "jälkihoito” tulevat varmaan
kin korostumaan yhdistyksen toiminnassa myös jat
kossa.

Viime talven näkyvin kysymys oli metsiemme hoito 
ja tulevaisuus. Luonnonsuojeluyhdistys järjesti yh
teistoiminnassa Virtain Opiston ja Metsänhoitoyhdis
tyksen kanssa suurta suosiota saaneen teemaillan ai
heesta. Rauhanomaisen rinnakkaiselon ja yhteisen 
keskustelun aikaansaaminen metsävarojemme käy
töstä on yhdistyksemme käsityksen mukaan erityisen 
tarpeellista nyt ja tulevaisuudessa. Virrat on metsäpi- 
täjä ja riittävän puunhankinnan tarjoaminen teolli
suudelle ilman tarpeettomia ympäristövaurioita on 
vaativa tehtävä. Metsävuoden tilaisuudessa asetimme 
tavoitteeksi 1 %:n suuruisen luonnontilaisen metsäa
lueen aikaansaamisen Virroille. Prosentti merkitsee 
meidän oloissamme noin 85 ha:n varaamista suojelu- 
tarkoituksiin.

Keväällä lumien sulaessa yhdistys oli mukana vauh
dittamassa Kituskoskien suojeluhankkeita, jotka oli
vat jo saaneet alustavan siunauksen koskien suojelu- 
toimikunnassa ja kaupunginvaltuustossa. Lähitule
vaisuus näyttää, toteutuuko yhdistyksemme aloite Ki
tuskoskien luonnontilaan palauttamisesta ja vanhan 
arvokkaan kanavarakennelman kunnostamisesta.

Kesällä yhdistyksemme halusi korostaa uhanalais
ten eläintemme suojelun tärkeyttä. Keskustelu tiivis
tyi luontevasti Karhunpeijaisten yhteydessä uljaan 
kontion, metsiemme kuninkaan elinmahdollisuuksien 
turvaamiseen.

Luonnonsuojeluyhdistyksen myyntipöytä on tuttu 
näky eri tapahtumien yhteydessä. Erityisesti joulun, 
rauhan juhlan lähestyessä tarjoamme halukkaille 
mahdollisuutta tukea vapaaehtoista suojelutyötä os
tamalla Luonnonsuojeluliiton korkeatasoisia tuottei
ta. Kaikille Virtain joulun lukijoille toivotamme rau
hallisia hetkiä puhtaan luonnon parissa.

Juha Karppinen
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Urheilua, ystävyyttä, runoutta

Aika 1910- ja 1920-luvuilla oli nuorisoa haastavaa ja vapauttavaa. Kotiseuduilla varttunut 
nuoriso ahmi luontoa leikeissään ja harrastuksissaan, urheili pihoissaan ja kouluissa, etsi opin
teitä, runoutta ja elämän tavoitteita. Syntyi ystävyyssuhteita, jotka pysyvät mielissä vuosikym
menten taa.

Tällainen vaikutelma rakentuu mieleen lukiessa Leo Kotirannan muisteluksia. Kotiranta on 
suorittanut elämäntyönsä synnyinkuntansa Virtain ulkopuolella. Hän on yksi niistä virolaisis
ta, joka on tahtonut merkitä muistiin nuoruusvuosien tapahtumia, toimintaa, hauskoja sattu
mia, vaikutelmia luonnosta ja ystävyydestä. Hänen kirjoituksiaan ovat ainakin ne puolitoista- 
sataa sivua, jotka hän on antanut Virtain Joulun toimituskunnan käyttöön Helsinki-Virrat- 
seuran välityksellä.

Leo Kotiranta kertoo niissä mm. runoilija Hannu Mäkisestä (Hämeestä). Seuraavassa esite
tään otteita Kotirannan kuvauksista kahden urheilevan nuoren ystävyydestä.

Lukkarilan piha oli meidän lapsuudessamme ja 
nuoruudessamme paikka, jossa ilta illan jälkeen ke
säisin kokoonnuttiin. Olihan siinä avara tasainen pi
ha, jossa lyötiin palloa. ”Pitkä pallo” oli yleisin pal
lopeli, mutta oli niitä muitakin. Myös sellainen leikki 
kuin "karttu” oli suosittu. Kartunkantajan täytyi 
kiertää talo, ja kun se oli suuri, ehti kierroksen aikana 
hyvin piiloon. Kun kuului koputus ja huuto: "Karttu

Yiin laulu

Tuuli hiljaa henkäilee 
tummenee jo yö. 
Kastehelmet kiiltää yössä 
taivaan tähdet sädevyössä, 
säihkyy sädevyö.

Yö on raikas, hiljainen 
kuulen kuiskintaa.
Veden neidot ilkamoivat, 
Ahdin urut hiljaa soivat, 
niin kuin kuolemaan.

Kuiskii metsä hiljainen, 
sydämeni lyö.
Tähtipojat hiipii salaa, 
oudoksuen tähdet palaa, 
saapuu synkkä yö.

Hannu Mäkinen

on kotona”, saattoi löytää itsensä kaukaa mättään ta
kaa. Sieltä Lukkarilasta Hannunkin löysi, jos hän ei 
ollut kotona. Lukkarin rouva oli hänen tätinsä ja ser
kut Kaisa ja Eino olivat sopivan ikäisiä leikkitoverei- 
ta.

Sieltä Lukkarilan männiköstä moni kirkonkylän 
poika vuoden 1912 jälkeen sai urheilukipinän. Yksi 
sellainen oli Hannu. Aluksi hän harrasti kuten me 
muutkin kaikkia yleisurheilulajeja, mitkä olivat mah
dollisia. Tosin hänen kohdallaan tuli tauko polvileik- 
kauksien takia, ja pelkäsimme kuten hän itsekin, ettei 
urheilusta enää tulisi mitään. Onneksi ei niin käynyt 
ja Hannun mielilajiksi tulivatkin juoksut, etupäässä 
pitkät matkat. Kun me 1920-luvulla Hannun kanssa 
keksimme Puttosharjun polut ja tiet harjoituspai
koiksi, alkoi tulostakin syntyä.

Jo aikaisessa vaiheessa ilmeni Hannulla harrastuk
sia, joita meillä muilla saman ikäisillä ei ollut. Hän 
ihastui filmitähtiin. Hankki niiden valokuvia. Ja niitä 
tuli ympäri maailmaa. Melkein aina kun menin Han
nua tapaamaan, oli hänellä esittää uusi kuva. Siitä 
koska hänen runosuonensa puhkesi, en oikein tiedä. 
Kyllä hän jo kansakouluaikoina jotain kirjoitteli. Mi
nulla olevassa lauluvihkossa ovat Hannun ensimmäi
set runot kesältä 1918. Runoja on kaikkiaan 7, joista 
4:ssä on allekirjoitus Hannu Mäkinen, kahdessa 
J. Mäkinen ja yhdessä Johannes Koivu. Lisäksi mi
nulla oli kokonainen Hannun tekemä vihko runoja te
kijänä Johannes Koivu. Kun aikanaan minultakin 
pyydettiin tietoja Hannun runoista, olivat edellä mai
nitut runo-lauluvihkot kadoksissa kotona olleen täys- 
remontin takia. Vasta paljon myöhemmin ne löysin. 
Mietin niiden julkaisemista jollain tavoin, esim. ru
non tai parin kerrallaan Virtain Sanomissa. (Runo- 
lauluvihkon on Kotiranta toimittanut n. 1975 Virroil
le tallennettavaksi.)

Leo Kotiranta
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ARKISTA AHERRUSTA, 
JUHLAN HUMUA JA 
RAUHOITTAVIA HETKIÄ

Virtain Perinnekylässä on meneillään ensimmäinen 
toimintavuosi, jolloin kylän alueella yrittäjien tilat 
ovat auki ympäri vuoden. Kevättalvella Virtain kult
tuurilautakunta yhteistyössä Pirkanmaan Maakunta
museon kanssa toi Perinnekylän Tuparavintolan ylä
kertaan virtolaisten ja muidenkin ihailtavaksi muse- 
oesinenäyttelyn ”Kaulauslauta — kädenjälki koivu
puulla”, joka kertoi kansanihmisen rikkaasta, luo
vasta mielikuvituksesta, soveltamiskyvystä, sommit
telutaidosta ja kätevistä käsistä. Näyttelyyn tutustui 
runsaasti hiihtolomalaisia, suuri osa virtolaisia, joista 
monet hiihtivät ns. tykkitietä pitkin Virtain keskus
tasta Perinnekylään.

Pääsiäisen aikoihin Tuparavintolan vintillä oli esil
lä toinen näyttely, ”Koillis-Pirkan taide 83”. Näytte
lyn järjestivät Virtain, Mäntän, Ruoveden, Vilppulan 
ja Kuoreveden kulttuurilautakunnat ja taideyhdistyk
set. Virroilta näyttelyyn kelpuutettiin seitsemän kuva
taiteen tekijää. Vieraskirjan mukaan näyttelyssä kävi 
seitsemisensataa vierasta, suurelta osin paikkakunta
laisia, jotka ovat kiinnostuneita kuvataiteesta; tilai
suuksia tutustua näyttelyihin on valitettavan harvoin, 
koska sopivaa näyttelytilaa ei Virroilla ole.

Pääsiäisen jälkeen Hämeen-Satakunnan kotiteolli- 
suusyhdistyksen Virtain neuvonta-aseman myyntipis
te tuli Tuparavintolan yläkertaan. Kesän aikana on 
myymälässä poikennut runsaasti asiakkaita, jotka 
ovat voineet ostaa paikallisten käsityöntekijöidenkin 
tuotteita. Keskustassa Virtain neuvonta-asema toimii 
entiseen tapaan.

Talkootöinä kunnostettu kenttälinnoitusalueen tu
kikohta avattiin virallisesti toukokuussa, jolloin ken
raalimajuri Alatalo luovutti puolustusvoimien puoles
ta alueelle vanhan jäykkälavettisen kanuunan. Tal
koisiin olivat osallistuneet Virtain sotaveteraanien ja 
reserviläisten lisäksi Keuruun pioneerit. Syksyyn men
nessä tekivät sotaveteraanit lisäksi talkoilla vanhan 
tyylin mukaisen aidan paikoitusalueelta kylän keskus
aukiolle.

Talkootöiden merkitys kylän ehostamisessa oli 
muutoinkin keskeinen. Virtain päiviin tähdättiin. 
Kaupungin valtuusto maalasi torialueen laitaan kun
nostetun riihen. Perinnekylän Työväentaloyhdistyk- 
sen toimesta tehtiin parisentuhatta talkootuntia työ
väentalon siirron ja rakentamisen eri vaiheissa mm. 
tilkitsemällä talo sisältä ja päältä ja maalaamalla se. 
Virtain kaupungin tekniset rakensivat harjakorkeu
teen puuliiverin Rajalahden pihapiiriin jne.

Hämeen Heimoliitto, maaherra Risto Tainion joh
dolla, teki museo- ja kotiseuturetken Perinnekylään 
tutustuen sen nähtävyyksiin.

Kulttuurilautakunta yhdessä Virtain Seuran kanssa 
vastasi Rajalahden talomuseon kesäaikaisesta hoidos
ta. Toukokuun loppupuolella ensimmäisiä Rajalah- 
teen tutustujia olivat koululaiset, kesä-, heinä- ja elo
kuun museo oli avoinna joka päivä. Moni kiireinen 
ihminen löysi jälleen Rajalahdesta rauhoittavan tun
nelman istahtaessaan avaran tuvan penkille kuuntele
maan verkkaista kellon raksutusta ja katsellessaan 
esineitä, joita menneet polvet ovat käyttäneet joka
päiväisissä askareissaan. Rajalahdessa on helppo siir
tyä muistelemaan menneitä aikoja tai siirtyä mieliku
vituksessa useiden vuosikymmenien taakse.

Perinnekylä on virtolaisen harrastustoiminnan oiva 
esittelypaikka. Kulttuurilautakunta kutsui esiintyviä 
ryhmiä ja kuoroja vetämään Perinnekylän ohjelmail- 
toja, niitä pidettiin kesällä keskiviikkoisin. Ryhmät, 
kuorot ja järjestöt hoitivat tehtävänsä kiitettävällä ta
valla. Yleisön oli tilaisuuksissa helppo yhtyä lauluun 
ja kokea laulun ja leikin iloa. Miellyttävää oli saada 
kiitosta kylään poikenneilta matkailijoilta, jotka har
taina kuuntelivat Virtain laulun esitystä, paikallisen 
pelimannin säveltämää polskaa tai monia virtolaisille 
kotoisia esityksiä, mutta matkailijoille uusia.

Virtolaisen kotiseutujuhlan Virtain Päivien 83 mo
nien tapahtumien paikkana oli Perinnekylä. Kulttuu
rilautakunnan puuhaamien päivien avajaiset vietettiin 
kosteanlämpimässä kesäillassa, juhlille tulijaa terveh
ti kauas ilmassa leijaileva vahva tervan tuoksu. Vir
tain Leijonat polttivat kylässä tervaa. Virtain Päivien 
aikaan pidettiin kylässä työväentalon 'Torpan’ vihki- 
äisiltamat, yleisöä ja ohjelmaa oli runsaasti, kuten hy
vissä iltamissa aina. Juhlapuhujana oli sisäasiainmi
nisteri Matti Luttinen, muuten ohjelma vietiin läpi 
virtolaisvoimin, oli lausuntaa, soittoa, laulua, näytel
mä ja lopuksi tanssia. Virtain Päivien aikaan Perinne- 
kylässä nähtiin kaksi eri näytelmää, jotka molemmat 
saivat raikuvat suosionosoitukset. Heinäkuun puo
lenvälin paikkeilla monisatapäinen virtolainen meije- 
riväki kokoontui kylän teatterialueelle seuraamaan 
ähtäriläisten esittämää näytelmää, joka voitti myös 
yleisön sydämet puolelleen.

Virtain Urheilijoiden yleisurheilujaosto piti kesällä 
Perinnekylässä kesäjuhlat vanhan mallin mukaan, ke- 
säjuhlaperinteeseen kuuluvat urheiluja leikki käsi kä
dessä sekä ihmisten tapaaminen. Sunnuntaina puolil
ta päivin alkaneissa kilpailuissa ei kovaäänisistä kai
kunut päivän "hittejä”, kuten nykyaikana monissa 
kilpailuissa on tapana, sen sijaan kuului leppoisaa ru
pattelua, välillä keskityttiin tikan-, renkaan- tai pus- 
sinheittoon. Illalla väki kokoontui Torpalle iltamiin.
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Ihmisellä on tarve kokoontua, tavata toisia, kokea 
juhlaa. Tähän on ollut monia tilaisuuksia tänä vuon
na Perinnekylässä. Usein kuitenkin pitkään vaikutta
van, ajatuksille siivet antavan tunnelman voi kokea 
vaikkapa kuljeskellessa kanavan viertä ja katsellessa 
Toisveden aaltoja tai seuratessa kylän peltojen kasvua 
ja sadon kypsymistä, nauttiessa luonnon kauneudes
ta.

Tällä hetkellä Perinnekylässä eletään joulunalusai
kaa. Yrittäjien tiloissa käy vilske ja vilinä, kuten jou
lupukin pajoissa kaikkialla tähän vuodenaikaan. 
Kauniit lahjat peittyvät kääreisiin ja jouluna ilahdut
tavat lahjan saajaa.

Toivon, että Virtain Perinnekylä konkreettisuudes
saan vaikuttaa niin, että jokainen virtolainen raken
taa tulevaisuuttaan menneiden polvien työtä kunni
oittaen. Meidän velvollisuutemme on jättää tuleville 
polville perinnöksi viljeltyjä maita ja koskematonta 
luontoa, puhtaita vesiä sekä mahdollisuuden rikkaa
seen henkiseen elämään.

Marjatta Ylinen-Kärkkäinen
Perinnekylän kenttälinnoitusalueen avajaistilaisuudessa kol
men sodan veteraani Tauno Koro esitteli Suomen sodan ai
kaista pukua ja aseistusta, haastattelijana Pertti Tamminen.

Pirkanmaan Maakuntamuseon kokoama "kaulauslauta” 
— kädenjälki koivupuulla” -näyttely oli esillä Perinnekyläs
sä. Kuvassa Marjatta Ylinen-Kärkkäinen kokeilee miten 
kaulauslauta tottelee sähkömankelin käyttäjää.

Marja Kujala

Arja Horwäth

Keihään 60-vuotias kuoro esiintyi Perinnekylän kesäisessä 
keskiviikon lauluillassa.

Liisa Lappi

Koillis-Pirkan Taide 83 -näyttelyyn päässeet virtolaiset kuki
tettiin näyttelyn avajaistilaisuudessa. Kuvasta puuttuvat 
Pirkko Antila ja Esko Heikkilä.

Perinnekylän työväentalo (torppa) 1.11.1983. Monoskylän 
Työveänyhdistyksen talo on saanut arvonsa mukaisen pai
kan. Torppa on vuokrattavissa kaikkinaisiin tilaisuuksiin.

Arja Honvätb Kaulin Vunrcnpiiii
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Vaarin aamulenkki

Aamulla kun vaari herää, 
muori sanoo: ’ 'Tekis terää 
ja paremmin sun kulkis henki, 
kun tekisit sä pienen lenkin.

Vaari lakin päähän mottaa, 
mukaan myöskin koiran ottaa. 
Kintaat vielä käteen haki, 
on muorin käsky hälle laki.

Tulee vastaan puronuoma, 
nimi sen on Heiniluoma.
Yli on siitä siltaa kaksi, 
toinen tehty alemmaksi.

Tulee eteen pulma vallan, 
on alasilta veden alla.
Yli ei nyt pääse siitä, 
ei millään saapasvarret riitä.

Yläsiltä laho aivan, 
vaarille n vt tuottaa vaivan. 
Koira kevyesti hipsii, 
sillan yli mennä lipsii.

Koiralla o n neljä jalkaa, 
vaarille valjeta jo alkaa. 
Kontalleen nyt laskee vaari, 
selkä niin kuin sateenkaari.

Meno pitkin siltaa alkaa, 
nyt hänelläkin neljä jalkaa. 
Samoin niin kuin koira teen, 
kyllä tästä yli meen.

On jo lähel' toista rantaa, 
laho lankku periks' antaa.
Ihan poikki rätkähtää, 
vaari puroon mätkähtää.

Jalka pohjaan nuljahtaa, - 
vesi päälle huljahtaa.
Pökköön vielä päänsä lyö, 
mielen täyttää kauhun yö.

Jotenkin nyt maalle rämpii, 
penkkaa pitkin ylös kämpii. 
Kura vaatteist' rapisee, 
kylmästä jo vapisee.

Sydän kurkkuun nousee, jyskää, 
kun hän kotiin mennä ryskää. 
Nitron kielen alle nakkaa, 
toivoo avuksi jo akkaa.

Pesutuvas' vaari yökkää, 
muorikin jo sinne hyökkää. 
Sydäntä hälläkin nyt hiipoo, 
märät vaatteet päältä riipoo.

Viimein vaari on taas kuiva, 
olo vaan on vähän nuiva.
Mut' kovin hän nyt suuttuu, 
silmälasit häitä puuttuu.

Päästään viimein elon makuun, 
lähdetään rillin hakuun.
Mut' yhä jatkuu vastahanka, 
löydy ei kuin toinen sanka.

Köyhyys tulee tätä rataa, 
lasit maksaa monta sataa. 
Muorikin jo myöntää senkin, 
teki vaari kalliin aamulenkin.

Urho Salmenaho
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VIRTAIN
KAUPUNKI

TOIVOTTAA

ASUKKAILLEEN

RAUHALLISTA

JOULUA

SEKÄ

MENESTYKSEKÄSTÄ 

UUTTA VUOTTA 

1984
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VAPAHTAJAMME SIUNAAMAA

JOULUJUHLAA

JA

ONNELLISTA

UUTTA VUOTTA!

Virtain Seurakunta

JOULUAJAN TAPAHTUMIA VIRTAIN SEURAKUNNASSA:
Kauneimmat joululaulut kirkossa su 18.12. klo 19.00 
Jouluaaton hartaus uudella hautausmaalla klo 16.00 
Jouluaaton jumalanpalvelus kirkossa klo 17.00 
Joulukirkko pääkirkossa klo 7.00 ja sivukirkoissa klo 10.00 
Tapaninpäivänä koko perheen joulujumalanpalvelus klo 10.00 
ja jumalanpalvelus Kurjenkylän rukoushuoneessa klo 13.00

Uudenvuoden vastaanotto kirkossa klo 23.00 
Uudenvuodenpäivän jumalanpalvelus kirkossa klo 10.00 
Jouluajan jumalanpalveluksia loppiaisen aikana 
Joululaulujen yhteislauluilta srk-talossa 7.1. klo 19.00 

Muita joulujuhlia lehti-ilmoitusten mukaan

52



s A

OSUUSPANKKI JA OSUUSPANKIN HENKILÖKUNTA KIITTÄVÄT VIRTOLAISIA LUOTTAMUKSESTA SEKÄ TOIVOTTAVAT KAIKILLE RAUHAISAA JOULUA JA MENESTYKSELLISTÄ UUTTA VUOTTA.

VIRTAIN
OSUUSPANKKI

VUOTTA
KOTISEUTUNSA
PALVELUKSESSA

k
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HYVÄÄ JOULUA 
JA

ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

KODINKONEIDEN
ERIKOISLIIKE

VIRROILLA
RUOVEDELLÄ

KOKO KANSAN 
OSTOSPAIKKA

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

Mänttä puh. 412201

HYDRAULIIKAN JA RASKAAN 
KALUSTON ERIKOISLIIKE

PERUSKONE KY
VIRRAT

VIRTAIN VIRTAINTIE 23
HUOLTOPALVELU
SAARIMÄKI & RUOHONEN PUH. 55829

RADIO-, TV- JA KODINKONEHUOLTO

KIRJANPIDOT VEROASIOINEEN

t:mi (tuloslaskenta
M. LAITINEN

Puh. 55730, 34800 VIRRAT

Rauhallista Joulua ja Onnekasta Vuotta 1984

□
 VIRTAIN K-RAUTA JA MAATALOUS

I. KAIKKONEN
Virrat, puh. 54 255 ___________________

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta

PIRKKA-HÄMEEN VAKUUTUSYHDISTYS
34800 VIRRAT puh. 55334, 34600 RUOVESI puh. 2329 
33100 TAMPERE puh. 931-22133
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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 KY

ÄHTÄRI
Puh. 965-30776, 30777

PARTURI KAMPAAMO

EILA HÖMMÖ
Killinkoski puh. 50077

□ T:mi PIR-TA
HIKOVARNARAKFT

Killinkoski puh. 50066
MEILTÄ SAAT K-KAUPPOJEN 

YHTEISTARJOUKSET
PARTNER palvelua

Ainoa alan erikoisliike maakunnassa
Hyvää Joulua Asiakkaillemme Sasta-pilkkihaalarit ja eräpuvut 

myös meiltä edullisesti
TB-NMMOSk

Virtaintie 29 34800 VIRRAT

VIRTAIN MOOTTORISHA Ky
puh. 934-55461

SEKATAVARAKAUPPA
Hyvää Joulua ja Onnellista

Uutta Vuotta asiakkaillemme

SIMO YLÄ-SOINI
Toisvesi puh. 50013

HALPA-AITTA
Killinkoski

Puh. 50132

Palvelemme kaikissa hautausasioissa

Hautauspalvelu 1
: V TAPANI PURRA Puh. 934-55 917

Meijeritie 11 VIRRAT

HYVÄ RUOKA- JA KAHVIPAIKKA

Sampolan Baari
Pirkantie 5, 34800 Virrat

Puh. 55374

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta

KELLOSEPÄNLIIKE

lleikkiT'l/fattou»
VIRRAT — Puh. 934-55949

S?B|HLIOLTO TlF

Baari
TEUVON-TUPA

Liedenpohja
Puh. 561130

Virtaintie 32 — 34800 VIRRAT
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E-liike uudistuu 
eduksesi m Tehdään

Joulu yhdessä

EDUKSENNE ONNISTUNEET 
JOULUOSTOKSET MONIPUOLISESTA 

VIRTOMARKETISTA

VIRTOMARKET
VIRRAT PUH. 55241 ja 54547

czää joulua ja
Onnl/hta 

^liatta ^Vaotta
YHDYSPANKKI

VIRRAT

Ava^Ovi
uun
lujataloon!

Puh. 55145

SOKOS

SÄHKÖTALO
(expertl

£2 VIRROILLA

JBSSrTYiTTrr
34800 VIRRAT 
Puh. 934-55466^| SÄHKÖ JA KONE ///

VIRTAIN KAUPPAKUNTA
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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 VXR!

Puh. 934-55547

qUTOPHTR □□0E30QBE3E30G3
Pirkantie 24, 34800 VIRRAT Puh. 934-55547

Kiertotie 8, puh. 934-55944, 34800 Virrat
Aina edullisesti värejä ja 

huonekaluja

KEMIALLINEN
PESUBUYELU FORD

Keskustie 2, 34800 VIRRAT Puh. 934-55889
PIRKANMAAN YKKÖSTRAKTORI

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta

RAVINTOLA TOISVESI
Puh. 55102

Työkoneet | Konekarhi Oy

Virrat, Pirkantie 24, Sampola, puh. 934-54 145

HYVÄÄ JOULUA

VIRTAIN
KUMIKORJAAMO KY

Kolu ja Harju
Virrat puh. 55207

LADA ELITE

ELINTARVIKEMYYNTI iltaisin ja 
viikonloppuisin klo 22.00 saakka

Seisovasta pöydästämme 
herkullinen lounas joka päivä 
klo 10.00—18.00.
Ruokaa myös annoksina.

VIRTAIN MATKARAVINTOLA KY
KESKUSTIE 5

Puh. 934-55542
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TOIVOTAMME ASIAKKAILLEMME 
HYVÄÄ JOULUA

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

ClID TUULILASIT
LI\V HIMIIM< I<IMIM<1 J. KORHONEN KY puh. 934-55779I Virtaintie 31 — 34800 VIRRAT

Saarimäen
Autokorjaamo innn
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

Virtain Linja-autoaseman 
PARTURI Terttu Rantanen

KAMPAAMO Marjanne Julku
Virrat puh. 55552

JOULURAUHAA
JA

ONNEA VUODELLE -84

Pala-Kulma Kunnila

EDULLISET LAATUVARAOSAT

VIRTAIN
VARAOSA

Viitamäki & Murtolahti Virrat puh. (934)55264

HYVÄÄ JOULUA JA
MENESTYKSELLISTÄ UUTTA VUOTTA

VILENIN LEIPOMO
Virrat puh. 55290, 55530
Sampolan teollisuusalue

Myymälä leipomon yhteydessä
Leipomomme valmistaa kaikkia alan tuotteita

VIRTAINkenkä
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

HÄMEEN 
KULJETUS OY
Jäähdyspohja, puh. 56792

HYVÄÄ JOULUA ASIAKKAILLEEN TOIVOTTAA

KANGASAHON KAUPPA
Kotala puh. 934/59941 

Aina ajankohtaista varastossa

VIRTAIN 
BETONI OY
Jäähdyspohja, puh. 55609, 56791

VIRTAIN JÄTEHUOLTO Ky
Kotikuja 8, 34800 VIRRAT 

Puh. 55888

TOIVOTAMME VIRTOLAISILLE 
HYVÄÄ JOULUA

VILJANMAAN
KONEPAJA

VIRRAT

SAMMUTTIMIEN — TARKASTUS
— TÄYTTÖ JA HUOLTO
— MYYNTI 9IS

GLORIA SAMMUTTIMET 
.SAVUHÄLYTTIMET

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

QfiP
KOTITEOLLISUUS SUOMI

CIO

RAUHALLISTA JOULUA

Virtain neuvonta-asema
Keskustie 3 puh. 934-55817

Qlp
KOTITEOLLISUUS SUOMI

CIO

KIILTO OY
AUTOKORJAAMO

Rmmo rittrshio
KIERTOTIE 1.34800 VIRRAT PUH. 934-55088

LADA-ELITE HUOLTO JA VARAOSAT 

MITSUBISHI — SKODA -HUOLTOVOLKSWAGEN — AUDI

uää joulua

Kommandiittiyhtiö 
Vaatetusliike H. Tamminiemi 

ja K:nit
Virtaintie 54

VIRTAIN VALOKOPIO
E. Karhukorpi 

34800 Virrat puh. 55 537

9 hengen taksibussi

SIMO SATAMO
Puh. 934-55386 

Autop. 94040-31386

Hyvää Joulua asiakkaillemme

AUTOHUOLTO 
R. HERRANEN KY
34800 VIRRAT Puh. 55705

HYVÄÄ JOULUA JA MENESTYKSELLISTÄ 
UUTTA VUOTTA

[©]
V I RTA I N

VALOKUVAUSLIIKE
VARPUSTIE4, PUH. 55106

LVI — suunnittelu

PUTKITYÖ KY
Kari Viitata ___ _ — tarvikemyynti
Pirkantie 22 Virrat TT 934 - 55604 I
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elää kanssasi.9t KANSALLISPANKKIHyvää Joulua toivottaen
/ i\ \ Valoisaa

Lämmintä 
> Joulua

PERTTI PALMROTH
ORIGINAL PALMROTH DESIGN

KOILLIS-SATAKUNNAN SÄHKÖ OY
KILLIN VOIMA OY 

KÄENKOSKI OY

HYVÄÄ JOULUA JA 
ONNELLISTA

UUTTA VUOTTA

Virtain
Fysikaalinen Hoitolaitos

Varpustie 1
Puh. 54395

JYRÄPOJAT OY
Jyrää edelleen

Puh. 55272
Raiskinmäen puu Ky

— Höylättyä puutavaraa
VIRRAT SEINÄJÄRVI

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

vai intatori
Puh. 55 553 ja 55 453

SIS Lähikauppa 
H. MURORINNE

Kurjenkylä, puh. 59502

Hyvää Joulua toivottaa
PUUTYÖVERSTAS

RAINER NIEMI
OVET JA IKKUNAT TILAUSTYÖNÄ 

Liedenpohja puh. 561142

KUKKA JA ASKARTELU
PEUKALOINEN

Virrat puh. 55538

KUKKIA—ASKARTELUA 
—KÄSITÖITÄ

PEPEN
PAKARI Puh. 54601
Virtaintie J6. >4800 VIRRAT

MUISTATHAN PIENTEN TOIVELAHJAT 
Asiassa auttaa ja palvelee

Heliox
VIRTAINTIE 35 34800 VIRRAT 

934-54455

BVk SUOMENSELÄN

KP SAM OMAT
Suomen suurin paikallislehti

Toivotamme asiakkaillemme

HYVÄÄ JOULUA ja 
Menestyksellistä Uutta Vuotta

^HANKKIJA
Virrat puh. 55445
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HYVÄÄ JOULUA 
JA

ONNELLISTA 
UUTTA VUOTTA

OM. HEIKKI ORSAMA 
VIRTAINTIE 35 PUH. 55773

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta 

— Aina edullinen —
KIRJA-SOIVAKKA

34800 VIRRAT, puh. 934-54552

Keskinäinen Vakuutusyhtiö

SAMPO
VIRTAIN KONTTORI

Hyvää Joulua Asiakkaillemme

YLIMYKSEN KAUPPA
ÄIJÄNNEVA PUH. 59630

Moottoripyörä • mopo • polkupyörä varaosat + tarv.

•TMI R. PIHLAJAMÄKI:
• Leivontie 1, puh. 55 009 •

MYÖS ALAN KORJAUKSIA JA HUOLTOJA

T
TURVALLISTA JOULUMATKAA!

I F AMITSUBISHI

® SHODP
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FiatTraktorit
iä joulua ja 

nnsa <~t>aodsCCs 1(^8^.

TYÖVÄLINE IT
JITA OY 

NESCO OY
Lekatie 4 • 34800 VIRRAT 

puh. 934-54485

gw©
Mety Oy Finncont

HYVÄÄ JOULUA 
JA

OHJELMALLISTA UUTTA VUOTTA
RAUHALLISTA JOULUA 

JA
ONNEA VUODELLE 1984

■'——VI RT AI NT.. ——

KIRJAPAINO OY
Kiertotie 4, PL 74, 34801 VIRRAT, Puh. 934-55490

SISÄLLYS:

Juhani Leppänen Hyvän joulun toivotus............. 2 Senja Puukkoniemi Pellosta pöytään........................ 28
Eero Keskilusa Ympäristö osana yhteiskunnallis

ta kehitystä................................ 3
Emilia Kantoniemi Jälkiruokaohje Virroilta

1917 — 1921.............................. 29
Väinö Koro................................ 4 Elli Huttunen Varilimppu eli varituinen......... 29

Leena Luoma Vanhuksen joulurukous........... 5 Onni Mäkinen Ensimmäinen kirkkomatkani . .. 30
Tuomo Sirnelä Virtain kaupunginvaltuuston

päätöksiä lokakuusta 1982 loka
kuuhun 1983 .............................. 6— 7

Pekka Jussila

Pertti Tamminen

Korolaisten kesäinen
kirkkomatka..............................
Urho Moisio..............................

31
32—33

Sirpa Haka Joulu Meksikossa...................... 8 Anni Kaljunen Sitä ihmistä en unohda koskaan . 33
Tarmo Saarimäki Käynti isäin maalla................... 9 Helena Jartti Mikko, pää kylmänä ja lapaset

Koululaiset kynäilevät............... 10—12 käteen ....................................... 34—35
Jenny Kivelä Aino Inkeri Vanamo 1896—1983 13 Aino Maantela Kotimänty.................................. 35
Liisa Saikkonen Liedenpohja kyläkyvia — Killin- 

koski kyläkuvia........................ 14—15
Panu Kaila Rakennussuojelu — toimintaa 

tulevaisuuden hyväksi............... 36—37
Liisa Saikkonen Virtain Seuran kuulumisia....... 16 Mauri Monto Siruja Vaskuun koulun vaiheista 38—39
Helena Jartti Virtolaiset viihtyvät parrasva- Eila Rantala Muistoja Ilvesperältä................. 40
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