


INKA
LASSILA & TIKANOJA OSAKEYHTIÖ/



VIRTAIN JOULU 1985
SISÄLTÖ

Sun porttis oves avaja
Aho, Kauko Kirkko................................................................ 3
Puukkoniemi, Senja Jo saa joulu tulla.............................................. 4
Kettunen, Valma Sotilaan joulu.................................................... 4
Kähkönen, Tarja Kudontamatka Patmokselle............................ 5
Ylinen-Kärkkäinen, Marjatta Virtain Päivät 1985 .......................................... 6
Makkonen, Pertti Ihmettelen korvaa............................................ 7
Ylinen-Kärkkäinen, Marjatta Karhunpeijaisissa näyteltiin............................ 8
Jokela, Hilkka E. Kämppäemännästä pitokokiksi...................... 9
Marjamäki, Vieno Kun Savisillan Manta kirkkoon vei................ 10

Pilvilinna........................................................... 11
Lummukka, Martti 55-vuotias: Virtain Veikkojen taipaleelta .... 12
Saarimäki, Tarmo Hyvä esimerkki ................................................ 13
Ala-Nojonen, Vilho Vaskiveden kyläkirjasto.................................. 14
Tamminen, Pertti Laatokan Valamolta Virtain

Äijännevalle...................................................... 16
Hyttinen, Anja Koulukujeilua.................................................... 19

Gatkuu mainossivuilla)
Virta, Ari Pakkastalvi........................................................ 20
Ketven, Kari Joulun odotus. Ilta ..........................................  21
Helenius, Kyllikki Rintalan torpan vaiheet....................................  22
Saarimäki, Tarmo Katse tulevaisuuteen ........................................ 25

Elettiin nuorisovuotta...................................... 26
Koillis-Pirkan taidenäyttely 1985 .................... 28

Eteläaho, Marke Kansainvälistyvä autourheilu..........................  29
Mansisto, Paavo Kummajainen Suomessa: Virtain

elokuvatoiminnasta.......................................... 30
Vicky Cook tuli USA:sta.................................. 31

Jartti, Helena Tukioppilaiden jouluiset tavoitteet................. 32
Rissa, Esko Menneitä aikoja muistellen.

Kuvasatoa Kurjenkylästä................................ 34
Tamminen, Pertti Unto Peltomäki................................................ 38
Ainasoja, Nina Perinnekylän yrittäjien syysmietteitä............... 39

Virtain Urheilijat.............................................. 40
Virtain Joulu 1985:
Kansikuva. Taidegraafikko Marja-Liisa Pitkäranta......... 46
Ilmestyneitä virtolaisaiheisia kirjoja........................................................................... 48

1



TTW

$efu? raffahin!

un portti?, oroeg a maja
nöprägf itfe? alenna, 3efu?ta magtaan otta^ 

maan, Sun tulee tpfög afumaan; 2Inn’ ilomeifug 
faifuc, ©iit’ ett’ oi? riemu taimaagfa! ©iig olfoon 
fiito? 3efuFfen, Sun tulee luoffe fpntifen!

2. öproppben 3«fn? mpötään tuo 3a taiten ar* 
mon futte fuo; £>äll’ ompi pt)f)pq§ truununa 3<* 
laupeu? rualtiffana; &än tu?fat tuimat (ammuttaa 
3a maimoigta fun roapafjtaa. ©ii? fiitä, fielun’, 
3efu?ta, ©tt’ armahtaa työn minua!

3. Slutua? fanfa, faupitnfi, Suhunfa 3^u§ tu« 
leepi! ©ieU’ aina rauha, raffau?, 2Ri?f’ 3efuffen 
on ofumu?; £>än tudegfanfa armon tuo, 97eumoi?fa, 
töi?fä opun? fuo. ©ii? fiitä, fielun’, 3efu§ta, ©tt’ 
armahtaa hän minua!

4. ©un portti?, omeg aioaja 3<* itfe? häUe roab 
mi?ta 91pt ugfon fautta majaffi, Slrmonfa afuinfu 
jaffi! ©än tulee tpfö? totella 3a fruunaapi fun 
riemutta! ©iit’ olfoon fiito? 3efuffen, Sun on hän 
meitte armoinen!

5. 2lh tule, arma? 3efutfen’/ SUiä futte amaan 
fpbämen’, San? armo? tule autuaan, 3a ofu fiinä 
ainiaan! SJiua taimaan iloon jof)bata, @tt’ luona? 
faan ain’ afua! „3o tulen fielu pianfin!" — Vtiin
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VIRTAIN SEURAKUNTA 
TOIVOTTAA LUKIJOILLE

HYVÄÄ JOULUA 
JA

PIAN ALKAVAA UUTTA VUOTTA!
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Kauko Aho

Kun juhannusyönä tarinoi 
moni lintu kotoni puissa.
Ja lähdettä tähti vartioi 
olin maailmoissa muissa.

Nousi lähteestä pieni kirkko 
sitä kerubit pitelivät.
Oli joulu. Metsä ja kirkko 
yön valoa säteilivät.

Metsä täynnään ihmisten unta 
puiden keskellä hengittää.
Oi jos maailman valtakunta 
tähän hetkeen iäksi jää.
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HYVÄÄ JOULUA
TOIVOTTAA: ...........................................................................................
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SENJA PUUKKONIEMI

Jo saa Joulu tulla

Jo saa Joulu tulla, on valmista ja odotettu niin, 
pestyinä on lattiat, pyyhittyinä seinät katot, 
koti koristeltu, on puettuna puhtaisiin, 
lattioilla vierekkäin monet raitamatot.

Jo saa Joulu tulla, on tehtynä jo askareet, 
siinä vierähtikin viikot ja päivät monet, 
nyt hiljaisesti vaan käy askeleet, 
kun suureen juhlaan aukaistu on ovet.

Jo saa Joulu tulla, tupaan on tuotu joulupuu, 
ja pöytään katettu on juhlaruokaa, 
tunnelma on korkealla ja arki unohtuu, 
sydämeen lämpöä ja rakkautta jostain vuotaa.

Jo saa Joulu tulla, jo saapui aattoilta, 
kuullaan sanaa ja joululaulut helää, 
kuu loistettansa valaa taivahilta, 
tähtien tuikkeesta taivaan kansi elää.

Jo saa Joulu tulla, varjot leikkii kartanolla, 
on hangen pinta niin sinessä säteilevä, 
oi, jospa kaikilla olisi taas hyvä olla, 
huolet ja murheet pois ja mieli keventyvä.

Jo saa Joulu tulla, kaikki viettävät nyt juhlailtaa, 
mukana paapat, mummot ja lapset leikkiväiset, 
ja onnellista on, kun sydämet pohjimmiltaan 
soivat yhteen, katoo kaunat keskinäiset.

VALMA KETTUNEN

Sotilaan joulu

On muistojen maja meillä 
kalmistossa kukkateillä.
Siellä joulun kynttilät palaa 
muistojen ketjun mieleen valaa.

Ovat ystävät tuoneet kynttilät heille 
liekki loimuten palaa muistoa Teille 
On armo ja laupeus nimenä tien, 
joka toivon mukaan perille vie.

Sotaveljet haudoissa lepää, 
me muistoa vaalimme pyhää.
Kalleinta annoitte, elämämme 
nuoruuden innon ja rakkauden.

Veljet toiset saapuivat kotiin 
kesken jäänyttä työtämme jatkamaan. 
Pyhä muisto heitä velvoittaa, 
usko Jumalaan ja isänmaa.

Me kiitämme Isää Jumalaa 
hän antoi vapaan isänmaan. 
Sukupolvien saatossa täällä 
vuoroin kuljemme rauhan säällä.
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Kudontamatka Patmokselle
TARJA KÄHKÖNEN

Puolen vuoden odotus päättyi, matkani Pat
mokselle saattoi alkaa. Saavuin 17.8. Ateenaan, 
joka oli matkani ensimmäinen etappi. Maalaisty
tön ajatus miljoonakaupungista tuntui hieman 
pelottavalta, mutta ajattelin, että kyllä kait sitä 
minäkin pärjään kun kerran nuo muutkin. Tiesin 
jo mennessäni, että Ateena on kuuma ja saastu
nut kaupunki, mutta kyllä se oli siinä kuumuu
dessa kaikkine niine pakokaasuineen huomatta
vasti saastuneempi kuin osasin kuvitella. Sanoi
vat olleen kuumin elokuu vuosikymmeniin.

Hotellini ei ollut aivan ydinkeskustassa vaan 
onneksi hieman sivussa hurjimmasta sykkeestä, 
se oli "rauhallisessa” Plakan kaupunginosassa 
aivan Akropolin juurella. Ensimmäisenä päätin 
tietysti kivuta tuolle kuuluisalle Akropolille. 
Nousu todella kannatti, paikka oli mahtava ja 
huomattavasti suurempi kuin olin kuvien perus
teella osannut odottaa.

Toisena päivänä alkoi varsinainen kurssiohjel- 
ma. Pientä jännitystä tuntien tapasin opettajani 
Katerinan toisen päivän iltana. Jännitys oli täysin 
turhaa, hän oli etelämaalaisen ystävällinen ja pu
helias. Söimme päivällisen kadunvarren taver
nassa ja ympärillä oli uskomaton kuhina, mutta 
silti kaikki maistui ja tuntui hyvältä. Kaksi seu- 
raavaa päivää kiersimme Ateenan upeita tekstiili- 
museoita. Tutustuimme Kreikan saarien kansal
lispukuihin, eri alueitten koristelutyyleihin ja eri
laisiin kudontavälineisiin. Totesin, että kyllä on 
neula pysynyt kreikkalaisen kanssasisarenkin 
sormissa. Kuusi tuntia museossa kului huomaa
matta, tai ainakin melkein, jalat turposivat ja 
vaatteet liimautuivat ihoon kiinni.

Viimeisenä Ateenan iltana olimme katsomassa 
mahtavaa tanssiesitystä jossa tanssijat esittelivät 
eri alueitten kansallispukuja sekä paikallisia tans
seja, esitys oli vanhassa amfiteatterissa sametin- 
mustan taivaan alla.

Kymmenen tunnin laivamatka pyhälle Pat- 
moksen saarelle meni ihan kohtuullisesti vaikka 
en oloani niin ihanaksi koskaan laivoissa tunne
kaan. Saavuin saarelle Skalan kylään puolenyön 
maissa ja saarelta näkyi vain muutama valoplänt- 
ti. Ajattelin hiljaa mielessäni, että kaikkiin paik
koihin sitä itsensä pistää. Matkasta väsyneenä en 
jaksanut tutkailla ympäristöä sen enempää vaan 
katsoin parhaimmaksi painua unten maille.

Aamulla heräsin epätodelliseen ääneen, het
ken sain miettiä missä olen. Ikkunasta huomasin 
paimenen kuljettavan vuohia laitumelle ja jokai
sella oli pieni kello kilkattamassa kaulassa. Tote
sin myös tulleeni oikeaan paikkaan pimeässä. Ik
kunani alla muutaman metrin päässä lainehti tur
koosinsininen meri ja kaupunki loisti rannalla 
puhtaan valkoisena, tuntui epätodelliselta.

Iltapäivällä alkoi sitten varsinainen kutomi
nen, ajatuskin kauhistutti, kutomaan tässä kuu
muudessa?

Kutomo sijaitsi ehkä kaupungin parhaimmalla 
paikalla, ainakin noin näköalaa ajatellen. Kuto
mo oli pieni huone ja kuuma kuin sauna, pari en
simmäistä päivää kudoimme ilman tuuletinta ja 
ne olivat todella kamalia päiviä.

Ensimmäisenä työnäni kudoin flokati- eli pai
mentolaismattoa, enkä nyt kyllä niin suunnatto
masti nauttinut villan koskettelusta siinä kuu
muudessa. Kudoin siellä erilaisia kansallispuku- 
kankaita sekä komean kreikkalaisen kassin. Kak
si kiinnostavinta työtä olivatkin juuri flokati sekä 
wurja-kassi.

Materiaalin saanti on siellä vaikeata, värinsä 
pitäviä puuvillalankoja oli oikeastaan mahdotto
muus saada. Totesin sen asian käytännössäkin 
kun hikisin käsin tuhersin pujotuskuvioita kan
kaaseeni, väri lähti niin, että koko loimikin oli 
punainen.

Kaksiviikkoinen kutomossa meni todella nope
asti, ehdin juuri ja juuri saada valmiiksi kaikki 
mitä kurssiohjelmaan kuului. Eräänä perjantai- 
iltana tuo kaikki ihanuus kuitenkin sitten päät
tyi, oli lähdettävä myrskyävälle merelle vaikka 
kuinka olisin mieluummin jäänyt odottamaan 
meren tyyntymistä. Paluu kotiin kului hieman al
lapäin, kolme viikkoa kivassa paikassa kivojen 
ihmisten seurassa tuntui haikealta jättää. Kovan 
kotimatkan jälkeen tuntui kyllä toisaalta taas 
oma kotikin maailman ihanimmalta paikalta. 
Muutaman viikon tässä asioita sulateltuani olen 
todennut, että me suomalaiset voisimme ehkä 
yrittää olla hieman ystävällisempiä toisillemme, 
mutta yksi asia on varma, on mahtavaa olla koti- 
teollisuusihminen Suomessa, meillä on tällä alal
la korkea ammattitaito.
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Virtain Päivien vietto aloitettiin tänä vuonna MARJATTA YLINEN-KÄRKKÄINEN
kesäkuun viimeisenä viikonloppuna Klemetti- 
opiston nuoriso-orkesterikurssin konsertilla.
Konsertissa esiintyi sinfoniaorkesteri johtaja
naan Pertti Pekkanen. Lisäksi erikseen esiintyi
vät puhallinorkesteri Markku Hannolan johdolla 
ja kamariorkesteri, jota johti Ari Rasilainen. Vir- 
tolaisyleisö innostui esityksistä ja palkitsi esiinty
jät runsain aplodein.

Virtain 
Päivät 1985

Meneillään on Kalevalan juhlavuosi ja Virroil
la kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti 
vuosi on omistettu virtolaissyntyisen kultuuri- 
henkilön Into Konrad Inhan elämäntyön esitte
lylle. Virtain Päivien aikana avattiin Inhan muis- 
tonäyttely. Avajaisissa Kalevalan juhlavuoden 
Virtain toimikunnan puheenjohtaja Pertti Tam
minen esitteli kirjailija, toimittaja, tieteen 
kansanomaistaja, luonnonsuojelija ja valoku
vaaja Inhan. Annamari Ylä-Soinnin pianoesityk- 
sen lisäksi Tampereen yliopiston kansanperin
teen laitoksen vt. johtaja, dos. Päivikki Suoja
nen piti laajan esitelmän ''Kalevala ja suomalai
nen laulumusiikki”. Esitelmäänsä Suojanen ha
vainnollisti musiikki- ja kuvanäyttein. Inhan 
muistonäyttely oli esillä kaupunginviraston näyt
telytilassa heinäkuun puoleen väliin saakka.

Jäähdyspohj alaiset muistivat oman kylän poi
kaansa järjestämällä Inhan kunniaksi kansanjuh
lan. Hannes Lahti-Nuuttila oli kirjoittanut Inhan 
matkakuvausten pohjalta näytelmän, joka esitet
tiin iltamissa. Samassa tilaisuudessa Hannes 
Lahti-Nuuttilalle luovutettiin Harrastajateatteri
liiton myöntämä hopeinen ansiomerkki pitkäjän
nitteisestä työstä harrastajateatteritoiminnan hy
väksi.

Lauantaina aamupäivällä vietettiin myös kan
sanjuhlaa keskustassa Virtaintiellä. Väkeä oli 
paljon liikkeellä, tuttuja tavattiin, tanhu- ja leik- 
kiesityksiä seurattiin ja rohkeimmat uskaltautui
vat öljysoralla valssin pyörteisiin. Varmat tahdit 
takasi Virtain Pelimannit.
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Sunnuntaipäivän ohjelma vaihteli hartaan rau
hallisesta ratkiriemukkaan kautta hillityn arvok
kaaseen. Aamulla marssittiin laivarantaan seu
raamaan koronkyläläisten kirkkoveneellä saapu
mista. Kultuurilautakunnan puheenjohtaja Kirsti 
Perähuhta tervehti laivarantaan saapuneita, Vir
tain Mieskuoro kajautteli komeita säveliä ilmaan 
ja Koivurinteen päiväkodin lapset tanssivat vie
hättävän kukkaistanssin.

Päivällä nauru raikui ja iloinen sirkusmeininki 
valtasi Perinnekylän, kun Vauhti-Valtterin sirkus 
pääsi täyteen vauhtiin. MLL:n Virtain osaston 
puuhaama esitys sai yleisöltä kiitollisen vastaano
ton. Illalla seurakunnan järjestämässä kirkko- 
konsertissa esiintyivät Aino ja Jouko Palomäki 
sekä Päivi Kiiski.

Monille harrastusryhmille esiintyminen Virtain 
Päivillä on vuoden kohokohta. Päivien tarkoi
tuksena onkin esitellä virtolaista harrastustoi
mintaa ja antaa virikkeitä uudelle toiminnalle. 
Virtain Päiviä vietetään jälleen ensi kesänä, sil
loin taas nähdään, mitä uutta on syntynyt, miten 
vanhat konkarit ovat taitojaan kartuttaneet. Vir
tain Päivillä on vankka pohja, jolle on hyvä ra
kentaa uutta.

Ihmettelen korvaa

PERTTI MAKKONEN

Niin, korva. Mikä se oikeastaan on? Onko se 
vain ruma tötterö päässä vai onko se jokin juma
lien myöntämä korkeampaa älykkyyttä osoittava 
elin?

Älykkyyttä korva tuskin todistaa, sillä kaikilla 
tapaamillani henkilöillä se on ollut. Mutta kor
van ulkomuotoon sen suunnittelija olisi voinut 
kiinnittää hieman enemmän huomiota, sillä kor
va on takaapäin ja varsinkin valoisalla ruma il
mestys. Pimeässä se kyllä hieman muuttuu es- 
teettisemmäksi.

Yleisesti luullaan että korvalla olisi jotakin te
kemistä kuulon kanssa. Näin ei ole. Väitteeni pe
rustan siihen että kuuroillakin on korvat mutta 
he eivät silti kuule. Näinollen on väärin sanoa: 
Kuuntele korvillasi. Sen sijaan pitäisi sanoa: Kes
kity kuuntelemaan senkin äpärä.

Korva helpottaa ihmisen elämää jossakin mää
rin. Esimerkiksi parturissa on helppo sanoa: Jätä 
korvien päälle vähän. Ellei korvia olisi, täytyisi 
asiakkaan olla koko ajan tarkkana ettei vain me
nettäisi liikaa haituvia päästään. Ja entäpä sitten 
korva instituutiovälineenä? En itsekään tarkal
leen tiedä mitä se tarkoittaa vaikka lunttasin sa
nakirjasta, joten tähän en pysty antamaan tyh
jentävää vastausta.

Onhan korvalla myös muita käytännön tarkoi
tuksia kuin mittatikkuna toimiminen. Silmäla
sien kiinnityksessä olisi erinäisiä ongelmia ilman 
korvia. Tässäpä onkin todella ihmeellinen sattu
ma: Kun Jumala loi ihmisen, ei silmälaseja vielä 
ollut. Mutta kappas vain mihin hän laittoi kor
vat!

Entäpä onko korva korvaamaton? Ei, sillä ny
kyään korva voidaan tehdä rintalastasta. Ja us
komatonta kyllä, sen ulkonäkö kärsii vielä enti
sestään.

Kaiken tämän jälkeen voidaan kysyä täysin oi
keutetusti: Mihin korvaa ylipäätään tarvitaan? Ei 
ainakaan lisääntymiseen, sillä siihen on olemassa 
jo kaikki tarpeellinen. Ei myöskään puhumiseen, 
liikkumiseen eikä syömiseen. Näinollen jäljelle 
jää vain yksi ainoa tehtävä. Olla korvakorujen 
kiinnitysalusta. Niillä kun yritetään peittää kor
van rumuus, joskin harvoin menestyksekkäästi. 
Mutta toisaalta kun tiedetään, että valtaosa ihmi
sistä jättää korvakorut sikseen, epäilen yhä ettei 
korvalla todellakaan tehdä mitään.

7



Näytelmässä mukana olleet eturivissä vas. Tommi Heikkilä, Jarmo Salin, Janne Salmenautio, Timo Perämäki, Jari Kivelä, Vil
le ja Vilma Kärkkäinen. Toinen rivi vas. Taina Heikkilä, Tuomo Pohja, Marja Laasi, Jari Hakkarainen, Väinö Ahola, Veikko 
Viitamäki, Marjatta Ylinen-Kärkkäinen, Mikko Virtanen, Veijo Olkoniemi ja Pentti Kumpu. Takarivissä vas. Kari Kupila, Ar
to Viren, Niina Ainasoja, Seppo Nurmela, Reino Suvela ja Ilkka Aittolahti.
Kuva: Jori Häll

Karhunpeijaisissa
Virtain Urheilijoiden heinäkuun lopulla pitä

missä Karhunpeijaisissa esitettiin 11. kerran näy
telmä harrastajavoimin. ”Peijaisnäytelmä” oli 
tänä vuonna kirjailija Uolevi Nojosen Virtain te
atterikerholle kirjoittama kokoillan näytelmä 
VALKOVUOKOT.

Tämänkertainen näytelmä oli alueellisesti mer
kittävä työ, koska kyseessä oli harvinaislaatuinen 
harrastajanäyttämöllä tapahtuva ansioituneen 
kirjailijan kirjoittaman teoksen kantaesitys. Näy
telmä pohjautuu Suur-Ruoveden alueen histori
aan ja se tekee siitä alueellisesti mielenkiintoisen. 
Kirjailija Uolevi Nojonen on ainutlaatuisella ta
valla käyttänyt perinneainesta hyväksi näytel
mässä.

VALKOVUOKOT on balladinomainen kaksi
näytöksinen näytelmä, jossa käydään läpi ihmis
elämän kaari syntymästä haistaan ja miten ihmi
nen siinä selviää. Ajat muuttuvat, sukupolvet 
vaihtuvat, pysyykö ihminen silti samana, sitä 
näytelmässä kysytään.

Syys- ja kevätkauden teatterikerhon näyttelijät 
harjoittelivat Virtain kansalaisopiston piirinä 
Marja Rossin ohjauksessa. Asiantuntija-apua 
antoivat lisäksi näyttämötaiteen läänintaitelija 
Yrjö Juhani Renvall, valaistusmestari Kari Put
konen ja teatterimaskeeraaja Kaarina Kokko-

näyteltiin

nen. Kannustavan tukensa teatterikerhon haas
teelliselle työlle antoivat myös Hämeen läänin 
taidetoimikunta ja Virtain kaupungin kulttuuri
lautakunta.
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Kämppäemännästä
pitokokiksi

— HILKKA E. JOKELA —

Astelen syksyistä kylätietä. Pihlajat notkuvat 
punaisine marjoineen. Koivujen lomasta pilkot
taa punainen tupa. Perunat on kaivettu. Joudu
tan askeleitani ja pian raotan tuvanovea.

Kotoisa puuhellanlämpö tervehtii tulijaa. Ys
täväni Linnea Peräinen hääräilee kahvipannun 
kanssa. Kuulumiset vaihdetaan, muistellaan 
mennyttä kesää .

Kahvia juodessa Linnea kertoilee: Kalettoman 
metsäkämpällä emäntänä ollessani vuosina 
1946—48 sain muonitettavaksi parhaimmillaan 
53 henkilöä. Alkuaikoina siellä oli ulkona kent- 
täkeittiö, jossa keitettiin hernekeitto ja perunat. 
Kahvi ja kastikkeet valmistettiin sisällä hellalla. 
Loppuaikoina myös perunat keitettiin sisällä ole
valla keittimellä. Kaikki tarvikkeet piti hankkia 
ja huoltomies toi listan mukaan tavarat Kurusta 
hevosella. Maitoa ei ollut. Maitopulveria ja rusi- 
nalaatikoita oli varastossa. Pöytäjuomaksi val
mistettiin kaljaa. Kämppäemännän päivä oli pit
kä. Muistelen aamuja, kun kolmen jälkeen köm
min peiton alta kopistelemaan lumet keittimen 
päältä ja sytytin tulen keittimen alle.

Metsäkämpältä tultuani pidin kolmena kesänä 
lastaustyömaan ruokalaa. Kotiin jäätyäni avun 
tarvitsijoita ilmaantui. Milloin oli kinkerit tulos
sa, milloin taas häät tai hautajaiset. Kerrankin 
taloon tultuani keritsin 19 lammasta ja siivosin 
huushollin perusteellisesti ennen varsinaisia juh- 
lavalmisteluja.

Peruna- ja maustelimput valmistettiin ensin. 
Pikkuleivät ja kakut olivat sitten vuorossa. Kos
ka kellari oli ennen ainoa säilytyspaikka, ruoka 
tehtiin vasta viimeiseksi ja se tiesi pitkiä päiviä. 
Taloissa teurastettiin kotona ja lihatarvikkeet

saatiin siitä. Laatikoita valmistettiin perunasta, 
lantusta, porkkanasta ja viime aikoina maksasta. 
Aikaisemmin rosolli oli salaattina. Nykyään lai
tetaan useampia salaatteja ja sienisalaatin käyttö 
on lisääntynyt. Ennen silli oli juhlapöydän kala, 
nyt on silakka tullut mukaan samoin myös muut 
kalat. Sahti kuului juhliin. Leipäjuustot ovat 
suosittuja nykyäänkin. Eräisiin häihin tein 25 
juustoa ja 45 limppua.

Nykyään pakastimet ovat helpottaneet paljon 
juhlien laittoa, koska voi niin paljon tehdä etu
käteen. Moniin juhliin olen leiponut ja laittanut 
ruokia kotona valmiiksi. Elämään on tullut sisäl
töä, kun on saanut olla laittamassa häitä, hauta
jaisia, syntymäpäiviä, kinkereitä, ristiäisiä, yli
oppilasjuhlia, sukujuhlia ym. pitoja. Suurimmat 
häät on laitettu 1500 hengelle. Minulla on ollut 
tuttua ja osaavaa apuväkeä apunani. Ystäviä 
olen saanut paljon ja tuttuja talouksia löytyy 
esim. Ruovedeltä, Kurusta, Ylöjärveltä, Tampe
reelta ja Virroilta.

Linnean jutustellessa kellonviisari on pyöräh
tänyt kaksi kertaa. On aika sanoa hyvästit Linne
alle ja perheelle ja lähteä kotiin.

Kiirehtiessäni kotiin muistelen ihaillen Linnean 
kykyä järjestää työt niin, että kaikki on valmista 
ajallaan. Hänellä on taito tehdä erittäin mauk
kaita ruokia ja leivonnaisia ja vielä asettaa ne 
kauniisti tarjolle. Erikoismaininnan saavat täyte- 
kakut ja karjalanpiirakat. Itseoppineena pito- 
kokkina hän on pitänyt jalat maassa paitsi sil
loin, kun lattialle oli tippunut perunalaatikkoa. 
Ja siinä samassa olin lentää minäkin selälleni, va
risseet koivunlehdet kostealla ruohikolla meinasi- 
vat tehdä kepposen.
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Vieno Majamäen muisteluksessa esiintyneiden 
Antin ja Mantan henkilötiedot: Antti Joonaan- 
poika Siltanen, s. Virroilla 26.11.1837, k. 16.2. 
1918; pso Amanda Matintytär Kulmala, s. Vir
roilla 23.1.1842, k. 9.3.1914.

Vieno Majamäen haastattelun ääninauhalle te
ki FM Kyllikki Helenius.

Kun Savi sillan Manta 
kirkkoon vei — VIENO MAJ AM AKI —

Kotini oli oikeestaan Ruohosto. Isä oli Manu 
ja Heinäahon poikia Virtailta. Äite oli Maija Pi- 
hilajavereltä, Salamen kylästä kotoosin. Soinin- 
kyllään kuulu se Heinäaho. Isän isä oli Linjalan 
poika ja isän äite oli Mäkilahren tytär. Sen minä 
muistan. Se oli Kaappo, se isän isä. Ja kai se oli 
Herviik sitte, koska sanottii Heinä-Hessa.

Se Heinäaho kuulu niinku Soininkyllään. Mut
ta Savisilta kuulu Ikkalan kyllään. Siltanen se oli 
oikeen, mutta sanottiin vaan Savisilta. Pitkäjär
ven talo oli näin ja tosta meni tie ja siinä mäen 
päällä oli se Savisilta. Pihakin piti olla sitte siisti. 
Se haravoitiin. Sill oli semmonen tapa sillä Man
talla, että se haravoitiin lauantaiksi se piha. Kun 
Järvenpää on näin, niin siinä on semmonen not
kelma. Niin Savisilta on tuolla noin. Se näkkyy 
kyllä tai näky ennen ainakin.

Mutta ne oli se Savisillan Antti ja Manta, ne 
oli semmosia jollaki tavalla kylän keskeisiä hyviä 
ihmisiä. Niitä aina kiitettiin. ,Ne oli hirveen hy
viä, semmosia rauhallisia. Ja se Manta käytti 
mua ens kerran kirkossa. Mää olin seittemännel- 
lä vuorella, siellä sivupuolella kasvanu. Nin Vie
rikon Eino oli aina siellä Savisillalla. Se oli sen 
mummula, koska se sano mummuks sitä. Mää 
karkasin sinne aina ja kaahin puut ja kaikki sen 
Einon kans. Ei se Manta vihanen ollu, mutta se 
Antti sano aina, että puttootte ja pää on halki.

No joo. Mun teki kirkkoon mieleni. Em mää

kirkossa ollu käyny. Ja se sano, että hän vie mi
nut sitte. Tarjanne vei ens kerran kirkkoväkkee 
siittä Ikkalan rannasta. Siittä oli niinku neljä ki
lometriä ainaki siehen laituriin. Sillä Mantalla oli 
nätit vaatteet. Mää muistan aina sen puvunkin. 
Se oli musta ja vähä niinku mekkonen. Se puki 
aina siististi. Se oli hirveen siisti. Me mentiin sin
ne kirkkoon sitte. Ei me siittä kirkosta mittään 
tietty.

Mutta sem minä muistan, kum me istuttiin sii
nä Tarjanteen ylävoovingissa, siinnä penkillä sit
te. Se Manta osti meille limsaa ja korvapuustit. 
Mettässä kasvaneet kakarat sitte nii me istuttiin 
ja oltiin leuhkoja. Herrajesta, ei tenavia ny mih- 
kää viety. Mutta kus se Manta oli ystävällinen ja 
se kävi ussein meillä. Nii äite anto sitte luvan, et
tä mää saan mennä. Kun hän sano, että kyllä hän 
vie. Mää olin niinku seittemännellä. No joo. Me 
syötiin korvapuustia ja limsaa. Ja kun me tultiin 
isoks — minäki olin kottoo pois aina — ja se Ei
no oli sitte jossaki, missä se nyt oli töissä, kus se 
oli muutaman vuoren pois. Ja sitte mentiin Laha- 
renkylän työväintalolle iltamiin. Ja sit se sano, 
että okko sää Ruohoston Vieno. Mää sanon, että 
olen. Ja meitä nauratti niin kauheesti, kun muis
teltiin kirkkoreissua. Että mentäskö ny Tarjan
teen penkille istuun ja syötäs korvapuustia ja 
pullosta limsaa.

Mutta se oli kauheen kiva se Manta. Kun meitä
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olis naurattanu kaikki, mitä me nähtiin siellä. 
Muuta en minä muista sieltä kirkosta, ku että yks 
mies käveli siellä yhyrellä jallaalla. Se oli katkas- 
su jalakansa. Ja me kattottiin kauheesti, että se 
yhyrellä jallaalla käveli. Ei me oltu koskaan vai
vasta nähty. Eikä me uskallettu Mantalta kysyä, 
että mitä toi noin kävelee.

Mää istun tossa ja Manta keskellä ja Eino tos- 
sa nii. Me koitettiin olla hyvin hiljaa, ettei häirit
ty sitä vanhaa ihmistä. No sitte meitä oli niin 
naurattanu. Me ois katteltu joka puolelle ja ylös 
ja alas, mutta ei me oikeen arvattu. Me aateltiin, 
että se kieltää meitä. Kun me kunnioitettiin sitä, 
ettei sen tartte meitä kieltää. Se sano, että pittää 
olla kunnolla. Me toteltiin.

No, sitte siellä oli semmonen kirkossa, että — 
ei sielä ennää o — on ennen ollu, että unilukkari. 
Että jos ihminen nukku sinne, niin se tuli ja ko
putti sitte sillä kepillä näin. Ja se koputti sitä 
Mantaa, niinku se nukku näin. Nin meillä oli 
semmonen ajatus, että se kuuluu, että vanhan ih
misen pittää nukkua. Ja me koitettiin olla hiljaa, 
ettei se herrää. Ja sitte kun muuta mää en muista 
muuta ku se, että ku booooo-veeee kuulu, sem
monen soitto, enkä mää tierä, mistä se kuulu. Me 
ruvettiin kattoon, että Mantaki herättää. Kyllä se 
niin tiesi sen kirkon ja sen meiningin kaikki. Kun 
se otti virsikirjan, se osas veisata. Ei se sekkaan- 
tunu, vaikka se nukku. Se otti virsikirjan. Ja se 
tiesi kaikki ne semmoset kirkkopyhät, milloin 
mitäkin saarnataan. Se veisas.

Kauheesti se kesti. No ku sieltä lähäretti — no 
kyllähän sen tietää — se laivamatkakin. Se meni 
Laharenkyllään ja Tulijoelle ja sitte tuli taas ta
kasi, nin se kesti kauheen kauvan. Sitte iltapäi
vällä tultiin kotio. Mutta se Antti oli sitte ruokki- 
nu lehemät ja laittanu kaikki tyynni navettaan. 
Sittem mää meinasin potkasta siittä suoraa kotio, 
mutta se sano, että ei. Mennään kirkkokahville. 
Se tiesi sitte, koska tullaan. Ja se Antti oli keittä- 
ny kahavia. Tottakai meirän nälkäkin jo tuli. Se 
Antti sano, että kyllähän tenavat tarttee voilei
pää. Ja se Antti kysy, että — siltä Mantalta — 
oliko saarna hyvä, että oliko itte rovasti. Joo, se 
oli. Em mää silloin ymmärtäny sitä. Että mistä si
tä saarnaa Manta tiesi, kus se nukku. Mutta ei 
Sunkaan se nin nukkunu, että se ei kuullu. Se tiesi 
aina Pyhän Evankeljumin. Nin osashan se sen 
sannoo.

Se Antti kysy sitte meiltä, että mitä me tykät
tiin kirkossa. Ei me osattu sannoo mittään. Kun 
ei me mittään siellä. Em minä näin uskaltanu kat- 
too siellä. Antti sano sitte, että sielon sitte kauniit 
ruunut siinä keskukongin tykönä. Em minä sem- 
mosiin uskaltanu pää pystyssä kattoo. Kun 
Manta olis sanonu, että mitä sää vahtaat.

Ne kävi ninku vuoroo siellä kirkossa. Täyty ol
la kotona toisen. Kukkaan ei osannu paremmin 
lukkee, kun Mantaki luki. Minkä se oli lukenu, 
nin sen se muisti.

Sisäkuva Pilvilinnasta 10/7-1928 (omist. Helena Kauraniemi)

Pilvilinna

Virroilla vaikutti aikoinaan taiteilija Armid 
Benjamin Sandberg, jonka Pilvilinna -niminen 
huvila oli Torisevan rotkojärven rannalla. Sand
berg syntyi 13.2.1876 Sippolassa ja kuoli 
4.8.1927 Pilvilinnassa Virtain Torisevalla. Hän 
oli suorittanut taideopintonsa STY:n piirustus
koulussa v. 1897—1903. Ensimmäisen näyttelyn
sä Sandberg piti Helsingissä v. 1900 ja osallistui 
sen jälkeen säännöllisesti kotimaisiin taiteilijoi
den yhteisnäyttelyihin koko elämänsä ajan. Hä
nen teoksistaan on kokoelma Ateneumin taide
museossa. Olisi kiinnostavaa tietää onko hänen 
taulujaan vielä tänä päivänä jossakin virolais
ten talojen seinillä. Sandbergin kuoleman jälkeen 
Pilvilinna jäi tyhjäksi ja rappeutui vähitellen. 
Moni vanhempi virtolainen on vieraillut autiossa 
talossa vielä sotavuosien jälkeen kunnes raken
nus jouduttiin heikon kuntonsa takia purka
maan.

11



MARTTI LUMMUKKA

55-vuotias
Virtain Veikkojen 
taipaleelta

14.9.1930 kokoontui Virtain kirkonkylän työ
väentalolla 26 henkilöä perustamaan urheiluseu
raa. Perustava kokous päätti yksimielisesti kirja
ta Työväen Urheiluliiton alaisuuteen voimistelu
ja urheiluseuran, jolle hyväksyttiin nimeksi Vir
tain Veikot.
Ennen

30-luvulla seurassa harrastettiin monipuolisesti 
erilaisia urheilumuotoja. Toiminta on ollut ihme
teltävän laajaa ja aktiivista, sillä tuolloin paikka
kunnalla ei ollut oikeastaan minkääntasoisia suo
rituspaikkoja — ei urheilukenttää eikä sisätiloja.

Esimerkiksi Veikkojen painijat ja voimistelijat 
harjoittelivat käsityöluokassa. Johtokunnan 
pöytäkirjoista löytyy maininta kunnanvaltuusto- 
huoneen anomisesta voimistelutiloiksi, koska se 
on talvella lämmin. Kesällä oli työväentalokin 
käytettävissä.

Urheilukentättömyys ei vaikuttanut innostuk
seen. Seuran yleisurheilijat menestyivät lähikun
tien kilpailuissa. Esimerkiksi vuonna 1936 Vir
tain Veikot ansaitsi piirin kiertopalkinnon. Ur
heilukentän puuttuminen askarrutti seuran joh
toa pitkin 30-lukua. He antoivat jatkuvasti noot
teja kunnalle ja yhteistyötarjouksia muille urhei
luseuroille. Häpeä oli saatava korjatuksi ja kent
tä Virroille.

1939 kärsivällisyys loppui; Virtain Veikot alkoi 
rakentaa urheilukenttää työväentalon pihaan. 
Politiikka sekotti lupaavasti alkaneet talkoot. 
Kentän rakentajat kutsuttiin rintamalle ja valmiit 
salaojat jäivät täyttämättä.

Kaikenlainen juokseminen ja hiihtäminen oli 
olosuhteiden hellimää. Niinpä juoksijoita aina 
oli seuran riveissä. Virtain kunnan alueella toimi
vat TUL:n seurat järjestivät vuosittain Virtain 
Viestin. Viestijuoksun jälkeen saivat moniotteli
jat näyttää taitonsa. Voi kuvitella kilpailun ti
heän tunnelman, kun virtolaiset kokoontuivat 
jollekin niitylle mielessä armoton taistelu pitäjän 
parhaan maineesta.

Taistelua oli myöskin Virrät — Killinkoski 
juoksu. Killinkosken Myrskyn ja Virtain Veikko
jen joukkueet ratkaisivat voiton juoksemalla 
vaihtelevan pituisia osuuksia näiden taajamien 
välillä. Virrat — Killinkoski juoksu oli varmasti 
30-luvun kesätapahtuma, jossa myös päästiin 
nauttimaan 'suuren urheilujuhlan tuntua’.

Kun vielä mainitaan pesäpallo ja ennen kaik
kea hiihtäjät, alkavat Veikkojen tärkeimmät al-

Virtain Veikot
kuaikojen urheilulajit olla kasassa. Monipuoli
sesta lajiharrastuksesta huolimatta seuran johto 
pyrki jatkuvasti eteenpäin. Pahimmat kompas
tuskivi joista puhuttiin, olivat nykyäänkin tutut 
tilanpuute ja ohjaajapula.
Nyt

Samoja pulmia ratkovat nykyisetkin seuravas- 
taavat. Virtain Veikkojen linja on vain moniala- 
seurasta muuttunut lentopalloseuraksi. Sodan 
jälkeen virinnyt lentopalloharrastus on nyttem
min vallannut Veikot täysin.

Vuonna 1985 Veikot on edelleen lentopalloseu- 
ra. Nykyajan vaatimuksiin on tosin vastattu li
säämällä kunto- ja yleisurheilujaosto. Jaosto on 
mitannut jäsenien kuntoa leikkimielisillä kilpai
luilla sekä järjestänyt mm. yleisen pyöräilytapah
tuman.

Seuran lentopalloilijoiden menestys on ollut si
tä rajumpaa mitä nuorempi joukkue on kyseessä. 
Viimeiset tilastot kaudelta 1984 näyttävät, että 
nuorimmat eli E-pojat (yläikä 10 vuotta) ovat 
menestyneet parhaiten. Piirinmestaruuden lisäksi 
he ovat ottaneet pronssia TUL:n mestaruutta ja 
neljännen sijan Suomen mestaruutta jaettaessa. 
Myös E-tytöt pitivät Veikkojen mainetta yllä.

Seuraava ikäluokka D-pojat (yläikä 13 vuotta) 
olivat piirinmestaruuskisoissa hopealla. Aluekil
pailussa, joka vastaa SM-kisoja, pojat olivat 
kuudensia.

Eniten juniori-ikäisiä pelaajia on C- ja B-nuo- 
rissa (13—17-vuotiaat). Myös he ovat menesty
neet kohtalaisesti, mutteivät enää niin hyvin kuin 
nuoremmat. Tämä ikäluokka on toivo harp
pauksesta eteenpäin. Heille nykyinen miesjouk
kue on pitänyt sarjapaikkaa.

Nuorten menestyksen takana on muutama uh
rautuva ohjaaja. Nuorimpien harjoituksista ja 
pelinjohtamisesta ovat vastanneet Seppo Vesa, 
Arto Jokinen ja Jorma Lahti-Mononen. Murros
ikäisiä on kouluttanut Matti Tuomola ja kevääs
tä 1985 lähtien Antti Juvakka. Tyttöjen valmen
nuksesta on huolehtinut Veli-Pekka Virtanen.

Taisteluun eri sarjoissa ei Veikkojen lentopal
loilu vielä lopu. Naiset ja oikein aikuiset miehet 
pelaavat talvikauden mielen- ja kehonterveydek- 
si. Tämän lisäksi naiset ovat pitäneet yllä seuran 
syntyajoista juontuvaa voimisteluharrastusta. 
Miehet ovat valitettavasti voimistelun unohta
neet. He satsaavat Suomen suosituimpaan peliin 
— lentopalloon.
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Hyvä
esimerkki
— TARMO SAARIMÄKI —

n

Kuluvana vuonna 1985 täytti Kuurojen Liitto 80 
ja Suomen Kuurojen Urheiluliitto 65 vuotta. 
Kuurojen maailmankisat pidettiin tänä vuonna 
Los Angelesissa.

Tällaisena merkkivuonna on paikallaan esitellä 
kuuro Toivo Ala-Kilponen, joka on sopeutunut 
kuulevien elämään, harrastanut kilpaurheilua ja 
saanut mielen virkeyttä kodista ja matkailusta.

Toivo Ala-Kilponen on syntynyt 20.7.1904 
Ähtärissä. Hän muutti 1930 Virtain Killinkoskel- 
le ja avioitui Aino Maunun kanssa. Perhe muutti 
1955 jälkeen Lielahteen Killinkosken puuhiomon 
lopetettua toimintansa Soininkylän ”sähköteh- 
taan” padon murruttua. Hän on tehnyt moni
kymmenvuotisen uskollisen päivätyön Engvist 
Oy:n ja G. A. Serlachius Oy:n palveluksessa.

Ystäväpiiri tuntee Kilposen Topin ennen muu
ta liikunnan harrastajana. Hänen kilpailukauten- 
sa kesti nelisenkymmentä vuotta eli 20-vuotiaasta 
60-vuotiaaseen saakka, ja liikunnan harrastus 
kuntoilumielessä on jatkunut aina näihin päiviin 
saakka. Kuuro urheilija nähtiin 1930-luvulla 
Vaasan, Seinäjoen ja Tampereen yleisurheilu- 
kentillä puhumattakaan pienemmistä paikka
kunnista. Kilpailut 800—5 000 metrin juoksu- 
matkoilla käytiin niin kuulevien kuin kuurojen
kin kesken. Talvisin hän hiihti kilpaa. Tämä har
rastus muodostuikin pitkäaikasimmaksi. Aina 
1960-luvulle saakka toivat hiihtokilpailut virkis
tystä elämään.

Urheilun historiaan kuuluvat myös Kuurojen 
maailmankisat Nyrnbergissä 1934. Ala-Kilposen 
Toivo kuului yleisurheilun Suomen edustusjouk
kueeseen. Hän saavutti näissä ” olympialaisissa” 
1 500 metrin juoksussa neljännen sijan ja 5 000 
metrillä pronssimitalin.

Urheiluharrastuksen suurin anti on ollut kas
vaminen terveisiin elämäntapoihin, toteaa 81 
vuotias Toivo. Kilpaurheilullaan hän on kannus
tanut monia nuoria ja kuntoliikunnallaan ollut 
esimerkkinä eläkeiän saavuttaneille.

Toivo Ala-Kilponen 30-vuotiaana kotinsa pikku-Harjun pi
halla. Kuvan omistaa Toivo Ala-Kilponen.
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f— Oheinen artikkeli on lyhennelmä Vilho Ala- 
Kojosen laatimasta Vaskiveden lainakirjaston 
historiikista, jonka hän on kirjoittanut alkupe
räisten asiakirjojen pohjalta. Arkiston sijainti
paikka, samoin kuin hyvin säilyneen kirjaston
kin, on edelleen Vaskiveden Nuorisoseuran talos
sa.

VILHO ALA-NOJONEN

Vaskiveden
kyläkirjasto

Ennen kansakoulutoimen alkamista oli Vaski- 
vedellä vain muutamia kirjoitustaitoisia asukkai
ta. Herman Ahola oli kirjoitellut Aleksi Kangas- 
mäen Uuteen Testamenttiin sen kansilehdelle 
1867 nälkävuoden sääoloista ^a satonäkymistä. 
Samoin oli Kustaa Ruusila kirjoitellut hyvinkin 
ahkeraan Vaskiveden elämänmenosta Tampe
reen sanomiin. Hän oli lukenut Raamattunsa, 
mikä tuli esille selvästi noissa kirjoituksissa. Kun 
Virroille sitten perustettiin kyläkirjasto, arvosteli 
Kustaa sitä että sivukyläläiset eivät siitä hyöty
neet mitään koska kirkonkylälle oli pitkä matka.

Kyläkirjasto aloitti Vaskivedellä samanaikai
sesti kansakoulutoimen kanssa. Kerättiin vapaa

ehtoisesti varoja kirjaston hyväksi; mm. Havan- 
gankylässä pidettiin arpajaiset Gabriel Havangan 
talossa ja niiden tuotto luovutettiin kirjastolle. 
Samoin pidettiin iltamia Moisiossa, Ruusilassa, 
Törmällä ja Tanhuanpäässä v. 1898 ja elokuun 
21. jälleen arpajaiset kansakoululla. Rahaa ker
tyi näistä kaikista yhteensä 977 mk. 18 penniä.

Kaikkia noita edellä mainittuja toimia edelsi 
kuitenkin kokous jonka sisältö ja kulku oli seu
raavanlainen:

"Pöytäkirja tehty Virtain Vaskiveden kansa
koulun johtokunnan kokouksessa kansakoululla 
15 päivänä huhtikuuta v. 1898.
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1§
Saapuvilla oli esimies J. Tanhua-Tyrkkö, A. 

Ylä-Nojonen, M. Havanka, A. Moisio-Tyrkkö, 
K. Törmä-Tyrkkö ja P. Laukkanen.

2§
Otettiin keskusteltavaksi lainakirjaston perus

taminen tähän kylään jonka kipeä tarves on vih
doinkin tultu ehkä yleisesti huomaamaan ja jota 
tarkoitusta varten on kylässämme jo tänä talvena 
pidetty pari iltamaa joista tulot nyt Janne Mylly
lä ilmoitti olleen 90 mk. 31 penniä, tämän lisäksi 
on jo kunnan myöntämiä viinarahoja vuodelta 
1896 noin 3 mk. 22 penniä ja toivotaan Havan- 
gan kyläläisten jotka jo ovat pikkukirjaston kas
san koonneet, panevan se yhteen meidän kanssa 
ja yhtymään yhden kirjaston hommaan. Lauta
mies K. Havangalla on omien puheittensa mu
kaan v. 1892 Havangalla pidettyjen arpajaisra- 
hain jäännöstä muutamia kymmeniä markkoja 
jotka pyydetään häneltä myös tähän tarkoituk
seen. Lisävarojen hankkimista varten tähän ky
lään perustettavan lainakirjaston hyväksi päätet
tiin pitää arpajaiset tämän vuoden heinä- tai elo
kuun kuluessa jos kuvernöörin lupa saadaan täl
lä koululla, johon tarkoitukseen nyt johtokunta 
suostuu antamaan kouluhuoneet.

Kolmannessa pykälässä johtokunta valitsi ar- 
pajaistoimikunnan johon kuului kansakoulun 
johtokunnan lisäksi iso joukko kyläläisiä. Viral
lisesti lainakirjasto perustettiin huhtikuun 23. 
päivänä v. 1899. Kannatusyhdistykseen liittyi 37 
henkilöä, joukossa mukana vain neljä naista. 
Ensimmäisessä kokouksessa hyväksyttiin kirjas
ton säännöt Kansanvalistusseuran tekemän mal
lin pohjalta. Lääninhallitus hyväksyi ja vahvisti 
ne v. 1903.

Kirjaston ensimmäiseen johtokuntaan valittiin 
Juha Tanhua-Tyrkkö, Svante Nojonen, Aleksi 
Moisio-Tyrkkö, Ante Maijala, Manu Havanka, 
Aleksanteri Mäkinen ja Paavo Laukkanen, joka 
viimeksi mainittu sai esimiehen tehtävät. Kirjas
ton hoitajaksi ja sihteeriksi valittiin leipuri Alek
santeri Mäkinen 20 mk:n vuosipalkalla. Hänen 
''huoneellaan” sai kirjasto myös ensimmäisen si
joituspaikkansa. Mäkinen hoitikin saamiaan 
luottamustehtäviä — hän oli myös rahastonhoi
tajana — aina 1920-luvun alkuun saakka, siis n. 
25 vuoden ajan.

Lainakirjaston talous perustui kannatusyhdis
tyksen jäsenmaksuun, joka oli aluksi 1 mk. vuo
delta mutta v. 1909 alennettiin 75 penniksi. Muil
ta kuin jäseniltä perittiin lainausmaksua 5 penniä 
kirjalta. Maaliskuussa 1900 antoi kannattajayh
distys kirjaston hoitajalle valtuudet harkintansa 
mukaan vapauttaa köyhimmät lainausmaksuista.

Kunnan viinarahoja kirjasto sai muutamana 
vuonna, samoin antoi Kansanvalistusseura avus
tusta kirjoina. Ja iltamiakin pidettiin 1910- 
luvulla vielä useita lainakirjaston hyväksi.

Kirjat luetteloitiin ja numeroitiin viiteen luok
kaan: I. Uskonoppi, kirkkohistoria ja hengellisiä 
lukukirjoja, II. Historia, maantieto, matkaker
tomukset ja oikeustiede, III. Kasvatus- ja ter- 
veysoppi, raittius, säästäväisyys, luonnontiede, 
keksinnöt, taloustieto ja elämänkerrat, IV. Kau
nokirjallisuus, runous, näytelmät, V. Työväen- 
kirjallisuus, sosialismi ja rakennuspiirustukset.

Uudet kirjat valitsi johtokunta ja luetteloa kir
joista pidettiin nähtävillä kirjastonhoitajan 
"huoneella”. Lainausmäärät lisääntyivät vuosi 
vuodelta: v. 1912 lainattiin eniten, 740 kirjaa. 
Ahkerimpia käyttäjiä olivat mm. Seeve Pajulah
ti, E. Ahola, I. Kallioranta ja L. Myllymäki. 
Vuosina 1908—09 olivat Vaskivedellä myös vel
jekset Edvin ja Einari Vuorela. He myös olivat 
ahkeria kirjaston käyttäjiä. Einari lainasi tilasto
jen mukaan neljäntoista kuukauden aikana 31 
kirjaa joista ensimmäinen oli Sakari Topeliuksen 
"Pikku satuja”. Lainaajaluettelot kertovat muu
toinkin kyläkirjaston laajasta kannatuspohjasta: 
vuosina 1907—15 sillä oli puolitoistasataa lainaa
jaa.

Kansalaissodan aikoihin kirjaston toiminta 
taantui joskaan ei kokonaan loppunut. Heti rau
hattomien aikojen jälkeen valittiin uusi johto
kunta jonka esimieheksi tuli Svante Poukka, ra
hastonhoitajaksi op. Lyyli Ahlqvist ja jäseniksi 
Alma Ranta-Tyrkkö, Väinö Koski, Uuno Lauk
kanen ja Aarne Mäkinen. Ensimmäisen kerran 
tämä uusi johtokunta kokoontui 6. tammikuuta 
1925. Sosiaaliministeriö vahvisti myös uudet 
säännöt joiden mukaan nimeksi tuli nyt "Vaski- 
veden kirjastoyhdistys r.y.” Tarkoituksena oli 
omistaa ja ylläpitää lainakirjastoa paikkakunta
laisten ammattitietojen ja kansalaissivistyksen 
kartuttamista varten. Kirjasto siirrettiin nyt kan
sakoululle ja sen kannatusyhdistykseen liittyi 
kolmekymmentäviisi kyläläistä. Kirjaston käyt
täjät asuivat enimmäkseen 10 kilometrin säteellä 
koulusta, tiet olivat noina aikoina pääasiassa 
kinttupolkuja ja valaistuksena oli lukijoilla öljy
lamppuja sekä takkatulen loiste. Kun sitten kun
nallinen kirjasto alkoi 1920-luvun alussa, tuli sen 
lainausasema myös Vaskivedelle, aluksi suutari 
Juho Luhtamaalle. Myös nuorisoseuralla ja työ
väenyhdistyksellä oli tarjota luettavaa jäsenilleen 
ja taloudelliset järjestöt toimittivat ammatiasioi- 
ta käsitteleviä painotuotteitaan. Tähän haastee
seen ei enää kyläläisten omatoimisesti ylläpitämä 
lainakirjasto pystynyt vastaamaan. Niinpä kir
jasto pitikin viimeisen kokouksensa v. 1928. Kol
me vuosikymmentä kestänyt vapaaehtoinen kult
tuurityö oli kansanvalistukselle kuitenkin erittäin 
merkittävä ja samalla se oli ollut myös kunnalli
sen kirjastotoimen perustana.
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Laatokan Valamolta Virtain 
Äijännevalle

PERTTI TAMMINEN

Suomen ja Neuvostoliiton välillä vuonna 1920 
solmitussa rauhansopimuksessa sovittiin, että 
valtakuntien raja Laatokalla jakaisi tämän Eu
roopan suurimman järven kahtia; raja oli sama, 
jonka Aleksanteri I jo vuonna 1812 vahvisti Suo
men suuriruhtinaskunnan rajaksi.

Valamon saari jäi Suomen puolelle. Sen erotti 
Sortavalan saaristosta 25 km:n levyinen selkävesi 
ja rajalinjalle keskellä Laatokkaa oli matkaa 
noin 70 km. Kun maamme itsenäistyttyä ryhdyt
tiin järjestämään rannikkopuolustusta, perustet
tiin Laatokan suuntaan Rannikkotykistöryk- 
mentti 3, jonka yksi patteristo sijoitettiin Vala
mon saarille. Toinen pattereista oli Rautaveräjäl- 
lä, Valamon eteläkärjessä. Sinne asennettiin 
myös valonheitin, joka oli siihen aikaan maan 
suurin: peilin läpimitta oli peräti 2 metriä. Patte
rin esimiehistä mainitsee Valamon historiaa kä

sittelevä teos seuraavaa:
— Rautaveräjän päälliköistä mainittakoon 

vänr. Arvi Koljonen ja luutn. Akseli Melart sekä 
pitkäaikaisena vartiopäällikkönä toiminut Jussi 
Ukkonen.

Karjalan Kannaksen valtaväylä Vuoksi leviää 
loppujuoksullaan 26 km pitkäksi järveksi, Su
vannoksi, josta suurin osa vesistä purkautuu Tai- 
paleenjoen kautta Laatokkaan. Yli sata vuotta 
sitten saapui Taipaleen Kirvesmäestä Suvannon- 
kylän kunnalla olevaan taloon vävyksi Juhana 
Ukkonen, ja tähän luonnonihanalla paikalla si
jaitsevaan tilaan pureutui siitä lähtien Ukkosten 
suku. Kotipihasta ylti katse pitkin Suvantoa aina 
15 km:n päässä olevaan Kiviniemeen ja toisaalla 
Taipaleen Patoniemeen, jonne oli matkaa 7 km. 
Suvannon pohjoisrannalla erottuivat Keljan, Ha- 
paraisten ja Volossulan kylät sekä Sakkolan kir-
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kontorni. Sitä kohti kulki 1890-luvun puolivälis
sä jalkapatikassa rippikouluun Metsäpirtistä 40 
km:n päästä Helena-neito, josta tuli nuoren Uk
kosen Matin mielitietty ja aviovaimo. Pariskun
nalle syntyi 23.11.1908 esikoinen, joka kasteessa 
sai nimekseen Johannes. Perheeseen syntyi lisäk
si vielä neljä poikaa ja vihdoin 1920 kuopukseksi 
tytär.

— Nuorin ja vanhin ovat enää elossa, kertoo 
tykistönasemestari evp.ja eläkkeellä oleva maan
viljelijä Jussi Ukkonen, kun hänen nykyisessä 
kodissaan Virtain keskustassa muistelemme men
neitä. Isäni kuoli täällä Virroilla 1964, mutta äiti 
eli vielä vuoteen 1980 ja oli kuollessaan 99-vuo- 
tias.

Selkeinä ovat Jussin mielessä säilyneet lapsuu
den kodin maisemat ja tapahtumat. Rauhallisen 
kannakselaiskylän tunnelmiin antoi omalaatui
sen lisän ajoittain kuuluva jyminä. Isä, joka oli 
ollut puutavaran ajossa Inkerinmaalla, tiesi tark
kaan kertoa, mistä moinen ääni lähti. Pietarin 
suojana olevat Kronstadtin, Yhinmäen ja Inon 
rannikkotykistöt pitivät harjoitusammuntojaan, 
ja lisäksi Pietarin liepeillä oli koeampumaratoja, 
joilla kuulut Obulovin ja Putilovin tykkitehtaat 
testasivat kalustoaan ja ammuksia. Myöhemmin 
alkoivat Jussi-poikaa kiinnostaa erityisesti valon
heittimet, joiden kiilat pimeän aikana kiersivät 
taivaalla ja ampaisivat pilviin kuvioitaan. Väliin 
olivat talvisaikaan varpaat vähällä jäätyä, kun 
Jussi unohtui saunapolulla ihmettelemään, mikä 
on se peli, jolla valo saadaan tuolla tavalla tai
vaalle!

Tekniikka rupesi ajan mittaan kiinnostamaan 
Ukkosen esikoista yhä enemmän, ja ennen ase
palvelukseen menoa hän suorittikin ammattiajo- 
kortin Viipurissa. Varusmiespalvelus tapahtui 
RT 3:n linnakkeilla Laatokalla ja silloin selvisi 
valonheittimienkin arvoitus. Palvelus päättyi 
syksyllä 1929, jolloin korpr. Ukkonen oli Heinä- 
senmaan valonheitinaseman vanhimpana. Esi
miesten taholta väläyteltiin mahdollisuutta jäädä 
vakinaiseen palvelukseen, mutta "vanha masi” 
oli saanut tarpeekseen: 15 kuukautta palvelusta 
ja vain kaksi lyhyttä lomaa! Kotona jatkuivat 
maatyöt ja kesällä 1930 alkoi tosi urakka, kun 
kyläläiset ryhtyivät ojittamaan satojen hehtaa
rien suota, josta 21 ha kuului Ukkosen talolle. 
Ojien piti tällä Lapinlahden Suursuolla olla 1,65 
m syvät, pinnasta 6,5 m ja pohjalla 0,85 m leveät. 
Lapiotyönä kaivaminen oli erityisen rankkaa sen
kin vuoksi, että maaperä oli sitkeätä savea. Töitä 
tehtiin koko kesä, kauniin suven aurinko kärven
si pintaa, hiki lensi ja iltaisin jäseniä pakotti. 
Eräänä päivänä naapurin alueelta kiviä ammut
taessa lensi kivenmuhkura Jussin päähän, johon 
jäi elinikäinen arpi, mutta kivikin hajosi. Siitä sai 
Jussi aiheen naureskellen huomauttaa muulle 
perheelle, että siinäpä näitte kuinka kovapäinen 
minä olen.

Opintielle teki Jussin kuitenkin mieli, ja kun 
tekniikka jatkuvasti kiinnosti, haki hän syksyllä 
Ilmavoimien mekaanikkokouluun. Kun kutsu 
kouluun tuli, sai Jussi samaan aikaan kirjeen 
kapteeni Korvenheimolta, joka oli ollut valon- 
heitinkurssin johtajana Valamossa Jussin varus
miesaikana: Rautaveräjän heitinaseman hoitajan 
vakanssi on vapaana! Se ratkaisi asian; olihan 
kotona isä vielä parhaissa voimissaan ja muut 
pojat tulossa miehen ikään. Lähdöstään Jussi 
kuitenkin ilmoitti vain äidilleen ja Arvi-veljel- 
leen, joka saatteli asemalle. Varuskuntaelämä 
kasarmialueilla ei Jussia kiinnostanut, mutta Va
lamon Rautaveräjä oli toista! Käytyään asiaan 
kuuluvat kurssit tuli Jussista myös patterin var- 
tiopäällikkö. Patteriston esikunta oli varsinaisen 
luostarin alueella 7 km:n päässä. Jos joku sieltä 
sai päähänsä tulla tarkastamaan Rautaveräjän 
patteria, niin siitä soitettiin aina hyvissä ajoin. 
Ylläty Star kastuksiin ei ollut aihettakaan, sillä 
vartiopäällikköön luotettiin ja ylennykset seura- 
sivat ripeässä tahdissa.

Entistä viihtyisämmäksi tuli Rautaveräjän 
Emeljansaaren koti, kun Jussi toi syyskuussa 
1935 sinne nuorikkonsa. Pappisen Anna oli koti- 
pitäjän tyttö ja mieltyi elämään Valamolla Jussin 
lailla. Kotisaaren rauhaa täydensi luonnonihana 
ympäristö ja tuohon tunnelmaan liittyi merkilli
sellä ja vaikuttavalla tavalla ikivanha luostarilai
tos. Matka jalkapatikassa kotisaarelta Valamon 
keskukseen oli elämys sinänsä. Ensin kuljettiin 
kolmen pikkusaaren ja sillan kautta "mantereel
le”. Sen jälkeen polkua pitkin yli mäen ja ohitse 
lahdenpoukaman ajoneuvotielle, joka jatkui 
puistomaisen metsän kautta luostarin viljelyksil
le. Tien varrella oli kaksi kappelia, joissa silloin 
tällöin saattoi nähdä jonkun rukoukseen hiljen
tyneen. Jos vastaan tuli vain venäjää taitava 
munkki, toivotettiin:

— Zdrastvuite! — Hyvää päivää!
Mikäli vastaantulija oli suomea puhuva, py

sähdyttiin tarinoimaan ja vaihtamaan kuulumi
sia. Välit luostariveljestoon olivat hyvät. Yhteis
työssä oltiin erityisesti huoltopuolella, sillä patte
risto osti huomattavan osan elintarvikkeistaan 
luostarista. Tavallista oli, että osallistuttiin luos
tarin järjestämin tilaisuuksiin, varsinkin suurina 
juhlapäivinä.

Syksy 1939 merkitsi myös syksyä Valamon 
luostarin veljeskunnalle. Luostarin kukoistusai- 
ka oli ollut vuosisadan vaihteen tienoilla, jolloin 
kaikki huomattavimmat rakennustyöt oli suori
tettu ja henkilökunnan määrä oli toista tuhatta. 
Kun talvisodan helmikuussa pahimman Valamon 
pommituksen jälkeen luostari päätettiin tyhjen
tää, kokoontui Laatokan jäälle 200 luostariin 
kuuluvaa. Lyhyen rukoushetken jälkeen alkoi 
raskas taival, jolta veljeskunta ei koskaan palan
nut.
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Liikekannallepanon alkaessa kokoontuivat 
vaaran pilvet Rautaveräjän kodinkin ylle. Epä
varman syksyn viikkoja tasoitti kuitenkin per
heessä toivorikas odotus. Vuonna 1936 synty
neelle tyttärelle toivottiin pikkuveljeä. Poika syn
tyikin marraskuun 7 päivänä, mutta äidin voimat 
uupuivat, ja Anna Ukkonen kuoli neljä vuoro
kautta synnytyksen jälkeen. Kannakselaisen nuo
renparin idylli Valamolla sai traagisen lopun. 
Rautaveräjän vartiopäällikön tehtävän tärkeys 
kas voi kuitenkin tilanteen kiristymisen myötä, ei
kä hänellä ollut aikaa pysähtyä suremaan. Sodan 
syttyessä isänmaan murhe kaatui oman murheen 
päälle. Valamo pysyi suomalaisten hallussa so
dan loppuun saakka ja välirauhan koittaessa yli- 
kers. Ukkonen sai siirron linnoitustykistöön 
Pohjois-Karjalassa, josta hän jatkosodan syt
tyessä joutui Rukajärven suunnalle. Seuraava 
joukko-osasto oli Raskas Patteristo 29, jossa 
Jussi palveli asevääpelinä sodan loppuun.

Sodan jälkeen armeijassa vallinneet sekavat 
olot ja huono asuntotilanne aiheuttivat sen, että 
Jussi sanoi itsensä irti Kokkolan asevarikolta ja 
muutti perheineen maaliskuussa 1945 Virroille, 
josta isä oli ostanut kylmän tilan Äijännevalta. 
Vuonna 1942 oli Jussi solminut uuden avioliiton 
Liisa Pylkkäsen kanssa, joka oli perheen tuttava 
jo Valamon ajoilta. Äijännevan Saarenmaan tila 
käsitti 38 ha, josta viljeltyä vain 92 aaria. Mutta 
raivattavaa suota riitti, ja siihen työhön Ukkosen 
suku taas kävi hartiavoimin. Samaan aikaan teh
tiin tilalla rakennustöitä, mutta vasta 1950 pääs
tiin omaan tupaan, oman kurkihirren alle. — Se

oli joulujen joulu, muistelee Jussi, ja ihanuuk
sien ihanuus päästä monien vuosien jälkeen 
omaan kotiin.

Tuolloin oli perheessä jo seitsemän lasta, joista 
vanhin, Valamolla syntynyt Hillevi oli 14-vuo
tias. Lapsista alkoi olla apua ja suonraivaus Äi- 
jännevalla jatkui. Vuoteen 1958 mennessä lapsi
luku lisääntyi vielä neljällä ja Ukkosen suku vir- 
tolaistui. Jussi jäi toistamiseen leskeksi 1980 ja 
elelee nyt kaupungin keskustan Raevuoren alu
een rivitalossa. Pojista Heikki hoitaa Äijännevan 
kotitaloa ja kaikki lapset ovat pysyneet terveinä 
ja sijoittuneet tehtäviinsä eri puolilla maata. Yksi 
pojista on Ruotsissa ja vanhin tytär Saksassa. 
Tarkastellessaan vaiherikasta elämäänsä toteaa 
isä-Jussi, että näin on ollut hyvä ja että Korkeim
man suojeluksessa on tähän päivään päästy. 
Vanha kotiseutu ei kuitenkaan koskaan unohdu 
mielestä ja kun kysyn, mitä hänelle merkitsi lähes 
vuosikymmenen kestänyt elämänvaihe Valamon 
saarella, vastaa Jussi, vakaasti minua silmiin kat
soen:

— Kuuleha sie, jos tääl maan päällä on paratii
si, niin se oi siellä.

Laatokan vartijoita juhlapäivänä ulkolinnakkeella. Kuvan omist. J. Ukkonen.
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”Äijännevalle syntyy uus’ leveän leivän maa,” tätä Virtain laulun julistusta toteuttavat Jussi ja pojat omalta osaltaan jatkuvis
sa raivaustöissä kesällä 1962, jolloin menossa on jo viimeinen raivio.

Koulukujeilua ANJA HYTTINEN

Viidesluokkalaisilla oli maantiedon koe, kymmenen kovaa tehtävää, joista viimeinen hel
pohko: Kerro Pariisista! Jaskan koepaperissa oli nimen lisäksi vain neljä napakkaa sanaa: Pa
riisissa on komeita neitoja.

Opettaja näytti kuvia ammoin maapallolla eläneistä dinosauruksista ja selitti, että sellaisia 
esiintyi täällä miljoonia vuosia sitten. Ensiluokkaisella pikkumiehellä välähti: ”Joo, ne oli sil
loin kun meirän äitee oli nuori. ”

Ekaluokassa eräs rasavilli poika järjesti melkoisen yllätys-yllätyksen kapsahtamalla kesken 
kaiken tunnilla opettajan kaulaan. Lujasti puristaen hän soperteli korvaan: ”Minä voin kyllä 
olla vähän lapsellinen, mutta minusta on hirmu kiva aina välillä halata. ”
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Pakkastalvi

Tähtitaivas loistaa kirkkaana, kuu paistaa ja 
suuret pihakuuset luovat mustia varjoja kinok
siin kun astelen aamuyössä kohti traktoritallia. 
Äiti on vähän aikaisemmin sytyttänyt valot huo
neeseen ja käskenyt mennä lämmittämään autoa 
jotta voisin viedä isän sairaalaan. Sadattelen ai
kaista herätystä ja kävelen roikka kädessä auto
talliin. Asetan valon paikalleen ja heitän vielä äi
din perintövällyt nokkapellin päälle niinkuin isä 
on joskus neuvonut. Ja sitten takaisin nukku
maan.

Parin tunnin unen jälkeen puen jälleen ylleni 
ja menen käynnistämään auton. Kuvittelen kuin
ka moottori kuluu kylmäkäynnistyksestä. Käy
tän sitä tyhjäkäynnillä pihassa kunnes äiti astelee 
vatsakipuisen isän kanssa autoon. Lähdemme 
liikkeelle ja isä varoittaa ajamasta liian lujaa ettei 
täristäisi. Kello on vähän vaille viisi kun saavum
me sairaalan ovelle. Soitamme kelloa ja pitkän 
odotuksen jälkeen joku tulee päästämään meidät 
sisään. Isä jää sairaalaan ja minä lähden halko
maan pimeyttä takaisin kohti kotia.

Pikkusisko herättää minut aamulla ja olo on 
kaikkea muuta kuin levännyt. Koulussa on kaik
ki ennallaan paitsi että muutamilla on nuhaa. Il
lalla saavun kotiin mielestäni jo päivän työn teh
neenä, mutta äiti on eri mieltä. Hän patistaa ha
kemaan vettä lehmille. Meillä särki jää vesijoh
don viikko sitten ja nyt on vesi haettava järvestä.

ARI VIRTA

Lastaan pönttöjä peräkärrylle. Niihin mahtuu 
seitsemänsataa litraa jäähileistä vettä. Ammen
nan sitä avannosta sankoihin. Pari kertaa jalka 
lipsahtaa ja joudun ottamaan tukea kintaalla 
jään pinnasta. Avannon ympärys ja peräkärry 
ovat jäässä, vesi roiskuu. Kuljetan kuorman na
vetan ovelle ja yritän purkaa lastin mahdollisim
man nopeasti koska järveltä tunkeva kylmä ilma 
tiivistyy lämpimässä ja navetta on sumun vallas
sa.

Lähtiessä nappaan vanhan moottorisahan nur
kasta ja kiipeän tuorerehukasan päälle. Sekin on 
ihan jäässä. Nykäisen sahan käyntiin ja lisään va
rovasti kierroksia. Saha painuu jäiseen rehuun ja 
saavuttaa lopulta sulan heinän. Sitä juuttuu suo
juksen ja ketjun väliin, saha kuumenee ja alkaa 
haista pahalta. Lopulta koko laite on jumissa ja 
kytkin luistaa. Vien sahan entiselle paikalleen ja 
päätän jättää puhdistamisen huomiseen. Kotti- 
kärryn rengaskin näyttää olevan taas tyhjä.

Näitä puuhaillessa tulee jo kuuma ja kohta mi
nulla onkin vain isän vanha flanellipaita päällä. 
Vaari tulee keppeineen ja karvalakki korvilla tie
dustelemaan kuulumisia. Huomauttaa reumatis
min vaaroista, mutta niistä minä vähät välitän. 
Käyn syömässä ja menen sitten veljeni kanssa sa
haamaan halkoja. Hän on ehtinyt jo tehdä tulen 
keskuslämmityskattilaan. Hyttysten syöttinä ai
kanaan tehdyt halot ovat nyt todella tarpeen näin 
kovana talvena. Veli sahaa ja minä isken kirveel
lä koivuhalkoja, jotka napsahtelevat herkästi 
halki pakkasessa. Heitän lunta ikkunaan ja pyy
dän siskoa tuomaan taskulampun, sillä kuunvalo 
ei enää riitä. Sää on käynyt pilviseksi, silti pakka
nen ei tunnu antavan periksi.

Sisällä äiti kertoo että isä on viety Tampereelle. 
Leikkaus on vielä tänä iltana. Kuvauksissa oli to
dettu suolisolmu. Se taitaakin olla pidempi juttu, 
ajattelen ja yritän keskittyä matematiikan kokei
den kertaukseen. Välillä käyn lisäämässä puita 
pesään. Kuulen äidiltä vielä että lomittajakin on 
polttanut kätensä munkinrasvassa eikä ole aina
kaan viikkoon saatavissa. Ja äidin selkä on kipeä 
vesien kantamisesta, lehmät ovat pudottaneet 
tuotostaan koska ruoka ja vesi ovat kylmiä.

En jaksa enää hakea hellalta kuumaa vettä 
vaan suoritan iltapesun jäähileisellä vedellä. Ja 
pian sammuu viimeinenkin täällä vallitsevasta 
koti-idyllistä kertova silmä kun napsautan valo- 
katkaisinta.
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Joulun odotus Ilta

Pian tulee joulu, mä odotan niin. 
Ei kukaan saa kiusata toista, 
että hän tulisi suutuksiin.

On illalla jo pimeä,
ja tähti loistaa,
kun kuu paistaa taivaaltaan,
niin ihmiset kaipaa toisiaan.

Kari Ketven 9 v.
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Rintalan torpan vaiheet
KYLLIKKI HELENIUS

Rintalan torpan vaiheita tutkinut FM Kyllikki 
Helenius on itse lähtöisin Virroilta ja asuu nykyi
sin Tampereella. Kiinnostus virtolaisiin juuriin 
on tuonut hänet usein paikkakunnallemme haas
tattelemaan ihmisiä ja tutkimaan arkistoja. Kyl

likki Helenius on kirjoitellut artikkeleita myös 
mm. Tammerkoski -julkaisuun ja osallistunut 
merkittävällä tavalla Hällströmin sukukirjan 
syntyyn.

Torpparilaitos maassamme on ollut vanha maanvuok- 
rausjärjestelmä. Siinä tietty maatilan alue annettiin vuokral
le asumista ja maanviljelyä varten. Torppa oli päätilan jaka
maton osa, vaikka sitä viljeltiin itsenäisesti. Torpparilaitos 
sai alkunsa 1600-luvulla, jolloin torppia oli tosin lupa perus
taa vain aateliston rälssimaille kartanoiden työtarpeen tyy
dyttämiseksi. Ennen Isoavihaa (1713—21) torppia olikin lä
hes yksinomaan itäisellä Uudellamaalla. Muualla maaseu
dun elämää sääteli järjestelmä, joka ei sallinut uudisasutusta 
eikä tilojen lohkominenkaan alle neljännesmanttaalin ko
koon ollut luvallista. Keskivaiheilla 1700-lukua tapahtui va- 
tiovallan toimesta asutus- ja maatalouspolitiikassa muutok
sia, jotka tähtäsivät toisaalta väestönkasvuun, toisaalta 
maastamuuton estämiseen. Tilojen lohkomista estävä mää
räys kumottiin 1747. Tila oli siten nyt mahdollista jakaa use
aksi tilaksi. Uudistiloja, torppia ja mäkitupia kehotettiin pe
rustamaan ja nuorille aviopareille annettiin etuisuuksia mm. 
veronmaksussa. Vuonna 1749 alullepantu isojako oli myös 
edistämässä uudisasutusta. Maalaisyhteiskunta koki raken
teellisia muutoksia. Talollisten alapuolelle muodostui torp
pari- ja mäkitupalaisluokka. Erityispiirteenä oli se, että nyt 
torppareita oli kaikenluontoisella maalla. Jos torppa oli pe- 
rintötorppa, niin sen tiedettiin sukusitein liittyvän pääta
loon. Tällöin talo oli periytynyt vanhimmalle pojalle tai se 
oli jaettu vanhimpien poikien kesken eri taloiksi ja talon 
nuorimmaisen pojan tai tyttären perheelle oli osoitettu tor
pan paikka. Torpparien lukumäärä kasvoi nopeasti. Kun 
kartanotorppia oli ollut n. 1 000, niin vuonna 1750 torppia 
oli n. 5 000, vuonna 1800 n. 23 000, vuonna 1850 n. 50 000 
ja vuonna 1895 määrän ollessa suurimmillaan n. 70 000. 
Torpparilaki vuodelta 1918, jota lait vuosilta 1919, 1920 ja 
1921 täydensivät, antoi torpparille oikeuden talollisen tah
dosta riippumatta lunastaa tilansa itsenäiseksi. Aikanaan 
Virtain Ohtolan talo säilyi vanhimmalla pojalla, yksi pojista 
innostui raivaamaan kruununmaalle uudistilaa Viitalaa ja 
yksi sai Ohtolan maalta torpan paikan, jonka nimeksi tuli 
Rintala. Kahden sukupolven jälkeen perintötorppa Rintala 
autioitui ja sitä tuli asumaan vieras väki, joka sitten torppa
rilain perusteella lunasti sen itsenäiseksi tilaksi.

Ohtolan rinnalle perustetaan Rintala 
ja Viitala

Kun Ohtolan Matti Yrjönpoika (s. 1758) avioi
tui keväällä 1780 Leena Joosefintytär Hirvelän

(s. 1753) kanssa, niin nuoripari sai kivikkoiselta 
Ohtolan Varsiperältä itselleen torpan paikan, 
jonka nimeksi tuli Rintala. Asumukseksi nousi 
hirsinen pitkä rakennus, jossa jo yksin tupa piti 
olla kuten taidoissa. Torpan vuokraehdot eli ns. 
kontrahti saattoi jäädä suupuheen varaan kuten 
lienee tässä tapauksessa tapahtunut. Ohtola siir
tyi perinteiseen tapaan talon vanhimmalle pojal
le. Tämä Antti Yrjönpoika (s. 1755) vihittiin ke
väällä 1778 avioliittoon Liedenpohjan Regina 
Antintyttären (s. 1759) kanssa. Regina-emäntä 
kuoli marraskuussa 1792. Toisen avioliittonsa 
Antti-isäntä solmi kesäkuussa 1793 ja Ohtolan 
emännäksi tuli tällöin Riitta Juhontytär Herra
nen (s. 1770). Ohtolan pojista Yrjö Yrjönpoika 
(s. 1761) avioitui Regina Yrjöntytär Heikkilän (s. 
1772) kanssa. Kotoa käsin Yrjö oli ryhtynyt rai
vaamaan Ohtolan maiden vierelle kruunun maal
le uudistilaa, jonka nimeksi tuli Viitala. Kirkon- 
tietojen perusteella uudistilalla asuttiin jo vuon
na 1793. Tilaluettelossa Viitala esiintyy 1795. Uu- 
distilallinen saattoi hakea talonsa perintötaloksi, 
kun hän oli raivannut tietyn määrän peltoalaa. 
Viitalan kohdalla tämä tapahtui vuonna 1842. 
Tilan suuruudeksi laskettiin 1/4 manttaalia, joka 
oli sama kuin Ohtolan manttaaliluku. Manttaali 
oli verotuksen arvoluku. Maa jyvitettiin ja jyvi- 
tysluku määräsi manttaaliluvun. Metsämaalla ei 
ollut arvoa vaan se katsottiin joutomaaksi. Metsä 
oli korkeintaan yhden jyvän maata. Hyvä pelto 
saattoi olla viiden jyvän maata. Kun Viitalassa 
peltomaa oli kovin kivikkoista, haettiin talolle 
manttaalin alennusta. Alennuksen jälkeen mant
taaliluku oli 3/16. Nykyisellään Viitala on 600 
hehtaarin maatila. Ohtola ei toimi enää maatila
na vaan on jakautunut usean omistajan kesken.

Ohtolan suvun loppu Rintalassa
Rintalan torppariksi tuli Matti Yrjönpojan jäl

keen vuoden 1810 vaiheilla vävy Heikki Juhon-
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Jannelan talon kolme sukupolvea. Istumassa vasemmalla Hedvig Antintytär (1827—1906), hänen miniänsä Elisabet Kaaponty- 
tär ja poikansa Johan, länneksi kutsuttu. Äiti Elisabetin takana tyttäret Aino ja Olga. Kuva vuosisadan alusta. Kuvan omistaa 
Anna-Liisa Saarijärvi.

poika Koro (s. 1788), joka oli avioitunut Magda- 
leena Matintytär Rintalan (s. 1788) kanssa. Mag- 
daleena kuoli keväällä 1833. Kaikki viisi elossa 
olevaa lasta olivat vielä silloin kotona. Heistä 
vanhin Hedvig (s. 1815) avioitui 1836 ja hänestä 
tuli emäntä Vermaan Eteläniemen torppaan 
Kaarlo Juhonpojalle. Ohtolan suku Rintalan tor
pasta jatkuu Hedvigin kautta ainakin niin, että 
hänen tyttären tyttären tyttärensä jälkeläiset Pentti 
Koivunen (s. 1943) ja Pirkko Koivunen (s. 1951) 
elävät Tampereella. Rintalan torppari, leskimies 
Heikki Juhonpoika solmi toisen avioliittonsa 
joulukuussa 1833 itsellisen leski Anna Kaaponty- 
tär Antilan kanssa, joka syntyjään oli Kurkelan 
räätälin tytär. Heikki Juhonpoika kuoli joulun 
alla 1856. Anna Kaapontytär kuoli syksyllä 1860. 
Tässä vaiheessa Rintalan torpan väki ei enää liit
tynyt sukusitein Ohtolaan. Perintötorpan vaihe 
oli päättynyt ja suulliset kontrahdit olivat helpos
ti purettavissa päätalon taholta. Viimeisenä pe- 
rintötorppaa asui Heikin ja Annan poika Matti 
(s. 1838) puolisonsa Maija Sakariaan tytär Korpi
sen (s. 1832) kanssa. Vuonna 1862 he muuttivat 
Rintalasta Toisveden Lehtoon.

Rintalan uusi väki
Vapun aikaan 1872 Ilomäen vävy Antti Simon-

poika (s. 1824) ja puoliso Liisa Heikintytär muut
tivat Liisan kototalosta Rintalan torppaan ja te
kivät asumisestaan kontrahdin 50 vuoden ajaksi. 
Torpalla oli maata 30 hehtaaria ja lisäksi käyttö
oikeus Ohtolan metsiin. Tervanpoltto oli ainoa 
tapa saada metsästä tuloja ja vanhan sopimuksen 
mukaan Rintalalla oli edelleen tervahautansa Oh
tolan metsässä. Toisaalta torpalla oli sovitut vel
voitteet osallistua talon töihin ja joskus jopa ta
lon verojen maksuun. Rintalan torpan uuteen 
kontrahtiin kuului pysyvien velvoitteiden lisäksi 
sadan markan kertakaikkinen käyttöoikeuden 
lunastussumma. Raha oli kuitenkin niin tiukalla, 
että summaa ei ollut saatu kokoon, vaikka vuosia 
ehti kulua. Vihdoin Ohtolan talo alkoi vaatia 
maksusummaa. Tilanteen selvittämiseksi ei ollut 
muuta keinoa kuin löytää naimaiässä olevalle 
torpan Iida-tyttärelle rahakas sulhasmies. Saatiin 
sitten tietää, että Pihtiniemessä olisi renki Aapo, 
jolla on tarvittava rahamäärä koossa. Niin pan
tiin puhemies asialle. Aapon varat testattiin ja 
kun selvisi, että Aapolla oli todella ne tarvittavat
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sata markkaa, niin Iida-tytärtä kaupattiin sitten 
hänelle puolisoksi. Samalla olisivat rengin päivät 
luetut ja sitä pääsisi torppariksi, oli puhemies ke
haissut.

lutuksille ja yksitoista lasta se Iita-mummu sitten 
Aapolle teki. Aina kun tuli lisää yksi lapsi, niin 
Aapo teki lisää yhden peltosaran sinne kivien vä
liin.

Rintalan torpan väki perhekuvassa kesäaikaan vuonna 
1914. Istumassa torppari Aapo vierellään emäntä Iida, jon
ka sylissä lapsista nuorimmainen tytär Iida. Seisomassa va
semmalta lukien lapset Eino, Aino ja Hilma.
— Kuvan omistaa Bertta Virtanen.

Sadalla markalla torppariksi
Iidan pojantytär Bertta Virtanen (o.s. Rintala, 

s. 1928) muistaa, miten mummu hänelle joskus 
varhaisessa lapsuudessa Rintalan torpan naima
kauppoja kuvaili:

— Maannälkä oli suuri, joten Aapo oli valmis 
asialle, myity mies, vaikka ei ollut morsianta 
edes nähnyt. Iita oli ollut jo kotoa pois, piikana 
Ala-Ilomäessä. Puhemies oli tullut sinne kerto
maan, että lauantaina Iitan pitäisi tulla kotiin 
Rintalaan. Sulhanen tulee kosimaan. Ja tällä on 
nyt sitten se sata markkaa rahaa, josta elämä on 
torpassa ahtaalla. Lauantain koittaessa Iita oli 
sitten lähtenyt taivaltamaan Ilomäenkylästä Var- 
siperälle sitä seitsemän kilometrin matkaa paljain 
jaloin suutarin kengät kädessään. Kenkiähän ei 
raskittu pitää jalassa matkaa tehtäessä. Sulhaseh
dokas Aapo oli puolestaan lähtenyt Pihtiniemes- 
tä liikkeelle jo varhain aamussa. Olihan kyseessä 
niin tärkeä asia kuin akanotto. Kun Iita-mummu 
kertomansa mukaan oli astunut Rintalan suureen 
tupaan, oli Aapo siellä jo istumassa. Aapolla oli 
päässään ollut kiiltäväserminen lakki ja tukka oli 
ulottunut hartioille. Lattialla oli ollut nuuskarin- 
ki ympärillä. Aapo oli siinä hermostuksissaan 
syljeskellyt. Mummu oli mielessään tuumannut, 
että ikinä hän ei tuota miestä ota. Seuraavalla vii
kolla kuitenkin oli menty hevosella kirkolle kuu

Aapo Rintalan sukutaustaa
Aapolla oli Pihtiniemessä ollut sukunimi Ahl

gren, jonka tilalle hän otti uudeksi sukunimek
seen Rintala torppansa nimen mukaan kuten ta
pa oli. Kastetodistuksessa 19.11.1854 Aapon ni
meksi on virallisesti merkitty Abraham Matias. 
Isä on ollut pitäjänräätäli Johan Simonpoika 
Ahlgren ja äiti Hedvig Antintytär. Räätäli Johan 
oli kotoisin Isomäen talosta. Hedvig oli Verstan 
varvarin Antti Heikinpoika Juden ja Liisa Ju- 
hontytär Pihtiniemen tytär. Räätäli Johan oli jo 
ennen Aapon syntymää rakentanut kolmihuonei
sen torpan perheensä asunnoksi Verstan maalle 
maantien laitaan. Räätälin kuoltua hänen poi
kansa Johan Henrik (s. 1852), Aapon vanhempi 
veli ja Janneksi kutsuttu, ryhtyi asumaan taloa 
perheineen. Taloa alettiin sanoa Jannelaksi. Jan
ne toimi Soinin ja Kahilan alueilla vuosisadan 
alussa pyhäkoulunopettajana. Vuonna 1924 Jan- 
nela lunastettiin itsenäiseksi 300 markan kauppa
hinnasta Verstaita. Aapon kotitaloa Jannelaa 
asuu nyt neljäs sukupolvi samaa sukua. Jannelan 
vanha seinäkello ja kamarin kahvipöytä ovat ny
kyään Rajalahden perinnemuseossa, jonne ny
kyinen Jannelan emäntä Anna-Liisa Saarijärvi ne 
on lahjoittanut.

Torpparilaki tulee voimaan
Olojen muuttumista kuvastaa 1910 tehty Rin

talan torpan kontrahtimuutos, joka lopetti tor
pan oikeudet tervanpolttoon. Metsiä oli alettu 
säästää. Hyvityksenä tervanpolton lopettamises
ta torppa vapautui talon tientekorasitteesta. Kun 
sitten Rintalan torpan 50-vuotinen kontrahti oli 
päättymässä vuonna 1922, niin voimaan oli tullut 
torpparilaki, joka antoi oikeudet lunastaa torppa 
itsenäiseksi talollisen tahdosta riippumatta. Met
sänhoitaja Niilo Ohtola muistaa, että Rintalassa 
viime hetkellä käytettiin hyväksi lunastusoikeut
ta. Nikolai Aaponpoika Rintala lunasti torpan ja 
puolitti sen sitten veljensä Toivon kanssa. Vanha 
Rintala oli rakennettu aikoinaan niin hyvistä hir
sistä ja niin suureksi, että siitä saatiin rakennus
tarpeet kahteen taloon. Toivon talon rakennusai
neet saatiin tupaosuudesta ja Nikolain taloksi jäi 
torpan toinen pääty. Nykyään vanhan Rintalan 
maa-ala on kolmella omistajalla. Toivo Rintalan 
aikoinaan lunastama torpan maa-alan puolikas 
käsitti 15 hehtaaria. Se on pysynyt eheänä ja Oh- 
tolan vanhan perintötorpan nimikin on säilynyt 
tilalla. Toivo Rintalan poika Eino Rintala on ti
lan isäntä. Näin on jatkunut rahakkaan Pihtinie
men rengin Aapon suku.
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Katse tulevaisuuteen
TARMO SAARIMÄKI

Virtain kulttuurikeskuksen 
asemakaavan havainnepiirros
1. Kirkko ja seurakuntatalo
2. Kauppaoppilaitos ja laajennus
3. Liikunta- ja uimahalli
4. Ala-aste ja laajennus

Virtain perinnepolitiikka sisältää menneen, ny
kyisen ja tulevan ajan tutkimuksen, tallentami
sen ja hyväksikäytön. Periaate on esitetty Virtain 
kaupungin perinnekylätyöryhmän raportissa I 
1978. Voidaan sanoa niinkin, että perinne on ko
ko ihmiselämän ja eri sukupolvien kautta aikojen 
syntyvä ihmisten ajattelun ja työn tulos. Virtolai- 
nen perinneidea painottaa menneen ohella ny
kyistä ja tulevaa aikaa (Tamminen, 1984). Aika 
ja ajankäyttö muodostuvat ihmisten tärkeim
mäksi asiaksi. Oikea ajoitus on kaiken suunnitte
lun ja toteutuksen onnistumisen edelletys.

Suunnittelu ottaa huomioon menneisyyden ja 
nykyisyyden mutta se tähtää tulevaisuuteen. 
Suunnittelussa "vahingosta viisastuu” eikä siinä 
"oppi ojaan kaada”. Tulevaisuus on tuntema
tontakin, mutta juuri siksi suunnittelua tarvi
taan. Mitä paremmin on tutkittu vanhat asiat ja 
koottu nykyisyyden tiedot, sitä varmemmalta pe
rustalta asetetaan tavoitteet tulevaisuudelle ja si
tä paremmat suunnitelmat saadaan aikaan. Vir
roilla on jo nyt keskimääräistä paremmat edelly

tykset kaupungin kokonaisvaltaiseen suunnitte
lu- ja kehitystyöhön.

Virroilla on sen perinnepolitiikan perusidean 
mukaisesti siirrytty kotiseudun tutkimuksen ja 
sen tulosten tallentamisen ohella niiden hyväksi
käyttöön. Nyt katsotaan entistä useammin tule
vaisuuteen ja annetaan aikaisempaa enemmän 
painoa suunnittelulle. Sitä tarvitaan kaikilla elä
män alueilla. Kun valtaosa elämisen toiminnoista 
tapahtuu maalla, tarvitaan maankäytön suunnit
telua. Haluttaessa sille oikeudellista vaikutusta 
laaditaan yleis-, asema- ja rantakaavoja. Maan
käytön suunnittelu on hyvin pitkävaikutteista, 
koska rakennusten ikä on kymmeniäkin vuosia. 
Maankäytön suunnittelu on yksi kaupungin tär
keimmistä menetelmistä vaikuttaa myönteisesti 
asukkaittensa elämään ja viihtyvyyteen.

Asemakaavoihin liitetään usein havainnepiir
ros ja joskus myös perspektiivikuva osoittamaan, 
millainen alueesta muodostuu katujen ja raken
nusten sekä ympäristön valmistuttua.
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Virtain Vesaisten Liedenpohjan kerholaisia joulujuhlan valmisteluissa 1984. Valok. Jarkko Ruohola

Elettiin nuoriso

LIONS CLUB VIRRAT täytti 20 vuotta. Kuvassa klubin 
presidentti Martti Jytilä luovuttamassa lahjoitusta. Yhteen
sä klubi jakoi stipendejä 25 000 mk.
Valok. Jarkko Ruohola

Pia Pesun kuva partiolaisten Miilu 85 -leiriltä Jämijärvellä 
23.7.—1.8. Mukana oli virtolaisiakin nuoria.
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Virtain Vetehisten puuhamiehen, Väinö Paloviidan ja nuo
risolautakunnan toimesta järjestettiin kesällä melontaleiri. 
Osanotto oli innokasta. Kuva: J. Ruohola

Vaskiveden Nuorisoseuran Tanhu-Lysti odottamassa kulku
een lähtöä pohjoismaisessa Nordlek 85-juhlassa Turussa 
2.—7.7. Kuva Ilpo Peltomäki

vuotta 1985

Virtain 4H-kerho järjesti syystapahtuman josta kuvamme otti Jarkko Ruohola.
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Virtain Minitanhuajat Virtain Päivillä. 
Valok. Jarkko Ruohola.

Koillis-Pirkan taide
näyttely 1985

Neljäs Koillis-Pirkan Taide 85-näyttely oli Virroilla 
1.—10.3.1985. Virroilta näyttelyssä olivat mukana Heikki 
Heikkilä, Anne Hyttinen, Tuula Lehtinen, Seppo Mäkinen, 
Aila Osmovaara-Niemi, Kirsti Perähuhta, Minna Perähuhta 
ja Marja Puokama. Virastotalon näyttelytila oli käytössä. 
Vieressä K. Perähuhdan öljyvärimaalaus "Syksy Härkös- 
lahdella”. Kuva: Jori Häll, Virtain Valokuvausliike.
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Kansainvälis tyvä 
autourheilu

MARKE ET ELÄ AH O

Koko suomalaisen autourheilun kansainvälinen 
menestyminen heijastuu myös seuratasolle. Tästä 
hyvänä esimerkkinä on paikkakuntamme oma 
autourheiluseura, Pohjois-Hämeen Urheiluau
toilijat ry.

Yli 20 toimintavuoden aikana on kasvua ja ke
hitystä tapahtunut, niin jäsenmäärässä (yli 250), 
kuin toiminnassakin. Virtolaiset ovat viime vuo
sina voineet seurata kehitystä Jäähdys-radan 
rakennus- ja parannuspuuhista. Kaupunki on 
myötämielisesti hankkeessa rakentamassa ensi
luokkaista autourheilun monitoimialuetta Jääh- 
dyspohjaan.

Julkista kiitosta saivat niin Virtain kaupunki 
kuin urheiluautoilijatkin kesäkuun 16 päivän il
tana. Silloin Yleisradion tv l:n Urheiluruutu esit
ti toimittaja Väinö Mujusen tekemän koosteen 
päivän kansainvälisestä rallicrosskilpailusta Vir
roilla. Lehdistö kautta maan kirjoitti tästä arvo
kilpailusta, mikä samalla oli SM-osakilpailu.

Virtain kilpailun voitti tämän vuoden, kuin 4 
aikaisemmankin, suomenmestari Timo Virtanen. 
Valitettavasti vuoden 1985 euroopanmestari 
Matti Alamäki joutui jäämään kisasta pois rik
koutuneen autonsa vuoksi.

Myös kansainvälisesti tätä kilpailua tehtiin 
tunnetuksi jo maaliskuusta lähtien. Silloin kilpai
lun kutsuja jaettiin rallicrosskilpailijoille ja hei
dän mekaanikoilleen Itävallassa, missä aloitettiin 
EM-osakilpailujen sarja. Virtain kilpailun kutsu
ja oli ERA:n (European Rally-cross Association) 
puheenjohtaja Boris Rung ja pääsihteeri Jommi 
Öynapin mukana. Kaikkiaan näitä kutsuja jaet
tiin kolmessa eri EM-kilpailussa ennen Virroilla 
ajettavaa kisaa.

Jäähdys-rata on luokiteltu nk. B1-luokan ral- 
licrossradaksi, mikä tarkoittaa, että myös EM- 
kilpailuja voitaisiin Virroilla järjestää. Tällaisen 
kilpailun järjestäminen on niin iso urakka, ettei 
ERÄ myönnä P-HUA:n kokoiselle seuralle jär
jestämisoikeutta, vielä.

Elokuun lopulla todettiin jälleen kerran 
Jäähdys-radan hyvä ajettavuus ja muoto. Silloin

Kuvassa vasemmalla FISA:n apulaispääsihteeri Iän Brown, 
SAUL:n rc-ratojen tarkastaja Matti Päivärinta, AKK:n 
pääsihteeri Antti Syvälahti ja P-HUA:n Kauko Eteläaho 
Jäähdys-radan tarkastuksen jälkeen.

Kuva: Simo Sipilä

paikalla olivat FISA:n (Federation Internationale 
du Sport Automobile — Kansainvälinen Autour- 
heiluliitto) apulaispääsihteeri Iän Brown, AKK:n 
(Autourheilun Kansallinen Keskusliitto) pääsih
teeri Antti Syvälahti ja SAUL:n (Suomen Au
tourheilijoiden Liitto) hallituksen jäsen ja ralli- 
crossratojen tarkastaja Matti Päivärinta katsas
tamassa rataa.

Iän Brown, jonka tehtäväkenttään kuuluu 
maailman kaikkien rallicrossratojen tarkastami
nen, oli yllättynyt radan hyvästä ajettavuudesta, 
testatessaan sitä omalla turbollaan. Kiitosta sai
vat, Suomessa ainutlaatuiset ja Euroopassa har
vinaiset, kuljettajien saniteettitilat. Ainoa toivo
mus tällä ranskalaisella oli radan viheralueiden li
sääminen.

Näistä kansainvälisistä tunnelmista on miellyt
tävä jatkaa tulevalla kaudella, jolloin kehitys ete- 
nee ja kilpailujen taso nousee.
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Kummajainen
Suomessa

Virtain elokuvatoiminnasta
PAAVO MANSISTO

Kun kaikkialla Suomessa valitetaan yleisökatoa 
elokuvateattereissa ja varsinkin maaseutukau
pungeissa on useita elokuvateattereita jouduttu 
sulkemaan, lienee pidettävä valtakunnallisena ih
meenä Virtain Pirtin elokuvissakävijöiden mää
rän kasvua viime vuosina. Kolmen viimeisen näy- 
täntökauden kävijämäärätilastot osoittavat, että 
Virtain elokuvamaailmassa on tapahtunut jotain 
poikkeuksellista.

Tilasto elokuvissakävijöistä Virroilla 1982—85:
1982— 83 8 044 katsojaa
1983— 84 13 046 katsojaa
1984— 85 18 819 katsojaa
Näin suurta kävijämäärälisäystä ei riittäne se

littämään se, että elokuvateatteriin on hankittu 
uudet koneet, hienot Dolby Stereo-äänilaitteet ja 
että katsomossa on uusien pehmeiden tuolien an
siosta mukava istua.

Suurin syy elokuvakatselun suosion lisäänty
miseen Virroilla lienee, että tänne saadaan nyky
ään laatuelokuvia nopeasti usein vain muutama 
viikko pääkaupungin ensi-illan jälkeen.

Ja millaisia elokuvia Virroilla eniten käydään 
katsomassa?

Näytäntökauden 1983—84 kolme katsotuinta 
filmiä olivat "Akaton mies”, "Octobussy" (Ja
mes Bond) ja "Flashdance”. Vastaavat kuvat 
viime kaudelta olivat "Uuno Turhapuro armei
jan leivissä", "Poliisiopisto" ja "Indiana 
Jones”.

Itse uskon, että elokuva kestää videoitten 
hyökkäyksen, sillä eihän televisiokaan ole pysty
nyt elokuvaa nujertamaan. Olen usein ihmetellyt 
"kulttuuri-ihmisten” vähättelevää suhtautumis
ta elokuviin, vaikka tosiasia lienee, että eri taide
muodoista elokuvataiteella on suurimmat mah
dollisuudet tuoda Virroille parhaat ja edustavim
mat esityksensä.

Kiitokset hyvistä nähdyistä ja tulevista eloku
vista saakoon Elias Alku, joka on tehnyt mieles
täni mittavan kulttuuriteon hankkiessaan meille 
elokuvan ystäville laatuelokuvia katsottavaksem
me.

Tekin, jotka käytte ehkä kerran elämässänne 
elokuvissa, painakaa mieleenne päivämäärä 
11.1.1986, silloin esitetään Kisapirtillä uusi 
"Tuntematon sotilas".

Toimitus kyseli...

Toimitus kyseli myös nuorten mielipiteitä Vir
tain elokuvatarjonnasta. Haastateltavina olivat 
Rami Tättilä ja Tommi Heikkilä.

Rami: Virroilla on ihan hyvä käydä elokuvissa 
kun tilat ovat nyt asianmukaiset ja lip
pujenkin hinnat kukkarolle sopivat. 
Elokuvakalenteri helpottaa nuorten ku- 
vissakäyntiä, voi suunnitella etukäteen 
mitä katsoo ja milloin.

Tommi: Elokuvat tulevat kyllä nopeasti tänne 
Virtain teatteriin, mutta tarjonta ei ole 
tarpeeksi laaja. Kaksi esitystä illassa oli
si parempi kuin nykyinen käytäntö. 
Elokuvakortti halventaa kuvissakäyn- 
tiä. Laitteistokin on nykyään hyvä ja te
atterin penkit hyvät istua.

Rami: Mun mielestä tämän syksyn elokuvatar
jonta ei ole kovin hyvä. Kivoja olivat 
kyllä Beverly Hills, Kyttä, Shining, To-

30



Tommi Heikkilä ja Rami Tättilä. Kuva: Virtain Valokuvausliike

distaja, Amadeus ja Poliisiopisto 2. 
Mutta nuoret katselisivat mielellään Ja
mes Bondia, musiikkielokuvia ja lännen 
filmejäkin.

Tommi: Kotimaiset kuvat eivät ole suosittuja. 
Poikkeus on tietysti Uuno Turhapuro. 
Iän puolesta elokuvien jakautuma on 
mun mielestä liian laaja.

Vicky Cook tuli USA:sta rotarien vaihto-oppilaaksi Virroille, jossa viipyy vuoden. Vicky asuu Pentti ja Orvokki Tikkasen per
heessä ja käy Virtain lukion toista luokkaa. Kuvassa Vicky (äär. vas.) viettää ystävänsä 17-vuotissyntymäpäivää.
Kuva: Pekka Ruohonen
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Tukioppilaiden
jouluiset

tavoitteet
HELENA JARTTI

Koulussa kiusataan. Opettajat ovat kamalia. 
Nuorella on mielipiteitä ja joskus hän haluaisi 
tuoda niitä esiinkin, mutta ei uskalla. Mikä neu
voksi?

Tukioppilas voisi ehkä auttaa.
Tukioppilaalla ja tukiopetuksella on hyvin vä

hän tekemistä keskenään. Tukiopetus on varsi
naisen opetuksen ohella hyvin pienissä ryhmissä 
annettavaa teho-opetusta. Tukioppilas taas on 
luokkansa keskuudesta äänestämällä luokkato- 
vereittensa luottamushenkilöksi valittu oppilas, 
sellainen nuori, johon toiset tuntevat voivansa 
luottaa.

Tukioppilasidea on syntynyt Mannerheimin 
Lastensuojeluliiton piirissä 1972, ja järjestö tu
kee toimintaa taloudellisesti. Virtain yläasteella 
tukioppilaita on ollut n. 6 vuotta; tällä hetkellä 
heitä on 20. He ovat innostuneita, ulospäin suun
tautuvia nuoria, jotka uskaltavat ottaa vastuuta 
kantaakseen.

Suuri osa tukioppilaiden työskentelystä on nä
kyvää laatua. He järjestävät koulutovereilleen 
erilaisia tapahtumia, opastavat taloon tulevia uu
sia oppilaita yläasteen salaisuuksiin, tiedottavat 
vanhempainilloissa toiminnastaan, kiertävät ala- 
asteilla kertomassa seuraavana vuonna yläasteel
le siirtyville oppilaille, mitätön odotettavissa. 
Esim. 7-luokkalaiset tuntevat huojentuneisuutta, 
kun ylemmillä luokilla on joku tuttu, ”kummi”, 
jonka kanssa voi jutella. Onhan yläaste ainakin 
aluksi aika outo paikka, vähän pelottavakin.

Juhlamenoja tärkeämpää on kuitenkin tukiop
pilaiden näkymätön vaikutus, se mistä ei kirjoite
ta lehtijuttuja. Ainakin tukioppilas on toveri sel
laiselle nuorelle, jolla ei muuten ole yhtään ystä
vää. Tukioppilas koettaa sanoa lämpimän sanan

sillekin, jolle kukaan muu ei puhu koko päivänä 
sanaakaan.

Tukioppilastoiminnan keskeiseksi tavoitteeksi 
on hahmoteltu koulun ilmapiirin ja viihtyisyyden 
parantaminen. Viihtyisyys edellyttää mm. sitä, 
että ne ihmiset, joita päivittäin kohtaa, ovat ystä
vällisiä ja huomaavaisia. Moniko meistä aikuisis
ta jaksaisi, jos työtoverit päivästä toiseen pinkai
sivat ja piikittelisivät?

Koulukiusaaminen on tukioppilaiden kohtaa
mista ongelmista tavallisimpia. Verrattain pienel
lä yläasteella, kuten Virroilla, asiat eivät kovin 
helposti kärjisty, mutta ikävää kiusantekoa siel
läkin esiintyy. Tovereiden puuttuminen asiaan 
tehoaa usein paremmin kuin aikuisten toimet, ja 
tukioppilaat koettavatkin pitää silmänsä auki. 
Kiusanteon kohteeksi joutunut voi itsekin pyytää 
tukioppilaalta apua.

Aina eivät ongelmat kuitenkaan ole oppilaiden 
välisiä. Niinkin voi käydä, että jonkun oppilaan 
tai joidenkin oppilaiden ja opettajan yhteistyö ei 
ota sujuakseen. Tukioppilasta voidaan silloinkin 
pyytää välittäjäksi, jotta asianosaiset saataisiin 
keskustelemaan vaikeuksista ja rehellisesti etsi
mään ratkaisua.

Aika suurilta tuntuvat ne toiveet, joita tukiop- 
pilaisiin kiinnitetään. Voivatko he täyttää odo
tukset, hehän ovat sentään nuoria, luokkalais- 
tensa ikätovereita? Näyttää siltä, että voivat. 
Luokkatoverit ovat heidät valinneet, he ovat ol
leet mukana tukioppilaskoulutuksessa, ja he tah
tovat tehdä parhaansa opiskeluyhteisönsä hyväk
si.

Tukioppilailla on kautta vuoden todellinen 
joulumieli: he haluavat tuoda rauhaa kanssaih
mistensä keskuuteen ja kasvattaa hyvää tahtoa.
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Virtain yläasteen nykyiset tukioppilaat yhteiskuvassa. Takarivissä vasemmalta: Tuula Vaali, Päivi Leppämäki, Minna Köykkä, 
Heikki Syrjänen, Petri Perämäki, Mika Viitapohja, Jukka Ala-Mutka, Petri Leppänen, Markus Ykspetäjä, Pirkka Paloviita. 
Keskellä vasemmalta: Minna Anttila, Sanna Lankinen, Kirsi Tamminen, Katja Kaikkonen, Heli Alku, Sirpa Vaali.
Edessä vasemmalta: Marko Immonen, Juha Vartiamäki, Janne Keula, Piia Viitala. Kuva: Virtain Valokuvausliike
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Ylä-Kurjen rannassa pyykillä 
1930-luvulla Sennu Mäkkylä, 
Irma Ylä-Kurki ja Saara Ylä- 
Kurki.

Menneitä aikoja

Kurjenkylän meijerin 
halkotalkoon miehiä v. 1931.

Pienviljelijäyhdistyksen puutar- 
hakurssit Aleksi Rajamäessä v. 
1926—27.
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muistellen
Kuvasatoa Kurjenkylästä

Koonnut 

ESKO RISSA

Pellavan lihtaustalkoot Ruohomäessä v. 1904.
Talkooväkeä: Anna Anttila, Adolfiina Lehtinen, Helka Ruohomäki, Iida Mesimäki, Lydia Ruohomäki, Anna Moisiomäki, Anna 
Pusa, Emma Palomäki, Aleksi Maunu Svante, Leander Ruohomäki, Hilma Huhtala, Siiri Kohtala ja Juho Kohtala.
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Tässä tehdään lehtikerrpuja lampail
le. Kerput kuivattiin haasialla. Kuva 
n. vuodelta 1910: Haasian päällä 
Manu Ruohomäki, vasemmalta 
edessä Aleksi Moisionmäki, Anna 
Anttila ja oik. Kalle Seppälä.Keskel
lä kuvaa tuntematon renkipoika.
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Kurjenkylän Nuorisoseu
ran talon Kurkelan katto- 
talkoot v. 1936.

Mettän kylvöä
Kortteenpaloaukealla
1936.

w)§
11 ai
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Unto Peltomäki 
1926—1985

PERTTI TAMMINEN

Kolmisenkymmentä vuotta sitten siirryttiin kan
sakoulunopettajien palkkauksessa kokonaispalk- 
kaan, ja silloin valittiin Virroillakin työryhmä 
määrittelemään opettajilta perittäviä luontoisetu- 
korvauksia. Ryhmään tuli kaksi kunnan edusta
jaa ja opettajayhdistyksen puheenjohtaja, joka 
pian saattoi todeta, että nuorempi kunnan edus
taja osoitti neuvotteluissa harvinaista tasapuoli
suutta ja malttia. Vuonna 1950 alkaneella kun- 
nallismiehen urallaan joutui Unto Peltomäki nyt 
ensimmäisen kerran perehtymään Virtain koulu
toimen ongelmiin yksityiskohtia myöten, ja hän 
teki sen sillä perusteellisuudella, joka takasi hä
nen asiantuntemuksensa myöhemminkin yhäti 
uusissa ja uusissa luottamustehtävissä.

Kun tarkastelee Peltomäen uraa kunnallisteh- 
tävissä kokonaisuudessaan, huomaa, että kas
vatus- ja koulutusalan tehtävät ovat muodosta
neet sen pääväylän, jolla hänen työpanoksensa 
on eniten vaikuttanut. Koululautakunnan pu
heenjohtajana hän toimi yhtäjaksoisesti 20 vuot
ta ja oli peruskoulun siirtymävaiheessa koulu- 
suunnittelutoimikunnan varapuheenjohtaja ko
ko sen toiminnan ajan. Näihin vuosikymmeniin 
sisältyvät keskikoulun kunnallistaminen, kansa
koulun muuttaminen peruskouluksi, lukion liit
täminen kunnan koululaitokseen, koulutoimen 
johtajan viran ja koulutoimiston perustaminen 
sekä monet muut näihin liittyvät toimet. Niitä 
toivat mukanaan mm. jäsenyys yhteiskoulun 
johtokunnassa ja myöhemmin keskiasteen kou- 
lusuunnittelutoimikunnassa.

Nuorisoa ammattiin valmistavan koulutuksen 
hallintoon Unto Peltomäki osallistui Virtain 
kauppaoppilaitoksen ja ^Suomenselän ammatti
koulun liittovaltuustoissa, jälkimmäisessä peräti 
18 vuotta. Työ raittius-, urheilu- ja nuorisolauta
kunnissa avarsi omalta osaltaan kasvatuksen sek
toria, joka siltä osin oli tuttua myös pitkäaikai
sessa toiminnassa ensin kotikylän urheiluseurassa 
ja myöhemmin Virtain Veikkojen puheenjohta
jan tehtävissä. Kun kansalaisopistoon vuonna 
1961 perustettiin opistolaisyhdistys, tuli Pelto

mäestä sen puheenjohtaja. Työ johtokunnassa 
kesti vuoteen 1978 ja opiston kesämajan pystyt
tämisessä Kangasjärven rannalle oli hänellä rat
kaiseva osuus.

Matkailulautakunnan puheenjohtajan tehtäviä 
Peltomäki hoiti vuodesta 1973 ja rakensi Perin- 
nekylää sen toimikunnan ja työryhmän jäsenenä. 
Monien muidenkin lauta- ja toimikuntien työhön 
hän ehti osallistua 35 vuotta kestäneen kunnallis- 
mieskautensa aikana. Hänen maakunnallisista 
tehtävistään on ollut huomattavin 16 vuotta kes
tänyt työ Tampereen Seutukaavaliitossa. Koko
naisnäkemykselle kunnallisten asioiden hoidossa 
loi perustaa jo 1951 alkanut työ valtuustossa ja 
60-luvulla hallituksessakin.

Luottamustehtäviä tuli luonnollisesti myös 
kunnallispolitiikan ulkopuoleltakin. Peltomäki 
oli jäsenenä mm. Virtain kirkkovaltuustossa, 
Säästöpankin ja Ainalan hallintoelimissä. Toi
miessaan vuodesta 1953 kaupungin tie- ja maan
rakennustöissä hän osallistui myös alansa am
mattiyhdistystoimintaan. Hän oli SKDL:n val
tuustoryhmän puheenjohtaja ja mukana puolu
eensa piirijärjestön hallinnossa. Ollessaan kun
nan väestönsuojelupäällikkönä toimi Peltomäki 
myös alansa luennoitsijana kansalaisopistossa 
vuosina 1968—71.

Kotiseutunsa hyväksi tehdystä työstä hänet 
palkittiin mm. Suomen Kunnallisliiton ja Suo
men Leijonan ritarikunnan ansiomitalein. Sairas
tuttuaan vakavasti keväällä 1984 palasi lujatah
toinen ja elämänhaluinen mies vielä luottamus
tehtäviinsä. Sairaus oli vienyt voimia, mutta 
luonteenomaista hänelle oli, että hän halusi itse 
mitata kuinka paljon:

— Ajoin kotimökille Vaskivedelle ja tein ke
vyttä raivaustyötä sen verran kuin mukavasti me
ni. Nyt tiedän huilaamisen paikan.

Uudet leikkaukset eivät kuitenkaan palautta
neet terveyttä ja voimat uupuivat. Työnjohtaja 
Unto Peltomäki kuoli heinäkuun 24 päivänä 
1985 Tampereen Yliopistollisessa keskussairaa
lassa.
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Perinnekylän
yrittäjien

syysmietteitä

NINA AI N ASOJA

Perinnekylässä työskentelee kesäkuukausina täl
lä hetkellä kuusi yrittäjää. Mikontalossa sijaitse
vat Kotiteollisuuden neuvonta-aseman sivumyy- 
mälä jota hoitaa Tarja Kähkönen ja Tuparavin- 
tola jossa uutena yrittäjänä viime keväästä toimii 
Juha Koiso-Kanttila. Uudessa käsityöläisraken- 
nuksessa sijaitsevat Retliina, jossa ovat yhdessä 
esillä Pirjo Latomäen kankaanpainantatyöt ja 
Kirsi Enqvistin kudontatyöt, ja Sivellin, jossa 
Ritva Halttunen pitää esillä maalaustöitään. Vas
tapäisessä käsityöläisrakennuksessa sijaitsee 
Marja Rossin keramiikkapaja joka ainoana on 
ympäri vuoden auki.

Kaikki yrittäjät toteavat yksimielisesti että ym
päristö on mitä parhain tämän alan yrittäjille. 
Perinteisesti kotiteollisuustuotteet ovat esillä oi
keassa miljöössään. Taiteellisesti luovan yrittä
jän on myös helpompi työskennellä maaseudun 
rauhassa. Ravintola on kesäkautena tärkeä tekijä 
Perinnekylässä.

Ainoana ongelmana yrittäjillä on se, että Pe- 
rinnekylä kattaa vain kesäsesongin, talvikautena 
on otettava muutkin markkinat huomioon.

— Huumorintajua, sinnikkyyttä ja ennen 
kaikkea yritteliäisyyttä sekä riskien ottoa tarvit
see yrittäjä työskennellessään myös talvikauden 
Perinnekylässä, kuvailee Marja Rossi. — Mitä 
arveluttavammalta tuntuu, sitä enemmän on teh
tävä töitä.

Helsingistä tulleena Marja Rossin mielestä Pe
rinnekylässä luovuus on vain kasvanut, olo on

vapautuneempaa. Valikoima on laajentunut ja 
monipuolistunut ja kapasiteetti kasvanut viime 
vuodesta keramiikkapajan muutettua uusiin ti
loihin. Työt sujuvat paremmin kuin ennen, vaik
kakin työtilaa on yhä niukalti monien jälleen- 
myyntitilausten vuoksi. Tällä hetkellä täytyy 
märkiä saviastioita kuivatella myös myymälän 
puolella. Se käy päinsä nyt kun suurin sesonkiai
ka on ohi. Monien muiden kiireidensä ohella on 
Marja Rossi kehitellyt uusia lahjaideoita paikka
kuntalaisten tarpeeseen.

Perinnekylän uusin yrittäjä Tuparavintolan pi
täjä Juha Koiso-Kanttila on myös tullut Helsin
gistä ja aloitti liiketoimman Tuparavintolassa vii
me toukokuussa.

— Aluksi odotuksemme kävijämäärästä olivat 
liian suuret ja jouduimmekin mitoittamaan hen
kilöresurssit uudelleen tarkoituksenmukaisem
miksi, kertoo Juha Koiso-Kanttila. — Kioskinpi- 
to osoittautui sen verran tappiolliseksi, että pu
rimme vuokrasopimuksen ja siirsimme tuotteet 
ravintolan puolelle jossa ne palvelevat tarkoituk- 
siaan paremmin. Uutena meillä oli myös piha- 
alueen käyttö viime kesänä. Käytännössä se toimi 
levähdyspaikkana, mutta suurempien tapahtu
mien kannalta se on hyödyllinen.

Koiso-Kanttilan mielestä miljöö on sopiva 
esim. perhetilaisuuksiin. Viime kesänä vietettiin 
parit häät Perinnekylässä.

— Kesäaikana olemme oppineet ja opetelleet 
paljon uutta. Asiakkailta saamamme palaute on
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ollut positiivista.
Retliina-nimi tulee väristä retliini. Se on Kirsi 

Enqvistin ja Pirjo Latomäen myymälän nimi uu
dessa käsityöläisrakennuksessa, jonka toisessa 
päässä on Ritva Halttusen Sivellin-myymälä.

— Päivystämme täällä vuorotellen, kertoo Kir
si Enqvist. — Latomäen Pirjolla on töitä muual
lakin myynnissä ja lisäksi tilaustyöt. Minun töitä
ni saa täältä ja lisäksi minä myös teen tilaustöitä.

Kirsi Enqvistillä on myymälässä 1.60 m levyi
set kangaspuut joissa syntyy loka-marraskuun 
kiinnioloaikana varaston täydennystä sekä tilaus
töitä. Joulukuun Retliina on auki joulumyyntiä 
varten.

Tarja Kähkösen mielestä Kotiteollisuuden 
myymälä on ihanteellisella paikalla, varsinkin ke
sällä. Myymälä on auki huhtikuusta elokuun lop

puun, ja sen jälkeen tilauksesta ryhmillle näytte- 
lynomaisesti. Talvella ei kannata pitää tuotteita 
varastossa.

Toiminta jatkuu tulevaisuudessa samanlaisena 
ja tuotevalikoima pyritään saamaan mahdolli
simman virolaiseksi. Parin vuoden aikana ovat 
aukioloajat ja tuotteet vakiintuneet nykyisiin 
muotoihinsa. Tällä hetkellä on puutuotteiden 
saanti myymälään vaikeinta harvojen valmista
jien vuoksi.

— Ihmiset pitävät ympäristöstä ja siitä mitä 
siellä on tarjolla, miettii Tarja Kähkönen.
— Myymälät täydentävät toisiaan. Kilpailutilan
teita ei synny sillä tuotteet ovat jokaisella jonkin 
verran erilaisia. Ainoan ongelman Perinnekyläs- 
sä muodostaa talvikausi, sanoo Tarja Kähkönen.

Virtain Urheilijat
1985

Virtain Urheilijat ry on luonteeltaan yleisseura 
joka pyrkii luomaan edellytyksiä sekä kunto- että 
kilpaurheilulle. Toiminnan järjestämisestä huo
lehtivat jaostot jotka toimivat kokolailla itsenäi
sesti. Lisäksi on olemassa taloudellista toimintaa 
varten bingo-, huvi- ja naistoimikunnat. Jäsenis
töön kuuluu kaikkia ikäryhmiä ja vahvat ideolo
giset näkemykset ovat seuralle vieraita.

Jaostoja on kaikkiaan kymmenen, joista kuusi 
toimii tätä nykyä aktiivisemmin. Muutaman 
jaoston ongelmana on sopivan vetäjän puute. 
Talous perustuu suuressa määrin talkootyölle ja 
osin myös kaupungin tukeen^ Vuosibudjetti on 
n. 1,6 milj. mk, eli huomattavasti suurempi kuin 
naapuriseuroilla. Vastaisuudessa kun liikunta
halli saadaan valmiiksi, tulisi Kisapirtille keksiä 
sellaista toimintaa joka olisi taloudellisestikin 
tuottoisaa. Muuten ei talous tule pysymään va
kaana.

Pirkka Paloviita "Nuorisoviestin” palkintojenjaossa. Pirk
ka voitti osuutensa tässä Virroilla viime talvena hiihdetyssä 
kisassa. Kuva: Jarkko Ruohola
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Virtun pesäpallojoukkue joka kuluvana vuonna nousi maa
kuntasarjaan. Valmentajana ja pelinjohtajana toimi Paavo 
Hietanen. Kuva: Merja Niironen

PESÄPALLOJAOSTO:n toiminnassa oli tänä 
vuonna eri sarjoissa kaikkiaan 9 joukkuetta, pe
laajia ja toimihenkilöitä oli mukana kaikkiaan 
125. Kausi sujui hyvin ellei oteta huomioon 
SVUL:n Hämeen piirin pesäpallojaoston toimet
tomuutta ja sitä että useat joukkueet luopuivat 
sarjoista. Näiltä osin kesä oli vaikein VirtU:n his
toriassa. Miesten I-joukkue pelasi piirisarjassa 
ja oli lohkossaan toinen, ja Tampereen Kaupissa 
pelatun karsintaottelun tuloksena joukkue nousi 
maakuntasarjaan. Miesten kakkosjoukkue pelasi 
perussarjassa, voitti myös lohkonsa ja nousi pii- 
risarjaan. Kun harjoitukset aloitettiin jo maalis
kuun puolivälissä ja kaudesta muodostui todella 
pitkä, voidaan myös todeta että lopputuloskin oli 
vastaavasti hyvä. Muista saavutuksista ja toimin
nasta mainittakoon että E-poikien joukkue nousi 
myös piirisarjassa toiselle sijalle, D-tyttöjen 
joukkue viidennelle ja E-tyttöjen joukkue kuu
dennelle sijalle.

Kaikkiaan pelattiin kesän aikana 112 ottelua ja 
harjoituksia oli viikossa yhteensä 18 kaikilla 
joukkueilla.

LENTOPALLOJAOSTO
Yksitoistajäseninen lentopallojaosto on toimi

nut varsin vilkkaasti kuluneena vuotena. Voimia 
on tarvittu harjoitus- ja kilpailutoiminnan lisäksi 
myös varainhankintaan. Varoja on saatu kasaan 
lentopallo-otteluiden pääsylipputuloista, loppu- 
tulosveikkauksesta, huvien järjestämisestä ja sar
jaohjelman ilmoitustuloista.

Lentopallojoukkueita on tällä erää miesten 2-, 
3- ja 5-sarjassa sekä naisten 4-sarjassa. Nuorten 
joukkueita ei varsinaisesti ole, mutta C-tytöt 
ovat käyneet harjoituksissa ahkerasti.

Tuleva toiminta lienee pääpiirteittäin samanta
paista. Erityisesti tyttöjen ja poikien vetäjiä kai
vataan — harrastajia tuntuisi kyllä olevan tulos
sa. Lisääntyvien sisäharjoitustilojen myötä 
myöskin tämä osa-alue saataneen kuntoon. Li
sääntyvä toiminta kaipaa lisää varoja, joten eri
tyisen tukiryhmän saaminen lentopallon talous
asioiden hoitamista varten olisi tuiki tarpeellista.

HIIHTOJAOSTO
Pakkanen ja lumi, siinä kaksi sanaa jotka ku

vaavat viime talven tilannetta. Pysyvä lumi saa
tiin vasta joulun jälkeen ja näin jäi harjoittelu 
kovin vähäiseksi. Pakkanen sulki sitten syliinsä 
koko Suomen pitäen otteessaan maata aina maa
liskuun alkupäiviin asti. Tervasoihtu-hiihdot 
jouduttiin pitämään lumen puutteen vuoksi Hoo- 
ropin metsäautotiellä, ja tämän jälkeen joudut
tiin kilpailuja siirtämään myöhemmäksi. Syynä 
kova pakkanen. Omia seuran jäsenten välisiä kil
pailuja voitiin pitää vasta maaliskuussa.

Toriseva-kisat pidettiin iltakilpailuna. Miesten 
yleisessä sarjassa oli kato käynyt niin osanotta
jien määrässä kuin nimimiesten osanotossa. 
Naisten sarjassa oli kyllä edustava nimikaarti 
mukana.

Hiihtäjät eivät siis kuluneella kaudella täysin 
onnistuneet. Pakkasen ja lumenpuutteen lisäksi 
uusi hiihtotyyli, luistelu tuotti ongelmia. Tähän 
onkin nyt kesäkaudella kiinnitetty erityistä huo
miota.

Talven saavutuksista voidaan mainita Hopea- 
sompa-ikäisen Pirkka Paloviidan 10. sija Rukan 
Hs-loppukilvassa, Aamulehden nuorisoviestissä 
tuli neljänkymmenen joukkueen välisessä kisassa 
7. sija.
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JÄÄKIEKKOJAOSTO:ssa oli mukana pelaa
jia ja toimitsijoita yhteensä 110; yksi miesten ja 4 
juniorijoukkuetta. Miesten joukkue sijoittui sar
jassa toiseksi ja pääsi karsimaan noususta 3. divi
sioonaan mutta ei onnistunut yrityksessään. C- 
juniorien joukkue pelasi Hämeen piirin aluesar- 
jassa, samoin D-juniorit jotka myös sijoittuivat 
toiselle sijalle, ja lopullisessa 20 joukkueen sar
jassa lohkossaan kolmanneksi. E-juniorit pelasi
vat piirin aluesarjassa eivätkä hekään onnistu
neet hyvästä yrityksestä huolimatta pääsemään 
jatkoon. F-juniorien pelit käytiin ystävyysotte- 
luina ilman varsinaista sarjatoimintaa.

VirtU:lainen yleisurheilu
ERKKI PAJUMÄKI

Täysin purjein on Virtain Urheilijain yleisurhei- 
lutoiminta purjehtinut kuluvana kautena eteen
päin. Karikoltakin on kauden aikana kierretty, 
mutta pääasiassa myötätuuli on ollut matkassa 
mukana.

Tuula Laaksalon juhannuksen vietto sujui näissä merkeissä. 
Tunti ja risat tämän kuvan ottamisesta Tuula juhli Saarijär
ven Juhannuskisojen keihäsvoittoaan.

Tälle miehelle lan
keaa kaunis kiitos 
VirtU:n hyvästä 
SisuLisäKisa- 
menestyksestä. Hei
mo Kärkkäinen Ki
sapirtillä, missä 
mies varmastikin 
vietti suurimman 
osan vapaa-ajas- 
taan tänä vuonna.

Uuden urheilukentän myötä lajin harrastami
selle on avautunut kokonaan uudet mahdollisuu
det ja heti toinen kentällinen toimintavuosi toi jo 
tulosantiakin tullessaan. Kun vielä lajin pariin on 
löydetty joukko asianosaavia innokkaita vetäjiä 
ja hyvää, tervettä harrastajajoukkoa,ovat edelly
tykset vieläkin parempaan näyttöön lajin eteen- 
päinmenosta olemassa.

Yleisurheilun osalta kaikki toiminnat tähtää
vät tulevaisuuteen ja vasta muutaman vuoden 
kuluttua voidaan lopullista tilannearviointia lajin 
tasosta ja saavutuksista suorittaa. Meillä ei ole 
liikoja varoja lajin kehittämiseen, mutta sitäkin 
enemmän uskoa ja halua tehdä ja toimia yhdessä 
yhteisen paremman tuloksen saavuttamiseksi. 
Yleisurheiluväki uskoo edelleenkin vapaaehtoi
sen seuratoiminnan ihmeitätekevään voimaan. 
Niihin välttämättömiin taloudellisiin uhrauksiin,
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mitä tämänhetkinen valmennustoiminta vaatii, 
olemme aina onnistuneet löytämään keinoja, 
millä toimintaa on voitu rahoittaa.

Merkittävä apu on aina ollut virtolaisen liike- 
ja talouselämän tuki, sekä lajin parissa vallinnut 
talkoohenki, joita asioita ei varmasti koskaan tu
le liikaa korostettua. Toivottavasti lajin harrasta
jien hyvä menestys kauden kilpailutapahtumissa 
on osaltaan antanut myönteistä palautetta kaikil
le toiminnassa mukana olleille, kuin myöskin tu
kijoillemme.

Merkittävä on myöskin se mainosarvo mitä 
Tuula Laaksalo ja Jouko Kilpi ovat saavutuksil
laan aikaan saaneet Virtain Urheilijain ja koko 
Virtain tunnetuksi tekemisessä. Hyvillä tuloksil
laan ja saavutuksillaan, sekä reippaalla välittö
mällä esiintymisellään tämä kaksikko on vuosi
kaudet ollut todellinen virtolaisuuden PR- 
lähetystö, asia, jonka merkitystä tokko täysin 
Virroilla tajutaankaan.

Toinen merkittävä Virtain Urheilijain esiinty
minen tapahtui heinäkuun puolivälissä Helsingis
sä Finlandia Junior Games’ien yhteydessä. Pirteä 
joukkueemme menestyi kilpailuissa vallan loista
vasti ja valtasi päivittäin tilaa valtakunnallisten 
lehtien kisaselostusten pääotsikoissa. Heidän 
esiintymisensä ja hyvät saavutuksensa herättivät 
jopa terävimmän urheilujohdonkin huomion. 
Martti Kitunen aikoinaan Maamme-kirjan lehdil
lä toi Virtain nimen suomalaisten tietoisuuteen, 
meidän yleisurheilijamme tekevät samaa tänään.

Kalevan Kisojen korkeushypyn jälkeen oli Jouko Kilven 
"nimmari” haluttua tavaraa.

10-kesäiset vasta ja jo 
valtakunnan huipulla. 
Tanja Pajumäki, Kati 
Korolainen, Marika 
Eromäki ja Marika 
Vieru "kotimaisemis
sa”.
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Kuluvan kauden urheilutapahtumia lähemmin 
tarkasteltaessa voidaan poimia muutamia mer
kittävimpiä saavutuksia:

Kalevan Kisoissa Tuula Laaksalo ja Jouko Kil
pi olivat molemmat hopeamitalisteja. Jouko 
hyppäsi kisoissa oman ennätyksensä 224, joka on 
samalla uusi piirinennätys. Tuulan hopeaheitolle 
kertyi mittaa 61,94. Tämä kärkikaksikko kuului 
lisäksi maaottelukalustoon ja osallistui myös 
kansainväliseen kilpailutoimintaan.

Juha Rinta teki keskimatkoilla kaksi uutta seu- 
raennätystä, 800 m 1.53.70 ja 1 500 m 3.55.59 ja 
oli B-mestaruuskisoissa 800 m:llä 8.

Janne Ilvespakka oli P-16 sarjan SM-kisojen 
keihäässä neljäs tuloksella 68,58 ja kauden par
haaksi tulokseksi Jannelle kirjattiin 69,30, jonka 
tuloksen hän heitti Jämsänkoskella.

VetoApuKisassa Miikka Karimo voitti P-13 
sarjan korkeuden tuloksella 161 ja ennätyksensä 
168 Miikka hyppäsi Finlandia Junior Games’ien 
yhteydessä, jolla tuloksella voitti siellä.

Muita Games’ien voittajia oli VirtUdaisista 
Marika Eromäki kuulassa, Marika Eromäki ja 
Niina Karimo kuulan joukkuekisassa ja T-10 
4x100 m, joukkueella: Tanja Pajumäki, Marika 
Eromäki, Kati Korolainen, Marika Vieru.

Jyväskylän Talvi-Suurkisojen yhteydessä pide
tyissä hallikisoissa Seija Pyhälahti voitti 800 m.

Veteraaneista ovat SM-tasolla menestyneet 
parhaiten Vesa Korpimäki ja Pentti Ylä- 
Hallinen, jotka ovat kumpikin yltäneet mesta
ruuteen asti, ja muita mitalisteja ovat Niilo Kul
mala ja Aimo Kilpi. Vesa Korpimäki oli mukana 
myöskin MM-tasolla, ollen Rooman 1 500 m:llä 
7. Muita menestyneitä veteraaniurheilijoita ovat 
Pekka Puukkoniemi, Matti Ala-Härkönen ja 
Mikko Kulmala.

Eri sarjoissa ovat Virtain Urheilijain edustajat 
saavuttaneet kymmeniä piirinmestaruuksia ja 
muita mitalisijoja, sekä tehneet tuloksia joista 
useat yltävät valtakunnallistenkin tilastojen kär
kipäähän. Lisäksi on osallistuttu kansalliseen ja 
piirikunnalliseen kilpailutoimintaan.

Seuraluokittelussa Virtain Urheilijat tulee si
joittumaan I luokan seurojen kärkipäähän ja 
SVUL:n Hämeen piirin nuorisokisassa, johon 
osallistui 9 Suomenselän seuraa, oli Virtain Ur
heilijat ylivoimainen voittaja. Myös perinteisen 
SisuLisä-tasolla käytävän seuraottelun Nokian 
Urheilijat — Kyröskosken Ponsi — Virtain Ur
heilijat voitto haettiin Nokialta kotiin.

Kauden aikana Virtain Urheilijat järjestivät 
kolmet pm-kisat, kahdet kansalliset, kahdeksat 
piirikunnalliset ja yhdet lohkomestaruuskilpai- 
lut sekä kymmenittäin jäsentenvälisiä kilpailuja. 
Näissä tapahtumissa on tarvittu mittava määrä 
palkintotuomareita ja toimitsijoita, joiden työn- 
arvo markoiksi muunnettuina saattaisi muodos
tua melkoiseksi.

Lisäksi on järjestetty lukuisia koulutus- ja val
mennustilaisuuksia ja jaoston toimesta Virroilla 
toimii myös vireä ympärivuotinen Urheilukoulu. 
Yleisurheiluväen näkee myös usein erilaisissa 
talkoo- ym. tempauksissa, joten toimintaa ei ai
nakaan voida väittää yksipuoliseksi.

Työntäyteinen, tuloksia tuottanut toiminta
vuosi on kohta siirtymässä historiaan, tiivis har
joittelukausi tulevaa kautta varten on parhaillaan 
käynnissä.

Uusi vuosi tuo tullessaan uudet haasteet. Vir
talainen yleisurheiluväki katsoo luottavaisena tu
levaisuuteen.

Vilkasta urheiluseurojen toimintaa

Vaskiveden Ns:n tyttö- ja poi- 
kajoukkueet osallistuivat
Suomen Nuorison Liiton len- 
topallokisoihin Porissa
1.—2.6. Kuva: Ilpo Peltomä
ki
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Virtain Naisvoimistelijat esiintyjät liikuntajuhlansa avajaisissa. Kuva: Lassi Hietanen

VIRTAIN NAISVOIMISTELIJAT ry perus
tettiin jo v. 1947 ja jäseniä on tätä nykyä n. 200. 
Tämä Liisi Hietasen ja Sirkka Paloviidan vetämä 
jaosto pyrkii järjestämään voimisteluharjoituk
sia, aerobickia, nuorisojumppaa, satujumppaa, 
lentopalloa jne. Jaoston ”äiti ja lapsi”-ryhmässä

on muuten mukana myös poikia.

Ensi vuonna on tarkoitus osallistua Lahdessa 
Nuorten suurkisoihin ja SNLL:n 90-vuotisjuhliin 
4.—8. kesäkuuta. Mukaan on ilmoittautunut jo 
50 lähtijää.

Killinkosken Myrskyn perinteinen laturetki on jokatalvinen kuntoliikuntatapahtuma koko perheelle. Maaliskuussa 1985 jär
jestetylle retkelle osallistui n. 70 henkeä. Leikkimielisten kilpailujen ja laskettelun lomassa paistettiin nuotiolla makkaraa. Ku
va: Asko Nieminen
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VIRTAIN 
JOULU 1985

Olet juuri selannut läpi Virtain Joulun 1985. Aineistoa toimitus on saanut jälleen kerran niin 
paljon ettei kaikki mahdu parhaalla tahdollakaan yhteen lehteen. Jotkut kirjoitukset ovatkin 
jo varalla seuraavaa numeroa varten. Joka tapauksessa, — kiitos kaikille jotka ovat kiinnos
tusta osoittaneet ja nähneet kirjoittamisen ja lähettämisen vaivan.

Virtain Joulun tapaisen lehden "linjasta” on olemassa yhtä monta mieltä kuin lukijaakin. 
Toimitus on lähtenyt siitä, että lehden tehtävä on ensisijaisesti kotiseudun perinteen ja nyky
päivän tapahtum en kirjaaminen meille ja tuleville sukupolville. Julkaisematta jäänytkään ai
neisto ei mene hukkaan: se kootaan joko kirjaston käsikirjoituskokoelmaan tai kotiseutuarkis- 
toon.
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Kansikuva: Ylä-Soinin pihapiiri

Kansikuvan on Virtain Joululle maalannut tai
degraafikko Marja-Liisa Pitkäranta, syntyisin 
Virroilta. Marja-Liisa on työskennellyt Stockma- 
nin tavaratalon somistajana Tampereella, suorit
tanut opintoja Helsingissä ja Sveitsissä jossa viih
tyi kolme ja puoli vuotta opiskelun ja työn mer
keissä. Taidegraafikkokoulun jälkeen hän on 
suorittanut myös Taideteollisen Korkeakoulun 
kirjankuvittajakurssin ja toimii nykyisin Järven
päässä vapaana taiteilijana.

TOIMITUS 1985

Julkaisija Virtain opettajien ammattiyhdistys 
ja Virtain Seura

Vastaava toimittaja 
Toimitussihteeri

Tarmo Yli-Rajala

ja talous Toini Seppä
Toimituskunta Anne Ala-Nojonen Tilitoimisto Markus Koro

Matti Lehtinen Kuvitus Kirsti Perähuhta
Pirkko Mansisto Taitto Toimituskunta
Pirjo Mettänen Kansi Marja-Liisa Pitkäranta
Kirsti Perähuhta
Liisa Saikkonen

Paino Oriveden Sanomalehti Osakeyhtiö
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1985 ILMESTYNEITÄ KIRJOJA
ANTAAS OLLA AKAN JÄRVESSÄ

Kirjassa esitellään yli puolen tuhatta virtolaista sananpartta sellaisina kuin ne 
on tunnettu tämän vuosisadan alkukymmenillä. Kuvituksesta vastaa virtolainen 
Jukka Heinonen, muusta toimituksesta Tarmo Yli-Rajala. Sivuja on 64, hinta 30 mk.

Kirja on saatavana Virtain kirjakaupasta ja kaikista pankeista tai tilaamalla Vir
tain kaupunginkirjasto, puh. 934-55066/199.

SAKARI SILTALOPPI: PETTER HÄLLSTRÖMIN SUKU
VIRTOLAISHAARA HÄLLSTRÖMIEN SUKUKIRJASSA

Kuluvan vuoden elokuussa ilmestynyt Petter Hällströmin sukukirja sisältää 
mielenkiintoisen historian suvun vaiheista kahdensadan vuoden ajalta sekä suku
luettelon Petter ja Elisabet Hällströmin jälkeläisistä kuudessa sukupolvessa. Pet
ter ja Elisabet Hällström vihittiin avioliittoon 1726 ja kotinsa he perustivat Ilmajoel
le. Perheen lapsista kuusi saavutti aikuisiän. Tytär Katariina (s.1743) avioitui 1765 
ilmajokisen Juho Juhonpoika Keski-Röyskön kanssa, jäi varhain leskeksi ja solmi 
toisen avioliitonsa 1770 Simo Antinpojan kanssa, joka oli syntynyt Virtain Kurjen- 
kylässä Kurjen talossa. Katariina ja Simo ryhtyivät Jaskarin uudistilan viljelijöiksi. 
Perhe kasvoi suureksi. Lapsista poika Juho Katariinan ensimmäisestä avioliitosta 
oli vanhin ja yhteisiä lapsia oli kahdeksan. Näiden Jaskarin perheen jälkeläisten 
asuinseutuja ovat olleet Virrat, Peräseinäjoki ja Jalasjärvi. Voidaan todeta, että lu
kuisa on niiden virtolaisten määrä nykyään, jotka polveutuvat Petter ja Elisabet 
Hällströmistä.

Sukukirjan hinta on 250 mk. Ilmajoen Säästöpankki huolehtii sen myynnistä.

MATTI KANKAANPÄÄ: TOISET AIJAT 2
Tutkimusta ja kuvausta Virtain asukkaista ja elämästä. Sivuja kirjassa on 143, 

lisäksi runsas kuvitbs.
Kankaanpään tutkimuksella on vankka tieteellinen pohja, teksti on silti helppo

lukuista. Kuvat, kartat ja näytteet vanhoista käsialoista elävöittävät kirjaa jossa kä
sitellään mm. Into Konrad Inhan ja Berdt August Paldanin sukuja ja elämänvaihei
ta.

Saatavana Virtain kirjakaupasta sekä tekijältä itseltään, Varpustie 5, 34800 Vir
rat; puh. 943-55518.
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Kaupunkilehti

Virtolainen
PL 96, 34801 Virrat 

Puh. 931-55798

HYVÄÄ JO H LH A JA ONNELLISTA 
UUTTA VUOTTA

MAATILAMAJOITUS HAAPAMÄKI
34710 VASKIVESI PUH. 569145

SIS Lähikauppa 
H. MURORINNE

Kurjenkylä, puh. 59502

Hyvää Joulua toivottaa
PUUTYÖVERSTAS
RAINER NIEMI

OVET JA IKKUNAT TILAUSTYÖNÄ
Liedenpohja puh. 561142

KUKKA JA ASKARTELU
PEUKALOINEN

Virrat puh. 55538

KUKKIA—ASKARTELUA 
—KÄSITÖITÄ

Muuttoja • Paketti- 
autokuljetuksia.

Myös iltaisin ja viikon
loppuna _____

ERKKA VARJONEN 
934 559 76 

autop. 949362976

Ope tulee viimeiselle tunnille jo hieman väsähtäneenä 
päivän tohinoiden jälkeen. Luokasta kuuluu hiljainen ääni: 
”Hei, onks’ sulia kurkku kovasti kipee?” Ope ihmeissään: 
”Ei suinkaan, kuinka niin?” Vastaus: ”Ajattelin vain kun 
oot niin kovin vähäpuheinen. ”

HENKILÖAUTOJEN VUOKRAUS
Virtain Autovuokraamo 

Matti Keinonen

puh. 934-55638
Penkkivuorenkuja 4 

34800 Virrat

Hyvää Joulua ja 
Menestyksellistä Uutta Vuotta
Parturi Terttu Rantanen

PUH. 54830

Toivotamme asiakkaillemme

HYVÄÄ JOULUA ja 
Menestyksellistä UUTTA VUOTTA

•M HANKKIJA
Virrat puh. 55445
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VIRTAIN RUOSTEENESTO
leCIal t. TURUNEN - Sampota - puh. 934-54 441

J • Autojen ruoeteenestok&sittelyt
* Mig-hitsaukset • Helmapeitien hiekkapuhal- 

[FRuaHuUll lukset ja kivisuojamaalaukset

P. MIKKOLA
Puh. 934-55 370

ILOISTA JOULUA
Kampaamo Marianne

Virrat puh. 55850

HYVÄÄ JOULUA JA ONNELLISTA 
Ty IRTAIN UUTTA vuotta
Autokorjaamo ky
ISMO KUNNILA Puh. 934-54544 
Pirkantie 16, 34800 Virrat

HYVÄÄ JOULUA JA 
ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

Tmi PUUTARHATUOTE
• PUUTARHA-ALAN PALVELUITA
ILOMÄKI, VIRRAT, PUH. 934-56828

Puusepänliike SALMINEN

34730 VASKUU P. 56 039
- puutöitä 

tilauksesta -

JOULUILOA TOIVOTTAEN 
ERIKOISHAMMASTEKNIKKO

O. MANNINEN
Virtaintie 33, Virrat

Puh. 55416

™ HÄ MEEN 
KULJETUS OY

VIRRAT PUH. 56792

Virtain M uovityö Ky
— muotteja — muovituotteita — koneis

tuksia — EPS-pakkauksia
SF 34740 KORO Puh. 934-59869

KÄRSITKÖ
Migreenistä, aknesta, suonenvedosta, huonosta veren
kierrosta ym. Hoidata itseäsi: Nikamakäsittelyä, hie
rontaa, kuppausta, savihoitoa, kuntokeinuvenytystä.

VIRTAIN CIROTHERAPIA JA 
KUNTOUTUS PUHAKKA
Ainala, Virrat puh. 934-54430

Opettaja selitti luokassa, että eri aineilla on erilaiset sulamispisteet ja raudankin sulamispis
te on noin 1500 astetta. Oppilas hyvin epäilevän näköisenä tuumii: ”Jaha, minkähänlaisessa 
astiassa sekin on sulatettu?”

HYVÄÄ JOULUA JA 
ONNELLISTA UUTTA VUOTTA 

ASIAKKAILLEMME
MF-huolto R. KIVELÄ

VALMET-huolto SYRJÄNEN
Maatalouskonehuolto ARHONEN

Pääskyntie 13 34800 VIRRAT
Puh. 934-55445

LEHTITILAUKSENNE
hoitaa tilaus myyjä Irja Enqvist, 
Virtaintie 20 34800 Virrat, puh. 934-55160

Kuuntelutestissä piti tarkalleen toistaa, niin
kuin opettaja ensin sanoi. Opettaja: ”Isä luki il
lalla olohuoneessa sanomalehteä. ” Oppilas tois
ti: ”Isä se taas luki koko illan sohvalla Aamuleh- 
teä. ”
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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, ViiTat puh. 55914, 
Mänttä puh. 412201, Tampere puh. 931- 

26372, Hervanta puh. 931-180142

HYVÄÄ JOULUA JA ONNELLISTA 
UUTTA VUOTTA ASIAKKAILLENI

KIRJANPITOTOIMISTO
MARTTI LAITINEN

HANKKIJAN KAHVIO
ANNELI SALMINEN

Pääskyntie 13 34800 VIRRAT

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

SIEKKINEN 34800 VIRRAT 
PUH. 55 730

VIRTAIN VIRTAINTIE 26
HUOLTOPALVELU
SAARIMÄKI & RUOHONEN PUH. 55 829

RADIO-, TV- JA KODINKONEHUOLTO

Rauhallista Joulua ja Onnekasta vuotta 1986

K| VIRTAIN K-RAUTA JA MAATALOUS

I. KAIKKONENVirrat. Duh. 54 255

2L

Avaa ovi 
Jouluun
-tule 
lahjataloon

SOKOS VIRRAT
Puh.55145

Palveluksessasi
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^Piirrän Hsukka- ja
(^Hautauspalvelu
Meijeritie 11. 34800 VIRRAT, puh. (934) 55917

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

JlcnmeiAetpä
34870 VISUVESI 
PUH.934-65300

Hyvää Joulua

Kontiontie 8 34800 VIRRAT PUH. 934-55765

HYVÄÄ JOULUA JA 
ONNEA VUODELLE 1986

TYÖVÄLINE
Purotie 1,34800 VIRRAT PUH. 934-54611

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

Rakentamisen kokonaissuunnittelua

^SUUNNIITELUMLO kV
Virtaintie 17, PL 36, 34800 VIRRAT 
Puh. 934-54585, 54586, 54210

9 HENGEN TAKSIBUSSI 
TIMO LAUKKO

Kalevantie 5 34800 Virrat puh. 934-55767 
Autop. 94040-34611. Taksiradiop. 97041-34521

Lukemaan oppiminen tuotti Masalle erittäin suuria vaikeuksia. Opettaja tiesi, että poika on 
innokas teeveen töllöttäjä ja yritti innostaa: ”Ajatteleppas, miten kivaa on, kunhan opit luke
maan! Voi sitten itse televisiosta lukea tekstin eikä kenenkään tarvitse olla selittämässä. ” Masa 
huitaisee kädellä ylimielisesti ja ponnekkaana tokaisee: ”Minä kyllä älyän niistä kuvistakin, ei 
mulle tartte kenenkään lukee...”

POPSI VAIKKA PAIKAN PÄÄLLÄ 
— OTA MUKAASI!

TORIGRILLIstä
Virrat, puh. 55293

HYVÄÄ JOULUA JA 
ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

JÄRVEN KUKKA
VIRRAT PUH. 55390

INTERFLORA — KUKKA VÄLITYS

tfKVÄÄ JOULUA JA ONNELLISTA
UUTTA VUOTTA

LOMAKYLÄ
SUVI-NUUTTILA

34850 JÄÄHDYSPOHJA<PUH. 56734

Vaskiveden
(\f|| / > Nuorisoseura
\vNs/ - kyläläisten ja

nuorten hyväksi

Hyvää Joulua ja Onnellista
Uutta Vuotta

RAVINTOLA TOISVESI
PUH. 55 102

VIRTAIN APTEEKKI
VIRRAT
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Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta

PIRKKA-HÄMEEN VAKUUTUSYHDISTYS
VIRRAT - RUOVESI - TAMPERE

VASKIVEDEN TALOUSKAUPPA
PUH. 569136

HYVÄÄ JOULUA JA 
ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

% ATOIVOTTAA ASIAKKAILLEEN, 
RAUHALLISTA JOULUA 

JA
ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

g> Pohjola yhtiöt
» VIRTAIN KONTTORI

Ekaluokassa ope näytti eri asentoihin laitettuja 
E-kirjäimiä ja kysyi: "Mitkä näistä on kirjoitettu 
oikein?” Hetken perästä tulee luokasta vastaky
symys: ”Ahas, sinäkö täällä muka näönkin tar
kastat?”

HYVÄÄ JOULUA JA ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

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

■ ■

SUOMENSELÄN KATE JA 
ERISTYS KY

VIRRAT
PUH. 56797

VESIPETO

- SADEVESI 
JÄRJESTELMÄ

KIVAT KUTEET
VAUVOILLE, LEIKKI-IKÄISILLE, 
KOULULAISILLE, NUORISOLLE

JRMASKOTTI
OSUUSPANKIN TALO

TOIVOTAMME ASIAKKAILLEMME 
HYVÄÄ JOULUA

VIRTAIN TB-HUOLTO 
O. Koskinen Ky
34800 VIRRAT p. 55460
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HYVÄÄ JOULUA 
JA

ONNELLISTA 
UUTTA VUOTTA

Keskinäinen Vakuutusyhtiö

VIRTAIN KONTTORI

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.

1
JS AUTOILIJAN ASIALLA

1FFINNOIL
FINNOIL 706

Virtaintie 23 34800 VIRRAT PUH. 55 141

Hyvää Joulua Asiakkaillemme

YLIMYKSEN KAUPPA
ÄIJÄNNEVA PUH. 59630

VALMET — VALTRA
Huolto puh. 54174 Varaosat puh. 54526

PERUSKONE KY
VIRRAT

Turvallista Joulumatkaa!

• myynti, leasing
• varaosat
• huoltokorjaamo 

- pikapalvelu 
autosähkötyöt

A
MITSUBISHI

MOTORS

• myynti
• leasing
• vaihtoautot
• huolto ja 

varaosat

—
AUTOLIIKE

7Mf-CU?
-...................... . .....................

5H0DR

VIRRAT
934-

54400
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KIRJANPITOTOIMISTO 
MARKUS KORO & Co

PAKETTIAUTOLLA
MUUTTOJA YM. KULJETUKSIA

HANNU YLIMYS
Puh. 949 362 979, ilt. 934-54 449

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 JA ONNELLISTA 
UUTTA VUOTTA ASIAKKAILLEMME

VIRTAIN MOOTTORISAHA Ky
PUH. 934-55 461

Hyvää Joulua asiakkaillemme

-NNMOSk
GRILLI 66

HYDRAULIIKAN JA RASKAAN 
KALUSTON ERIKOISLIIKE

PERUSKONE KY
VIRRAT

SEKATAVARAKAUPPA

SIMO YLÄ-SOINI
Toisvesi puh. 50013

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta

TUULILASIT JA HINAUKSET

Autokonaamo
VIRRAT Puh. 934-54898

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 

KELLOSEPÄNLIIKE

Heikki T. VifdaMn
VIRRAT — Puh. 93^-55949

Hyvää Joulua ja Onnellista 
Uutta Vuotta asiakkaillemme

HALPA-AITTA
Killinkoski

Puh.50132

GWS
Mety Oy Finncont

Baari
TEUVON-TUPA

Liedenpohja 
Puh. 561130

mi /'Y
YHTEISANTENNI 

URAKOITSIJA '

R. ANTILA <*55550
/ HUI

Virtaintie 32,34800 VIRRAT
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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

PERTTI FALMHOTH
ORIGINAL PALMROTH DESIGN

gUTOPUTO o
Y

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

Puh.54166

HYVÄÄ JA RAUHALLISTA 
JOULUA

T: Anja ja Seija

Hyvää
Joulua

Kahvila-ravintola

HYVÄ RUOKA- JA OSTOPAIKKA
kapusta

SÄHKÖTALO
VIRROILLA

VIRTAIN
KUMIKORJAAMO KY

Kolu ja Harju
Virrat puh. 55207

34800 VIRRAT , 1 ■ | ' l , 1
Puh. 934-55466

Silloinkin kun sanat eivät riitä, 
kukat kertovat sen kauniimmin. 

Kukka-Linja Haapoja
VIRRAT Liikekeskus puh. 55501

TRAKTORIMIEHEN TAVARATALO VIRROILLA

Traktorit
Työkoneet Konekarhi Oy

Pirkantie 22-24 VIRRAT Puh. 934-54 145
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•m METSÄLIITTO
Puukauppa asioissa ota yhteyttä

Piiritoimisto puh. 934-55626
Lauri Hämelahti puh. 934-55692

AUTOKORJAAMO 
Velj. Mäkinen

42870 KOTALA Puh. 59919

Virtain
Matkaravintola Ky
Keskustie 5, 34800 Virrat 
puh. 934-55542,

VIRTAIN
PUUNJALOSTUS

VELJ. VIRTANEN
Puh.55323

HYVÄÄ JOULUA JA 
TURVALLISTA 
AUTOILUVUOTTA -86 LI\V 1 ll\ Il l\l<I< 1MI\I<1 J. KORHONEN KY puh. 934-55779 

| Virtaintie 34-34800 VIRRAT

BS5
VIRTAIN

OSUUSMEIJERI
Virrat puh. 55144

1 ImT Virtain
41 Automyynti Oy

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta

VIRTAIN OPTIIKKA Ky
Virrat puh. 55492 Virtaintie 37

VIRTAIN PESULA
PUROTIE 1, PUH. 55417

Opettaja pyysi oppilasta keksimään adjektiiveja ja opasti: "Mieti nyt millainen jo
kin on!" Oppilas aloitti: "Uuni on..., uuni on..." Ope vähän koetti auttaa: "Olisiko 
näin — uuni on kuuma —?” Oppilas: "No, ei meillä ainakaan, kun äiti leipoo sähköl
lä.”

EDULLISET LAATUVARAOSAT

VIRTAIN

VARAOSA
Viitamäki & Murtolahti puh. (934)55264

Keskustie 5 VIRRAT

JOULURAUHAA JA
ONNEA VUODELLE-86

KAARINAN ASU
VIRTAINTIE 25

VIRTAIN
Virtaintie 35, puh. 55171

VALMISTAMME KAIKKIA ALAN TUOTTEITA

^(Vilkuin Jjkip&triö
Virrat, puh. 552 90, 555 30

Myymälä, Ruovesi, puh. 2122

Kysy kauppiaaltasi tuotteitamme.
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Rauhallista Joulua
ja

Onnellista Uutta Vuotta

& KANSALLISOSAKEPANKKI
VIRRAT

* VIRTAIN
OSUUSPANKKI

VIRTAIN
SÄÄSTÖPANKKI

YHDYSPANKKI
VIRRAT
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KzAoain uiihtifiiään totiin

«MJ
HUONEKALU
JA
VÄRILIIKE g» ALAVUS 965-11441 

VIRRAT 934-55260

VVIHURIOY

AARNIO ver
PIKATUKKU puh. 55533

Toivotamme asiakkaillemme Hyvää Joulua 
ja Onnellista Uutta Vuotta

T market
Milintatori

PUH. 55553 ja 55453

Valoisaa
Lämmintä
Joulua

KOILLIS-SATAKUNNAN SÄHKÖ OY 
RILLIN VOIMA OY

HYVÄÄ JOULUA JA 
ONNELLISTA 

UUTTA VUOTTA

JYRÄPOJAT OY
MENOSSA MUKANA 

Puh. 55272

Virtain
Fysikaalinen Hoitolaitos

Torisevantie 9 
Puh.54395

Raiskinmäen puu Ky
— Höylättyä puutavaraa 
VIRRAT SEINÄJÄRVI 

Puh. 965-4715
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Hyvää Joulua asiakkailleen toivottaa

VIRTAIN VILLA KY ja 
VIRTAIN KEHRÄÄMÖ

ja lankamyymälä 
Puh.55164

SEKATAVARAKAUPPA

ERKKI JOUTSENJÄRVI
Kurjenkylä puh. 59754 

Aina edullisia tarjouksia

Koulussa opeteltiin kakkosen tekoa. Se oli kovin vaikea 
numero pikku Nannan mielestä. Ope jo hieman tuskastu
neena sitten ohimennen tekaisi muutamia kakkosia tvtön 
vihkoon. Nanna purskahti itkuun ja nyyhkytysten lomasta 
kuului: "Kyllä kait sinä sen niin nopiasti pyöräytät. ”

T:mi
EERO LEHTOVAARA

Liedenpohja puh.561115

VIRTAIN
MAANRAKENNUS

PAULI SYRJÄNEN 
Virrat puh. 55248

HYVÄÄ JOULUA ASIAKKAILLEEN TOIVOTTAA

KANGASAHON KAUPPA
Kotala puh. 934/59941 

Aina ajankohtaista varastossa

KIORSAMA
OM. HEIKKI ORSAMA 

VIRTAINTIE35 PUH. 55773

Rauhallista Joulua

ortinkarhu
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 

toivottaa asiakkailleen

VIRTAIN JÄTEHUOLTO Ky
Kotikuja 8, 34800 VIRRAT 

Puh.55888

TOIVOTAMME VIRTOLAISILLE 
HYVÄÄ JOULUA

VILJÄNMAAN 
KONEPAJA

VIRRAT

TOIVOTAMME ASIAKKAILLEMME 
HYVÄÄ JOULUA 

JA
RAKENTAVAA UUTTA VUOTTA

Rakennussuunnittelutoimisto
MÄKINEN

34801 Virrat 
PL 23 puh.54344
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Virtain Erikoisruuvi Ky
PUH. 54 333 34800 VIRRAT

ILOISTA JOULUA ASIAKKAILLEMME
ILO ON SOPIVAT KENGÄT

Virtaintie 42, Virrat p. 934-54678

Lp/ Raiskintie 5, 34800 VIRRAT
«z Puh. 934-55251

Rak.tsto Pentti Raiski & Co

HYVÄÄ JOULUA JA 
ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

KOLARIKORJAAMO
JA AUTOMAALAAMO 

” 71 A. KAIPIO KY
Pirkantie 16 • 34800 Virrat • Puh. 934-55362

HAUSKAA JOULUA
HYVÄÄ JOULUA JA ONNELLISTA

symppis
34 800 VIRRAT PUHELIN 54622

UUTTA VUOTTA KAIKILLE 
ASIAKKAILLEEN TOIVOTTAVAT
VIRTAIN TAKSIAUTOILIJAT

Rauhallista Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta

HOTELU

17 vi
34800 VIRR4

U7 VI XI XL-
,L> PUHELIN 934-55454

GORMR

Kolmasluokkalaisen miehenalun ainevihosta: "Meillä 
oli illalla kovat juhlat kun mutsi täytti vuosia ne käskivät 
mun mennä sänkyyn vaan minähän en nukkunut kyllä se is
käkin oli aika kaasussa vaan naapurin Ville se oli ihan seko
sin...”

Alaluokassa oli uskontotunnilla puhuttu Jumalasta ja 
epäjumalista. Välitunnilla ekaluokan Risto tutkii seinällä 
olevaa presidentin kuvaa ja kysyy: "Mikähän kuva tuolla 
seinällä on?” Toisluokkalainen Olli mietiskelee vähän aikaa 
ja vanhempana vastaa vakavasti ja viisaasti: "En mää ny 
ihan varma oo vaan kyllä se joku epäjumalankuva taitaa ol
la.”
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• meillä voit kutoa itsellesi tai lahjaksi kätevästi mattoja, raanuja, 
poppanoita, shaaleja, pellavaliinoja ym.

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

QlP
KOIIHOUISUUS SUOMIcrio

RAUHALLISTA JOULUA
Virtain neuvonta-asema

Keskustie 3 puh. 934-55817
Qlp
KOTIIEOtlISÖÖS SUOMIaio

P.O. Box 16, SF-34801 VIRRAT

AUTOKORJAAMO

Rnimo mnnsmo
KIERTOTIE 1, 34800 VIRRAT PUH. 934-55088

LADA-ELITE HUOLTO JA VARAOSAT

VOLKSWAGEN — AUDI-HUOLTO

uää ^.OU. Cu. a

VAATETUSLIIKE
TAMMINIEMI

Ms

Virrat — puh. 55 388

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

L® V 1 RTA I N

VALOKUVAUSLIIKE

s
I

4------------
LVI — suunnittelu

— asennus
— huoltoPUTKITYÖ KY

Kari Viitala _ tarvikemyynti
= Pirkantie 22 Virrat Ti 934-55604 autop. 949-362870

■
IVARPUSTIE 4. PUH 934 - 55106
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VIRTAIN
KAUPUNKI

TOIVOTTAA
ASUKKAILLEEN

RAUHALLISTA
JOULUA

SEKÄ

MENESTYKSEKÄSTÄ 
UUTTA VUOTTA

1986

63



VAPAHTAJAMME SIUNAAMAA

JOULUJUHLAA

JA

ONNELLISTA

UUTTA VUOTTA!

Virtain Seurakunta

JOULUAJAN TAPAHTUMIA VIRTAIN SEURAKUNNASSA:

Kauneimmat joululaulut kirkossa su 15.12. 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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