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Tammikuun ilta hannu häme

Niin hiljaa hukkuu talven päivä iltaan 
ja hämy peittää verkkaan talvimaan 
Ja öiset usvattaret vuotehiltaan 
nous hangen helmilöille tanssimaan

Oi kuinka taivahalla tähdenlento 
taas piirtyi kirkkahissa väikkeissään 
ja hartauden sulokeiju hento 
pyhällä herkkyydellä pyörsi pään

Kuu hankiloille hopeitansa valaa 
ja kidetähdet kilvan kimmeltää 
niin sykähdellen tähtein vyöhyt palaa 
ja yössä oukoksuen välkehtää

Ah miten kaikki nostaa ihmismieltä 
käy aatos tähtivöihin välkkyviin 
Nyt pyhä herkkyys soittaa sielun kieltä 
ja syvä rauha hiipii sydämiin.
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SEURAKUNNAN
JOULUTERVEHDYS

TAPANI TULISALO

"Totinen valkeus, joka valistaa jokaisen ihmisen 
oli tulossa maailmaan. Maailmassa hän oli ... ja 
maailma ei häntä tuntenut. ”

Näin kirjoittaa Johannes evankeliuminsa alussa. 
Emme usein huomaa, että tässä on myös joulu- 
evankeliumi. Tosin lyhyessä ja arvoituksellisessa 
muodossa.

Maria on synnyttämässä esikoistaan. Suuri salai
suus liittyy juuri tuon lapsen syntymään. Johannek
sen teksti viestittää esimerkiksi seuraavanlaisen 
mahdollisuuden ymmärtää jouluevankeliumi:

Tieto Vapahtajan syntymästä levisi kansan kes
kuuteen. Monet riensivät kiiruusti Beetlehemiin 
katsomaan sitä, minkä Herra oli ilmoittanut. Mutta 
he löysivät vain majatalon ja karjasuojan, Joosefin, 
Marian ja lapsen. Siksi monet pettyivät. Toiset sa
noivat: "Eikö tämä ole Joosef Nasaretista ja hänen 
vaimonsa Maria. Mitä meillä on täällä tekemistä?” 
Toiset ilkkuivat: "Pitikö meidän tänne asti lähte
män nähdäksemme vain köyhän perheen vailla tur
vaa ja tulevaisuutta. Sitähän me saamme itsekin ko
kea tarpeeksi asti.”

Jotkut kansasta huusivat sanoen: "Missä on juh
lavuus ja arvokkuus? Katso, ei tämä ole Jumalasta. 
Tämän perheen Jumala on totisesti hyljännyt. Heil
lä on edessään mieron tie: vainoa, kärsimystä, hal
veksuntaa ja kirousta. Erotkaamme heistä!”

Siellä oli myös fariseuksia. He sanoivat toisillen
sa: "Eikö Herra ole sanonut profeetan kautta: Te 
saatte nauttia kansain rikkaudet ja periä heidän 
kunniansa. Hän vaatettaa teidät morsiamen kaltai
seksi, joka on koruillaan kaunistettu. Ja: Ei saavuta 
häntä murhe. Kuinka tämä voisi olla Messias. Ja 
mistä on tämä puute ja kurjuus? Eikö isästä perke
leestä.”

Kaikki kansa lähti seimen luota ja jätti heidät. 
Vain paimenet jäivät. Ja heille Hän antoi voiman 
tulla opetuslapsiksi, koska he uskoivat hänen ni
meensä. Ja paimenet palasivat kiittäen ja ylistäen 
Jumalaa: "Me katselimme hänen kirkkauttansa, 
senkaltaista kirkkautta kuin ainokaisella Pojalla on 
Isältä.”

Totisesti valkeus loistaa pimeydessä ja pimeys ei 
sitä käsitä.

Jumaluus on salattua inhimillisyydessä. Maailma 
ei tunne Vapahtajaa, koska hän on verhoutunut 
heikkouksien kapaloihin. Vapahtaja on meitä lä
hellä liian tutussa ympäristössä, tutuissa sanoissa, 
huonoissa olosuhteissa tai sopimattomaan aikaan. 
Siksi monet tänäänkin pettyneinä jäävät sokeiksi.

Herramme puhuttelee meitä usein juuri siinä 
"surkeassa saarnassa”, jossa oli vain "fraaseja”. 
Hän kohtaa meidät ystävän välityksellä, joka ei ole 
kovin onnistunut elämässään, ei niin hurskas, ei 
niin fiksu kuin toivoisimme. Mutta tämä ystävä 
kuuluu niiden huonojen joukkoon, jotka ovat py
sähtyneet ihmeen eteen: "Meille on syntynyt Va
pahtaja, Poika, jonka hartioilla on Herraus.”

Miksi en minäkin jäisi paimenten kanssa seimen 
luo, syntymään itsekin uudesti... ”ei lihan tahdosta 
eikä miehen tahdosta, vaan Jumalasta.” Sillä missä 
on anteeksiantamus, siellä on ilo j a autuus - olosuh
teista riippumatta.
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VIRTAIN KAUPUNGIN 
TERVEHDYS

MATTI MAIJALA

Millaisena jää historiaan tämä vuosi 1984? Monen virtolai- 
sen kohdalle on saattanut tänä vuonna tulla jokin asia tai ta
pahtuma, minkä muistaa hyvin pitkään. Tämän vuoden sää
olot jäävät varmaan erityisesti mieleen. Olihan talvi runsaslu
minen, varhaiskesä poikkeuksellisen lämmin, heinäkuu har
mittavan sateinen ja loppukesä jälleen suhteellisen siedettä
vä, lukuun ottamatta alkusyksyn runsaita sateita, jotka ovat 
haitanneet kaikkia ulkotöitä ja rasittaneet mm. sorapäällys- 
teisiä teitä. Halla vieraili eräin paikoin useankin kerran. Mus
tikkaa tuli runsaasti, mutta niukka puolukkasato piti hakea 
nyt erilaisista paikoista kuin ennen. Tätä kirjoitettaessa maa
talouden sadonkorjuu on vielä kesken, mutta tähänastiset tie
dot kertovat sadosta muodostuvan määrällisesti ja laadullises
ti keskinkertaisen, ehkä sitä heikommankin. Vanha sanonta 
"vuodet eivät ole veljeksiä’’ on pitänyt tänä vuonna erityisen 
hyvin paikkansa, sillä sääoloiltaan samanlaista vuotta ei lähi
menneisyydestä tule mieleen.

Olen monesti miettinyt, millaisena yksityinen virtolainen 
kokee oman kotikaupunkinsa. Kiinnostaako Virtain kehitys 
häntä, mitä hän tietää ja haluaa tietää Virtain asioista? Tun
teeko hän viihtyvänsä? Ottaako hän vastaan erilaiset kunnalli
set palvelut luonnostaan lankeavina etuuksina, vai muistaako 
hän samalla, että hänenkin veromarkkansa ovat niitä palvelu
ja luomassa? Kun hän asioi Virtain kaupungin kanssa, niin pi
tääkö hän kaupunkia vastapuolenaan vai sellaisena yhteisönä, 
minkä jäsen hän itse on ja miltä hän on oikeutettu saamaan la
kisääteisiä ja kaupungin päättämiä palveluja. Pitääkö hän esi
merkiksi rakennusluvan hakemista pelkästään byrokratian 
vaatimana paperisotana vai oivaltaako hän senkin kuuluvan 
järjestyneen yhteiskunnan ja hyvän hallinnon tarpeellisiksi 
nähtyihin piirteisiin? Voiko hän tuntea, että Virrat on hänen 
kotiseutunsa mahdollisine puutteineenkin?

Siinä joukko kysymyksiä, joihin ei tässä yhteydessä ole 
mahdollista etsiä vastausta. Ne jäävät lukijain mietittäviksi. 
Luonnollisesti toivon, että ihmiset voisivat viihtyä Virroilla, 
olla kiinnostuneita sen vaiheista, tuntea kuuluvansa tähän yh
teisöön, osallistua erilaisiin yhteisiin pyrintöihin ja esittää 
omia rakentavia ehdotuksiaan yhteisen kotiseutumme kehit
tämiseksi. Uudet virtolaiset toivotamme tänne tervetulleiksi 
ja niille, jotka eri syistä ovat joutuneet muuttamaan pois, toi
votamme kaikkea hyvää myös.

Kiittäen jälleen virtolaisia monenlaisesta hyvästä yhteis
työstä ja työstä Virtain hyväksi esitän Virtain Joulun lukijoille 
Virtain kaupungin kunnioittavan joulutervehdyksen.



Uolevi Ylä-Nojonen (Uolevi Nojonen) s. Virroilla 
3.6.1939 on kirjoittanut nuorisokirjoja, näytelmiä, 
kuunnelmia ja TV-käsikirjoituksia. Historiankirjoituk
seen kaunokirjallisen tuotannon pohjana tai ohessa hän 
on tutustunut kirjoittaessaan Virtain meijerihistorian, 
Antti Toikkos-kirjan, TV-käsikirjoitukset Tähkänpoi- 
mijat ja Lönnrotin työstä kertovan Elias Lönnrot-vael
taja, jonka neljä kertaa tunnin mittaisen sarjan ensim
mäinen osa esitetään Kalevalan päivänä, Kalevalan juh
lavuonna 1985.

Topeliuksen tiedetään kulkeneen useita kertoja Vir
tain kautta, tiedetään viipyneen ja viihtyneen. Runeberg 
liittyy läheisesti Ruoveteen. Yleisesti ei ehkä tunneta, 
että myös Lönnrot liikkui Vanhan-Ruoveden maisemis
sa. Tämä johtunee siitä, että hänen ei tiedetä siellä muis- 
tiinkirjoittaneen kalevalaisia lauluja - vaikka ne siellä
kin. esimerkiksi Virroilla olivat monille vanhoille ihmi
sille tuttuja ja he osasivat laulaa niitä.

Lönnrot-käsikirjoituksen jälkeen kirjoittajalla oli ai
kaa vajaa vuosi tehdä sitä. mitä hän oli vuosikymmenet 
mielinyt: selvittää virtolaiset juurensa. Kylän synty-kir
jasta käy ilmi, että juuret ovat lujat, ajallisestikin yli nel
jä vuosisataa pitkät.

Otteemme Matalan veden aika on viimeinen luku Vir
tain asutuksen alkuhämärästä kertovasta kirjasta Kylän 
svntv.

MATALAN VEDEN AIKA
UOLEVI YLÄ-NOJONEN

Äiti seisoi karjupihan veräjällä sen näköisenä, 
että oli lähdössä. Minä seisoin mäellä sileän ja läm
pöisen kiven päällä ja huusin:

- Minä kanssa.
Äiti ei puhunut mitään. Se vaan veti veräjän kak

si ylintä riukua syrjään ja astui toiselle puolen aitaa. 
Siiloin juoksin.

- Minä tulen mukaan, sanoin.
Äiti seisoi vaan siinä, katsoi Runninnotkoon ja 

Perävainion aituvarteen. Hän kuunteli eikä alave- 
räjältä kuulunut lehmänkellon ääntä.

- Jäät Hilkan kanssa, äiti sanoi, mutta katsoi vie
lä pois, metsän pitkää reunaa vainioiden yli.

- Se katsoo Ritvaa, intin ja kiipesin veräjäpuiden 
yli. Kun olin jo tarhan puolella, olin kauempana 
kuin tavallisesti. Äiti oli menossa alempana, sika- 
tarhan kohdalla, pysähtyi ja sanoi sioille:

- Olkaa ny hiljaa.
Se yritti kuunnella, kuuluiko mistään lehmänkel

lon ääntä, sillä nyt sen viimeistään piti kuulua. Sen 
olisi pitänyt kuulua alaportilta jo tunti sitten.

Äiti kääntyi ja sanoi:
- Minun on haettava lehmät.
- Minä tulen mukaan, sanoin ja juoksin. Sitten 

olin äidin vieressä valmiina hakemaan lehmät.
- Voi luoja, sanoi äiti ja lähti kävelemään alas 

karjupihan kaluttua nurmikkoa. Äkkiä oltiin pai
kassa, jossa en ollut koskaan käynyt. Tiesin, että 
kun karjatanhua oli puoleen väliin menty, rinteen 
päällä oli sillä kohtaa suurien kuusien takana vanha

ruumisaitta. Tunsin oikein, milloin oltiin sillä koh
dalla eikä se mäen päällä kaukana talosta ollut. Sa- 
linpäässä, nurmikon takana ja salin ikkunoista näh
tävissä. Ja olin minä ruumislaudat nähnyt, aitan al
la, vihreäksi sammaloituneina.

Karjaportilla äiti pysähtyi ja sanoi:
- Nyt menet takaisin.
- Minä tulen mukaan.
Mitä siinä enää muuta voi sanoa? Tiesin minä 

enemmänkin. Jos tuli kova paikka, niin silloin sa
nottiin: Perkele saatana. Olin minä kuullut, miten 
Onni hevosille kirosi. Äiti sanoi kumminkin.

- Tiedä missä asti ne ovat. Kai sinä nyt osaat ta
kaisin kotio, kun menet tanhuaa pitkin ja karjupi- 
haan. Ja menet kanssa.

- En mene, sanoin.
- Kaikki vastukset, sanoi äiti ja avasi portin. Siitä 

alkoi suuri metsä.
- Kävelet kyllä itte.
- Kävelen, minä vastasin.
Sen täytyi olla vuosi 44, koska Ritva oli vuoden 

vanha ja isä taas sairaalassa. Sen täytyi olla loppu
kesä vuonna 1944, sillä silloin meillä oli siirtolaisia, 
lapsenhoitaja, isä ja Onni sairaalassa eikä piikoja 
voinut lähettää hakemaan lehmiä metsästä, jota ei
vät tunteneet.

Lehmät olisivat voineet olla Martolahden kaisli
kossa, mutta ei niitä siellä ollut. Ja äiti sanoi:

- Ei tässä muu auta kun kyydin sinut kotio ja läh
den hakemaan lehmiä. Nehän voi olla vaikka Nänt-
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tössä.
- Tarttet sinä apuakin, sanoin.
- Tästä voisit osata vielä takaisin. Osaisikkohan?
Äiti ei odottanut vastausta, vaan meni kuivuneen

ojansuun yli, ruostelähteen ohi ja palasi rantapalsil- 
le. Hän kääntyi katsomaan taakseen, että ymmär
täisin kiertää ruostelähteen tarpeeksi kaukaa. Sit
ten hän meni rantaa pitkin ja kuivuneen puron yli. 
Oli ollut hellekesä ja kaikki oli kuivunutta.

Silloin tunsin paikan, puron kuivan uoman toisel
la puolella tunsin paikan ihan hyvin mustuneista ki
vistä, laiturista ja koppelista. Keväällä vielä sai 
koppeliin kahlata. Nyt se oli mennyt kauaksi kui
valle maalle.

- Me ollaan pyykkirannassa, sanoin.
- Alasen kauramaan ja Koloperinnotkon kautta 

osaat tästä kotio, sanoi äiti.
- Minä haen sinun kanssa lehmiä, sanoin.
- Mutta mistä, huokasi äiti. Hän meni koppelin 

ovelle ja katsoi sinne niin kuin lehmät nyt siellä oli
sivat olleet.

Hän sulki pienen oven, pujotti ruostuneen ket
tingin määlyjen läpi ja sanoi itsekseen:

- Olisivat edes kunnolla pesseet sen.
Hän meni jo Aittosaaren kannasta kohti. Minä 

juoksin perässä ja huutelin: Minkä? Minkä pes
seet?

Äidillä oli saappaat. Ei kaikilla ollut kunnon ku
misaappaita sodan aikana. Halstooppeja oli tullut 
kauppaan, mutta eihän niissä ollut kuin puolivar- 
ret. Äidillä oli varrensuiden jättämät rannut poh
keissa.

- Minkä pesseet?
- Pyykkipadan. Se nyt ei vielä maailmaa kaada, 

jos pataa lainataan ja jos sillä rankkia keitetään, 
mutta se on sikamaista, että se tuodaan paskasena 
takaisin.

Ei äite noin puhunut. Oliko se äite. Se vaan meni 
kauhtuneessa navettahameessa essun nauhat sol
mittuna - niskasta ja ristiselästä. Pakkohan sen äite 
oli olla.

Sitten oltiin äkkiä Aittolammin rannassa ja äiti 
sanoi:

- Istu siinä. Ekkäs sitten lähde mihinkään, sen 
muistat.

Kusiaiset olivat rakentaneet valtavan pesän. Puu 
kasvoi sen läpi ja muurahaisia oli polku täynnä. Ne 
kantoivat neulasia ja rakensivat pesää vielä suu
remmaksi.

Vähän matkaa uskalsin mennä, siihen kohtaan 
mistä leppien välistä näkyi Salmenselkä ja se oli 
suurin järvi, mitä oli olemassa. Sen täytyi olla, kos
ka sillä ei ollut toista rantaa.

Äiti tuli ja sanoi:
- Se on nyt niin, että ei me Tervahaudan kautta 

kierretä. Mennään Aittosaaren halki ja kahlataan 
salmesta.

Tiesin, että olin mukana - äiren kanssa hakemas
sa lehmiä suuresta, suuresta metsästä. Kyllä me ne 
vielä jostakin löydettäisiin. Perkele, kyllä me nyt 
yhdet lehmät löydettäisiin, kun niitä oli niin paljon
kin ja yhdellä kello kaulassa.

Saaressa lehmiä ei tietenkään ollut - sen nyt näki 
ottallaankin, mutta saaren kautta oli paljon lyhy
empi matka Kellarinniemen puolelle, kun vaan 
kahlasi yli. Matalanveden aikana se oli mahdollista.

Rannalla äiti sanoi:
- Hyppää selkään.
Toisella rannalla se kaatoi veden saappaistaan. 

Ei sillä mitään sukkia ollut, ja kun me mentiin ran
taa pitkin, äiti aina katsoi, näkyikö tuoreita leh- 
mänjälkiä, mutta mitä siinä näkyi, kuivassa savessa 
-ei mitään.

Tukkilassin kohdalla äiti sanoi:
- Pysy siinä. Minä kierrän niemen.
Se oli ainoa aukea paikka pyykkirannan jälkeen. 

Siitä näki kauaksi veden yli, mutta itse paikka oli 
vaarallinen. Koko maa oli parkin peitossa, tukit oli 
kuorittu ja uitettu ja maassa oli vain telojen alla ol
leita rankoja, mutta ei niille voinut istua. Piti hakea 
korkea kivi rannasta ja istua niin että näki. Äiti ei 
muistanut sitä, että tällä paikalla metsänhakkaajat 
olivat keväällä tappaneet 78 kyytä yhtenä päivänä. 
Ja minä olin paljain jaloin.

Nyt ei saanut pelätä. Nyt piti ottaa keppi ja kiive
tä kivelle, josta näki joka suuntaan. Minä tiesin, 
mitä miehet kertoivat:

- Kyllä niitä kohmeisina kepakoi. Ottaa hännäs
tä kiinni ja lyö päätä puun kylkeen. Mutta helteellä 
saa varoa. On ne niin pirun notkeita... Ja hyviä ui
maan. Ootteko pojat nähneet, miten kyy ui. Se 
muuten menee.

Minä kuuntelin. Istuin kivellä, jossa oli vettä jo
ka puolella ja muistin, että kyy ui. Minulla oli kep
pi, mutta sillä ei saanut lyödä veteen. Piti odottaa 
viimeiseen asti, kun kyy syöksyy vedestä ja lyödä 
päähän, kun se on ilmassa.

- Mitä ihmettä sinä siellä teet. Pois, ettet putoa.
Äiti huusi aukion toisessa reunassa ja odotti.

Juoksin - jokaisen kuorenkäppyrän alla oli käär
me. Jokainen kuorenkäppyrä oli käärme, mutta 
minä juoksin sen kyisen aukion halki äidin syliin ja 
taistelin itkua vastaan niin, että alahuulesta alkoi 
tulla verta.

No, äiti kysyi.
- Käärme puri.
Äiti kuivasi huulesta veren ja sanoi:
- Sinä ja sinun käärmeesi. Kävelet itse.
- Kävelen, vastasin.
Laajalahti oli pakko kiertää ja Uodinlammi. Ko

ko ajan minusta tuntui, että putoan polvilleni ja me 
olimme aina vain menossa pois päin.

Sarajan kannaksella äiti sanoi:
- Nyt palataan. Jos ne hullut ovat uineet Velma- 

seen, niin olkoot niin kauan, että tissit halkeavat. 
Meidän on kumminkin palattava Majalammin 
kautta.

Synninojan suulta äiti löysi jäljet.
- Ei ikinä. Onko ne nyt kaikki kiertäneet johteen 

ja uineet Majasaareen. Sinä odotat siinä.
Minä odotin ja kun aikaa kului, entistä varmem

maksi alkoi käydä, että ei hevosia uitettukaan ke
väällä Palosaareen. Majasaareen ne oli viety kesä
laitumelle ja niitä oli viisi, vaarallisia kaikki... Pom-
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mi oli hullu, sodasta palautettu. Kun sillä pihasta 
lähti, se oli ajettava mäen alla riihen seinää päin, 
täydessä karussa. Sitten sillä vasta pääsi myllyyn. Ja 
sen takia riihen seinässä oli syvät lovet, kärrynaiso- 
jen päiden jäljet.

Ja Liino oli luimistelija ja näykkijä, salakavala 
potkija, kun sillä oli varsa mukana. Aseissa se oli 
hyvä hevonen, mutta syyskesään asti villiintyneen 
varsan kanssa! Ei sitä tiennyt, mitä sellainen tekee.

Eikä vieläkään kuulunut kellon ääni. Hevoset 
olivat potkineet äidin, tallanneet jalkoihinsa. Leh
mät olivat uineet laivareitin yli ja iäksi menneet. 
Olin orpo ja epäonnistunut. Ristin käteni ja käper

ryin heinikkoon. Viisivuotiaana olin kulkenut elä
mäni loppuun. Tulkoot käärmeet ja vihaiset hevo
set. Tulkoot, en minä itke enkä minä pelkää.

Äiti tuli ja herätti. Lehmät menivät pitkänä jono
na Salakkiperää kohti.

- Mikä se on?
- Kellonkieli, vastasi äiti.
Ei minusta siinä ollut mitään miettimistä, kuinka 

hän oli löytänyt 200 hehtaarin metsästä lehmänkel- 
losta pudonneen kielen. Ja lehmät, vaikka johtajan 
kello ei soinut. Se kuului asiaan. Kenellä oli varaa 
menettää kahdeksan lehmää ja hieho. Sitä paitsi - 
metallista oli sodan aikana tavaton pula.

ARVI VAHALA
31.1.1905 — 22.7.1984

IN MEMORIAM
TOINI HELIMÄKI

Arvi Vahala syntyi Tl Lapissa. Hän kävi Rauman 
lyseossa oppikoulunsa ja valmistui Rauman semi
naarista kansakoulunopettajaksi vuonna 1926. Sa
man vuoden syksyllä hän aloitti työnsä Vaskiveden 
koulussa. Tätä virkaansa hän hoiti 42 vuotta, jää
den eläkkeelle 1968.

Arvi Vahala viihtyi Vaskiveden kauniissa maise
missa heti tultuaan. Kylän sivistys- ja urheiluhar
rastukset saivat nuoresta innokkaasta opettajasta 
ohjaajan. Nuorisoseura opintokerhoineen sekä va
paa maanpuolustustyö olivat hänelle läheisiä. Puo
liso löytyi Ylä-Nojoselta ja niinpä siteet Vaskive
teen lujittuivat.

Arvi Vahalan aikana suuresta Vaskiveden koulu
piiristä muodostettiin Keihään, Havangan ja Kos
ken koulut. Uuden koululain mukaan oli väestön 
kasvun vuoksi näin toimittava. Viimeisinä vuosina 
Arvi Vahala sai jälleen näiden koulujen oppilaat 
kouluunsa.

Arvi Vahala oli perustamassa Vaskivedelle vesi
osuuskuntaa ja metsästys- ja kalastusseuraa toi
mien niiden puheenjohtajana.

Hän toimi Rukoushuoneyhdistyksen rahaston
hoitajana ja Opettajayhdistyksen puheenjohtaja
na. Sotavuodet hän oli virtolaisjoukoissa ja oli soti
lasarvoltaan luutnantti.

Saman kyläkunnan hyväksi elämäntyönsä tehnyt 
opettaja Arvi Vahala oli vaatimaton kulttuuriper- 
soonallisuus. Hänen muistoaan siunaavat kiitollise
na monet oppilaspolvet.

6



AINO
MYLLYLÄN
MUISTOLLE

HELENA KAURANI EMI

Aino Myllylä, o.s. Sillanpää nukkui pois keskuu
destamme kesällä -84. Aina ystävällistä ja herttaista 
naapuria kanssani kaipaa suuri omaisten ja ystävien 
joukko. Hän sai elää lähes 81 vuotta kestäneen vai
herikkaan elämän kotiseudullaan Virroilla ja suu
rimman ajan siitä Havangan kylässä, jossa Ainolla ja 
Vihtorilla oli oma maatila. Tilanhoidon lisäksi Vih
tori toimi metsätyönjohtajana. Vuonna 1965 he siir
tyivät Virtain keskustaan asumaan. Naimisiin he 
menivät 23.11.23 Ainon ollessa 20- ja Vihtorin 26- 
vuotias. Vuonna 1983 he saivat viettää harvinaisia ti- 
manttihäitä, jolloin yhteistä taivalta oli kertynyt 60 
vuotta.

Aino aloitti kansakoulunsa v. 1914 Vaskuulla, jos
ta kunta oli vuokrannut koulutilat Mäki-Joensuun 
talosta. Sinne ei Sillanpäästä, Ainon lapsuuden ko
dista, ollut tietäkään, vaan sulan aikana kuljettiin 
metsäpolkuja, mutta talvella oli tehty tie järven 
poikki. Kolme seuraavaa kouluvuotta hän kävi Ha
vangan vastavalmistuneessa koulussa v. 1915-1918. 
Siltä ajalta on mm. oheinen ainekin, joka antaa pie
nen tuulahduksen lähes 70 vuoden takaa.

Hänen kirjoittamissaan aineissa ilmeni se vaka
vuus, jolla hän elämään suhtautui ja lapsuuden us
ko, jonka hän säilytti aina kuolemaansa saakka. Hän 
oli niitä ”maan hiljaisia”, joka vaatimattomana ei 
tuonut itseään esiin, mutta sitä enemmän otti huomi
oon toisen ihmisen, osoittaen apuaan ja ystävälli
syyttään. Hänen seurassaan oli hyvä olla. Hän omal
la valoisalla olemuksellaan rohkaisi toista ja loi us
koa ja elämänmyönteisyyttä ympäristöönsä.

Ainoa lämmöllä muistaen ja kiittäen.

Ruisleivän valmistus
On hyvin tarpeellista tietää ja osata valmistaa ruislei
pä hyvää ja oikealla tavalla. Nyt kerron miten minun 
äitini leipää valmistaa. Ensin pannaan taikinapyt- 
tyyn haaleeta vettä ja suola. Sen jälkeen pannaan 
pyttyyn jauhot ja vatkataan ne hyvin. Tämän juuren 
annetaan hapata seuraavaan aamuun. Seuraavana 
aamuna pannaan taikinaan vähän taas jauhoja ja se- 
kotetaan ne hyvin, että se pian happanisi. Kun taiki
na on tarpeeksi hapannut, aletaan sitä vastata. En
nen vastaamista täytyy pestä kätensä hyväksi. Taiki
na vastataan sitkeäksi. Kun se on vastattu, pannaan 
pytty lämpimään paikkaan nousemaan. Taikinan 
noustessa lämpiää uuni. Puut ovat uuniin pantavat 
ristiin ja enemmän keskipaikkeille, että uuni lämpi
äisi paremmin. Puiden tullessa hiilille, sekoitetaan 
hiilet leveälle, että uuni lämpiäisi joka puolelta. Tai
kinan noustua aletaan leipomaan. Leivät tehdään 
ympyriäisiä ja kauniita ja viedään laudoille nouse
maan. Uunin "hiivuttua” pyhitään tuhka ja hiilet 
pois. Ettei uunisuti palaisi, kastetaan sitä muutaman 
kerran vesiastiaan. Sitten viskataan uuniin suoloja, 
lämmön tasoittamiseksi. Kun leipiä paistetaan, niin 
katsotaan, etteivät ne pääse palamaan. Uunista pois 
otettua levitetään niiden päälle peite kuoren pehmen
tämiseksi. Laudalta leivät pannaan vartaisiin kuivu
maan.

(arvostelu: ainek. 10 
oik. 10 
kaunok. 10)
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SUKSITTIIN SUOLLE

URHO SALMENAHO

Puheenvuoro suotakoon m 
< Nevojpjykeskellä kasvaneill alkoi saroilla orasi

£ms

,» Ei näin mustaa vettä äiti ollut nähnyt ikään J 
pifhdistuuko tällä edes mikään? V.

“» Turhaa kuitenkin oli huojijE \
Itfii sentään puhtaaks takapuoli.

„• Viileitä täss ei blLminkään vertaa:
' E „• saksilla äijät tänne tuli ensi kertaa,. 
m yhyttivät suolle taakakepit,

> ^ik^^öisesta paperista laittoi päihin hepit.'

'Hei^än jälkeän tuli raivaajien luokka ,
'/f' ajonaan lapio. kirves sekä kuokka.

• /p- l^llo^iäsjvtLkI ei neva sentään ketään tapa,
E ElL väikkä jatkuvasti kurassa trji napa.
E ' j E-,, EE ’f V- / - < ¥ • --
,. ' Suon pintaan suorat uraat aukes 

neväyedet virtaamaan laukes.
E ' Sen mielessään tunsi joka iikka,
^^^tomtwakta,kaukdha oli soiden romantiikka.

:■ ■'/ \ '
- .A y : li/

Usein ,kylväjällä oli
XyMäVIa,, lm,,,,,.

•^^HdLideen kyjla jpuJsus hiipi:
**y~*dikbmepi sudenkorento, tuo^kultasiipi, * 

x hävisivät punaisi^Jtyönteissyöjijkukat,
kiti&tMt kti/fianidnän nukat. » *"*

-■ • f~ v ■ ■'***<*> t r" ' & "5^

" "" ■ ■ s ■

Muistua mieleen pikkupoika, liimuukka. 
jolle suopursu oli maailman kaunein kukka. *
Ei kunnolla päässyt juhlan makuun • -■
ellei päässyt suolle äidille juhannuskukan hakuun.

&
■< - '< < . « '-i: , 'i? i L. i

Tätä paljon surra auta eipä, 
kyseessä oli kovin monen leipä.
Vaikka mäkiin nousi suolta hirvikarjat. 
hävisivät karpalot ja variksenmarjat. "

.. f *■ ' >.«

Suuri ompi ollut.alan muutos, '' .
mutt xjclä kuuluu jostain kurjen, kuovin huuto. : ... 
Siksi hyvää tuuria toivomme näiden • ■ --

, toimille Kellomäen, Konkkölöiden.
-E y ... &
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HUOMISPÄIVÄN
VIRRAT

- sitä rakennetaan tänään

JUHA KARPPINEN

Tulevaisuuden tarkastelussa on näkökulman va
litseminen tärkeintä - ja samalla vaikeinta. Miten 
tämän päivän ratkaisut vaikuttavat huomenna? Jat
kuuko kehityksen yleissuunta samana? Missä mää
rin arvaamatonta ja tuntematonta tulevaisuus sisäl
tää?

Mitään oikotietä tai kristallipalloa pitävään to
tuuteen ei ole olemassa. Tulevaisuuden rakennus
puista on vain osa näkyvissä, loppumetsä on täynnä 
todennäköisyyksiä ja mahdollisuuksia. Suunnistus
ta helpottamaan voidaan esittää kuitenkin muuta
mia kiintorasteja ja tunnusmerkkejä.

* * *

Jos 1970-luku merkitsi Virtain voimaperäistä ko
neellistamista ja teollistamista voidaan kuluvaa 
vuosikymmentä luonnehtia paikallisten voimava
rojen ja edellytysten etsimisen kaudeksi.

Luontaiset voimavarat, omat edellytykset ja pai
kallinen kulttuuri mahdollisimman laajasti ymmär
rettyinä ovat todennäköisiä 1980-luvun kehityksen 
tunnuksia. Suurteollisuuden ja kaupunkien ”imu” 
on lientymässä, uusin teknologia ja palvelutuotan
to nousevat etualalle, maaseudun elinkeinotoimin
ta monipuolistuu ja virtolainen maankuulu luonto 
nousee sille kuuluvaan arvoonsa. Merkit ovat sel
vät: pieni on nyt taas kaunista.

* * *

Kaikilla virallisilla mittareilla mitattuna on Vir
rat suhteellisen köyhää aluetta. Mutta köyhyys on 
todellakin suhteellista. Suurteollisuuden vastapai
noksi on meillä useita pieniä ja keskisuuria yrityk
siä. laaja ja elävä maaseutu sekä valtaisat luonnon
varat. Metsä, vesi, turve, kivi ja luonnonympäristö 
tarjoavat lukemattoman määrän käyttämättömiä 
mahdollisuuksia.

* * *

Viisi vuotta on ilmeisesti nopeutuvan kehityksen 
oravanpyörässä riittävän pitkä aikaväli tulevaisuu
den tarkastelussa; ennakoinnin varmuus on suoras
sa suhteessa aikaan.

Ensi vuosikymmenen koittaessa on Virtain ase
ma Pohjois-Pirkanmaan keskuksena varmasti van- 
kistunut. Virroille kelpaa tulla mistä suunnasta ta
hansa, uudehko pikipinta pyörien alla. Liikenne tu
leekin kasvamaan ja tämä näkyy selvästi kaupunki
kuvassa.

Selvänä menetyksenä on pidettävä Pori-Haapa- 
mäki-radan lopullista hiljentämistä. Aikoinaan 
eräs maamme tärkeimmistä radoista saa ruostua 
paikoilleen ja Perinnekylässä esitellään radan mer
kitystä alueen kehitykselle.

Virtain maaseutu on edelleen elinvoimainen, 
vaikka pääosa asukkaista asuu keskustaajamassa. 
Erityisen vireitä mm. parantuneiden tieyhteyksien 
ansiosta ovat Killinkoski, Vaskivesi, Liedenpohja 
ja Kotala. Kotimaiset ja ulkomaiset matkailijat 
ovat näkyvä osa kaupunkikuvaa, maaseutulomailu 
on voimakkaasti kehittymässä. Virtain luonnon
suojelualueet-Toriseva, Haukkaneva, Kituskoski 
ja Herraskoski - ovat suosittuja vaellus- ja tutustu
miskohteita.

Keskustaajamassa Nallelan pelloille on nouse
massa uusi teollisuusalue, rautatieaseman seutu on 
rakennettu tehokkaasti ja ydinkeskustan vielä ra
kentamattomille tonteille on noussut uusia liiketa
loja. Koulualueella Rantatien varrella on suosittu 
liikuntahalli, uimahallia rakennetaan. Keiturin 
pääkatu on vilkkaasti liikennöity ja valtakunnallis
ta nuorisokurssikeskusta käynnistetään. Perinne- 
kylä on laajentunut Herraskosken rannoille ja val
tatien eteläpuolelle mm. yliopistollisen tutkimus
aseman myötä.

Keiturissa asuu - pääosin omakoti- ja rivitaloissa 
- runsaat tuhat asukasta ja lisää rakennetaan. Uu
sia asuinalueita suunnitellaan jo rakennetun Tori- 
sevanpään jatkoksi sekä Toisveden rannoille van
han Ähtärin tien suuntaan.

Virtain kaupunkikuva on edelleen vihertynyt, 
puita on istutettu pääkatujen varsille ja uudet ra
kennukset seisovat sulassa sovussa vanhojen arvok
kaiden rakennusten kanssa. Satama-alue ranta- 
puistoineen sykkii täyttä elämää.

Tuolloin - kuten nykyisinkin - kotikaupunkiaan 
rakentaa ja vaalii uuttera kansa. Viisaat päättäjät 
tekevät mahdollisestakin todennäköistä, tuulentu- 
vistakin totta.
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NUi^a /^Aba/paä’ Tv

JOULURAUHA

KAUKO AHO

Lämpiää jo joulusauna, 
taivas ihan kirkas on, 
Ihmisien riita, kauna 
häipyy ääneen kantelon.

Kuka kurkkii tuvan takaa? 
Varhaispukki varmaankin. 
Järven päällä jää jo makaa, 
kuura tekee timantin.

Varis lentää pellon yli 
takametsään kaukaiseen. 
Lämmennyt on saunan syli, 
isä tulee vihtoineen.

Pihassa on lämmin tuoksu, 
savua, ja kipunaa.
Hengähtää saa vuoden juoksu, 
aika illan rakentaa.

Lapset leikkii pakkasessa 
tuulen tupaa tekevät.
Kullakin on vakkasessa 
ensi kesän hedelmät.
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TULE VASTAAN

HANNA JAFtTTI

Kaksoset Minna ja Miia leikkivät ulkona. Het
ken päästä he näkivät vanhan mummon kävelevän 
tiellä. Hänellä oli kaksi isoa laukkua kannettava
naan. "Mennäänkö kysymään, voitaisiinko me aut
taa”, kuiskasi Minna. "Mennään vaan”, Miia 
myöntyi. Ja niin he menivät.

"Voitaisiinko me auttaa?” kysyi Miia. "Jaksatte- 
kohan te?” mummo epäröi. "Kyllä me jaksetaan”, 
Miia vakuutti. ”No, ottakaa sitten tuo pienempi”, 
mummo lupasi.

Joka päivä Minna ja Miia näkivät saman mum
mon menevän kylälle päin. "Ainako sinä käyt kau
passa?” kysyi Miia eräänä päivänä. "Enhän minä 
kaupassa, kun muutan vaan tuohon vihreään ta
loon tuonne mäen päälle”, mummo vastasi. ”Voi 
voi, millähän ne huonekalutkin toisi sieltä”, mum
mo harmitteli. ”Hei, meidän isällä on pakettiauto, 
ehkä se voisi lähteä viemään niitä”, Minna keksi.

Illalla tytöt kysyivät isältä, voisiko hän lähteä vie
mään mummon tavaroita. "Kyllähän minä voin”, 
isä lupasi.

Ylihuomenissa isä lähtikin mummon kanssa tä
män entiselle asunnolle. Minna ja Miia eivät pääs
seet mukaan, vaan he juoksivat edeltä naapuriinsa 
mäen päällä olevan vihreän talon pihalle odotta
maan muuttokuormaa. Se saapuikin ihan pian, ja 
tavarat vietiin sisälle. Sitten Minna, Miia ja heidän 
isänsä ajoivat kotiin.

Monena päivänä tytöt kävivät mummoa autta
massa tavaroiden purkamisessa, ja mummo kertoi 
vanhoista esineistä, joita hänellä oli. "Hei, voisitko 
sinä olla meille mummo, kun meidän oma mummo 
on jo kuollut?” Miia kysyi. "Kyllä varmasti olen”, 
mummo lupasi.

Jouluna Minnan ja Miian isä teki mummolle jou- 
lukuusenjalan ja haki metsästä kaksi joulukuusta. 
Tytöt lähtivät viemään mummolle toista kuusta ja 
sen jalkaa. Mummo tuli iloiseksi ja riensi syli avoin
na tyttöjä vastaan. He menivät yhdessä sisälle ja 
pystyttivät kuusen. Minna ja Miia askartelivat 
mummolle lisää kuusen koristeita. He koristelivat 
kuusen ja söivät lämpimiä joulutorttuja. Kaikilla 
oli hyvä mieli.
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HIIRI HÄÄT NINA VIITALA 
Keskustan ala-aste 4. Ik

Olipa kerran suuressa, suuressa metsässä pienen 
pieni hiiri nimeltään Tytti. Eräänä päivänä Tytti läh
ti kävelylle metsään. Hän lauleli metsässä iloisesti. 
Yhtäkkiä Tytti astui käpyyn. Tytti pöllähti istualleen 
ja alkoi nyyhkyttää. Äkkiä puun takaa pöllähti toi
nen hiiri. Hän kysyi: "Mitä, missä, milloin ja miksi 
joku itkee?” Tytti lopetti nyyhkyttämisen ja kuiskasi: 
”M—minä. ” "Jaa sinä”, kuiskasi toinen hiiri. "Mi
käs sinulla sitten on?” ”J—jalka”, kuiskasi Tytti. 
"Jaa, annas kun minä katson”, sanoi toinen. "Mikäs 
sinun nimesi on?”, kysäisi hiiri. ”M—minun nimeni 
on Tytti”, sanoi Tytti jo vähän kovempaa. "Minun 
nimeni on Hermanni”, sanoi toinen hiiri. Hermanni 
kysyi. "Missäspäin sinä asut?” "Tuolla Juustoka- 
dulla”, sanoi Tytti. Kun he saapuivat Tytin kotiin, 
Tytti pyysi Hermannin teelle. Hermanni sanoi: "En 
minä taida nyt tulla, koska minulla on kiire kotiin. ” 
Tytti vilkutti Hermannille hyvästiksi ja hoiteli jal
kaansa. Hän lähti seuraavana päivänä kauppaan. 
Matkalla hän tapasi Hermannin. Hermannipiilotteli 
jotakin selkänsä takana. "Onneksi olkoon!”, hän

huudahti. ”Mi—miten niin?”, kysyi Tytti. "Tänään 
on nimipäiväsi”, vastasi Hermanni. Tytti muisteli 
vähän aikaa ja sitten hän sanoi: "Niinpäs onkin. ” 
Pensaikosta tuli äkkiä joku esiin. Tytti pelästyi niin, 
että hän hyppäsi suoraan Hermannin syliin. Pensai
kosta kurkisteli kauheasti päitä. Sitten yksi tuli ko
konaan esiin. Tytti kuiskasi hiljaa: ”1—isäni.” Her
manni kuiskasi hiljaa: ”1—isäni. ” Sitten kaikki huu
sivat kolme kertaa eläköön. Tytti ja Hermanni kysyi
vät: ”Mik—miksi eläköön?” Tytin isä sanoi: "Teil
lähän on tänään häät. ” Tytti ja Hermanni sanoivat 
yhteen ääneen: "Ai, sepä hauskaa.” Sitten alettiin 
juhlia. Tytin isä näytti Hermannin isälle peukkua. 
Sitten he kantoivat yhdessä suuren laatikon Her
mannille ja Tytille. Sen sisällä oli suuri juustokimpa
le. Kun hääkuva otettiin, niin Tytin isän oli pakko 
ängetä itsensä ja juustokimpale kuvaan mukaan. 
Kun häät olivat loppuneet, Tytti ja Hermanni lähti
vät kotiinsa, jonka kaikki olivat yhteisesti lahjoitta
neet heille, ja elivät elämänsä onnellisina loppuun 
asti.
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SEIKKAILU TALVISESSA METSÄSSÄ KATARIINA RUOHOMÄKI 
Keskustan ala-aste 4. Ik

Olipa kerran pupu nimeltänsä Tupsu. Se päätti 
kerran lähteä veljensä Taaperon kanssa metsään ret
kelle. He varasivat mukaansa makuupussit, korin 
ruokaa ja teltan. Kun he olivat pihassa, niin äiti tuli 
huutamaan: "Varokaa sitten pahaa sutta!” Tapsu ja 
Taapero vastasivat yhteen ääneen: "Kyllä varomme, 
äiti. ”

Niin veljekset lähtivät matkaan. He kävelivät ja 
rupattelivat iloisesti. Aika meni kuin humahtaen, 
kunnes Tapsu sanoi: "Eiköhän meidän pitäisi ruveta 
jo nukkumaan?” Taapero kysyi pelästyneesti: 
"Olemmeko me eksyneet?” Tapsu vaikersi: "E—en 
m—minä tiedä. Pystytetään silti teltta. ”

Alkoi sataa lunta. Pupuveljekset istuivat teltassa ja 
joivat teetä. Sitten he käpertyivät makuupusseihinsa 
ja vaipuivat uneen.

Seuraavana aamuna Tapsu heräsi ensimmäiseksi 
ja herätti Taaperon, joka vielä unisena sanoi: "Älä 
pure!” Tapsu nauroi vatsa kipeänä ja sanoi iloisesti: 
"Sudenko sinä luulet muka tässä olevan?” Kun Taa
pero oli tarpeeksi herännyt, sanoi Tapsu: "Eiköhän 
mennä jo vähän lähemmäksi kotia?” "Kyllä pitäisi, 
koska mehän voimme seurata eilisiä jälkiämme”, 
vastasi Taapero. Niin pupuveljekset käärivät ma
kuupussinsa ja kokosivat teltan. Sitten kun heidän

olisi pitänyt mennä eilisiä jälkiään pitkin, Tapsu 
huudahti: "Lumi on peittänyt jälkemme. Olemme 
eksyneet. Ja kun äiti sanoi, että täytyy varoa pahaa 
sutta. ”

Paha susi oli nimeltänsä Sepe. Hänellä oli myös 
apulainen, Kaapriel-kettu, joka oli hyvä ansan 
suunnittelija. Yhtäkkiä lumisten puiden lomasta 
kurkisti kaksi päätä. Pupuveljekset huudahtivat sa
masta suusta: "Sepe-susi ja Kaapriel-kettu!” Pian he 
huomasivat olevansa Sepen kynsissä. Sepe vei heidät 
luolaansa. "Nyt minä syön teidät. ” ”Et sinä meitä 
syödä uskalla”, sanoi Tapsu rohkeasti. "Kaapriel, 
tuo köysi!”, ärisi Sepe. Mutta silloinpa Tapsu ryntäsi 
Sepeä kohti ja puski häntä voimillansa vatsaan. 
"Phuuh”, ärähti Sepe.

Pupuveljekset olivat rynnänneet ulos Sepen luo
lasta ja juoksivat tietämättä minne menisivät. Sitten 
Taapero huudahti: ”M—mikä tuo on?” Samalla hän 
osoitti pientä punaista mökkiä peltoaukeaman kes
kellä. "Koti!” huudahti Tapsu. Molemmat ryntäsi
vät kohti punaista mökkiä.

Siellä heitä odottivatkin äiti ja isä. Kun he olivat 
kertoneet tarinansa, lisäsi Tapsu: "Eikö ollutkin jän
nä seikkailu talvisessa metsässä?”
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VIRPI HIETALAMPI

Musiikkiharrastus on ollut aina lähellä virtolaisia 
nuoria. Paikkakunnalla on toiminut vuosien ajan ai
nakin muutama vireänpuoleinen yhtye kerrallaan, 
niin nytkin. Soittajien ikä laskee ja kasvot vaihtuvat 
muutaman vuoden välein uusiin innokkaisiin ja uu
sia tuulia tavoitteleviin.

Virtain kaupunki on luovuttanut näille yhtyeille 
harjoitustilat keskustasta, mutta kaikki kämpässä 
treenaavat soittajat ovat kovasti huolissaan harjoi
tuspaikan mahdollisesta menettämisestä, jos suun
nitteilla oleva urheilutalo valtaa juuri kyseisen ton
tin. Uusia tiloja toivotaan, jotta vastaisuudessakin 
voidaan jatkaa tätä rikasta nuorisokulttuurin luo
mista.

Pieni esittelykierros paikallisten bändien keskuu
dessa lienee tarpeen, sillä harvoinpa pojat pääsevät 
Virroille keikoille tai soittamaan eri tilaisuuksiin, 
joissa tekisivät itseään ja musiikkiaan tunnetum
maksi.

Siberia ja Susie Q Band
Useita levytyksiäkin tehnyt Siberia on luultavasti 

niin tuttu useimmille virtolaisille, ettei se enempää 
esittelyjä juuri kaipaa. Kokoonpano on edelleen al
kuperäinen eli Paavo Kaihola rummut, Jari Yliaho 
kitara ja Jari Loisa basso ja laulu. Keikkoja riittää 
niin pienissä klubeissa kuin suuremmissakin tanssi
paikoissa ympäri Suomea.

Susie Q Band on perustettu entisen Went Theelin 
tähteistä. Jukka Ala-Kaarre, Timo Järvinen ja Jussi 
Syrjänen ottivat Erja Hirven bändiinsä laulamaan 
"rokahtavaa bluesia”, kuten he itse musiikkiaan 
kutsuvat. Omia kappaleita on parikymmentä, keik
koja ei ole ollut ainakaan toistaiseksi yhtään. Kasas
sa bändi on ollut suunnilleen vuoden päivät.

Erja on muuten nykyisin ainoa naispuolinen Vir
tain nuorisobändeissä. Erja kertoi tulevansa toi
meen Susie Q:n kolmikon kanssa ihan kivasti, "kun
han ei ota mitään tosissaan”.

Afonia tähtää rockin SM-kisoihin. 
Kuva: Virpi Hietalampi.

Sekaannus - punkbändi?
Virtalaisen Sekaannuksen voisi luokitella punk- 

bändiksi, mutta pojat itse eivät ole halukkaita käyt
tämään kyseistä termiä. Musiikkiaan he kuvaavat 
yritykseksi tehdä omaperäistä, vanhoista kaavoista 
ja totutusta sovinnaisuudesta riippumatonta vapaa
ta musiikkia.

Sekaannuksen nykyinen kokoonpano on Sami 
Koskinen kitara, Ari Engvist basso, Juha Koskela 
laulu ja Markku Ruusunen rummut (Ruovesi). 
Omia biisejä Sekaannuksella on viitisenkymmentä, 
ja niiden olennaisen osan muodostavat vahvasti 
kantaa ottavat sanoitukset. Laulut kertovat mm. 
yhteiskunnan epäkohdista, uskonnosta, politiikas
ta, nykyisestä asevarustelusta ja yleensäkin suoma
laisesta keskiluokkaisuudesta.

Bändiltä ilmestyi huhtikuussa omakustanne-EP 
yhdessä kurulaisen Massacren kanssa. EP: tä painet
tiin aluksi 500 kappaletta, levy myytiin loppuun kol
messa kuukaudessa. Syksyllä siitä otettiin uusi 200 
kappaleen painos. Levystä on oltu kiinnostuneita 
myös Suomen ulkopuolella, noin 40 % myynnistä 
onkin suuntautunut ulkomaille lähinnä punkkien 
muodostaman tiiviin sisäpiirin välittämänä.

Levy tehtiin omat pois -periaatteella, ei voitto- 
mielessä, sillä pojat halusivat tehdä levyn lähinnä 
kokeilumielessä. Tätä todistaa mm. levyn alhainen 
myyntihinta (10 mk), millä ei juuri rikastumaan 
pääse.

Keikkoja Sekaannuksella - kuten yleensäkin 
punkbändeillä Suomessa - on ollut hyvin vähän, ja 
näistäkin vain kolme on heidän mielestään mainin
nan arvoisia.

Vastaantulijan silmään pistää ensimmäisenä Se
kaannuksen poikien erikoinen pukeutumistyyli niit- 
teineen päivineen. Tämä on osa heidän ideologiaan
sa, millä he haluavat korostaa omaa yksilöllisyyt
tään nykyisen massakulttuurin aikana.
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VIRROILLA NOUSEE 
UUDEN MUSIIKIN 

SUKUPOLVEA

"Suomirock elää aallonpohjakauttaan tällä hetkellä”, 
tuumivat Sekaannuksen pojat.

Afonia tähtää rockin SM-kisoihin
- Me ollaan vielä nuori, kehittyvä bändi. Omia 

biisejä on noin kymmenen, eikä meillä ole oikeas
taan vielä paljon mitään valmiina, mutta tarkoitus 
olisi kehittyä musiikillisesti joka suhteessa, kertoo 
Afonian laulaja-kitaristi Raimo Autio.

- Me lähetettiin kasetti Rockin SM-kisojen alku
karsintoihin, siinä on kaksi biisiä: Muukalaiset ja 
Anna sateen valuu. Ne on molemmat mun aikaan- 
saannoksiani, kuten lähes kaikki meidän laulut. Oh
jelmistossa on tosin mukana muutama vieraskin ki
pale CCRdta ja Doorsilta.

Afonia on ollut nykyisessä kokoonpanossaan 
suunnilleen puolitoista vuotta. Virtain keski-iältään 
nuorimmassa bändissä soittavat Mikko Moisio rum
mut, Raimo Autio laulu ja kitara, Mika Ala-Kaarre 
kitara ja Pekka Moisio basso. Yhtyeen musiikki on 
silkkaa rock’n rollia - joskus myös hieman popahta- 
vaa. Oma tyyli on kuitenkin löytynyt jo varhaisessa 
vaiheessa.

Keikkoja Afonialla on ollut vajaat kymmenen; 
koulun diskot ovat olleet kai useimmiten esiintymis
paikkana.

Poikien musiikkimaku on aika paljon toisistaan 
poikkeava: Autio kertoi kuuntelevansa mieluiten 
CCR:a ja Doorsia, Mikon lempibändeihin kuuluu 
Doorsin lisäksi myös Sielun Veljet kun taas pikku
veli Pekka kuuntelee tällä hetkellä mieluiten Eppu 
Normaalia. Mika "Tikku” Ala-Kaarre on kiinnostu
nut lähinnä hevistä, parhaita hänen mielestään ovat 
AC/DCjaZZ Top.

Nuoresta iästään huolimatta Afonian pojat ovat 
ehtineet harjoitella soittamista jo useamman vuo
den ajan kukin itsekseen tai muissa kokoonpanois
sa. Näitä epävirallisia yhdistelmiä on Virtain nuo
remmalla musiikkipolvella ollutkin melkoinen mää
rä, ja useimmiten niissä ovat pyörineet samat tyypit.

Tämän lehden ilmestyessä on Afonian pääsy roc
kin SM-kisoihin ja mahdollinen menestys niissä jo 
selvinnyt. Tällaisen tuoreen ja yrittävän yhtyeen 
soisi menestyvän muuallakin kuin omalla treeni- 
kämpällään, ja menestystä toivotamme tietysti 
muillekin virtolaisille yhtyeille!
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KIRSTI PERÄHUHTA

Taiteilija Rafael Wardi on 1984 Helsingin Juhlaviik
kojen Vuoden taiteilija.
Helsingin lisäksi Rafael Wardin elämän ympäristöihin 
on kolmenkymmenen vuoden ajan kuulunut myös 
Virrat.
Härkösessä Mustanlahden rannalla on Wardin per
heen kesäpaikka ja siellä valo ja väri ovat tulleet käsin- 
kosketeltaviksi. Siellä järveen laskevalla etelärinteellä 
on Wardin yksi loistava aurinkomaisema.

Rafael Wardin tie taiteilijan uralle on kulkenut 
Taideteollisen keskikoulun, Vapaan Taidekoulun 
ja Suomen Taideakatemian koulun kautta vuosina 
1945 - 1951. Hän on nykyisin jäsenenä useissa tai
teilijajärjestöissä ja toiminut Ateneumin taidemu
seon ostolautakunnassa sekä Taideteollisen korke
akoulun ja Suomen Taideakatemian koulun ope
tustehtävissä.

Wardin taidetta on esitelty kymmenissä arvoste
tuissa näyttelyissä sekä Suomessa että ulkomailla. 
Valtion taidekilpailussa hän on saanut kolmannen 
palkinnon vuonna 1957 sekä ensimmäisen palkin
non vuosina 1958 ja 1960. Näiden lisäksi on Stina 
Krookin sekä Karl Bergströmin säätiöiden palkin
not vuosilta 1982 ja 1983. Pro Finlandia kunniamer
kin taiteilija Rafael Wardi sai vuonna 1973.

Kymmenet koti- ja ulkomaiset taidemuseot sekä 
julkiset laitokset ovat hankkineet Wardin taidetta 
kokoelmiinsa.
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Missä asuu taiteilija? Missä vaikuttaa 
taiteilija? Taiteilija asuu ja vaikuttaa siel
lä, missä valo ja väri tulevat tilaan, tule
vat käsinkosketeltaviksi. Taiteilija asuu 
siellä, missä rauha on kesässä.

Purjeveneitä 1953.
73 x 110 öljy kankaalle.

Punakaaliasetelma 1959. On vain puut, ruoho, hirret, vesi, taivas ja aurinko.
50 x 85 öljy kankaalle. Qn vajn vaio ja sen vieressä varjo.
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NUORISOTYÖN
KUULUMISIA

MARJA POUKAMA

Kehityksen pyörä ei pysähdy. Tuskinpa vaarim
me ja mummomme vuosisadan alussa olisivat usko
neet, kun kertoisimme tästä video- ja sateliittikau- 
desta, koulutusmahdollisuuksista, asumisesta, vaa
tetuksesta, liikenteestä jne.

Myös nuorisotyössä on tapahtunut muutoksia ja 
todettava on, että hyvästä pyrkimyksestä huolimat
ta kaikki kehitys ei ole myönteistä.

Kunnallisella nuorisotyöllä on ollut lainsuoja 
runsaat 10 vuotta. Lailla ja valtionapujärjestelmäl
lä haluttiin alleviivata nuorisotyön tärkeyttä. 
"Nuortenhan maailma huomenna on.” Tämän vi
rallisen nuorisotyön tehtäväksi määrättiin edelly
tysten luominen nuorisotoiminnalle ja menetelmiä 
siihen osoitettiin useita, mm. nuorisojärjestöjen tu
keminen. Onko siinä onnistuttu, - se onkin jo toi
nen juttu.

Viime aikoina valtakunnan lehdistössä on arvos
teltu voimakkaasti nuorisojärjestöjen toimintaa. 
Puhutaan jopa "nuorisopolitiikan menneestä mah
dista”. Erityisesti on kritisoitu poliittisia nuoriso
järjestöjä. Tutkittu tosiasia on, että nuoret suhtau
tuvat politiikkaan epäluuloisesti. Osallistuminen 
kanavoituu mieluimmin epäpoliittisiin nuorisojär
jestöihin ja suosituimmiksi ovat nousseet harrastus- 
tyyppiset toiminnat. Ikä ei välttämättä kuitenkaan 
tunnu rasittavan muutamaa aatteelliselta pohjalta 
toimivaa nuorisojärjestöä. Mainitsisin tässä yli sa
tavuotiaan nuorisoseuraliikkeen ja 75-vuotiaan 
partiotoiminnan. Näissä järjestöissä perinteiden 
vaalimisen rinnalla on pystytty uudistumaan ja säi
lyttämään tietty kiinnostavuus. Väkeä on. Nämä 
järjestöt ovat erinomainen esimerkki siitä, kuinka 
toiminta ei lopultakaan riipu rahasta. Suurella ra
halla voi hetkellisesti ostaa viihdettä ja väkeä, mut
ta jos aatteellisuus ja me-henki puuttuu, toiminta 
on kuollutta. Monen nuorisojärjestön olisikin voi-

vottelujen sijasta syytä mennä itseensä, jos toimin
ta ei jaksa kiinnostaa. Oikeastaan tämän yhteisen 
nuorisotyömme riesa on juuri se, että junnaamme 
aina kehityksestä jäljessä. Esim. ylikansallisen 
joukkoviihteen jalkoihin jäämme jatkuvasti komp
lekseissamme muiden vaihtoehtojen kannattavuu
desta.

Virtain nuorisotyössä eletään selvästi muutoksen 
aikaa. Muutospainetta on kerääntynyt viime vuo
sien aikana ja ihan ilman kunnallisvaalien lähesty- 
mistäkin. Käytännön nuorisotyöhön osoitettavan 
ohjaajan tarve on "huutava”. Olemassaolevien 
nuorisotilojen käyttöä on tehostettava ja myös ky
läkuntien nuorison kokoontumispaikat on tutkitta
va uusin perustein. Koulujen kerhotoiminta- ja 
pienryhmätoiminta yleensä elää omaa renesanssi- 
aan. Helpon joukkoviihteen jälkeen peräänkuulu
tetaan taas voimakkaasti yksilöllisiä, rikastuttavia 
elämänsisältöjä ja omaehtoisten harrastusten arvo
ja. Positiivista kehitystä nuorisoasioissa odotetaan 
myös ensi vuotena vietettävän kansainvälisen nuo- 
risovuoden myötä. Vuoden teemoiksi on valittu 
OSALLISTUMINEN, KEHITYS ja RAUHA. 
Nämä teemat muistuttavat meitä siitä, että olosuh
teet maailman nuorison- kuin myös oman nuori
somme keskuudessa vaihtelevat suuresti. Suunni
telmissa on paneutua nuorten aseman ja elinolo
suhteiden parantamiseen, - ei niinkään juhlapu
heissa, vaan konkreettisella arkipäivän tasolla. Vir
tain nuorisovuoden neuvottelukunta on nimennyt 
erityisiksi kohdealueikseen työllisyyden ja nuori
son vapaa-aikatoiminnat. Vaikka yhteistyöhön 
vuoden toteuttamisessa täällä on kutsuttu useita ta
hoja, myös nuorten omaa aloitteellisuutta tarvi
taan.

Nuorisovuosi on meille todellinen vastuun vuosi.
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KOTISEUTUARKISTO
VIRROILLE

TARMO YLI-RAJALA

Hyvät lukijat!
Kuvitelkaapa tilanne, että juuri teille on annettu 

tehtäväksi kirjoittaa paikkakunnalla vuosia sitten 
toimineen yhdistyksen historia. Miten käytte tehtä
vään käsiksi? Kaiken kokeneet humanistit, nuo yh
teiskunnan jokapaikanhöylät tietävät kertoa moi
sesta työstä mukavia tarinoita. Yleensä homma käy 
tähän tapaan:

Selvitetään ensiksi ketkä kuuluivat aikoinaan yh
distyksen johtokuntaan, kuka oli puheenjohtaja ja 
kuka sihteeri. Puhelin on kuumana, kirjeet kulke
vat. Ilmenee että viimeisin pj. on muuttanut kym
menen vuotta sitten paikkakunnalta, sihteeristä on 
kesken kaiken aika jättänyt. Entä yhdistyksen ar
kisto? No jaa, muisteleehan joku nähneensä joskus 
muutaman pölyisen mapin, - mutta missä... ? Liekö 
ollut sihteerivainaan kirjahyllyssä.

Ollaan siis jo jäljillä. Edesmenneen sihteerin pe
rikunta on myynyt talon ja jakanut omaisuuden 
kristillisesti. Valokuvia, papereita, esineitä löytyy 
sieltä täältä ympäri Suomea, kukaties Kanadan su
kulaisiltakin. Luonnollisesti kaikki sellainen turha 
krääsä, jota kukaan ei huolinut, toimitettiin sau- 
nanpesään. Mieshän oli monessa mukana ja muu
tenkin vähän omalaatuinen.

Tämä on se tavallisin tarina. Jäljelle jäävät on
nettoman historiantekijän iloksi paikallislehden ar
tikkelit, suulliset muistelukset, sieltä täältä ehkä 
löytyvät irralliset paperit.

Suomen paikallishistorian arvokkaimmat löydöt 
on tehty rakennusten vinteiltä, lampoloista, seinän- 
täytteistä. Joka vuosi tuhotaan arvokasta tietoa pel
kästään siksi, että papereita käsittelevät ihmiset, 
jotka eivät niiden arvoa tunne tai piittaa siitä.

Tämä huoli on painanut Suomen Kotiseutuliit
toa, joka on jo vuosikaudet pyrkinyt tekemään asi
an hyväksi jotakin. Sen toimesta on julkaistu suosi
tus kotiseutuarkistosta. Sellaisen tehtävänä on tal
lentaa paikkakunnan yksityisluontoinen arkistoai
nes ja saattaa se myös tutkimuksen, opetuksen ja 
harrastustoiminnan käyttöön. Tällaiseen arkistoon 
voivat kuulua paikallisten seurojen, yhdistysten, 
osuuskuntien, liikelaitosten, sukujen ja talojen se
kä yksityisten ihmisten asiapaperit. Erityisesti kaik
ki sellaiset, jotka eivät kuulu julkisia arkistoja kos
kevan lain piiriin.

Arkisto ei muuten ole mikä tahansa paperikasa, 
vaan sille asetetaan tiettyjä vaatimuksia. Siitä vas
taavat j a sitä hoitavat asiantuntevat henkilöt, sen si- 
jaintipaikka on turvattu tulipaloilta ja vesivahin
goilta. Arkisto voi lisäksi olla myös luetteloiden 
paikka: sinne on talletettu tieto siitäkin aineksesta, 
jota ei ole arkistoon vielä luovutettu. Näin se on 
paikka, jonne tuo edellä kuvattu historiantekijä en
simmäiseksi suuntaa matkansa, löytää sieltä joko 
alkuperäiset asiapaperit tai ainakin tiedon siitä, 
missä niitä säilytetään ja mitä on yleensä tarjolla.

Entä sitten ne epämääräiset omat tai vanhan vaa
rin jälkeen jättämät paperit, joita ei hirveä millään 
kenellekään näyttää? Runot, muistiinpanot, ro
maanikäsikirjoitukset ja katkelmat, rakkauskir
jeet? Nekin voi huoletta jättää kotiseutuarkistoon, 
- on vain muistettava laatia arkiston käyttöä sitovat 
säilytysehdot. Kukaan, ei edes se tärkeä tutkija, saa 
penkoa tällaisia papereita ilman niiden luovuttajan 
lupaa. Ja luovuttajalla on käyttöoikeus omiin pape
reihinsa aina niitä tarvitessaan.

Sietää tietysti tarkoin harkita, mikä on sellaista 
ainesta, jota arkistoon kannattaa antaa säilytettä
väksi. Valtaosalle tämä ei ole selvää, siksipä voi ky
syä neuvoa arkistonhoitajalta tai muilta asiantunti
joilta. Nämä voivat jopa tarkemmin aineistoa pen
komatta antaa tarvittavat yleiset neuvot ja ohjeet, 
ja jos tuntuu vaikealta luovuttaa perheen, suvun tai 
vaikkapa omia papereitaan kotinsa seinien ulko
puolelle, voi silti antaa arkistolle tiedoksi mitä on 
tallessa ja missä. On kuitenkin hyvä muistaa, että 
kotiseutuarkisto on turvallisempi tallelokero kuin 
omakotitalon vintti tai kaappi.

Kaikki tämä koskee paitsi yksityisten henkilöi
den arkistoainesta, myös yhdistysten ja erilaisten 
seurojen asiapapereita. Jokainen asioissa mukana 
ollut tietää, kuinka hankalaa on säilyttää varsinkin 
vanhempaa arkistoaineista ja kuinka helposti se ai
kojen myötä joutuu hukkaan.

Virroilla on kaupungin historiatoimikunta tehnyt 
esityksen kotiseutuarkiston perustamisesta. Sijain
tipaikaksi tulee kaupungintalolta tarkoitukseen 
saatu tila, ja arkiston hoidosta on lupautunut huo
lehtimaan arkistonhoitaja Tuovi Satamo. Asiasta 
kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä joko häneen, 
Pertti Tammiseen tai Tarmo Yli-Rajalaan.
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"ISÄKÖ TEILLÄ 
JÖÖTÄ PITÄÄ?”

ALEKSANTERI KORO

Ihminen, kuka tahansa, on sidoksissa vanhem
piinsa ja menneeseen kuin oksa puunrunkoon. Kun 
näistä kirjoittaa, ei luonnollisesti voi välttyä puo
lueellisuuden harhasta.

Olen syntynyt tämän vuosisadan ensimmäisessä 
tuohikuussa, tarkoin sanottuna 3.7.1900. Lehtimet
sässä kertoi äitini väen olleen tullessani tähän maail
maan. Siihen aikaan hallitsivat vanhempani Virtain 
Koronkylässä sijaitsevaa Koron taloa, jota myös 
Laho-Koroksi mainittiin. Kylässä oli kaksi muuta 
Koro-nimistä taloa, joista toinen oli Santerin ja toi
nen Urhon perheen hallitsema. Isäntien sukunime- 
näkin oli kaikilla Koro.

Ensimmäisiä mieleen jääneitä muistikuvia syn
nyttivät kuvaukset sodasta Itä-Aasiassa, siitä, josta 
laulettiin: "Yksi ynnä yhdeksän nolla ja neljä, kun 
jaappanilaiset pehmittivät ryssäin seljän...” Äidin 
isä, Pirttilän vaari, tapasi kuuluvalla äänellä lukea 
sotauutisia, joista mieleen jäi vain alku: "Port Aart- 
turista sähkötetään U.T. Reuterin mukaan.”

Ahdistava sotatilanne synnytti Suomessa suurla
kon ja sosialidemokraattien näkyvän esiinmarssin. 
Koronkylässäkin päät kuumenivat niin, että Koron- 
kylä päätettiin yleisessä kansalaiskokouksessa San
teri Koron talossa irrottaa erilleen Venäjän keisari
kunnasta. Kotilaisen Pekka oli silloin poliisina ja 
asui kylässä omassa pikku mökissään. Hänet pantiin 
viralta; olkapoletit ratkottiin virkatakista ja sapeli 
eli virkamiekka otettiin vasta syntyneen Koron tasa
vallan hoteisiin. Muistikuvani mukaan Santeri Ko
ron talon harjalla hulmusi sinivalkoinen lippu Suo
men tunnuksena - Venäjän lippu oli jonkin seipään 
varassa porttipielessä. Silti hyviä tapoja lienee ollut 
tarkoitus noudattaa.

Mutta suurlakko oli ohimenevä ilmiö eikä Venä
jän keisarikunta paljoa hätkähtänyt koronkyläläis- 
ten separatismista. Meidän keittiöömme ilmestyi 
kaksi santarmia kuulustelemaan isää, jonka jauhot 
eivät kai aivan puhtaita olleetkaan. Takavarikoivat

yhden haulikon patruunan - haulikkoa eivät sen
tään ottaneet. Kun minäkin sain olla seuraamassa 
kuulustelua, jäi mieleeni, että santarmi taisi hyvin 
suomea, oli luullakseni virolainen. Santarmit käyt
täytyivät rauhallisesti ja sävyisästi.

Olin Pekka Kotilaisen pojan Artturin jokapäiväi
nen kaveri. Arttu oli ehkä vuotta kahta minua van
hempi. Muistan tapauksen Kotilaisen tuvassa. Art
tu oli löytänyt isänsä takista ratkotut olkapoletit ja 
ryhtyi ompelemaan niitä oman takkinsa olkapäille. 
Isä Pekka huomasi tämän ja karjaisi: "Älä pane nii
tä takkiisi. Sinusta tulee Bobrikoff ja Bobrikoffi am
mutaan!” Se sana tehosi.

En ole saanut myöhemminkään selvää syistä, 
miksi isäni möi Koron talon ja osti Vaskivedeltä Ta- 
kala-nimisen pientalon. Niihin aikoihin oli perhee
seemme tullut rengiksi Ketolan Kalle (eduskunnan 
pääsihteerin Erkki Ketolan isä). Nuorukainen tuli 
hyvän käytöksensä vuoksi yleisen ihailun kohteeksi. 
Kalle oli meillä vuosikausia, kunnes naimisiin men
tyään muutti Killinkoskelle. Sitten kun äidistäni ai
ka jätti ja hautajaiset pidettiin - aikaa oli kulunut lä
hes puoli vuosisataa - Kalle tuli myös hautajaisiin. 
Hän mainitsi minulle kahdenkeskisessä juttelussa: 
"Äitisi oli hyvä ihminen.” Sen muistan aina.

Ketolan Kallesta muistuu vielä seuraavaa. Ylä- 
Härköselle muutettuamme saimme hoidettavak
semme puhelinkeskuksen eli "sentraalin”. Asia oli 
meille kaikille uusi ja outo. Sattuipa soittamaan 
Vermaan Herra, Borg sukunimeltään. Ketolan Kal
le oli yksin paikalla. Hän nosti luurin ja huusi "ha
loo”. Borg kysyi, kuka on puhelimessa. ”Ei kuk
kaan”, vastasi Kalle. "Mikä se on sellainen ei kuk
kaan”, kysyi Vermaan herra. Kalle vastasi: ”Ei pal
jon mikkään.” Aikakautensa puhelinpalvelusta tä
mäkin tietysti kävi.

Äitillä oli tapana sanoa, opetustarkoituksessa tie
tenkin: "Eikö sinun pidä aatteleman, sano Packale-
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ni-vainaa.” Äitini oli syntynyt vasta Packalenin kuo
leman jälkeisenä vuotena, joten tämä lienee ollut 
aikansa vaikuttajayksilö.

Aika kului ja lapset leikkivät. Olihan meitäkin 
elossa seitsemän. Kolme lasta oli kuollut pienenä. 
Muistan kun isä antoi vitsakuritusta nuoremmille 
Taunolle ja Iitalle. Sattui paikalle Sikasen Maria-tä- 
ti, isän sisar. Hän näytti aivan tyrmistyvän tapausta 
seuratessaan. ”Isäkö teillä jöötä pitää?” hän ihmet
teli.

Vaikka isävainaa aikanaan kakaroita kurittikin, 
oli hän yleensä maltillisen ja harkitsevan miehen 
maineessa. En koskaan saanut tilaisuutta kysyä 
opettajatar Sieväseltä perusteluja tämän julkaistus
sa muistokirjoituksessa isästä, että hän oli suurten 
mittojen mies. Vastausta vailla moniin kysymyksiin 
lopetan.

TARINAA
POSTILAIKLSTA

EIRA KOIVUNEN

Herraskosken kanavan miljöö on aina ollut hiu
kan erikoinen läiskä Virtain kartalla. Monet asiat, 
jotka aikaisemmin tiheän kuusiaidan ympäröimäs
sä kanavatalossa olivat jokapäiväistä elämää, pul- 
pahtelevat nyt muistoina mieleen kuin kuplat, ha- 
jotakseen sitten taas pitkiksi ajoiksi unohduksiin. 
Sainhan elää ikimuistettavan lapsuuteni ja nuoruu- 
teni kanavan jyhkeitten pihtakuusten varjossa.

Yksi kanavalaitoksen virallisista kummallisuuk
sista oli postilaukku, mitä päivittäin kuljetettiin ar
vokkaana kapistuksena kirkolle postitoimistoon ja 
takaisin.

Viisikymmentäluvun puolivälissä käytössä oli 
järjestyksessä toinen nahkainen suuri ja painava 
salkku. Sekin oli silloin jo aika kulunut, ahkerassa 
käytössä kun oli. Laukku suljettiin rautatangon ja 
lukon avulla. Toinen avain säilytettiin kanavakont- 
torissa, toinen Virtain postitoimistossa. Muilla 
laukkuun ei sitten ollutkaan asiaa.

Muistan aina ihmetelleeni, kuinka silloin postia 
kantanut Väinö Ukkonen jaksoi kuljettaa laukkua 
kaulassaan, polkupyörällä kun oli matkassa. Lisäk
si mukana pyörän päällä oli kaikki muu posti ja 
matka jatkui Äijännevalle asti. Laukulla oli oma 
arvokkaan näköinen katoksensa ns. pikkuportin 
pielessä.

Aamuisin oli aina kova huoli siitä, että laukku 
muistettiin lukita ja viedä naulaansa. Ellei postia 
ollut, salkku lukittiin tyhjänä matkalle. Kesän aika
na odotimme siskoni kanssa jopa tuntikausia tien 
varressa kaiteella laukun saapumista, sillä silloin 
mukana saattoi olla postia naapurihuvilan asukkail
le. Me pääsimme viemään postit ja saimme aina 
Mix-toffeeta. Postin kulku ei silloin tapahtunut mi
nuutilleen, joskus jopa kanavalla jouduttiin hätäi- 
lemään postilaukun viipymisen johdosta.

Kanavamaksujen poistuttua 60-luvulla varsinai
sen arvopostin määrä väheni ja postin kulku muu
tenkin varmistui. Laukun käyttö lopetettiin. Nykyi
sin Äijännevalle postia kantava Aarne Ylimyskin 
ehti kuitenkin tehdä postilaukun kanssa tuttavuutta 
monta vuotta.
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TEUVO JA INKERI HERALA 
JYVÄSKYLÄSTÄ LIEDENPOHJAAN

Kesämökki ja entuudestaan tuttu kylä houkutteli- 
vat Teuvo ja Inkeri Heralan muuttamaan eläkevuo- 
sien alkaessa Liedenpohjaan, Toisveden rannalle.

Takana on ensimmäinen vakituinen Virtain vuo
si: - Paremmin se meni kuin kuviteltiin tämä ensim
mäinen talvi sivukylällä asuessa. Liedenpohjahan 
on pirteä kylä, on pankit, koulut, kaupat, kirkko
kin, tuumii Teuvo Herala. Kyläläisetkin olivat jo 
entuudestaan tuttuja.

Aika on kulunut remonttia tehdessä. "Vennamon 
piirustusten’’ mukaan tehty talo on saanut lämpö- 
eristyksen, vesijohdot ja mukavuudet. - Mikäs on 
viihtyessä, kun on kolminkertaiset ikkunat, kaksin
kertaiset ovet ja yksinkertaiset asukkaat, naureske
lee Teuvo Herala.

Ensimmäisenä talvena liityttiin myös kansalaiso
piston piireihin. Yläasteen rehtorin työstä eläkkeel
le jäänyt Inkeri Herala on osallistunut Liedenpoh
jan kudontapiiriin ja keskustassa pidettäviin eng
lannin keskusteluihin. Kesällä tuli opeteltua kas
veilla värjäämistä Perinnekylässä. Teuvo Herala 
puolestaan on jättänyt työnsä linja-auton ratissa ja 
omistautuu nyt harrastukselleen soittamiselle. Lie-

EIRA KOIVUNEN ja MAIJA LEHTINEN

Vielä vuosikymmen tai pari sitten olisi tämän jutun aiheena ollut 
maaltapako. Nyt ovat maaltamuuttajat vaihtuneet maallemuuttajiksi: 
se mitä joskus haluttiin paeta, onkin nyt vaihtunut tavoittelemisen ar
voiseksi. Elintaso on vaihtunut elämisen tasoksi, elämän laaduksi.

Muutto suuresta kaupungista pieneen kaupunkiin, korpien keskelle 
ja järvien rannoille, ei tietenkään ole pelkkää pehmeää ja vihreää idyl
liä. Arki ja aherrus ovat vastassa Virroillakin. Ja välillä kaipaa niitä 
taakse jätettyjä rintamaiden rientoja. Mutta luonto ja ihmiset ovat lä
hempänä, kiirekin on erilaista.

Kun muutetaan Virtain kaupunkiin, muutetaan maalle.

El SE MAALTA 00,
denpohjan pelimannit ovat saaneet kokeneen viu
listin joukkoonsa. Soittohommissa Teuvo Herala 
on ollut pitkään: Jyväskylässä olivat Ikäpelimannit, 
Jyväskylän pelimannit, tanssiorkesteri sekä useita 
säestettäviä tanhuporukoita.

MARJATTA JA JUKKA VAUHKONEN
TAMPEREELTA LAIVARANTAAN
Ainut puute, minkä Vauhkosen pariskunta Vir

roilla on havainnut, tulee yhdestä suusta: - Uima
halli! Sinä on kaivannut koko perhe. Uiminen on 
mukava harrastus ja sitä paitsi se tukee muitakin ur
heilumuotoja: lenkin päälle olisi kiva käydä sauno
massa ja uimassa.

Muuten ei Marjatta ja Jukka Vauhkosella ole 
Virroista valittamista runsaan vuoden jälkeen. Pik
kuisen mieltä kaihertaa, kun vanha purjehdushar
rastus on saanut jäädä: - Kauniita nämä vedet ovat, 
mutta kapeita. Purjeveneellä olemme ensimmäisen 
kerran Virroilla käyneet. Nytkin kyllä asumme ve
sien äärellä, Laivarannassa.

Jukka Vauhkonen tuli Virroille Kiillon myynti- 
päälliköksi, nyt hänellä on oma edustusliike. Mar
jatta Vauhkonen pitää keskustassa vaatteiden eri
koisliikettä. Aikaisemmin hän on ollut Tampereella
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yli 10 vuotta tavaratalon miestenosaston osaston
hoitajana.

- Täällä on kaikki niin mukavan lähellä. Oma 
viehätyksensä on kulkea töihin kelkalla tai pyörällä, 
linja-autoruuhkia en kaipaa. Virtolaiset ovat otta
neet liikkeeni hyvin vastaan. Nuoret ovat muotitie
toisia ja fiksuja, avoimia. He tulevat tänne keskus
telemaan, ja saan heiltä uusia ideoita, kertoo Mar
jatta Vauhkonen.

Perheen pojat, 7-vuotias Teemu ja 9-vuotias Jani, 
ovat innokkaita virtolaisia. Koulusta löytyi heti ka
vereita, ja slalom-mäki on sopivan matkan päässä 
kotoa.

ANJA JA TAISTO SIREN
TAMPEREELTA SIPILÄNPERÄLLE
Se, että tamperelaissyntyiset Anja ja Taisto Siren 

kuusi vuotta sitten muuttivat Virroille, oli pelkkä 
sattuma. He olivat etsineet lehti-ilmoituksen avulla 
maapaikkaa sadan kilometrin säteellä Tampereelta, 
ja Sipilänperältä löytyi sopivantuntuinen, siinä 
kaikki.

Paikkakunnan vaihtoa edelsi kymmenen vuoden 
kauppiaana olo kaupungissa. Ainainen kiire alkoi 
tuntua turhalta, ja pikkuhiljaa mielessä kypsyi haa
ve vaihtoehdosta, erilaisesta elämästä.

SE ON VIRROILTA
Mitään ruusupolkua elontie ei kuitenkaan ollut 

muuton jälkeenkään. Sittemmin Petraksi nimetty 
talo oli suuren remontin tarpeessa ja piha muistutti 
lähinnä viidakkoa. Perheen nyt jo aikuiset kaksi ty
tärtä eivät halunneet tulla mukaan, ja tilanne ou
doksutti vanhempia pitkään. Samoihin aikoihin Si- 
renien elämään tuli hengellinen perusta, se antoi 
voimaa ryhtyä yksinkertaistamaan päivien kulkua.

Tänä päivänä Sirenin navetassa märehtii 30 kut
tua, ja uusina tulokkaina tilalla on 33 nutriaa. Mah
dollisimman paljon viljellään ja kasvatetaan ruoaksi 
itse. Taiston taitava käden jälki alkaa näkyä nurkis
sa, Petrasta on saatu todella viihtyisä.

- Työtä on niin paljon ettei kaikkea ehdi millään 
tehdä, Taisto toteaa, mutta ainahan normaalissa ar
kielämässä on työtä tehtävä.

Palkkaa ei Sirenillä lasketa rahassa, raha ei ole 
enää pääasia. He tuntevat saavansa palkan monessa 
muussa muodossa: rauhallisena ympäristönä, kivoi
na naapureina, talven nautittavana hiljaisuutena, 
tuotteina omasta puutarhasta...

Kuitenkin, kun juuret ovat Tampereella, joskus 
kaipaa kulttuuritapahtumia. Täällä kun postikin 
täytyy hakea kuuden kilometrin päästä. Takaisin 
kaupunkiin Anja ja Taisto eivät kuitenkaan muut
taisi, ellei sitten vanhana...

TERTTU JA KEIJO REPO
TAMPEREELTA VASKIVEDELLE
Kesäasukkaista kyläläisiksi voisi luonnehtia Tert

tu ja Keijo Revon kolmen vuoden takaista siirtoa 
parilla sanalla.

Näin yksinkertaista kaikki ei ihan ollut, toki asiaa 
harkittiin pitkään ja monelta kantilta.

Porista kotoisin oleva autonosturinkuljettaja 
Keijo Repo asui perheineen vaimon kotikaupungis
sa Tampereella kymmenisen vuotta. Terttu Repo 
pyöritti omaa yritystään, kemiallista pesupalvelua. 
Mökillä Virtain Keihäsjärven rannalla vietetyt ke
sät toivat Revot Vaskiveden Talouskaupan tutuiksi 
asiakkaiksi. Kaupan silloiset omistajat olivat aikeis
sa jäädä eläkkeelle, siitä kipinä alkoi hehkua. Varsi
nainen ratkaisu tapahtui, kun perheenpään työpai
kan muuttuminen Helsinkiin olisi edellyttänyt koko 
perheen lähtöä vielä isomman kaupungin pyörtei
siin. Silloin Revot käännähtivät kannoillaan ja vei
vät muuttokuormansa Virtain Vaskivedelle.

Sivukylän sekatavarakauppiaaksi ryhtyminen oli 
heille uutta, mutta osaksi tutut ihmiset ja kaupan 
valmis asiakaspiiri rohkaisi yrittämään.
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Keijo Repo ajaa päivisin palvelut myymäläautol
la lähemmäksi kuluttajia. Raskaan kaluston kuljet
tamisesta saatu kokemus on näin ollut hyödyksi. 
Vanhempien lisäksi perheeseen kuuluu yksi lapsi, 9- 
vuotias koululainen.

Terttu Repo kertoo aluksi tuntuneen vaikealta, 
kun Virroilta ei voinutkaan ostaa kaikkea sitä mihin 
oli aikaisemmin tottunut. Kolme vuotta on kuiten
kin auttanut sopeutumaan. Nyt tietää etukäteen 
mitkä hankinnat täytyy säästää Tampereen matkoi
hin.

Vastapainoksi maalla olosta on tullut paljon 
myönteisiä kokemuksia. Terttu Repo kiittää hyvää 
työporukkaansa ja mukavaa asiakaspiiriä. - Ihmiset 
ovat erilaisia täällä. He ovat paljon rauhallisempia 
kuin kaupungissa ja aikaa jutusteluunkin löytyy os
tosten lomassa.

Harrastusmahdollisuuksista ja virikkeistä ei Re
pojen mielestä ole pulaa enempää Vaskivedellä 
kuin muuallakaan Virroilla, he nyt vaan ovat niin 
tarkkaan työssään kiinni, etteivät paljon ehdi har
rastaa. - Työnarkomaaneja, rouva kiteyttää. - Edes 
viikon katko vuodessa tuntuisi hyvältä.

- Se viikon loma on kerran tullutkin pidettyä tä
män kolmen vuoden aikana, Terttu Repo nauraen 
tunnustaa.

VIRTAIN SEURAN 
KUULUMISIA

LIISA SAIKKONEN

Virtain Seuran yli kolmekymmenvuotiselle toi
minnalle on ollut ominaista erilaisten aloitteiden 
esiintuominen ja niissä mukana toimiminen. Mu
seoiden, kansallispukujen, Virtain Joulun, kuvate
oksen, Perinnekylän jne. aloitteet ovat kotiseutu
yhdistyksen piirissä syntyneet. Kuluvan vuoden ai
kana on käynnistynyt kaksi huomattavaa aloitetta 
nim. Virtain Kaupungin ja Tampereen Yliopiston 
perinneyhteistyöhanke sekä kotiseutuarkisto.

Alkuvuodesta Virtain Seura pyysi rehtori Pertti 
Tammista laatimaan Virtain museo- ja perinne- 
työn kokonaissuunnitelman, joka julkistettiin 18. 
päivänä kesäkuuta. Huomionosoitukseksi Virtain 
Seura anoi Tammiselle Suomen Kotiseutuliiton 
ansiomitalin, joka luovutettiin valtakunnallisilla 
kotiseutupäivillä Kouvolassa. Kymenlaakson juh
lille osallistui Virroilta 10 henkilöä. Kotiseutuliiton 
vuosikokouksessa valittiin valtuuskuntaan Tarmo 
Saarimäki edustamaan sekä Virtaita että Pirkan
maata!

Vuoden -83 teeman ''Rakennettu ympäristö...” 
innoittamana Virtain Seura on kuvauttanut kaksi 
virtolaista maalaistaloa, joiden kaunis ulkonäkö 
on peruskorjauksen yhteydessä säilytetty. Taulut 
luovutetaan isäntäväelle kiitoksena esimerkillises
tä kulttuurimaiseman vaalimisesta.

Jatkuvasti kasvava kansainvälisten asioiden tie- 
tovyöry on syrjäyttänyt lähiympäristöämme kos
kevan tiedonsaannin, joten "Koulu ja kotiseutu”- 
projektin käynnistäminen myös Virroilla on koulu
laitoksen tärkeä tehtävä. Kotiseudun historian, 
kulttuurin, elinkeinojen ja luonnon tuntemus anta
vat nuorelle tervettä omanarvontuntoa ja uskoa 
omaan identiteettiin, yhteydet kotiseutuun eivät 
katkea ja juurettomuus katoaa.

Jos olet kiinnostunut kotiseututyöstä, lähde mu
kaan! Jäsenmaksun voit maksaa taloudenhoitajal
lemme Armi Vuoristolle Virtain Säästöpankkiin ja 
sihteerin, Toini Sepän, tapaa Hankkijan keskuk
sesta, puh.55445.
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VIRTAIN KAUPUNKI 
YHTEISTYÖHÖN

TAMPEREEN YLIOPISTON KANSSA
PERTTI TAMMINEN

Virtain kaupunginhallitus asetti 18.7.1977 Vir
tain Seuran aloitteesta toimikunnan suunnittele
maan tavallisesta ulkomuseotyypistä poikkeavaa 
perinnekylää, jossa museaalisen osan lisäksi olisi 
myös perinteistä ideoita ammentava toiminnallinen 
osa. Toiminta-ajatukseen kuului myös kokonais
valtaisen suunnitelman laatiminen Virtain perinne- 
politiikasta, joka kattaisi koko kuntaa käsittävän 
perinnetyön sen kaikilla aloilla.

Aineksien saamiseksi tämmöistä suunnitelmaa 
varten aloitti kansalaisopisto samana vuonna kai
kissa suurimmissa kylissä systemaattisen opintopii
ri- ja tiedotustoiminnan. Työn käynnistyttyä kävi 
pian ilmi, että kylissä oli yllättävää valmiutta ja jo
pa patoutunutta halua löytää käyttökelpoinen pur
kautumiskanava. Näyttö oli niin vahva, että tavoit
teiden yksityiskohtaiseen määrittelyyn voitiin ryh
tyä . Kuluvan vuoden kesäkuun 18 .päivänä j ulkituo- 
tu Virtain museo- ja perinnetyön kokonaissuunni
telma perustuu seitsemän vuoden aikana saatuun 
aineistoon ja kokemukseen. Sen mukaan selvän 
asenteen muutoksen aika on käsillä. Viemällä ky
listä perinteen tieto, taito ja esineelliset aikaan
saannokset on vahvasti tuettu niitten autioitumista. 
Jos halutaan varmistaa elävä yhteys paikallisperin- 
teeseen ja suoda sille vaikutusmahdollisuus, on ky
lien saatava omat tukikohtansa, omat kokoelman
sa, jotka mahdollistavat tutkimustyön autenttisessa 
ympäristössä, aidossa ja ainoassa oikeassa.

Perinnekylän suunnittelussa, kansalaisopiston 
luentotoiminnan yhteydessä j a maaseudun lauluj en 
keruussa on Virtain perinnetyön harrastajilla ollut 
ajoittaista yhteydenpitoa alan tutkijoihin ja laitok
siin. Nämä varsin hedelmälliset kontaktit ovat kui
tenkin aina olleet valitettavan lyhyitä; niinpä tarve 
säännöllisempään yhteydenpitoon on jatkuvasti 
kasvanut.

Virtain Seuran aloitteesta tammikuussa 1984 sol
mittu epävirallinen neuvotteluyhteys Tampereen 
Yliopiston tutkijoihin johti siihen, että Virtain kau
punginhallitus esitti 20.2. pitämässään kokouksessa 
yhteisen toimikunnan nimeämistä suunnittelemaan 
yliopiston ja Virtain kaupungin välistä perinneyh- 
teistyötä. Yliopisto hyväksyi ehdotuksen ja nimesi 
toimikuntaan omalta puoleltaan seuraavat jäsenet:

vt. professori Timo Leisiö, prof. Heikki Paunonen, 
prof. Viljo Rasila, vs.apul.prof. Matti K. Suoja
nen, kansanperinteen laitoksen vs. johtaja Päivikki 
Suojanen ja projektipääll. Matti Jussila. Virroilta 
valittiin toimikuntaan: kaupunginjoht. Eero Keski - 
Lusa, lehtori Aira Huostila, suunnitt. siht. Juha 
Karppinen, kiint.- ja kaav.ins. Tarmo Saarimäki, 
Virtain Seuran pj. Liisa Saikkonen ja hist.toimi
kunnan pj. Pertti Tamminen.

Toimikunnan työn tuloksena hyväksyttiin Vir
roilla 8.10. pidetyssä kokouksessa yhteistyösopi
mus, joka välittömästi toimitettiin kummankin osa
puolen päättävien elinten hyväksyttäväksi. Yhteis
työn yleistavoitteena on keskinäisen kulttuuri- ja 
perinneyhteistyön, tutkimusyhteistyön sekä semi
naari- ja koulutustyön harjoittaminen.

Tampereen yliopistosta osallistuvat yhteistyöhön 
historiatieteet, kansanperinne - erityisesti kansan
musiikki, kansanperinteen laitos, suomen kieli se
kä aluetiede.

Virtain kansalaisopistolla ja sen perinnetyöpii- 
reillä tulee olemaan tärkeä osuus yhteistyössä. Mo
nille virtolaisille perinnetyön aktiiveille tulee uusia 
ja innostavia yhteistyökumppaneita; tutkijoitten il
mestyminen ja viipyminen kylissä tuo konkreetti
sesti esille paikallistutkimuksen arvon. Sopimus
tekstissä todetaan: Soveltavasta kotiseutututki
muksesta tulee olemaan hyötyä sekä tutkijoille että 
tutkittaville. Koko yhteistyö perustuu molemmin
puoliselle vuorovaikutukselle, ei perinteiseen yksi
puoliseen tiedonhakuun. Kaupungin kannalta yh
teistyö tulee hyödyttämään paitsi Virtain kulttuuri
työtä myös matkailua.

Kulttuurilautakunnalla tulee olemaan myös kes
keinen asema yhteistyössä, historiatoimikunta 
puurtaa jo yhdessä kirjaston johdon kanssa koti- 
seutuarkiston kartuttamiseksi, nuoriso- ja koulu- 
sektorille yhteistyö tarjoaa monia lupaavia haastei
ta. Kaiken kaikkiaan virtalaisella kotiseututyöllä 
on edessään ennen kokematon renesanssi. Siitä 
ovat takeena tehtyjen sopimusten lisäksi se erino
maisen myönteinen ja virtolaista näkökulmaa tuke
va suhtautuminen, joka on ollut ominaista yliopis
ton edustajille neuvottelujen kaikissa vaiheissa.
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Tuula Laaksalo ei juuri esittelyä kaipaa. Ei varsinkaan Virroilla. 
Kyllä tämä kaupunkiamme maailmankartalle keihästänyt tyttö täällä 
tunnetaan. Kotimaassa ja maailmalla hän edustaa Virtain Urheilijoita.

Tuula kävi aikanaan Rovaniemellä syntymässä. Perhe asui Pohjois- 
Suomen paikkakunnilla, kunnes isä siirtyi eläkkeelle. Silloin muutet
tiin äidin syntymäsijoille Virroille, joka oli tuttu paikka entuudestaan 
Tuulallekin, sillä mummula oli täällä.

Tuula pääsi ylioppilaaksi Virtain Yhteiskoulusta 1973 ja lähti Ikaali
siin kauppaopistoon. Sieltä löytyi aviomies Jukka, ikaalislainen synty
jään. Tätä nykyä Tuula ja Jukka asuvat Espoossa. Tuulan työpaikka, 
OKOin tytäryhtiö Rahoituskeskus, on Helsingissä.

HELENA JAHTTI

TUTTU ON TUU"Minun joulussani pitää olla perin
teitä silläkin uhalla, että niistä tulee 
stressi.”
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Virrat on ja pysyy
- Oma kotini on nyt Espoossa, mutta Virrat on 

hyvä kakkonen, Tuula tunnustaa. Elämäni varrella 
olen tottunut siihen, että Virrat on ja pysyy, vaikka 
kaikki muu vaihtelisikin. Pienenä kävin täällä 
mummulassa, sitten asuin itsekin täällä, ja nyt käyn 
täällä äidin luona.

Tuula oli 14-vuotias muuttaessaan Virroille. 
Aiemmilta asuinpaikkakunnilta hän kertoo muista
vansa vain hajanaisia tapahtumia, Virroilla ovat 
juuret.

- Juurista puhuminen on nykyisin muotiasia, 
mutta on siinä muutakin, Tuula pohtii. Ihmiset ovat 
niin tiukoilla nykyisessä stressiyhteiskunnassa, 
suurten muutosten keskellä, että heille on tärkeää 
löytää jotakin pysyvää, muuttumatonta. Oma läh
tökohta, omat juuret, edustaa pysyvyyttä.

- Minulle itselleni tutut, turvalliset asiat ovat hy
vin tärkeitä, Tuula kertoo. On kyllä mukava kier
tää maailmaa ja nähdä erilaisia maita ja kulttuure
ja, mutta aina tulen kipin kapin takaisin.

- Tosin on niin, ettei kilpailumatkoilla näe oike
astaan muuta kuin lentokentän, urheilukentän ja 
hotellin. Eivät kilpailut ole mitään turistimatkoja, 
joilla kierretään katselemassa nähtävyyksiä.

Millainen paikka Suomi on muihin maailman
kolkkiin verrattuna?

- Vielä ei ole tullut vastaan maata, johon olisin 
valmis Suomen vaihtamaan, Tuula vastaa empi
mättä.

- Pidän Suomesta, tämä on hyvä maa. Eläminen 
täällä on helppoa ja luontevaa, koska kieli ja kult
tuuri ovat tuttuja. Elintaso on korkea, luonto on 
kaunis ja suhteellisen puhdas. Siitäkin pidän, että 
vuodenajat vaihtelevat niin jyrkästi. Rakastan ke
sää, mutta silti en haluaisi muuttaa esim. Espan
jaan, vaikka siellä onkin aina kesä!

Jouluna kaikki pysähtyy
Kysyn Tuulalta, tuttujen asioiden ystävältä, mil

lainen hänen mielestään on oikea joulu.
- Minusta joulu on ennen muuta lasten juhla. 

Lasten joulussa on räväkkyyttä ja säpinää, ehkä lii
aksikin. Jos joulunvietossa on vain aikuisia, juhlan 
luonne on toinen. Se on rentouttava, rauhoittava 
olotila, jossa kaikki pysähtyy.

Tuula myöntää, että joulunalusviikot ovat kama
lia. Esim. Helsingin katujen ja kauppojen kauhea 
kiire tarttuu auttamatta ja varmasti.

- Meillä on yhä sukulaisten ja ystävien kesken ta
pana antaa lahjoja. Kyllä se päänvaivaa aiheuttaa, 
mutta kaikesta huolimatta haluamme nähdä sen 
vaivan. Kun sitten tiedän, että kaapissa on joulu
lahja, jonka joku on antanut meille, minun on vai
kea hillitä uteliaisuuttani aattoon asti, Tuula valit
taa.

LALLE TÄRKEÄÄ

"Silti palaan aina kiireesti, kipin kapin kotiin. Eihän ko
tia mikään voita.”

- Lapsillehan joulu on suorastaan yhtä piinaa. 
Päiväkaudet ennen joulua äiti hosuu ja hermoilee. 
Isä on äreä, kun kelvollista kuusta ei löydy mistään. 
Kukaan ei ehdi lasten seuraan. Onko kumma, että 
lapsilta pinna palaa?

- Koko pitkä aattopäivä on odotettava iltaa ja 
joulupukin tuloa, ja se jännittää kauheasti. Kiltisti 
pitää syödä kaiken maailman lanttulaatikot ja riisi
puurot, vaikka ruoka ei jännityksen vuoksi maistu 
ollenkaan. Kun ilta vihdoin koittaa, vanhemmat 
yrittävät vielä lykätä lahjojen jakoa tunnin, pari 
myöhemmäksi, vaikka lapset ovat jo kestokykynsä 
äärirajoilla.

- Kyllä minulle joulunvietossakin tutut, perin
näiset asiat ovat tärkeitä, silläkin uhalla että niiden 
ylläpitäminen tuottaa ylimääräistä päänsärkyä, 
Tuula nauraa.

- Muutama vuosi sitten vietimme Espoossa jou
lua kolmisin, äiti, Jukka ja minä. Aattona iltapäi
vällä huomattiin, että vanhat, tutut joulukoristeet 
olivat unohtuneet Virroille. Silloin minulta oli vä
hällä poru päästä. Ei auttanut muu kuin kaivaa 
esiin sakset ja hopeapaperia. Ja joulu tuli - uusien
kin koristeiden keskelle!
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VUODEN TAPAHTUMAT
PAULI PERÄHUHTA

Lapuan piispä Yrjö Sariola vieraili seurakunnassamme jou
lukuussa. Pastori Ilkka Järvisen virkaanasettaminen kuului 
kotoiseen vierailuohjelmaan.

Virastotalon rakennustyöt valmistuivat ajallaan, vastaan
ottotarkastus pidettiin 16.12. ja virastojen muutto pääsi 
vauhtiin. Kuvassa näkyvät puut ja kallionnyppylä poistet
tiin kesän aikana.

Suomen 4H-liitto on valinnut Vuoden taloksi Eila ja Esko 
Haapamäen tilan Vaskivedeltä.

Vaskivedellä Tyrkönrivin asunnot julistettiin haetta
viksi tammikuussa.

Torisevantien pihakatua rakennetaan. Istutukset saa
daan kesän aikana.

Virtain kaupunki kuuluu Pohjois-Hämeen mielisai- 
raalapiiriin vuoden 1984 alusta lähtien.

Virtain Urheilijain vuoden 1983 parhaat urheilijat 
ovat Tuula Laaksalo ja Jouko Kilpi.

Suomenselän Sanomat ilmestyvät vakinaisesti tiistai
na ja torstaina. Lauantain numero tuli lisäksi kesän 
aikana.

Virtain Kauppakunta sulautuu Pirkanmaan Osuus
kauppaan. Toinen ratkaiseva päätös tehtiin tammi
kuun viimeisenä päivänä.

Virtain Seudun Kauppaoppilaitos sai vuoden alussa 
opetuskäyttöön uusia tietokoneyksiköitä. Oppilai
toksen 20-vuotisjuhlaa vietettiin syyskuussa.

Kotalan urheilukenttä valmistui talkoovoimin J. W. 
Enqvistin lahjoittamalle tontille 50-luvun alussa. 
Kentän omistajayhdistykset lahjoittivat alueen kau
pungille tammikuussa.

Leijona Pukine jäi nimenä historiaan. Onneksi teh
das jatkaa Virroilla SOK:n Vaatetustehtaan nimellä. 
Kalevi Halivaaran jäätyä eläkkeelle nimitettiin tuo
tantopäälliköksi Martti Väyrynen.

4H-yhdistys palkitsi kerholaisia. Metsä on ystäväni- 
aiheeseen liittyen palkittiin parhaina käpyjen kerääji
nä Merja ja Hannu Helisniemi. Seuraaviksi sijoittui
vat Kirsi Kuusniemi, Anne Kallioaho ja Tiina Viitala.
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Kaupungin palvelukseen ovat tulleet seuraavat: nuo
risosihteeri Marja Poukama, kulttuurisihteeri Mar
jatta Ylinen-Kärkkäinen ja elinkeinoasiamies Pauli 
Pajunen.

Suomen Linja-autoliitto on nimennyt Tauno Nummi
sen Vuoden Urheilijaksi.

Virtain säteilysuojan käyttökoe alkoi 19.3. parinkym
menen henkilön voimin.

Kirkon paanukatto tervattiin. Hellesäässä hautater- 
vaa upposi puuhun yli 800 litraa. Kirkon paloturvalli
suus on saatettu ajan tasalle.

Vaskuun koulu on toiminut 70 vuotta. Juhlatilaisuus 
oli myös läksiäistilaisuus eläkkeelle siirtyvälle Liisa 
Ylä-Rouvilalle.

Killinkoskella on talkoilla maalattu työväentalo tou
kokuussa. Myöhemmin kesällä oli kattamistalkoot 
Urheilutalolla ja elokuussa talkoiltiin Itämeren Met
säpirtillä.

Partiolaisten paraatin yhteydessä luovutettiin virta
laisille johtajille ansiomerkit. Onneksi olkoon Mari 
Huostila, Jaana Karhukorpi, Päivi Paloviita, Päivi 
Pohja ja Esa Mäntylä.

Virtain seurakunta sai kolmannen diakonissan. Elo
kuun lopulla virkaan siunattiin Maarit Järvinen.

Keskusurheilukenttä otettiin uusittuna käyttöön h°; 
näkuussa.

Virtain Pirtillä on uusittu elokuvakoneet. Äänen tois
to parani huomattavasti.

Matti Lahtinen on Suomen Teiden Ritari 1984.

Virtain kaupunki ja Tampereen yliopisto sopivat yh
teistyöstä. Virroille on tulossa yliopiston kulttuurin 
tutkimusasema.

Koivurinteen päiväkoti aloitti syksyn toimintansa uudiste
tuissa tiloissa. Väinö Hirvi lahjoitti patsaan lasten iloksi.

Opettaja Aune Sihvonen siirtyi eläkkeelle Killinkosken 
koululta.

Liedenpohjan Pelimannit ovat soittaneet nykyisessä ko
koonpanossa noin kymmenen vuotta. Huhtikuussa he nau
hoittivat kasetille pelimannimusiikkia. Johtajana toimii 
Pertti Ylä-Tulijoki.
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ULKOSUOMALAISEN
JOULU

JAANA MANSISTO

Ulkosuomalaisen joulu ja joulunodotus on täyn
nä tavanomaisia joulukiireitä: joulusiivousta, -lei- 
vontaa, lahjojen tekemistä ja joulukirjeiden kir
joittamista. Jokapäiväinen joulunvalmistelu on tä
ten suurinpiirtein samanlaista niin kotona kuin ul
komaillakin. Mutta kuitenkin se on erilaista. Meillä 
ulkosuomalaisilla on se rikkaus joulunvietossa, että 
koemme kaksi eri kulttuuria. Me opimme uuden 
"kotimaamme” joulunviettotavat samalla kun 
meillä on "takataskussa” rakkaat muistot koti
maastamme ja sen joulunvietosta. Näistä rakkaista 
muistoista saan ennen kaikkea kiittää kotiväkeäni 
Herrasen koululla ja kotipaikkakuntalaisia Virroil
la, jotka joka vuosi toivottavat minut, "vierasmaa
laisen”, lämpimästi tervetulleeksi suomalaiseen 
joulunviettoon. Koska en tänä jouluna pääse koti
maahan, niin haluan ensinnä toivottaa Teille kaikil
le Virtain Joulun lukijoille sitä yhteistä sanomaa, 
mitä joulu levittää kaikkialle maailmassa: OIKEIN 
HYVÄÄ JA RAUHALLISTA JOULUA TEIL
LE KAIKILLE.

Nykyiseen "kotimaahani", Norjaan, tulee joulu 
jo puolessa välin lokakuuta, jolloin ensilumi tekee 
tuloaan. Tuntureilla on tietysti lunta jo paljon ai
kaisemmin, mutta myös me Oslossa saamme naut
tia valkoisesta lumipeitteestä alkusyksystä. Niin pi
an kuin ulkoiset olosuhteet tuovat joulutunnelmaa, 
seuraavat tavaratalot perässä.

Norjalainen joulu alkaa aikaisemmin kuin Suo
messa ja on ehkä vieläkin kaupallisempi kuin mei
dän joulumme. Joulupukin konttiin mahtuu tieto
koneita, videoita ja pujottelusuksia asiaankuuluvi- 
ne asusteineen Norjan väreissä (punainen, valkoi
nen ja sininen). Nämä edellä mainitut lahjat kuulu
vat tietysti lähiperheelle, mutta myös 80-90-vuotias 
isoäiti saa usein urheilullisen ja arvokkaan lahjan, 
esimerkiksi punaisen anorakin, jonka huppu on su
den turkilla vuorattu. Punainen siksi, että jos tuntu
reilla eksyy, niin punaisen värin erottaa helposti. 
Suden nahka taas puolestaan on suojana tunturei
den tuimia tuulia vastaan.

Itse saan ponnistella kovasti pysyäkseni isoäitien 
mukana jokaviikonloppuisella 50 km:n hiihtolen
killä. Mutta olen omaksunut norjalaisilta hiihtämi
sestä ja luonnosta nauttimisen ilon. Sukset, polvi- 
housut, reppu ja iloinen mieli kuuluvat norjalai
seen perusluonteeseen niin joulun alla kuin itse 
juhlapyhinäkin.

(Kirjoittaja on Herraskylästä kotoisin oleva, nyt jo nuo
resta iästään huolimatta (25-vuotias) 9. vuottaan ulko
mailla asuva ekon. Jaana Mansisto, joka työnsä vuoksi 
joutuu viettämään tämänkin joulunsa ulkomailla.)
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Iloinen mieli - toivon, että sitä löytyy meiltä kai
kilta tänä jouluna. Kuten sanottu ovat norjalaiset 
iloisia jo perusluonteeltaan, mutta joulun alla ote
taan usein akvaviitti avuksi. Norjalaisille akvaviitti 
ei niinkään ole mielenkohottaja kuin ruuansulatta- 
ja. Norjalainen jouluruoka on nimittäin suomalais
takin jouluruokaa rasvaisempi.

Pikkujoulujuhjat aloitetaan jo lokakuun lopulla, 
jolloin syödään (ja juodaan) täydellinen jouluate
ria. Siihen täällä tuntureiden ja vuonojen maassa 
kuuluu luonnollisesti lipeäkala voikastikkeineen. 
Luumut edustavat hienostunutta piirrettä, vaikka 
suomalaisen mieli tekee porkkana- ja lanttulaatik- 
koa.

Muutoin on Norja maa, missä vuonot ja vuoret 
luovat luonnolliset rajat. Täten vaihtelevat myös 
ruokaperinteet kylästä kylään. Etelä-Norjassa syö
dään lipeäkalaa, sisämaassa porsaankylkeä ja länsi
rannikolla savustettua lampaankylkeä, jota haudu
tetaan koivunrisujen päällä. Jauhelihapihvit, imel
letyt lantut ja makkarat kuuluvat ateriaan kaikkial
la höysteenä. Tätä rasvapitoista ruokaa koetetaan 
sitten oluen ja akvaviitin avulla sulatella. Mieluiten 
tulee akvaviitin olla sitä laatua, joka on tammityn- 
nyrissä purjehtinut päiväntasaajan alapuolelle ja 
takaisin. Näiden rasvoja liuottavien nesteiden jäl
keen raikuvat tutut joululaulut kuusen äärellä.

Norjalainen joulukuusi, joka voi muuten myös 
olla mänty, on aina keskellä tupaa ja sen ympärillä 
kierretään joululauluja laulaen. Jouluhan on meille 
kaikille perhejuhla ja niin myös norjalaisille. Kun 
Norja on yli 3000 km pitkä maa (sama matka kuin 
Oslosta Roomaan), on joulu usein ainoa kerta vuo
dessa, kun koko perhe on yhdessä.

Aaton jälkeen seuraava tärkeä tapahtuma on 
jouluaamiainen, mihin kutsutaan lähiperhe, naa
purit ja tuttavat. Pöydässä on parasta, mitä talosta 
löytyy: lampaankylkeä, anjovista, porsaankylkeä 
ja lakkajäähdykettä sekä tietysti olutta ja akvaviit- 
tia.

Ulkosuomalainen kaipaa suomalaisia joululaulu
ja, jouluruokaa ja ennen kaikkea saunaa. En myös
kään ole unohtanut suomalaisten lämpöä joulun
vietossa. Itse muutin jo 16-vuotiaana Suomesta, en
sin Englantiin ja sitten Norjaan. Sydäntäni lämmit
tää kuitenkin se, että aina kun minulla on mahdolli
suus tulla joulun aikoihin Virroille, saan vastaani 
kadulla hyvän joulun toivotukset niin tutuilta kuin 
tuntemattomiltakin.

Toivon, että tämän kirjeen avulla pystyn myös 
Teille antamaan pienen kiitoksen siitä, että olen 
saanut rakkaat joulumuistot kotoa Virroilta. Nämä 
arvokkaat muistot mielessäni pitäen haluan vielä 
kerran toivottaa RAUHALLISTA JOULUA.

k'
- SL
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HENKILÖKUVIA
KILLINKOSKELTA

PIRKKO KIVISTÖ

Eero Niemi 1903 - 1974 kiinnostui jo nuorena koneista ja 
korjasi pajassaan niin autoja kuin muitakin moottoreita ol
len aina valmis auttamaan.

Hilja Heinämäki 1888 - 1980 oli taidokas kehrääjä ja kuto
ja. Kuvassa hän istuu onnellisena saatuaan sähkövalon v. 
1961 kodikkaaseen tupaansa.

Julia Koski 1895 - 1982 tunnettiin hersyvästä huumoris
taan. Hän oli työssä nauhatehtaalla jo vv. 1908 - 18 ja myö
hemmin yli 20 vuotta, siitä suurimman osan saunottajana.

mäen tilaa Heinämäessä. Vielä vanhoilla päivillään hän ha
lusi itse kirnuta voinsa.
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Impi Lilius 1892 - 1964 ja Esteri Kangasniemi 1902 - 1965 
palvelivat aina ystävällisinä asiakkaita Virtain Säästöpan
kissa yli 30 vuotta, edellinen Killinkoskella, jälkimmäinen 
pääkottorilla.

Arvo Hietikko 1897 - 1972 oli raketamassa Soininkosken 
voimalaitosta ja toimi siellä laitoksen valmistuttua 1922 ko
neenhoitajana melkein 50 vuotta.

Nikolai Mäkineste 1905 - 1980 oli taitava aseseppä ja kerä
si arvokkaan asekokoelman kotiinsa.

Kalle Postinen 1895 - 1982 seurasi isäänsä myllärinä ja jau- 
hoi Eqvist Oy:n myllyssä Killinkoskella isäntien viljat noin 
45 vuoden ajan.

Heikki Tiensivu 1900 - 1969 Ilmari Soini 1895 - 1967 op- 
kantoi Ohtolassa postia noin pi sepän ammatin jo pikku-
40 vuoden ajan milloin ja
lan, milloin pyörällä. Kun 
sitten mopot tulivat markki
noille, siirtyi Heikki ensim
mäisten joukossa 'motoris
tiksi’.

poikana isältään ja takoi pa
jassaan Killinkoskella muu
tamaa Kanadan vuotta lu
kuunottamatta kuolemaan
sa saakka.
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KOTIINPALUU
Katkelma Unto Kuusenahon romaanikäsikirjoituksesta 
"Käymisen aikaa”.

Eno Aukustin talon kohdalta on vielä matkaa 
Mäkipakkaan vajaa puoli kilometriä. Asumatto
man talon tie muuttuu huonokuntoiseksi ja kivisek
si, maaroudan mylläämäksi mättäiköksi. Lumen 
kaatamat heinät peittävät kohonneita kohtia. Saa 
melkein pelätä, että joku outo ajaa vielä autonsa 
rikki heiniin piiloutuneitten kivien harjanteisiin.

Metsikköön tullut hämärä leviää tummien kyn- 
nöspeltojen ylle, ja tuntuu kuin salaperäisyyden 
varjo kietoisi yksinäisen kävelijän lumoihinsa. Ko- 
tiveräjällä Pentti tähyilee ja kuuntelee, antaa ais
tiensa tutkia ympäristöä. Teerien kukerrus kuuluu 
Sydänmaannevalta muiden äänien yli. Se tuo mie
leen syksyisen soidinmetsästyksen enon kanssa. 
Kytöpellon ojissa kurnuttavat sammakot ja jokin 
yöhaukka lentää lehottaa mäkipellon kulottuneen 
nurmen yllä.

Hän hakee autiotalon avaimet, yhteisesti muiden 
kanssa sovitusta piilopaikasta, aitan kynnyksen al
ta. Ei malta heti mennä sisälle, vaan jää eteisen rap
pusille hetkeksi istumaan.

Talven jäljiltä pakkasen ja lumen vääntelemä ovi 
narahtaa auetessaan, ja saman narahduksen pääs
tää sisäovikin. Sen kuulee Aukusti-enon Jalmari- 
koira, jota tavallisesti sanotaan Jalluksi. Koira hau- 
kahtelee Toukolassa harvakseen, ja sieltä päin on 
kuuluvinaan ovien kolinaa. Ensi silmäyksellä näyt
tää sisällä kaikki olevan siltä jäljiltä kuin ne on vii
meksi jätetty. Muuritkin näyttävät ehjiltä, ja kohta 
on takassa jo roihuava tuli. Se vasta antaa miehelle 
lopullisen mielentyydytyksen, ja hän heittää pit
käkseen takkaa vastapäätä olevaan isävainaan sän
kyyn. Mielikuvitus lähtee liikkeelle ja ajatukset 
yrittävät keksiä järkevää ratkaisua millä voisi saada 
omaksi perikunnan omistaman syntymäkodin ja 
asettua siihen asumaan elämänsä loppuun asti. Ra
haa ei ole säästössä kuin hiukan yli kolme tuhatta, 
eikä asemamiehen palkasta sitä kovin nopeasti lisää 
säästetäkään. Tilan hinta on kuitenkin kymmenissä 
tuhansissa... On yritettävä vieläkin enemmän ve
nyttää markkaa, tehtävä pankin kanssa talletusso- 
pimus. Ja sitten olisi puhuttava Pakan isännän, veli 
Jaakon kanssa tämän tilan myynnistä minulle, mut
ta kun sen akka on niin pirun ahne maan perään... 
Veli Jaakon kanssa kyllä sopii kaupoissa, on se niin 
paljon laiska mies maahommissa, Pentti miettii. Ja 
äkkiä välähtää mieleen rautatien rukkikuskin hom
ma, mutta häipyy samalla tavalla jo pois kuin tuli
kin.

Ensimmäisestä pesällisestä tupa tuntuu selvästi 
lämmenneen, ja takkatulen loimu on kadottanut 
pois asumattoman huoneen tunkkaisen hajun. Lei

vinuuniin Pentti aikoo vielä tehdä tulen, mutta en
sin on nosteltava sänkyvaatteet tuolien sarjoille 
tuulettumaan ja kuivumaan. Kahvikin olisi jo 
maullaan, mutta nuukuus estää sen keittämisen 
vaikka eväslaukussa onkin Sanna-paketti. On pur
tava kuivia eväitä ja ryypättävä kotikaivon puhdas
ta vettä päälle. Sitä on jo tuotuna sisälle samassa 
sangossa, jota äitivainaa käytti loppuvuodet ruoka- 
vesiastiana.

Hämärä lisääntyy sisällä, on jo lähes pimeätä, 
mutta mies ei ota vielä valoja. Takan hiipuvat kekä
leet hehkuvat keskilattialla valoa sen verran mitä 
tarvitseekin, ja se tuo lisää tunnelmaa yksinäisyy
teen. Järvenlahden yli kiiluu koulun päätyikkunas
ta valoa. Tahtomattaan Pentti vilkaisee sinne, ja 
mielikuvitus alkaa nyt pohtia opettajan tulomatkal
la häntä kohtaan osoittamaa mielenkiintoa. Kuinka 
voivat arvostetut virkanaiset alistua keskustele
maan niin ystävällisessä ja pehmeässä sävyssä taval
lisen duunarin kanssa kuin mitä opettaja äsken mie
lipiteitään ilmaisi? Aina muulloin ovat herrojen 
rouvat minulle niskojaan nakelleet tai luoneet luo
tansa hylkivän muljauksen, eikä kukaan virkamie
hen rouva ole minulle toivottanut hyvää yötä.

Pentti havahtuu miettimästä kun tuvan ovi au
kaistaan ja sisälle tulee mies. Hän on Toukolan Au
kusti.

- Kuulin Jallun haukahtelevan ja lähdin kattoon 
oletko sinä tullu. Anni laitto verhot kiinni eikä huo
mattu pitää varalta linjapiilin tuloaikaa... Kun ei 
tiedä jos pahantekijöitä liikkuu. Olivat mennyvii- 
kolla kaupanmäellä rikkoneet paikkoja.

- Tulinhan minä kun varman päälle sovittiin.
- Tuota, näitkö sinä sitä Anttia? Eikö se keriinny 

tulemaan? Minä vaan sitä puunsahuuta meinaan, 
sitä kun ei tierä jos saha renkkaa ja Antti olis pa
rempi sitä korjaan.

- Kyllä minä näin, lupas se tulla. Saadaanko kah
dessa päivässä sahattua kaikki?

- Kyllä hyvin. Minä senkin takia lähdin kun se 
akka laitto ruokaa uuniin lämpöseen jos tulette syö
mään.

- Ei, minulla on kyllä eväät kontissa.
Taskulampun valossa Aukusti kävellä hiissailee

muuria ympäri, käy kamarissa ja keittiössä, kurkis
taa kuivauskomeroon ja puhua jupisee paremmin 
itselleen vaikka Pentti seuraakin perässä.

- Hyvin on säilyneet, ei yhtään halkeemaa. Ei 
ole vikoja tullu pakkasen takia. Hyvät muurit se 
isävainaas teetti, korsteenikin pellillä vuorattu. 
Kun olis muulle elämälle sijaa niin kyllä muurien 
puolesta pärjäis tässä talossa... Tuota, kun keväällä 
tulee palotarkastaja kierrokselle niin minä käytän 
täälläkin. Ajattelin kun sinä kerran puhuit palova
kuutuksien isontamisesta.
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- Juu, käytävään palotarkastus läpitte kartanon. 
Sehän on maksuton toimitus.

- On se!
- Minulla on tarkotus isontaa ne vanhanaikaset 

vakuutukset ajan tasalle. Olen minä jo siittä mui
denkin kanssa puhunut. Se perikunnan raha kyllä 
riittää monta vuotta veroihin ja vakuutuksiin.

Kun eno on jo lähtenyt kotia, on Pentti sen jäl
keen kiertänyt ja tarkastellut vainionpiirin ympäri, 
pistäytynyt metsän puolellakin ja nähnyt jokuja lu
men katkaisemia myyntikelpoisia puita. Aamun

kaje kuultaa pihamaalla. Mies aukaisee tuvan 
oven, astuu sisälle ja heittää pitkäkseen siihen sän
kyyn jossa on nuoruutensa nukkunut. Uni tulee he
ti ja huulien pussahtelu jää kuulumaan huonee
seen. Metsänrajan takaa nousseen auringon säteet 
pistelevät kiilojaan Mäkipakan tuvan sisälle. Ne 
osuvat sivuikkunasta siihen sänkyyn missä Pentti 
nukkuu, ylä- ja keskivartaloon. Ne lämmittävät so
pivasti lihaksia jo viilentyneessä huoneessa ja lisää
vät raukeata unta, vaikkei mies muuten ole aamu- 
uninen.
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Hiihtäjä

HANNU HÄME

Ylitse hohtavan pinnan, taas 
hiljaisna hiihtelen 
Taa korkean vaaran rinnan, 
luo kultaisten ruskojen

On hangella hohtava palo 
ja säihkyvä pinta sen 
Oi jospa tuo ihmevalo 
voi syttyä syömehen! X.

f 7/
b xX1 fc
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Virtain Joulu 1984

JULKAISIJA Virtain opettajien ammatti 
yhdistys - Virtain Seura 
Tarmo Yli-Rajala 
Ritva Koro
Anne Ala-Nojonen 
Matti Lehtinen 
Pirkko Mansisto 
Pauli Perähuhta 
Liisa Saikkonen 
Toini Seppä 
Toini Seppä 
Markus Koro 
Kälmän Horwäth 
Tarmo Yli-Rajala

PÄÄTOIMITTAJA
TOIMITUSSIHTEERI
TOIMITUSKUNTA

TALOUDENHOITO
TILITOIMISTO
KUVITUS
TAITTO

KANSI I.K. Inha
Sipilän rannasta 1917

PAINO Virtain Kirjapaino Oy

Virtain Joulu toivottaa 
lukijoilleen 

Hyvää Joulua



VAPAHTAJAMME SIUNAAMAA

JOULUJUHLAA

JA

ONNELLISTA

UUTTA VUOTTA!

Virtain Seurakunta

JOULUAJAN TAPAHTUMIA VIRTAIN SEURAKUNNASSA:

Kauneimmat joululaulut kirkossa su 16.12. klo 19.
Jouluaaton hartaus uudella hautausmaalla klo 16.
Jouluaaton jumalanpalvelus kirkossa klo 17.
Joulukirkko pääkirkossa klo 7 ja sivukirkoissa klo 10. 
Tapaninpäivänä koko perheen joulujumalanpalvelus klo 10.

Uudenvuoden vastaanotto kirkossa klo 23.
Uudenvuodenpäivän jumalanpalvelus kirkossa klo 10.
Jouluajan jumalanpalveluksia loppiaisen aikana.

Muita joulujuhlia eri puolilla pitäjää 
aikuisille ja lapsille lehti-ilmoitusten mukaan.
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<|> VIRTAIN OSUUSPANKKI
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VIRTAIN
KAUPUNKI

TOIVOTTAA
ASUKKAILLEEN

RAUHALLISTA
JOULUA

SEKÄ

MENESTYKSEKÄSTÄ 
UUTTA VUOTTA 

1985
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Kiitämme asiakkaitamme 
kuluneesta vuodesta 

ja toivotamme 
HYVÄÄ JOULUA JA 

ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

HYVÄÄ JOULUA JA 
MENESTYKSELLISTÄ UUTTA VUOTTA
VIRTAIN TAPETTI JA VÄRI 

KALUSTETALO
PIRKANTIE 24 34800 VIRRAT PUH. 934-55547

qUTOPHTO

Kiertotie 8, puh. 934-55 944, 34800 Virrat

PERTTI RRMOTH
ORIGINAL PALMROTH DESIGN

\______________________

SAMPOLAN BAARI
Puh. 54166

HYVÄÄ JA RAUHALLISTA 
JOULUA

T: Anja ja Seija

KEMIALLINEN
PESURUVELU

Keskustie 2, 34800 VIRRAT Puh. 934-55889

KSJ SÄHKÖTALO £2 VIRROILLA

Hyvää
Joulua

Kahvila-ravintola

HYVÄ RUOKA- JA OSTOPAIKKA
kapusta

34800 VIRRAT 
Puh. 934-55466 A SÄHKÖ JA KONE ///

VIRTAIN
KUMIKORJAAMO KY

Kolu ja Harju
Virrat puh. 55207

",SW"pASS^ 
KONEKA^aXläkonekarhin

Silloinkin kun sanat eivät riitä, 
kukat kertovat sen kauniimmin. 

Kukka-Linja Haapoja
VIRRAT Liikekeskus puh. 55501

TRAKTORIMIEHEN TAVARATALO VIRROILLA

Traktorit
Työkoneet Konekarhi Oy

Firkantie 22-24 VIRRAT Puh. 934-54 145
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Hyvää Joulua jä
Onnellista Uutta Vuotta

PIRKKA-HÄMEEN VAKUUTUSYHDISTYS
VIRRAT - RUOVESI - TAMPERE

VASKIVEDEN TALOUSKAUPPA
PUH. 569136

TOIVOTTAA ASIAKKAILLEEN/^ 1 
RAUHALLISTA JOULUA

JA
ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

HYVÄÄ JOULUA JA
ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

gb Pohjola yhtiöt
4» VIRTAIN KONTTORI

HYVÄÄ JOULUA JA ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

34800 VIRRAT Puh. 934-55881 Z

TOIVOTAMME ASIAKKAILLEMME
HYVÄÄ JOULUA

VIRTAIN TB-HUOLTO
0. Koskinen Ky
34800 VIRRAT p. 55460

VIRTO-NEULE
VASKIVESI Puh. 569230

RAUHALLISTA JOULUA JA MENESTYSTÄ 
VUODELLE 1985

TEKSTIILI MYYMÄLÄ

CTdmPnuuSTP)
^-VARPUSTIE 1 PUH. 54727 VIRRAT

HYVÄÄ JOULUA JA ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

SÄÄSTÖ-MISO
Keskustie 5 Virrat, Puh. 934-54 350

SUOMENSELÄN KATE JA 
ERISTYS KY

VIRRAT
PUH. 56797

TOIVOTAMME ASIAKKAILLEMME
HYVÄÄ JOULUA JA ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

VASKI PUU KY
VEIKKO AHOKAS

Puh.6256

KIVAT KUTEET
VAUVOILLE, LEIKKI-IKÄISILLE, 
KOULULAISILLE, NUORISOLLE

JRMASKOTTI
OSUUSPANKIN TALO
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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 Puh. 934-55542 
KESKUSTIE 5

AUTOKORJAAMO 
Velj. Mäkinen

42870 KOTALA Puh. 59919

VIRTAIN
PUUNJALOSTUS

VELJ. VIRTANEN
Puh.55323

HYVÄÄ JOULUA JA 
TURVALLISTA 
AUTOILUVUOTTA -85 1I IISIIilSTOTCIMISIf

IJ. KORHONEN KY puh. 934-55779 
Virtaintie 34 - 34800 VIRRAT

LADA ELITE VTRTAITX
v 
AI

Virtain 
Automyynti Oy

PIRKANTIE 7 puh. 934-5S593

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 Marianne Julku

Virrat puh. 55552

JOULURAUHAA
JA

ONNEA VUODELLE -85

Pala-Kulma Kunnila
EDULLISET LAATUVARAOSAT

VIRTAIN
VARAOSA

Viitamäki & Murtolahti puh. (934)55264 
Keskustie 5 VIRRAT

VIRTAIN

Virtaintie 35, puh. 55171

HYVÄÄ JOULUA JA 
MENESTYKSELLISTÄ UUTTA VUOTTA

VILENIN LEIPOMO
Virrat puh. 55290, 55530 
Sampolan teollisuusalue

Myymälä leipomon yhteydessä 
Leipomomme valmistaa kaikkia alan tuotteita
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rr

HYVÄÄ JOULUA 
JA

ONNELLISTA 
UUTTA VUOTTA

fr
AUTOILIJAN ASIALLA

'iTFINNOIL
FINNOIL 706

Virtaintie23 34800 VIRRAT PUH. 55 141

k.

Hyvää Joulua Asiakkaillemme

Keskinäinen Vakuutusyhtiö YLIMYKSEN KAUPPA
ÄIJÄNNEVA PUH. 59630

VIRTAIN KONTTORI Moottoripyörä • mopo • polkupyörä varaosat + tarv.

SUOMENSELÄN SANOMAT

- puolueeton paikallislehti

- virtolaisten asialla yli 
kuusikymmentä vuotta

- kolme kertaa viikossa kotiisi
- edulliset tilaushinnat

- edulliset ilmoitushinnat

- tule käymään tai soittele!

Konttori ja toimitus Virroilla Op:n talossa
Konttori puh. 55 378, 55 320 
Toimitus puh. 55 919, 54 565

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

MYÖS ALAN KORJAUKSIA JA HUOLTOJA

Turvallista Joulumatkaa!

• myynti, leasing
• varaosat
• huoltokorjaamo 

- pikapalvelu 
autosähkötyöt

A
MITSUBISHI

MOTORS

myynti
leasing
vaihtoautot

skodr

f................................

AUTOLtl KEnu-CAnor
s-------->

VIRRAT
934-

54400
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Hyvää Joulua asiakkailleen toivottaa

VIRTAIN VILLA KY ja 
VIRTAIN KEHRÄÄMÖ

ja lankamyymälä
Puh.55164

VIRTAIN
MAANRAKENNUS

SEKATAVARAKAUPPA

ERKKI JOUTSENJÄRVI
Kurjenkylä puh. 59754

Aina edullisia tarjouksia

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
OM. HEIKKI ORSAMA 

VIRTAINTIE35 PUH. 55773

Rauhallista Joulua

(IjQrtinkarhu
TOIVOTAMME VIRTO LAISILLE 

HYVÄÄ JOULUA

VILJANMAAN
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 

toivottaa asiakkailleen

VIRTAIN JÄTEHUOLTO Ky
Kotikuja 8, 34800 VIRRAT

Puh.55888

KONEPAJA
VIRRAT

| SAMMUTTIMIEN — TARKASTUS /m 1
— TÄYTTÖ JA HUOLTO (S

I — MYYNTI fäU1 GLORIA SAMMUTTIMET <*§
ISAVUHÄLYTTIMET IM I

TOIVOTAMME ASIAKKAILLEMME 
HYVÄÄ JOULUA

JA
RAKENTAVAA UUTTA VUOTTA

SISÄASIAINMINISTERIÖN HYVÄKSYMÄ HUOLTOLIIKE Rakennussuunnittelutoimisto
SAMMUTINHUOLTO J. SINTONEN
MÄNTYKUJA 7 34800 VIRRAT PUH: 55 368

MÄKINEN
34801 Virrat

PL 23 puh.54344
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JITA OY 
NESCO OY

Lekatie 4 • 34800 VIRRAT 
puh. 934-54485

SI: Lähikauppa
H. MURORINNE

Kurjenkylä, puh. 59502

HYVÄÄ JOULUA JA ONNELLISTA 
UUTTA VUOTTA

MAATILAMAJOITUS HAAPAMÄKI
34710 VASKIVESI PUH. 569145

Hyvää Joulua toivottaa
PUUTYÖVERSTAS
RAINER NIEMI

OVET JA IKKUNAT TILAUSTYÖNÄ 
Liedenpohja puh. 561142

KUKKA JA ASKARTELU
PEUKALOINEN

Virrat puh. 55538

KUKKIA—ASKARTELUA 
—KÄSITÖITÄ

ARKUT-KULJETUKSET -JÄRJESTEL YT-KUKKALAITTEIDEN 
SIDONTA-ADRESSEJA - HAUTAKIVIMYYNTI

Hautauspalvelu
TAPANI PURRA 
Meijeritie 11,34800 VIRRAT 
Puh. (934) 55917

(jää ja
Onn£,[[i±ta 

^Liatta ^1/uotka

YHDYSPANKKI
VIRRAT

Toivotamme asiakkaillemme

HYVÄÄ JOULUA ja 
Menestyksellistä UUTTA VUOTTA

HANKKIJA
Virrat puh. 55445
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HYVÄÄ JOULUA 
JA

ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

KODINKONEIDEN
ERIKOISLIIKE

VIRROILLA
RUOVEDELLÄ

TV-KODINKONE
KOKO KANSAN 
OSTOPAIKKA

Hannu Niemi Oy
Ruovesi puh. 2339, Virrat puh. 55914 

Mänttä puh. 412201

HYVÄÄ JOULUA JA ONNELLISTA 
UUTTA VUOTTA ASIAKKAILLENI

HANKKIJAN KAHVIO
ANNELI SALMINEN

Pääskyntie 13 34800 VIRRAT

KIRJANPITOTOIMISTO
MARTTI LAITINEN

Kirjanpitotoimistojen Liitto r.y.:n 
hyväksymä ja valvoma toimisto

SIEKKINEN 34800 VIRRAT
PUH. 55 730

RADIO-, TV- JA KODINKONEHUOLTO

Rauhallista Joulua ja Onnekasta Vuotta 1985

a
 VIRTAIN K-RAUTA JA MAATALOUS

I. KAIKKONEN
Virrat, ouh. 54 255

Avaa ovi
Jouluun

-tule
lahjataloon

SOKOS VIRRAT
Puh.55145

Palveluksessasi
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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

K T:mi PIR-TA
Killinkoski puh. 50066 

MEILTÄ SAAT K-KAUPPOJEN 
YHTEISTARJOUKSET

Hyvää Joulua asiakkaillemme

-NMMOSk
Virtaintie 29 34800 VIRRAT

HYVÄÄ JOULUA JA ONNELLISTA 
UUTTA VUOTTA ASIAKKAILLEMME

VIRTAIN MOOTTORISAHA Ky
PUH. 934-55 461

HYDRAULIIKAN JA RASKAAN 
KALUSTON ERIKOISLIIKE

PERUSKONE KY
VIRRAT

SEKATAVARAKAUPPA

SIMO YLÄ-SOINI
Toisvesi puh. 50013

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta

<®> TUULILASIT
sAARMÄENAutokorjaamo ezzzz
VIRRAT Puh. 934-50098

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 

KELLOSEPÄNLIIKE

VIRRAT — Puh. 934-55949

Hyvää Joulua ja Onnellista 
Uutta Vuotta asiakkaillemme

HALPA-AITTA
Killinkoski

Puh.50132

GWS
Mety Oy Finncont

Baari
TEUVON-TUPA

Liedenpohja 
Puh. 561130

Y

031 1 HUOLTO 'HTEISANTENNI
URAKOITSN^J

R ÄNTILÄ ®*55550
ZITJL

Virtaintie 32, 34800 VIRRAT
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JA ONNENTOIVOTUKSET TULEVALLE.
RAUHALLISTA JOULUA.

b KANSALUSOSAKE-PANKKI
VIRRAT

Toivotamme asiakkaillemme Hyvää Joulua 
ja Onnellista Uutta Vuotta

Mdintatori
PUH. 55553 ja 55453

Valoisaa
Lämmintä
Joulua

KOILLIS-SATAKUNNAN SÄHKÖ OY 
KILLIN VOIMA OY 

KÄENKOSKI OY

HYVÄÄ JOULUA JA 
ONNELLISTA 

UUTTA VUOTTA

JYRÄPOJAT OY
KUVASSA MUKANA 

Puh.55272

Virtain
Fysikaalinen Hoitolaitos

Torisevantie 9 
Puh.54395

Raiskinmäen puu Ky
— Höylättyä puutavaraa 
VIRRAT SEINÄJÄRVI 

Puh. 965-4715
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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

Q8P
KOTITEOLLISUUS SUOMI

crio

RA UH ALLISTA JO UL UA
Virtain neuvonta-asema

Keskustie 3 puh. 934-55817
QlP
KOTITEOLLISUUS SUOMIcrio

P.O. Box 16, SF-34801 VIRRAT

erää ^.oaCu.a

AUTOKORJAAMO

RRimO RITTnSHLO
KIERTOTIE 1, 34800 VIRRAT PUH. 934-55088

LADA-ELITE HUOLTO JA VARAOSAT

MITSUBISHI — SKODA 
VOLKSWAGEN — AUDI -HUOLTO

TVTt7\3 vaatetusliike 
TAMMINIEMI

tHClAAcuaati Virrat — puh. 55 388 meMtYitvacirc

HYVÄÄ JOULUA

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 u

l® VIRTAIN
VALOKUVAUSLIIKE PUTKITYÖ KY

Kari Viitala 
Pirkantie 22 Virrat

LVI

TV 934-55604

— suunnittelu
— asennus
— huolto
— tarvikemyynti

VARPUSTIE 4, PUH 9-34- 55106
I
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HYVÄÄ JOULUA JA ONNELLISTA 
UUTTA VUOTTA

— AINA EDULLINEN —

VIRTAIN DIVARI OY
34800 VIRRAT, PUH. 934-54552

TOIVOTAMME ASIAKKAILLEMME
HYVÄÄ JOULUA JA ONNELLISTA UUTTA VUOTTA
PUKUPISTE
JUNTUSEN VALOKUVAUSLIIKE
VIRRAT PUH. 55203

VIRTAIN APTEEKKI
VIRRAT

HYVÄÄ JOULUA JA ONNELLISTA 
UUTTA VUOTTA

LOMAKYLÄ
SUVI-NUUTTILA

34850 JÄÄHDYSPOHJA PUH. 56734

HYVÄÄ JOULUA JA 
ONNEA VUODELLE 1985

TYÖVÄLINE
Purotie 1,34800 VIRRAT PUH. 934-54611

Rakennuspuu
Alasintie 1, Ahjola
34800 Virrat 
Puh. 934-54100

TYÖSUUNNITTELU
S. Anttila & E. Raiski

Virrat, Keskustie 5, puh. (934)54210, 545 85 
Iltaisin Anttila puh. (934) 541 05, Raiski puh. (934) 555 11 

Autopuhelin Raiski 94040/33542 
Autopuhelin Anttila 94040/33210

HiU AINIONPAA^ VIRRAT 
Puh. 55260

KESTÄVÄT KALUSTEET

Popsi vaikka paikan päällä - 
Ota mukaasi!

TORIGRILLIsta
Virrat, puh. 55293

Hyvää Joulua

Kontiontie 8 34800 VIRRAT PUH. 934-55765

Toivotan asiakkailleni 
Öljyistä Joulua 

ja
Bensoista Uutta Vuotta!

VASKIPALVELU
OLLI SALMI • 34710 VASKIVESI s PUH. 934-569 250

Vaskiveden 
Nuorisoseura
- kyläläisten ja 

nuorten hyväksi

Hyvää Joulua ja Onnellista 
Uutta Vuotta

RAVINTOLA TOISVESI
PUH. 55 102

Jt<nmen%eipci
34870 VISUVESI 
PUH.934-65300
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Virtain Erikoisruuvi
PUH. 54 333 34800 VIRRAT

ILOISTA JOULUA ASIAKKAILLEMME

Ky
ILO ON SOPIVAT KF.NGÄ1

® KENKÄ-HflfflUPSfi
Virtaintie 42, Virrat p. 934-54678

Raiskintie 5, 34800 VIRRAT 
Puh.934-55251

Rak.tsto Pentti Raiski & Co

HYVÄÄ JOULUA

isiymppis
34 800 VIRRAT PUHELIN 54622

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta

0IRT4IIM hlltJtrUVI 01

PUH. (934)55490, 54685 KIERTOTIE 4, PL 4, 34801 VIRRAT

Rauhallista Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta

SISÄLLYS:

1. Hannu Häme
2. Tapani Tulisalo
3. Matti Maijala
4. UoleviNojonen:
6. Toini Helimäki
7. Helena Kauraniemi
8. Urho Salmenaho
9. Juha Karppinen

10. Kauko Aho
11. Hanna Jartti
12. Nina Viitala
13. Katriina Ruohomäki
14. Virpi Hietalampi

16. Kirsti Perähuhta

Tammikuun ilta
Seurakunnan joulutervehdys 
Virtain Kaupungin tervehdys 
Matalan veden aika 
Arvi Vahala in memoriam 
Aino Myllylän muistolle 
Suksittiin suolle
Huomispäivän Virrat 
Joulurauha 
Tule vastaan 
Hiirihäät
Seikkailu talvisessa metsässä 
Virroille nousee uuden musii
kin sukupolvea
Rafael Wardi

18. Marja Poukama
19. Tarmo Yli-Rajala
20. Aleksanteri Koro
21. Eira Koivunen
22. Eira Koivunen ja 

Maija Lehtinen
24. Liisa Saikkonen
25. Pertti Tamminen

26. Helena Jartti 
28. Pauli Perähuhta 
30. Jaana Mansisto 
32. Pirkko Kivistö 
34. Unto Kuusenaho 
36. Hannu Häme

Nuorisotyön kuulumisia 
Kotiseutuarkisto Virroille 
"Isäkö täällä jöötä pitää?” 
Tarinaa postilaukusta

Ei se maalta oo, se on Virroilta 
Virtain Seuran kuulumisia 
Virtain Kaupunki yhteistyöhön 
Tampereen Yliopiston kanssa 
Tuttu on Tuulalle tärkeää 
Vuoden tapahtumat 
Ulkosuomalaisen joulu 
Henkilökuvia Killinkoskelta 
Kotiinpaluu
Hiihtäjä
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