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JOULUMIETTEITÄ

—RITVA KORPINEN—

Sain tehtävän kirjoittaa ajatuksia Virtain jouluun syys
kuun loppupuolella. Joulu tuntuu tätä kirjoittaessani 
olevan kovin kaukainen asia. Sää ulkona on kyllä kuin 
joulun alla, jäätävä viima ja aina välillä lumikuuroja. 
Sääolot siis auttavat joulun tunnelmaan virittäytymi
seen. Tosin ilmaus "tunnelmaan virittäytyminen” saa 
mieleni nousemaan protestiin. Onko pakko virittäytyä 
tiettyyn tunnelmaan, että joulu olisi joulu?

Aikani minäkin aikuiseksi tultuani haikailin lapsuu
den joulutunnelman perään. Kaipasin sitä salaperäisyyt
tä, jännitystä, iloista odotusta ja mitä kaikkea muuta sii
hen lapsuuden jouluun nyt sisältyikään. Vähitellen sit
ten joulun sanoma aukeni, saa rakentaa joulujuhlan tä
hän päivään, eikä haikailla menneitä. Jumalan joululah
ja maailmalle, minullekin, on tosiasia, eikä sitä anneta 
vain oikeaan joulutunnelmaan virittäytyneille. Jumala ei 
ole kuin joulupukki, joka tuo lahjan vain kilteille lapsil
le. Päinvastoin, Hän antoi lahjansa pahoille, tottelemat
tomille, monella tavalla Hänen tahtoansa vastaan rikko
neille ihmisille, ihmiskunnalle.

Juuri tämä Raamatun sana, että Jumala on sovittanut 
koko maailman, kaikkien ihmisten synnit ja tarjoaa rak
kauttaan ja lahjaansa Jeesusta kaikille, on rohkaissut mi
nua vastaanottamaan tuon lahjan ja käyttämään sitä. Siis 
uskomaan tuohon anteeksiantoon ja iankaikkiseen elä

mään Jeesuksessa. Raamattu sanoo, että Jumala on lah
joittanut ihmiselle kaiken sen, mitä hän tarvitsee tätä 
aikaa ja iankaikkisuutta varten Jeesuksessa. Saamme siis 
kasvaa Jumalan armossa ja Jeesuksen tuntemisessa, kun 
hyväksymme tuon Jumalan lahjan omalle kohdallemme, 
otamme sen vastaan. Tämä on valtava lahja, oikea hel
mi, josta iloitsen, jota ihmettelen.

Eräässä lehdessä oli haastattelu japanilaisesta opiskeli
jatytöstä. Häneltä kysyttiin, miksi hän on juuri kristitty. 
Japanissa on muistaakseni ainakin pari sataa erilaista us
kontoa. Tyttö kertoi, että anteeksiantamuksen tähden: 
sanoma syntien anteeksiantamuksesta ja Jumalan rak
kaudesta Jeesuksessa oli tehnyt häneen syvän vaikutuk
sen, sitä hän oli kaivannut ja sitä muut uskonnot eivät 
olleet tarjonneet. Hänen isoisänsä oli erään ns. hymyn 
uskonnon pappi. Tuon uskonnon harjoittajat olivat hy
myileviä ja ystävällisiä ainakin ulkopuolisille. Omassa 
perheyhteisössä sitten tuli esiin toinenkin puoli. Näin 
oli ainakin tuon tytön kokemus.

Joku on sanonut pitävänsä kahdenlaisia ihmisiä järke
vinä, niitä, jotka ovat löytäneet Jumalan ja palvelevat 
häntä koko sydämestään ja niitä, jotka eivät ole häntä 
vielä löytäneet, mutta etsivät häntä koko sydämestään.

Toivotan jokaiselle virtolaiselle Todellista Joulua, löy
tämisen ja Lahjan vastaanottajan iloa!
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Kyläläisiä kävi hirvipeijaisissa Hauhuun metsästysmajalla. Kuva: Raili Mäenpää.

Hauhuu tänään

—RAILI MÄENPÄÄ—

Siellähän ystäväni jo odottelee torinlaidalla, niin kuin so
vittiin.

Muistathan, että lupasin viedä sinut tänään Hauhuun 
ympäriajelulle?

Huristelemme kantatietä 66 Tampereelle päin, ohi 
Torisevan järvien. Lähestymme risteystä ja olemmekin jo 
Jäähdyksessä. Suunta vasempaan: Pohjaslahti 15 Hau
huu 4. Moni nimen ensi kertaa kuullut kysäisee: "Niin 
mikä! Kahdella uullako?”

Nimen synnystä ei ole tietoa, arveluja kyllä on, olisiko 
ollut paljon koiria ja huuhkajia?

Ohitamme Vankkurimännikön, Raikkaan marjaviljel- 
mät ja tulemme ennen niin kauniiseen Koskenmäkeen. 
Betoniasema ja soranotto on turmellut kauniin hiekka- 
harjun. Jatkamme kiemuraista pikitietä eteenpäin. Mai
semat alkavat näyttää hyvin keskisuomalaisilta. Ohitam
me erämaajärven tuntuiset Kallio- ja Syväjärvet. Eteem
me avautuu yllättäen kyläaukea. Olemme tulleet Hau- 
huulle.

Heti vasemmalle jäävät työväentalon rauniot. Talo oli 
ennen kylän keskipiste. Siellä toimivat Hauhuun Nuori
soseura ja Työväenyhdistys, joilla oli kesäjuhlia ja ilta- 
matoimintaa.

Ensin on pienasutusta ja sitten aukeavat peltomaise
mat. Jartinjärvikin sieltä oikealta pilkistää, sielläpäin on 
myös Vallinperä. Jatkamme matkaa. Samassa olemme
kin jo kylän keskustassa entisellä kaupanmäellä kolmen 
tien risteyksessä. Jäähdyspohja, Pohjaslahti ja Mantilo.

Tässä toimi ennen kaksikin kauppaa. OTK, jota kut
suttiin "yläkaupaksi” ja SOK, joka oli "alakauppa”. Se 
lopetti toimintansa viimeiseksi v. 1971. Nyt nautimme 
kaupasta, joka liikkuu pyörien päällä. Kaksi kertaa vii
kossa palvelee meitä SOK-Pirkanmaa ja kerran viikossa 
K-kauppa Orsama. Nykyisinhän on melkein joka talossa 
auto, jolla huristellaan kaupunkimme keskustaan asioil
le. Posti tänne tuodaan kantopostina.

Ilmeestäsi päätellen ihmettelet tätä mylläkkää ja ko

neita tiellä. Nyt niin matalan profiilin aikakautena tasa
taan keskustamme kylänäkymää. Liekö jo tulevaisuus 
mielessä ja pienlentokoneet. Varalaskupaikalta se ihan 
näyttää. Kesän huonot tiet huomioon ottaen lentoko
neilla olisi jo ollut käyttöä!

Tietyömaasta eroon päästyämme ohitamme 30- ja 70- 
lukujen kansanedustajien kodin. Edessämme on hanka- 
lannäköinen mäki. Suuriin mäkiin tottuneet monosky- 
läläiset arvioivat tässä olevan ’ 'hiukan mäkeä’ ’, joten mäki 
jäi nimeltään Hiukanmäeksi. Olemme menossa Pohjas- 
lahden tietä Raskinperälle, jossa on yksi Hauhuun van
himmista taloista Raski. Sieltä oli kotoisin Martti Kitu
sen Kreetta-vaimo.

Tulemme Naurissalmen sillalle ja pysähdymme ihai
lemaan maisemia. Ohi virtaavat Pihlajavedenreitin ve
det kohti Tarjannevettä ja Tamperetta. Virtaa käytettiin 
ennen uittoväylänä, niin sahalle menevälle puutavaral
le, kuin Tampereelle meneville tervatynnyreillekin. Vir
ran ruoppauksen johdosta vesi vaan tahtoo pysyä liian 
alhaalla Hauhuunselällä. Uitotkin ovat loppuneet. Silta 
on aika uusi, vuonna 1976 valmistunut. Edellisestä ehti 
kuluakin jo 50 vuotta. Oikealla avautuvat näkymät Tar- 
jannevedelle. Jatkamme matkaa ja tulemme Sikosaa- 
reen, jossa on aikanaan toiminut saha. Se toimi vuosina 
1924—1938 työllistäen kaksivuorotyössä 40-50 miestä.

Ajelemme edelleen. Pitkän mäen noustuamme kään
nymme vasempaan, Siikaperälle. Täällä vasta on mäkiä, 
vuoria ja kauniita järvenlahtia. Lehmiäkin käyskentelee 
laitumella. Ylitämme Siikavirran uuden sillan, joka val
mistui tänä vuonna. Tulemme Mantiloon menevälle 
maantielle ja käännämme auton nokan takaisin kyläm
me keskustaan päin. Olemme Morrinperällä. Tämä kau
nis kartano oikealla on Morrintila, joka on yksi Hau
huun vanhimmista taloista. Siellä näkyy Morrin Markun 
kuuluisa Pirkanmaan paras ja valtakunnallisestikin kol
mannelle sijalle yltänyt lypsykarja käyskentelevän laitu
mella.
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Jatkamme taas matkaa. Vasemmalla, korkealla mäellä 
näemme entiset koulurakennukset; lapsien vähyyden 
vuoksi koulu jouduttiin lakkauttamaan keväällä 1977. 
Nyt kylässä taas olisi lapsia yhden koulun verran omasta 
takaa. Ensimmäinen koulusivistys saadaan nykyään Ko
talan ala-asteelta.

Vuorossa ovat Viinikan mutkat, joissa takavuosina 
jännättiin Jyväskylä-rallia.

Käännymme meijeripukin luota vasemmalle ja käym
me katsomassa Kartano-Maunua. Jälleen ohitamme yh
den Hauhuun vanhimmista taloista, Viinikan, jonka pi
täisi tietojen mukaan olla Virtain vanhin talo.

Tulimme Kartano-Maunun pihaan. Mennäänpä kat
somaan päästäisiinkö sisään. Omistaja oli paikalla, joten 
se onnistuu. Voi miten kaunis vanha iso pirtti takkoi
neen! Istahdetaan noihin keinutuoleihin ja keskustel
laan Hauhuun tämän hetken tapahtumista. Tämä on 
nyt se pirtti, mitä Hauhuun kylätoimikunta ja 4H-ker
holaiset saavat talvisin käyttää kohtuullista vuokraa vas
taan.

Pienestä koostaan ja väkiluvustaan huolimatta Hau- 
huulla on vilkasta toimintaa. Kylässä toimii ensinnäkin 
25-vuotisjuhliaan viettänyt metsästysseura, jolla on oma 
metsästysmaja. Maja on kaksikerroksinen, tilava, lämmi
tettävä ja yöpymiskelpoinen. Erillisessä rakennuksessa 
pihalla on sauna, sekä paikka, missä nyljetään metsästä
jien hirvisaaliit. Saaliista kyläläiset saavat nauttia joka 
vuosi hirvimiesten järjestämissä hirvipeijaisissa. Seuran 
ansiosta on myös fasaaneja kyläläisten enemmän tai vä
hemmän suureksi iloksi.

Hauhuun Hurjat-nimellä kulkeva 4H-kerho on toimi
nut kylässä 10 vuotta. Kerholla oli aikomus pitää kyläläi
sille 10-vuotiskesäjuhlat, mutta kerholle pitkäaikaisen ja 
rakkaan Marjatan äkillinen poistuminen keskuudestam
me siirtää juhlan perinteisen joulujuhlan yhteyteen. 
Kerho on ollut useana vuotena toimintakilpailussa Vir
tain paras.

Hauhuulle pari vuotta sitten perustettu kylätoimi
kunta on päässyt hyvin vauhtiin. Osaksi kyläläisten 
omilla varoilla, osaksi kylätoimikunnan huutokaupalla. 
Kesällä järjestettiin linja-autoretki Jyväskylään Viherlan- 
diaan.

Kylässä on myös diakoniatoimikunta, joka myy adres
seja ja toimii omalla alallaan. Diakoniatoimikunnalla, 
kylätoimikunnalla ja 4H-kerholla oli yhteiset onnistu
neet joulujuhlat, joita päätettiin pitää jatkossakin. 
Yleensäkin yhteispeli toimii kylässä, etenkin Hauhuun 
Hurjilla ja kylätoimikunnalla, ja kyllä muutenkin kai
kessa muodoissaan yhteispeli sujuu.

Kansalaisopiston puitteissa meillä oli viime kaudella 
tekstiilimaalauskurssi, verotuskurssi, kylähistorian tutki
minen, naisten jumppa ja silkkipainantakurssi ja olipa 
yhteislauluiltakin. Tulevanakin kautena on jotain luvas
sa. Vapaa-ajan toimintaa ei kylässä ole virallisesti järjes
tetty, kuka istuu ahvenia narraamassa järvellä, toiset 
hoitavat kuntoaan pyöräilemällä päivittäin kaupunkim
me keskustaan. Talvisin on hiihtolatu kovassa käytössä.

Vaikka Hauhuu on maa- ja metsätalousvaltainen, käy 
täältä väkeä töissä teollisuuden, palveluammattien ja 
opetustoimen parissa. Kylässä on parikin metsäkoneura
koitsijaa, yksi päätoiminen metsuri sekä eläkkeellä ole
via sivutoimisia metsureita. Suurin osa väestöstä saa toi
meentulonsa lypsy- ja lihakarjataloudesta. Täällä toimii 
myös kenttäsaha palvellen kyläläisten tarpeita.

Kylässä on 45 savua ympäri vuoden, kesäisin määrä li
sääntyy huvila- ja lomarengasasukkaiden myötä.

Hauhuun luonto on luku sinänsä kauniiden maisemi
en, rehevien metsien, kalaisien vesien ja marjaisien mä- 
kiensä ansiosta. Sen ovat kyllä muutkin huomanneet 
runsaista tienvarsilla olevista automääristä päätellen.

Lopuksi todettakoon, että tehdyn tutkimuksen valos
sa Hauhuu on Virtain viihtyvyyden keskus.

Sananparsia Virroilta
—koonnut ONNI PIHLAJAMÄKI—

No jo tottamaaki hienoohan se on pumpulin läpi se 
pissiiki!

Toiset lakitappäin, isäntä itte paliain päin.

Em mää kahaveeta varte tullu, mää tulin emännän 
kangasta kattoo, missäs se niinku on?

Tuu tupahan, keitetään pannu ja juorahan kupit. 

Terveyreksi, sano vaari kun hierojan näki.

Äläkää huurelko ihimisille manas Eetu lampahille.

Kohta täällä ei olek kun seurakunnan lukkari ja 
Vaskiveden kuppari.

Aikamies! Aukas ovenki alhaalta ylös asti.

Nöyryys ei ole pahitteeksi sano flikka kun sonnille 
niias.

Pään väkevyyttä siinä tarvitaan kun noin pohojattomalle 
tielle mentiin, sano vaari kun taivaalla lentokonetta kät
teli.
Ärrä se on joka Virtailla pärrää, täällä pestään parat 
verellä, hierotetaan maantiet ja syörään varista.

Vekkuli teheras, sano Viitalainen kansakoulua.

Vientiä kun sammakolla äkeen alla.

Loppu! sano Lohi-Jaakko kun voita tikussa paisto.
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Tällaisena ohikulkija näkee Herraskylän. Näkymä uudelta kantatie 66:lta Herraskoskelle, paikalle, josta alkoi Herraskylän ja kenties koko Vir
tain pitäjän pysyvä asutus. Kuva: Pasi Jartti.

Herranen — kylä keskustan tuntumassa

—HELENA JARTTI—

Herraskylä — herrojen kyläkö?
Herranen on Virtain vanhimpia kyliä. V:n 1552 erä- 
luettelosta ilmenee, että Virroilla on silloin ollut asutus
ta Herrasen lisäksi Vaskivedellä, Hauhuussa, Liedenpoh
jassa, Toisvedellä, Jäähdyspohjassa ja Uuraisilla.

Kylämme on saanut asukkaansa verraten varhain, nii
hin aikoihin, kun Ruotsi-Suomessa kuningas Kustaa 
Vaasan käskystä asutettiin erämaita. Kuninkaallinen 
mahtikäskykö lienee ollut syynä siihenkin, että Lempää
län Herralassa pari nuortamiestä lastasi kontin ja kirveen 
veneeseen ja lähti Näsijärveä ylöspäin. Aikanaan he py
sähtyivät Herraskosken rantaan ja ryhtyivät salvamaan 
tupaa. Näin sai alkunsa kylän vanhin talo, Herranen. 
Siitä muodostuivat sittemmin Ylä-Herranen ja Ala-Her- 
ranen, jotka elävät edelleen. Tilojen talouskeskukset 
ovat rinnakkain Herraskosken pohjoisrannalla. Ala-Her
rasta ja osaa Ylä-Herrasta hallitsee nykyäänkin sama su
ku, joka 1500-luvulla paikalle asettui.

Vesiväylä oli kylälle elintärkeä. Sitä pitkin pääsi takai
sin rintamaille — ja sitä pitkin myös uudet uudisasuk
kaat pääsivät erämaihin.

Herraskylä on ollut läpikulkupaikka. Ähtärin reitin 
vedet virtasivat kylän läpi, mutta vuosisatojen saatossa 
tehtiin myös maanteitä. Esim. Pohjanmaan maantie La
pualle valmistui 1690-luvulla. 1970-luvulle saakka Her
rasen vanha "tienristi” keskellä kylää oli vilkas paikka. 
Siitä haaraantuivat tiet Tampereelle, Poriin, Seinäjoelle 
ja Alavuden kautta Lapualle. Uusien tiejärjestelyjen jäl
keen vastaavanlainen risteys syntyi Marttisen Alasen ran
taan Jokisen taion maalle. V. 1909 valmistui Herrasen 
kanava, jota myöten vesiliikenne pääsi Toisvedeltä Kei- 
turinvirtaan Herraskosken ohi. Koski soveltui puutava
ran uittoon, mutta ei laivaliikenteelle.

Herraskylän liikenneolot saivat oman lisänsä vielä 
1930-luvulla, kun Porin-Haapamäen rautatie rakennet
tiin. Nykyisin ulkoilureittinä tunnetun Ryssänpolun ja 
radan risteyskohdassa oli Herrasen seisake, jolla junat 
pysähtyivät vielä 1950-luvulla.

Vähitellen Herraskylään alkoi kerääntyä myös niitä 
"herroja”. Kappalaisenpappila rakennettiin Marttiseen 
1659-79, ja kirkkoherranpappila siitä tuli 1890-luvulla 
seurakunnan itsenäistyessä. Kirkkoherra asui Marttisessa 
1950-luvulle saakka, ja pitäjän vallesmanni asui Sarlun- 
dissa eli Rokiolla 1800-luvulla parikymmentä vuotta. 
Kylä oli kuitenkin Herraskylä jo ennen herrojen tuloa; 
nimi juontaa juurensa ensimmäisten asukkaiden kotiky
lästä, Lempäälän Herralasta.

Siltojen kylä
Vesistöt hallitsevat Herraskylän maisemaa. Pohjoisessa 
aukeaa Toisveden saareton, penikulmainen selkä, eteläs
sä pieni, ruohikkorantainen Marttisen Alanen, lännessä 
Vähä-Vermas, josta laskee Makkaraoja Marttisen Ala
seen. Kovina pakkastalvina Alanen saattaa jäätyä muu
tamaksi viikoksi, tavallisesti se on rantoja lukuun otta
matta sula läpi vuoden. Muistitieto kertoo Herraskos- 
kenkin jäätyneen joskus 1890-luvulla niin, että kylän 
lapset laskivat potkukelkoilla Vuolteelta aina Alaselle 
saakka. Tällä vuosisadalla kylän lasten on ollut tyytymi
nen maapohjaisiin mäkiin, joita kyllä löytyy niitäkin. 
Esim. Koronvuori kantatie 66:n tuntumassa Herrasen 
koulun kohdalla tarjoaa turhankin huimia mäkiä.
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Kun on vesistöjä, tarvitaan siltojakin. Vanhan tien 
varressa ovat vanha kanavan silta, Herrasen talojen välis
sä vanha kosken silta, vanhan tienristin ja uuden 66-tien 
välissä ns. Kivisiltä ja sivutiellä Tupparinlahden perukan 
yli johtava pengersilta. 1970-luvulla tulivat uudet tiet ja 
uudet sillat: kanavan yli johtava kaarisilta, kosken ala
juoksun yli johtava Herraskosken uusi silta sekä Makka- 
rakosken uudet sillat. Ehkä näyttävin kylän silloista on 
kuitenkin Keiturinvirran yli rakennettu rautatiesilta, jo
ka näkyy hyvin nykyiselle päätielle.

Kaikki virtolaiset taitavat tuntea Herraskosken, mutta 
harva tietää, että puolisen kilometriä Herraskoskelta ylä
virtaan päin on toinen koski, Horhankoski. Toisveden 
vedet soluvat kanavan niskalta ensin Herrasen Vuoltee
seen, sitten Horhankoskeen, jonka alapuolella on Tup- 
parinlahti, pitkä, ruohottuva lahdenpoukama. Vasta sit
ten pienen jokiosuuden jälkeen alkaa Herraskoski, joka 
vihdoin jo vaimentuvana virtaa uuden sillan ali Martti
sen Alaseen.

Kylän asutus on pääosin sijoittunut maanteiden, val
tatien 23 ja kantatien 66 varsille. Maalaistalojen lisäksi 
kylässä on nelisenkymmentä omakotitaloa. Etenkin 
vanhemmalle virtolaispolvelle tutuksi tullut paikka oli 
Herraskosken etelärannalla puutarhatilan yhteydessä si
jainnut Herrasen mylly, jonka toiminta loppui 1950-lu- 
vulla ja mylly purettiin — valitettavasti. Tätä nykyä pai
kalla sijaitsee Ainasojan puutarha.

Viime vuosina monet Herraskylässä lapsuutensa ja 
nuoruutensa viettäneet ovat halunneet palata tänne ta
kaisin. He ovat ostaneet tontin joko kotoaan tai naapu
rista, ja niin on kylämaisemaan noussut uusia pientalo
ja. Tähän suuntaan on lapsuusmuistojen ohella varmasti 
vaikuttanut Herraskylän luonteenomainen sijainti: 
lähellä keskustaa, maaseudun rauhassa, luonnon keskel
lä. Kauppaan pääsee omalla autolla viidessä minuutissa, 
hiihto- ja lenkkeilymaastot alkavat kotiportailta, marja- 
metsät kyläaukean laidasta. Lähimetsät kuhisevat hirviä, 
viirupöllö hätyyttelee välitunnilla olevia koululaisia, ja 
jäljistä päätellen täällä kontiokin liikkuu. Sitä en onnek
si ole nähnyt enkä toivottavasti näekään, mutta muuta
ma vuosi sitten tapasin marjamatkallani ilveksen ihan 
kylän laidassa. Hämmästys oli molemminpuolinen.

Herrasen korkeakoulu
Kylämme on sikäli onnellisessa asemassa, että oma, 
1924 perustettu koulu on säilynyt. Säilymistä on tosin 
edesauttanut se, että Härkösen ja Koron koulupiirit sekä

osa Rantakunnan koulupiiristä on yhdistetty Herraseen. 
Nykyinen koulurakennus on v:lta 1928.

Kylämme on koulustaan niin ylpeä, että kunnioittaa 
sitä nimityksellä Herrasen korkeakoulu. Perusteena tai
taa olla enemmänkin koulun maantieteellinen sijainti 
kuin opetussuunnitelma. Koulu sijaitsee hyvin korkealla 
mäellä entisen kantatie 66:n varressa. Uuden tien val
mistuttua koulu jäi metsän taakse niin piiloon, että jopa 
koulun johtokunta sekoili pimeässä uudella maantiellä: 
kauempaa tulleet johtokunnan jäsenet eivät tahtoneet 
löytää liittymää.

Tänä lukuvuonna Herrasen ala-asteella on 31 oppilas
ta. Heistä viisi siirtyy ensi syksynä yläasteelle, mutta ti
lalle tulee ennätysvuosikerta ekaluokkalaisia, peräti 11. 
Jos muuttoliike vielä tuo muutaman lisäoppilaan, niin 
kuin näyttäisi käyvän, koulun oppilasmäärä hipoo vuosi
kymmenen lopulla 40:tä.

Herrasen nykyinen opettajapariskunta Pirkko ja Paavo 
Mansisto on viihtynyt koululla jo yli 30 vuotta. Niinpä 
kolmasosa nykyisistä oppilaista on sellaisia, että ainakin 
toinen heidän vanhemmistaan on ollut Mansistojen 
koulussa.

Palvelukset — mitkä palvelukset?
Palveluksilla ei Herraskylässä pahemmin voi leveillä, nii
tä kun ei ole. Kaupat ja pankit ovat keskustassa, ja niin 
on postikin, vaikka Virtain ensimmäinen postiasema pe
rustettiinkin Herraseen kestikievarin yhteyteen. Ratkai
su jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Toimipa Herrasessa Vir
tain ensimmäinen pankkikin, 1887 perustettu säästö
pankki nimismies Gelanderin kotona Sarlundissa. Kirk
koherranvirasto toimi Marttisen pappilassa perustami- 
sestaan saakka 1950-luvulle.

Emme me kauppojen puuttumista ole pahemmin sur
reet. Vuosikausia on myymäläauto muistanut meitä. En
sin Kokon, sitten Orsaman kauppa-auto on uskollisesti 
kiertänyt kylän vanhan keskustan kautta. 30.9-1986 se 
kuitenkin ajoi viimeisen kierroksensa. Ainakaan tuona 
aamuna ei jatkajasta ollut tietoa. Autossa vallitsi haikea 
tunnelma — ikävöiden jäimme kaipaamaan.

Maatalouselinkeino tarjoaa kylässämme työtä yhä har
vemmille. Päätoimisia viljelijöitä on tätä nykyä alle 10. 
Muutamalla kyläläisellä on yritys keskustassa, ja omassa 
kylässä toimii saha sekä LVI-alan yritys. Huomattava osa 
kyläläisistä on valtion tai kunnan palveluksessa. Elinkei
norakenteen moninaisuudesta huolimatta kylämaisema 
on edelleen maanviljelysmaisema.

I Y
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Yliopistoyhteistyö on levinnyt Virtain kyläkuntiin. Kylähistorian piireissä merkittiin muistiin vanhojen ammattien sekä entisten työtapojen 
häviämistä ja nykyajan ilmiöiden tuloa. ’ 'Yliopistollisina tutkijoina” toimivat muiden mukana Kurjenkylän miehet Tarmo Rajamäki, Vilho 
Ruohomäki, Lauri Hakala sekä Unto Mesimäki ja Uuno Ala-Kurki. Kuva: SSS, Petri Teiramaa.

Virrat pirteänä yliopistokaupunkina
Yliopistokaupungille on olennaista nuorten, vitkeiden 
opiskelijoiden näkyminen katukuvassa ja tuntuminen 
kaupungin ilmapiirissä. Tällainen joukko ilmaantuu ai
ka ajoin Virroille, kyliin ja kaupungintalolle. Heidän 
seurassaan oppii uudestaan esittämään kysymyksiä, kat
somaan ympärilleen tavanomaisuutta syvemmälle.

Tämä piristys Virroille tulee Tampereen yliopiston ja 
Virtain kaupungin yhteistyön mukana. Yhteistyösopi
mus on laadittu vuonna 1984 ja sopimukseen ovat liitty
neet historiatieteen laitos, kansanperinteen laitos, suo
men kielen laitos ja toivottavasti myöhemmin aluetie
teen laitos. Tavoitteena on tutkia Virtain maaseudun 
muutosta, musiikkikulttuuria, puhekieltä ja elinkeino
elämän murrosta.

Opiskelijat ja kyläläiset yhdessä asialla 
Ensimmäisenä lähtivät liikkeelle kansanmusiikin tutki
jat. Opiskelijaryhmä kiersi Virtain kyliä varustettuna vi
deokameroin ja nauhurein. Työn tuloksena on valmistu
massa julkaisut Virtain sävelistä, kansanlauluista ja kan
sanmusiikin esittäjistä. Virtain perinnematrikkeliin on 
tiedossa jo 500 nimeä, pelimannien määrä ylittää roh
keimmatkin ennakkoarviot. Kansanmusiikin vastaavana 
vetäjänä on professori Timo Leisiö.

Historian alueella on valmistumassa ylioppilaiden 
Kimmo Kontion ja Harri Mikkosen pro gradu-tutkiel

mana selvitys Äijänne van asutusalueen kehityksestä. 
Tutkimus on varmasti tänä vuonna jo virtolaisten luetta
vissa. Ennakkotietona voimme sanoa, että tähän selvi
tykseen sisältyy yllättäviä, mielenkiintoisia tietoja.

Historian tutkimuskohteena on kokonaisuudessaan 
elinkeinoelämän murros Virroilla. Tätä tutkimusta val
voo professori Viljo Rasila. Elinkeinoelämän murrostut- 
kimus on käynnistetty Virtain kylissä professori Viljo Ra
silan laatiman kyselylomakkeen avulla. Tavoitteena on 
selvittää, missä vaiheessa työvälineet ja työmenetelmät 
ovat Virroilla muuttuneet. Työtä ovat olleet tekemässä 
kyläaktiivit, kansalaisopisto ja yhteistyötoimikunnan jä
senet. Näyttää siltä, että tämä tutkimus virittää lukuisia 
opintopiirejä Virtain kyliin aiheenaan oman kylähistori
an laatiminen.

Lokakuussa vierailivat suomen kielen opiskelijat vt. 
professori Pekka Lehtimäen johdolla. Tutkimuksen koh
teena oli Vaskiveden kylä ja varsinkin kyläläisten käyttä
mä kieli. Tutkijoita kiinnosti Virtain murre ja sen muut
tuminen. Haastateltavina oli sekä nuoria että vanhoja 
kyläläisiä. Iltaisin opiskelijoiden asuntola muuttui tutki
musasemaksi, jossa retken tuloksia analysoitiin aktiivi
sesti.

Valmiita raportteja odotetaan innolla. Kuitenkin tär
kein saavutus tälle yhteistyölle on ollut virtolaisten 
oman aktiivisuuden lisääntyminen.

Yliopistoyhteistyön 
VIRTAIN TOIMIKUNTA 
Matti Lehtinen 
Hellevi Sopanen 
Marjatta Ylinen-Kärkkäinen 
Pertti Tamminen



"Mennyttä aikaa muistelen 
niin mielelläni vielä.
Moni armas tähtönen 
minulle vilkkuu siellä."

—EINO AHO—

Eino Aho toivottaa kaikille Virtain Joulun lukijoille Hy
vääJoulua ja Onnellista Uutta Vuotta. Samalla hän kiit
tää ystäviä muistamisesta 90-vuotispäivänään.

Eino Aho on syntynyt vuonna 1896 Virtain Eahden- 
kyIässä. 72-vuotiaana oli sitten aika höllentää otetta la
pion ja kirveen varresta. Silloin Einosta tuli kynämies. 
Siitä lähtien on tuhansia liuskoja virtolaista muistitietoa 
virrannut Helsinkiin, Suomalaisen Kirjallisuuden Seu
ran ja Museoviraston arkistoihin. Mukana on monen 
kirjan verran omia kokemuksia, muistelmia, tarinoita, 
sananparsia, satuja, arvoituksia ja kansanlauluja.
Ja kirjoituksia karttuu edelleen kaiken aikaa.

Tässä on lukijalle pieni näyte Lahdenkylän muistine- 
ron ja kirjoittajamestarin tuoretta tekstiä. Muistikuvat 
ovat yli 80 vuoden takaa.

Ensimmäinen muisto
Hirvelässä oli talon tyttären Lempi Hirvelän ja Salu Kivi
mäen häät kesäkuun 26. päivänä 1900. — Kesä oli kuk
keimmillaan. Vanhan tavan mukaan Hirvelän vanhan 
tuvan maalaamattomalle lattialle oli pudotettu pihla
jan, haavan ja koivun lehtiä. Seinille nauloihin oli laitet
tu riipuksiin pihlajan, haavan ja tuomen oksia.

Tupaan oli kannettu pitkä pitopöytä. Häävieraat, 
morsiusparin sukulaiset ja kyläläiset saivat käskyn istua. 
Pöytään kannettiin takan perällä padassa kiehunutta 
höyryävää muikkukeittoa.

Olin nelivuotias. Istuin isän ja äidin välissä. Lusikkaa
ni tuli irtonainen muikun pää. Iloissani huusin: "Muikun 
pää!” Kaikki nauramaan. Isä sanoi: "No syö, syö vaan. 
Ei se muuta tarvitte. ’ ’

Pitoväelle muikut keitettiin päineen. Samoin ne ke
sällä suolattiin ja syötiin päineen.

Kesäpieksun mittaa
Keväällä kylän läpi virtaavaan ojaan tuli paljon vettä. 
Kylän yhteinen päremylly oli Ala-Lahden kohdalla, 
maantiesillan alapuolella.

Isä ja setä menivät tekemään päreitä. Pääsin mukaan. 
Pärekuusista lähti kuori pitkinä suikaleina.

Setä laittoi pitkän kuorisuikaleen liukas puoli päälle
päin. Ja toisen suikaleen niin, että liukkaat puolet tuli
vat vastakkain. Sanoi: "Astu nyt seisomaan kuorten yiä- 
päiden päälle. Otetaan kesäpieksun mittaa.”

Nykäsin päällimmäisestä kuoresta. Minä selälläni. Pää 
märkään heinikkoon. Ei onneksi ollu kivi pään alla.

Siinä tuli surkea itku. Mutta setä sano: "Ei sitä ny 
niin kauheesti tarvitte huutaa, että koko kylä kuulee. 
Kesäpieksun mittaa minä vain otin. ’ ’

Kaksi ystävystä ja ikätoveria. Ahon Eino ja Syrjän kuusi ovat tarkkail
leet Lahdenkylän tapahtumia yli 90 vuotta. Kuva: Maija Lehtinen.

Kuparin takominen
Muistan yhden joulun Aholla. Isä toi joulukuusen. Siinä 
oli kolme kynttilää. Meitä tenaviakin oli jo kai kolme. 
Joululehti oii Uusi Jouluilo. Oli joulu 1904.

Setä kävi usein Aholla. Hän oli sellainen leikillinen 
mies. Sanoi kerran: "Minä panen teidän takomaan ku
paria.” Kopisti rahapussistaan kaikki kuparilantit kasal
le lattialle. Sano: "Tulkaa kaikki polvillenne, tähän ku
parin ympärille. Ota sinä Eino ensin tämä vasara. Aija 
takomaan.”

Otti sänkypeiton, pani meidän päälle. Sano: "Kupa
ria on taottava pimeessä. Siinä tulee hiki. Minä vähän 
ajan perästä koitan poskia ja ottaa, onko jo hiki.”

Koitteli. "Ei ole vielä hiki, takokaa vaan ahkeraa. Äl
kää toisten sormille vasaralla lyökö. "Taas koitti. "Tun
tuu siellä hikoovan. ’ ’

Otti peiton pois. Nousimme ylös. Kaikki nauramaan. 
Olimme noessa. Setä oli meidän noennu, kun oli hikeä 
koittanu.

Meille alkoi silmien pesu.
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Takaisin juurilleen
haastattelut ja kuvat 
—EIRA KOIVUNEN—

Heitä on varmasti muitakin kuin nämä perheet. He ovat 
kokeilleet menestyksellisesti siipiensä kantavuutta maa
ilmalla useita vuosia ja palanneet Virroille — jomman 
kumman kotiseudulle. Jutellessani näiden juurilleen pa
lanneiden nuorten ihmisten kanssa mieleeni muistuivat 
muuan sanat.

”Virtain osa suomalaisessa luonnonkirjassa on maise
miltaan monipuolinen ja tunnelmiltaan rikas. Täydelli
sesti se ei kiireiselle avaudu, mutta jos sitä "lukiessasi” 
kerran huomaat ja koet itse kuuluvasi sen lehdille, olet 
tehnyt elämäsi löydön. ’ ’
(Virrat-teoksen kuvateksti 169)

Luodekset
Siellä, missä Rantakunta vaihtuu Äijännevaksi, sijaitsee 
talo, minkä vanhempi väki muistaa Viikerinä. Viralli
sesti tila on nimeltään Kumpu I. — Kumpu-nimi on ny
kyään käytetympi, talon isäntä Aarno Luodes kertoo. — 
Muut sisarukset sanovat tulevansa "Kummunmäelle”, 
kun täällä käyvät.

Aarno Luodes on kuuden vuoden takainen juurilleen 
muuttaja. Yhdeksän vuoden maailmalla olon jälkeen 
hän ryhtyi isännöimään kotitilaansa, mikä on ollut myös 
hänen äitinsä lapsuudenkoti. Mukana seurasi vaimo Elvi 
ja nyt jo kouluikäiset Minna ja Tuija. Neljä vuotta sitten 
perheeseen syntyi kolmas tytär Tiina.

Silloin, kun päätös Virroille muuttamisesta tehtiin, 
perhe asui Parolassa kolme vuotta aiemmin ostetussa 
omakotitalossa. Aarno teki kirvesmiehen töitä ja Elvi 
työskenteli konttorissa.

— Yhtenä iltana isä vaan soitti, että harkitkaa asiaa, 
Aarno Luodes muistelee ja lisää, että oikeastaan kaikki 
oli heidän perheessä jo niin valmiiksi puhuttu, että olisi 
voinut vastata heti. — Toisten sisarusten kanssa asiasta 
keskusteltiin, vaikka jotenkin isännyys lankesi tällä ta
valla kuin luonnostaan.

Aarno-isäntä kävi aikanaan Lepaan maanviljelyskou
lun. Arvokkaitten oppien lisäksi kouluajalta on "muis
tona” myöskin Elvi-vaimo, joka kertoo, etteivät maata
lon työt hänellekään vieraita olleet.

Sekä Aarno että Elvi tunnustavatkin koko ajan tunte
neensa vetoa maatöihin. Luodeksen perheessä ei ole ko
vin jyrkkiä rajoja isännän ja emännän töillä. Peltotöiden 
aikaan Viikerin vainioilla ahertaa usein kaksi traktoria. 
Toista ajaa isäntä ja toista emäntä.

Takana olevista kuudesta vuodesta Luodekset tuu
maavat, että suurimmat kuvitelmat ovat jo ehtineet 
haihtua. Nyt voi jo jotakin puhuakin, kun tietää mitä 
maatalon elämä on.

Aarno ja Elvi vakuuttavat kuitenkin olevansa tyytyväi
siä. — Olemme olleet väliinputoajia myönteisessä mie

lessä, sillä niin isännyydenvaihdos kuin uuden navetan 
rakentaminenkin tapahtuivat kreivin aikaan, juuri en
nen uusien lakien ja rajoitusten voimaantuloa. Navetas
sa on tällä hetkellä 15 lypsävää ja kiintiöt riittävät, talon
väki kertoilee. — Ainoa vaikealta tuntunut asia koko 
hommassa oli juuri hankitun kodin myyminen siellä Pa
rolassa.

Toistaiseksi Luodeksen perheen harrastuksetkin ovat 
pysyneet suurimmaksi osaksi kodin piirissä. — Olen on
nistunut pitäytymään erossa kaikista luottamustehtävis
tä ja sensemmoisista, Aarno nauraa. — Mutta jos jokin 
ralli sattuu korkeintaan 200 km:n säteelle, sitä on jo vai
kea vastustaa...

Kummunmäen isäntäväki Aarno ja Elvi Luodes viljelevät isännän 
kotitilaa kuudetta vuotta. Päivisin vanhempien ilona on vielä 4-vuo- 
tias Tiina isojen siskojen, 10-vuotiaan Minnan ja 1-vuotiaan Tuijan 
käydessä koulua Äijännevalla.
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Kiiskit
Tuttu näkymä tutulle järvelle vangitsee katseen kaikista 
laivarannan rivitaloista. Yksi näistä näkymistä kehystyy 
Kiiskin nuoren perheen olohuoneen ikkunaksi.

Perheenpää, terveyskeskuslääkäri Ilkka Kiiski viittaa 
ulapalle ja pukee sanoiksi erään tyytyväisyyden aiheen: 
Kun on kalastus harrastuksena ja lähellä tutut kalave
det...

Vuosi takaperin tapahtunut Virroille muutto toi Ilkan 
takaisin syntymäkotikuntaansa, vieläpä kotinaapuriin. 
Mukana seurasivat lappeenrantalaissyntyinen vaimo Ir
ma ja pojanvesselit Okko ja Tuukka. Nyt perheeseen 
kuuluu lisäksi kahdeksankuinen Jaakko.

— Tämä on toistaiseksi sellaista kokeiluluontoista, 
Ilkka Kiiski toteaa. — Ei yhdessä vuodessa pysty paljon 
sanomaan muuta kuin että mukavalta näyttää.

Irma Kiiskillä on toistaiseksi työpaikka odottamassa 
pääkaupunkiseudulla. Virkavapaus kuluu tarkkaan kol
men pojan kanssa kotona.

— Me viihdyimme pääkaupungissa hyvin, siitä ei ol
lut paikkakunnan vaihdoksessa kysymys, kymmenen 
vuotta sitten lääkäriksi valmistunut Ilkka vakuuttaa. Vir

roille muuttoon vaikuttivat monet tekijät. Työskentele
minen maaseudulla kiinnosti ja tottakai se, että Virrat 
on syntymäpitäjäni, houkutteli tulemaan.

Lääkärinuransa aluksi Ilkka Kiiski toimi Marian sairaa
lassa kirurgian osastolla ja viimeiset vuodet hän hoiti 
Helsingin kaupungin terveyskeskuslääkärin virkaa.

— Vaikka työpaikkana on edelleen terveyskeskus, 
työskentely on ihan eri luonteista, Ilkka toteaa. — Toi
menkuva Virroilla on monipuolisempi, joten voi parem
min hyödyntää saamaansa koulutusta. Myös osastolla ta
pahtuva potilaiden seuranta on myönteistä pääkaupun
kiin verrattuna, ja byrokratia tuntuu vähäisemmältä. Ai
noa miinuspuoli on suurempi ajallinen sidonnaisuus. 
Kun henkilökuntaa on vähemmän, päivystykset osuvat 
useammin samalle henkilölle.

Kaikenkaikkiaan Kiiskien perhe vakuuttaa viihty
neensä ensimmäisen Virtain vuotensa erittäin hyvin. 
Pääkaupungin liepeillä vuosia asuneena Ilkka Kiiski ker
too suuresti arvostavansa Virtain luontoa ja puhtaita ve
siä. — Niiden säilyttämiseen vaan pitäisi kiinnittää 
enemmän huomiota.

Pirjo ja Esko Levander muuttivat Turusta Virroille vuosi sitten. Yk
si myönteisistä puolista asiassa oli vapaan kasvuympäristön saaminen 
pikku- Tiinalle.

'Terveyskeskuslääkäri Ilkka Kiiski palasi kotinurkilleen viime syksy
nä. Perheeseen kuuluvat lisäksi vaimo Irma, nelivuotias Okko, kak
sivuotias Tuukka ja vajaan vuoden ikäinen kuopus Jaakko.

Levanderit
Aijännevan laakean kylämaiseman keskelle on äskettäin 
ilmestynyt kasvihuone. Sadanviidenkymmenen neliön 
ala lasin takana odottaa uutta kevättä ja kasvukautta. 
Menneen kesän tomaattisato on korjattu ja ensimmäiset 
joulukukat aiotaan saada myyntiin tänä jouluna.

T:mi Levanderin puutarhan perustajat Pirjo ja Esko 
Levander muuttivat vuosi sitten Virroille asuttuaan sitä 
ennen Turussa. Pirjo on omaa sukua Ylimys ja kotoisin 
Aijännevalta. Kasvihuone pystytettiinkin hänen kotita
lonsa maille. Levanderin perhe, johon vanhempien 
lisäksi kuuluu jälkikasvua 2-vuotiaan Tiinan verran, 
vuokrasi kuitenkin oman asunnon muutaman kilomet
rin päästä.

— Vaikka oman yrityksen perustaminen ja Virroille 
muutto tuntuivat houkuttelevilta jo pitkään, eikä asian 
myönteisistäkään puolista ollut puutetta, kypsymisaikaa 
tarvittiin muutama vuosi, Pirjo kertoo. — Eniten paluu
ta arkailin juuri minä, Esko olisi tullut jo aikaisemmin
kin.

Alajärvellä käydyn puutarhakoulun jälkeen hankittu 
kymmenen vuoden alan työkokemus Turun seudulla an
toi kuitenkin lopulta Pirjollekin rohkeutta siirron teke
miseen. Metallialalla työskentelevä Esko käy edelleen

ansiossa kodin ja oman yrityksen ulkopuolella, mutta on 
pystynyt hyödyntämään taitojaan puutarhallakin teke
mällä mm. koko kasvihuoneen itse.

— Yksi tärkeä syy muuttoon lopulta oli huoli lapsen 
kasvuympäristöstä. Molemmat myöskin sopivasti kylläs
tyimme asumaan kaupungissa. Luonnonläheiset harras
tukset eivät olleet mahdollisia siellä, tilittää tuntemuk
siaan puolestaan oululaissyntyinen, mutta koko elämän
sä Turussa asunut Esko. — Vaikka vähän uhkarohkeasti 
se lähtö sitten kuitenkin viimein tapahtui. Minä otin 
lopputilin kun Pirjon äitiysloma oli päättymässä, ja 
jäimme tänne. Kolme kuukautta olin alkuun työttömä
nä, mikä oli ihan hyväkin tämän kasvihuoneen teon 
kannalta. Sitten oli jo tarjolla kaksikin työpaikkaa yhtä
aikaa.

— Ensimmäinen vuosi on ollut niin työntäyteinen, 
ettei vielä ainakaan katumaan ole ehtinyt, Levanderit 
vakuuttavat.

Asuinpaikkana he pitävät Virtain kaupunkia ihanteel
lisena. — Uusia yrittäjiä täällä voitaisiin kaupungin ta
holta kyllä jotenkin muutenkin auttaa, kuin toivottaa 
tervetulleeksi, Esko Levander tuumii miinuspuolia poh
dittaessa. — Lisäksi tie Aijännevalle saisi olla asfalttia...
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Ammattina
sukututkija

—MATTI KANKAANPÄÄ—

Meitä ammattimaisia sukututkijoita on tässä maassa eh
kä kymmenkunta. Mistään ei ole saatavissa tarkkoja lu
kuja. Missään ei ole laitosta, joka meitä kouluttaisi. 
Alalle tulleilla on ennen kaikkea vankka kokemuspohja, 
he ovat tavallaan itse opiskelleita ja alalle joutuneet, 
koska sukututkijoita tarvitaan.

Vaatimus ammattitaidosta on yhtä suuri kuin esim. 
lääkäreillä, lakimiehillä tai muurareilla. Kokematon ei 
menesty, mutta tietoa, taitoa ja sopivaa luonnetta tarvi
taan.

Vuodesta 1981 alkaen olen tehnyt esipolvitutkimuk- 
sia, jälkipolviselvityksiä ja monenlaisia muita tutkimuk
sia. Työkenttä on monipuolisempi kuin päältä katsoen 
odottaisi. Sukututkimuksilla en ymmärrä pelkästään 
syntymä- ja kuolinaikojen sekä polveutumissuhteiden 
selvittämistä. Katson sukujen tutkimiseen kuuluvan 
elämäkerran ja taustan, elinolojen, selvitykset.

Alusta alkaen olen sisällyttänyt toimialaani myös talo- 
tutkimukset, maatilojen historiat. Olen jäljittänyt, tul
kinnut ja suomentanut vanhoja kauppakirjoja, perun
kirjoja ym. talonkirjoja. Olen tehnyt esim. sukutilakun- 
niakirjan hakemisen edellyttämät tutkimukset. Puoleeni 
voi kääntyä esim. jos löytää vintiltä vanhoja papereita ei
kä saa niistä kunnolla selvää.

Työmaani jakautuu kolmeen sektoriin: arkistot, kir
jasto ja kotonani oleva ’ 'toimisto’ ’. Tutkittavasta asiasta 
riippuen asioin Virtain ja muiden seurakuntien kirkko
herranvirastoissa ja käyn maakunta-arkistoissa tai Val
tionarkistossa. Olen asioinut aika monessa muussakin 
arkistossa, esim. Ruotsin sota-arkistossa. Aina jos mah
dollista asioin näissä arkistoissa henkilökohtaisesti käy
mällä. On asioita, jotka on pakko hoitaa kirjeitse tilaa
malla esim. virkatodistuksia tai asiakirjakopioita.

Kirjastoni on Virtain kaupunginkirjasto. Mikrofilmit 
ovat tämän päivän sukututkimuksessa A ja O. Ilman nii
tä ei tule toimeen. Ammatillista toimintaani helpotti 
ratkaisevasti kirjaston mikrofilmien lukulaitteen hankin
ta. Siitä alkaen periaatteessa kaikki mikrofilmatut läh

teet voin saada luettavakseni Virroille. Kirjasto on muu
toinkin toiminnalleni välttämätön käsikirjastona ja kau- 
kolainausmahdollisuuden takia. Ilman kirjastomme kor
keatasoisia palveluja en voisi kannattavasti harjoittaa su
kututkijan ammattia Virroilta käsin. Olisi pakko muut
taa suurempiin keskuksiin.

Kolmannen toimintasektorin olen järjestänyt kotiini 
Virtain keskustassa. Siellä kirjoitan kaikki raportit puh
taaksi. Siellä käytettävissäni on oma käsikirjastoni. Mi
nulla on myös oma mikrofilmien lukulaite ja n. 60 omaa 
mikrofilmirullaa. Virtain, Ruoveden, Keuruun, Kurun, 
Peräseinäjoen ym. lähikuntien vanhempia kirkonkirjoja 
pystyn tutkimaan niiden avulla milloin tahansa kotona
ni.

Kotioloissani kirjoitan kaikki tutkimustulokset "ra
portteina” asiakkaille ja koko muun kirjeenvaihdon. 
Käytössäni on tietysti kirjoituskone, mutta myös tieto
kone. Tietokonetta olen käyttänyt sukututkimuksen 
apuna ensi sijassa tekstinkäsittelyn muodossa. Jonkin 
verran olen laatinut hakemistoja. Hyöty tietokoneesta 
on sitä suurempi mitä suuremmasta tehtävästä on kyse.

Tavallisimmat tehtävät ovat esipolvitutkimuksia, jo
ko tiettyä juurta ajassa taaksepäin tai täydellisenä esim. 
4-5 polvea taaksepäin. Tällainen esipolvitaulu on hyvä 
syntymäpäivälahja tai joululahja. Laajemmin teetettynä 
ja tekstattuna esipolvitaulu on näyttävä ja edustava lah
ja-

Jotkut yksityiset teettäjät haluavat tietää myös esivan
hempiensa sisaruksista. Aika harvat jaksavat tutkituttaa 
näiden sisarusten jälkipolvia. Laajimpia selvityksiä teet
tävät sukuseurat. Niillä seuroilla, joilla on 100-300 jä
sentä, on voimavaroja aivan toisella tavalla kuin yksityi
sillä. Ne voivat jopa julkaista tulokset kirjan muodossa 
tai monisteena.

Yrittäjänä olen yksinäinen ammatin harjoittaja. Töi
den määrä ja luonne vaihtelevat. Pyrin luotettavaan tut
kimukseen. Etsin tehtäviä, joihin voisi syventyä.
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Virtain taksikoppi on koko kylän koristus. Kuva: Maija Lehtinen

Taksikuski on aina 
palvelulinjalla

—MAIJA LEHTINEN—

Keskustie l:ssä vietettiin alkusyksystä tupaan tuliaisia. 
Puiston kulmaan oli kesän aikana noussut kodikkaan nä
köinen hirsitupa: keittokomero, takkahuone, makuu
soppi, suihku, terassi. Tupaantuliaisissa riitti väkeä ja 
kävijöitä on poikennut senkin jälkeen. Puhelin soi jat
kuvasti — talonväki kun tuntee pitäjän joka kolkan. 

Taksikoppia ei enää oikein voi kopiksi kutsua. 
Maailmassa on joitakin asioita, joihin voi luottaa. 

Niin kuin esimerkiksi taksinkulku.Oli yö tai päivä, kesä 
tai talvi, pikkukeikka tai pitempi kyyti. Taksi lähtee liik
keelle kelillä kuin kelillä.

Virtain keskustan taksikuskien olot ovat viime vuosina 
muuttuneet huomattavasti. Ensin tulivat ula-systeemit, 
jotka neljän vuoden kokemuksen jälkeen ovat osoittau
tuneet hyviksi etenkin kiireisinä aikoina. Joskus on 
kylläkin epäilty sitä, osaavatko ne Tampereen keskusty
töt ohjata taksit oikeaan osoitteeseen Virtain perille.

Kyllä kuulemma osaavat. Tärkeintä on se, että muis
taa ilmoittaa paikkakunnan nimen ja osoitteensa. Epä
selvät jutut hoituvat Virtain päässä, takseilla kun on yh
teys autosta autoon. Taksikuskien porukan kartoissa ei 
ole valkoisia länttejä.

Uuden systeemin myötä muuttuivat myös työajat. Sii
nä kun entisaikojen taksikuski vartioi puhelinta yötäpäi- 
vää, pitää nykyaikainen kuljettaja vapaapäivänsä listan 
mukaan.

Ja työvuorossa olevan ei enää tarvitse nuokkua kovalla 
penkillä. Hän voi pistää kahvin tippumaan, sytyttää tu
let takkaan ja tehdä odotusaikansa mukavaksi. Ajan ku
lumisesta huolehtii myös televisio.

Uusi taksikoppi tuli maksamaan pitkän matkaa toista
sataatuhatta markkaa. Sitä nyt kymmenen hengen po
rukka maksaa takaisin kuukausivuokrana. Työt tehtiin

pääasiassa talkoilla. Lämmin alkukesä piti huolen siitä, 
etteivät hirret päässeet kastumaan.

Virroilla on takseja yhteensä 23, määrä on asukaslu
kuun nähden suhteellisen korkea. Keskustassa suhaa 
takseja tusinan verran, sivukylillä 11. Ala ei enää ole 
puhtaasti miesvaltainen; Virroilla taksin ratti kääntyy 
viiden naiskuljettajan käsissä.

Taksikuskin säännöllinen leipä tulee hiljaisina aikoina 
pääasiassa koululaiskuljetuksista. Nykyään ei nuori väki 
taksia muuten juuri käytäkään — tanssi- ja rilluttelureis- 
suille lähdetään useimmiten omilla autoilla. Ennen ke
rättiin tuttu porukka ja lähdettiin taksilla tanssipaikalle, 
jossa taksi saattoi odottaa koko illan.

Pitemmät ajot ovat suurimmaksi osaksi sairaskuljetuk
sia Tampereelle. Etenkin vanhemmat ihmiset ovat tyyty
väisiä, kun suuressa keskussairaalassa on mukana tuttu 
kuski, joka tuntee paikat.

Vanhuksia muistetaan Virtain Taksiautoilijat ry:ssä 
muutenkin. Jo kolmena vuotena ovat vanhainkodin 
asukkaat saaneet ilmaista taksikyytiä. On käyty tutustu
massa Perinnekylään, on kierretty Jäähdyspohjat ja Vas
kivedet.

Virtolaiset ovat taksikuskien mukaan mukavia asiak
kaita. Paikallisten ihmisten kanssa ei harmeja ole ollut, 
juttu kulkee ja matka luistaa. Tietenkin kunnon taksi
kuskissa on aina vähän psykologin vikaa: jos asiakas ha
luaa olla omissa oloissaan, ei kuljettajakaan rupea ahdis
telemaan turhilla kysymyksillä. Matkan aikana kuulee 
tietysti kaikenlaista, mutta niistä ei kylillä puhuta. Am
mattiylpeys velvoittaa.

Vaikka maailma muuttuu ja pelit sen kuin komistu- 
vat, on taksikyydissä aina jotain turvallista. Taksi vie pe
rille kohteliaasti ja luotettavasti. Kelillä kuin kelillä.
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Virtain kaupunginvaltuusto teki syksyllä kiertomatkan Kainuuseen ja Pohjois-Pohjanmaalle. Tutustumiskohteina olivat mm. urheilu-, kurssi- 
ja matkailukeskukset, kuten Bomhan talo Nurmeksessa. Kuva: Kauno Vuorenpää.

—ANTTI KUURILA— Tapahtui Vi
Heti alkuvuodesta tuli virtolaisille tutuksi Mollbergin 
uusi Tuntematon Sotilas. Uusitulla Kisapirtin elokuva
teatterilla menee hyvin.

Ahjolan uuden teollisuusalueen kaava hyväksyttiin 
talvella ja tie sinne rakennettiin syksyllä. Kuusikym
mentä hehtaaria tonttimaata tyydyttää teollisuuden tar
peet vähäksi aikaa.

Killinkosken taajaman tarpeita selvitettiin kaupungin

ja seutukaavaliiton toimesta. Toivelistalla oli mm. pien
teollisuutta, parempia liikenneyhteyksiä ja kesätapahtu- 
mia.

ATK-opetus otti ensi askeleita Virtain peruskoulussa. 
Perusvalmiuksien hankinnassa opettajia ohjasivat Ante
ro Laasi ja Pirjo Nisula.

Virtain Rotaryklubi täytti 30 vuotta.
— Se on auttamista ja ymmärtämistä riippumatta asian-

Virtain yläasteella oli 18.9. liikuntailtapäivä. Osa op
pilaista samoili metsässä ja poimi marjoja — olihan 
hyvä puolukkavuosi. Kuvassa Sirpa Vaali, kuvan ot
taja Kimmo Sipilä.

Maaliskuussa ohjaaja Keijo Franck ja neljä virtolais- 
nuorta luovuttivat Södertäljen teatteripäivien vetoo
muksen rauhan puolesta opetusministeri Kaarina 
Suoniolle. Kuva: Maija Lehtinen.
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omaisten yhteiskunnallisesta asemasta, kansallisuudesta, 
rodusta, uskonnosta, totesi juhlapuhuja Kalevi Saloran
ta.

Helmikuussa Virtain Ammattiautoilijat-yhdistys sai 
40 toimintavuotta täyteen huolimatta taksimiesten eros
ta neljä vuotta aikaisemmin. Ensimmäinen puheenjoh
taja oli Tauno Mantilo, nykyään tehtävässä toimii Mark
ku Ruohomäki.

Erkki "Susi” Pulliainen kävi Virroilla toteamassa, 
ettei karhua tarvitse pelätä. —Jos sen näet, ihaile vain 
Virtain kaunista luontoa.

Lantunliuskoja, vettä ja muikkuja, kovaa hapanta lei
pää, suolaa ja pippurimarjaa ym. ja lohkosoppa on val
mis; perinneruokia maisteltiin Virtain kouluissa.

Virtain hiihto hiihdettiin kerrankin hyvän sään aika
na. Väkeä riitti paremmin kuin vuosiin.

Keuruun, Mäntän, Vilppulan, Ruoveden ja Virtain 
pelimannit ja heidän ystävänsä kokoontuivat pelimanni- 
talkoisiin Kisapirtille helmikuun lopulla. — Antoisaa 
yhdessäoloa jo kolmatta kertaa, totesi juontaja Erkki Pa- 
jumäki.

f roilla 1986
Virtain kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen opas il

mestyi. Olkoon se hakuteos jokaiseen käteen.
Maaliskuussa luovutettiin kunnan varaston yläkerrasta 

Sampolasta harjoitustilat virtolaisten bändien käyttöön 
puretun eläinlääkärintalon sijaan. Nuoria ei unohdeta.

Virtain Veikkojen B-poikien lentopallojoukkue valit
tiin vuoden urheilijaksi Virroilla. Pojat voittivat sarjas
saan mm. TUL:n ja Hämeen piirin mestaruuden.

Liikuntahallin peruskivi muurattiin maaliskuussa ja 
harjäkäisiä juhlittiin syyskuun lopussa. Pakkaset, lakot 
ja työsulut siirsivät valmistumisen seuraavaan vuoteen.

Kuru—Virrat- ja Virrat—Ähtäri-teiden perusparan
nus puhutti pitkin vuotta. — Läpi vai ohi, mietittiin 
niin Killissä kuin Ohtolassakin. Kurun suunnalla pääs
tiin jo tositoimiin.

Metsätyönjohtaja Matti Viitanen voitti Viitasaarella 
Suomen mestaruuden metsätaitokilpailuissa.

Jo toisena pääsiäispäivänä nähty Piilin peipponen en
nusti kauniin kesän. Ähtäriläisten jäille jyrissyt ukko
nen ei vaatettanut heinäntekijöitä.

Kaikki syöpää torjumaan-kampanja tuotti Virroilla 
erinomaisesti, kokonaista puolitoistasataatuhatta. Yrit
täjät ja yhteisöt yhdessä virtolaistaiteilijoiden kanssa 
tuottivat onnistuneen värityskirjan lapsille.

Virroilla aloitteli paikkakunnan ensimmäinen matkai- 
luasioimisto Vaate-Kivimäen tiloissa. Toivotamme hyviä 
matkoja!

Tshernobylin onnettomuus aiheutti Virroille Suomen 
oloissa runsaan, joskin ei vaarallisen, laskeuman. Lasten 
lätäkköleikit kiellettiin ja karjan pääsy laitumille siirtyi.

Torisevan Kahvimajan tuoreen pullan ja hyvän kahvin 
perinne on jatkunut Virroilla 50 vuotta. Kävijöitä on 
vuosittain ollut 28.000. Siis vuosien mittaan yli miljoo
na vehnäistä.

Virtain koululaitoksesta jäivät ansaituille eläkepäiville 
opettajat Rauha Laulaja, Eira Kiiski, Paavo Määttänen, 
Veli Mäkinen ja Ilmari Lähteenmäki, joista viimeksi 
mainittu suostui jatkamaan opettajapulan vuoksi.

Kiilto Oy tuli toimineeksi Virroilla 10 vuotta. — Ku
luneena aikana tehdas on laajentunut jo neljä kertaa ja 
väki viihtyy Virroilla, kertoo paikallisjohtaja Jukka Lah
ti.

Myös Pirkanmaan karavaanarit ovat viihtyneet Virroil
la Vankkurimännikössä jo 10 vuotta.

Juhannus, Virtain Päivät ja Karhunpeijaiset sekä useat 
muut kesätapahtumat onnistuivat jälleen hyvin. Suu
rempaa väsymystä järjestelijät eivät osoittaneet, vaikka 
yhteistoimintaa peräänkuulutettiinkin. Muutenkin mat- 
kailukesä oli odotusten mukainen.
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Keskustan ala-asteen kevätjuhlassa luovuttivat koulutoimenjohta
ja Martti Palo ja rehtori Jouko Korkeata eläkkeelle siirtyvälle 
opettaja Eira Kiiskille Suomen Kunnallisliiton kultaisen ansio
merkin. Kuva: Antti Kuurila.

Säpäleet, Optimisti ja Virtain Joulu ovat tänä vuonna 
tarjonneet virtolaisille kynäilijöille poikkeuksellisen pal
jon palstatilaa ajatustensa ilmaisuun.

Kuluvana vuonna on Virroilla yleisesti huolestuttu 
väen vähenemisestä. Yli sata vähemmän vuodessa on 
paljon.

SLEY:n Virtain osasto täytti 60 vuotta. Suuret juhlat 4 
vuotta aiemmin muisteluttivat pohdittaessa tulevia toi
mia.

Virtain ensimmäinen kukkakauppa on toiminut 50 
vuotta. Vanha kansa muistaa Peukaloisen vieläkin Nie
misen kukkakauppana.

Pesäpallo on tullut Virroille jäädäkseen. C-poikien 
Itä-Länsi-ottelussa Virroilla lukkaroi Virtain Juha Vartia- 
mäki erinomaisesti. Siitä huolimatta Länsi hävisi 9-20.

Vaskivesi-päivillä on jo vankat perinteet. Tanssit, ke
säkisat ja -juhlat saivat jälleen yhteen kyläläiset ja loma
laiset.

Lokakuussa tuli Virtain Sosialidemokraattinen Kun
nallisjärjestö toimineeksi kunnioitettavat 80 vuotta. Ko
talan työväentalolla piti juhlapuheen virtolaissyntyinen 
Jussi Niemi.

YK-viikolla järjestettiin perinteinen rauhankulkue lä
pi Virtain taajaman ja rauhanjuhla, jossa juhlapuheen 
piti kenraali Ensio Siilasvuo.

Koululiikuntaliiton
yleisurheilukisat

Kisojen yleisöä. Kuva: Mauri Monto.

Virtain Opettajien Ammattiyhdistys oli vastuussa KLL:n 
B-sarjan (yläaste) yleisurheilumestaruuskilpailujen jär
jestämisestä 12. ja 13. syyskuuta Virroilla.

Kisojen suojelija oli Hämeen läänin maaherra Risto 
Tainio. Järjestelytoimikunnan puheenjohtajana toimi

rehtori Jouko Korkeala, sihteerinä urheilusihteeri Jukka 
Salo, muina jäseninä koulutoimenjohtaja Martti Palo, 
liikunnanopettajat Marjukka Korkeala ja Paavo Hieta
nen, OAY:n paikallisosaston puheenjohtaja Aira Huos- 
tila sekä Virtain Urheilijoiden yleisurheilujaoston pu-
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Poikien lOOnt aidat, 1. sija Antti Haapakoski (421). Kuva: Mauri Monto.

heenjohtaja Erkki Pajumäki.
Kisojen pääasiallinen tukija oli kaupunki, mutta vah

vasti mukana olivat myös kaikki Virtain liikelaitokset. 
Perjantaina oli kaikissa Virtain kouluissa liikuntapäi

vä. Niinpä suurin osa keskustan ja myös osa kyläkuntien 
opettajista ehtikin mukaan kisajärjestelyihin jo ensim
mäisenä päivänä. Talkoot jatkuivat lauantaina, mukana 
oli Virtain n. 80 opettajaa, lisäksi apuna oli suuri joukko 
oppilaita. Toimitsijan tehtävät kentällä hoiti VirtU.

Kisoihin oli ilmoittautunut lähes 400 osanottajaa. 
Monissa lajissa taistelu mitaleista oli tasainen. Koleasta 
ja osin sateisesta säästä huolimatta tehtiin omia ja kaksi

liitonkin ennätystä. Parhaina kilpailijoina palkittiin 
KLL:n ennätyksiin yltäneet Minna Nousiainen Tervosta 
(kuulantyöntö 14,40) ja Antti Haapakoski Kalajoelta 
(100 metrin aidat 14.05, sähköinen ajanotto).

Virtolaisista parhaiten sijoittui Marko Leppämäki, 
hän oli 800 metrin juoksussa 8. ja maastojuoksussa 9-, 
Petri Sihvonen oli kummassakin 11. Miikka Karimo si
joittui samoin ll:nneksi korkeudessa. Maastojuoksuun 
osallistuivat myös Kati Kivelä, Sanna Sammatti ja Pirkka 
Paloviita. Petri Moisio otti osaa pituushyppyyn ja Kirsi 
Tamminen 80 metrin aitajuoksuun ja keihäänheittoon.

Kisojen avaus, kaupunginjohtaja Eero Keski-Lusa. Kuva: Mauri 
Monto.

Kirsi Tamminen, keihään karsinta. Kuva: Mauri Monto.
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MITÄ JOULU ON TONTUT

Joulu on kuusen tuoksu, Joulu on tonttujen juoksu 
kurkkimassa, urkkimassa kuka kiltein on.
Joulu on kulkusten kilinää, pienten tiukujen helinää 
Joulu on makea piparkakkutalo. Joulu on kynttilän 
lempeä valo.
Joulu on lahja ystävän. Joulu on kuusen kynttilä. 
Joulu on Joulupukki. Joulu on lahjasäkki 
Joulu on juhla iloinen, lasten pienten suloisten 
Joulu on onni nukahtaa uusi nalle vierellään.

Tontut ei yleensä riitele 
koskaan turhaan kiistele. 
Tontut ne lapsille lahjoja tuo 
ja hyvää mieltä jouluun luo.

KARI KETVEN 
Keskustan ala-aste

JOHANNA KULMALA 
Vaskiveden ala-aste

Kaupungin
näyttelytoiminta monipuolista

—MARJATTA YLINEN-KÄRKKÄINEN—

YK-veteraaneja Virroilta, Eino Niemisen valokuvanäyttelyn pys
ty tystalkoissa. Kuva: Eino Nieminen.

Virtain kaupunki hankki runsas vuosi sitten omistuk
seensa virastotalon yhteydessä olevan monitoimi-näytte- 
lytilan. Kulttuurilautakunta oli muutamia kertoja sa
tunnaisesti saanut tilan käyttöönsä pitämiään näyttelyjä 
varten.

Säännöllinen näyttelytoiminta mahdollistui kaupun
gin omistukseen tulleen näyttelytilan myötä. Kulttuuri
lautakunta on nyt vuoden vastannut tilan näyttelytoi
minnasta. Viime vuoden syyskaudella on ollut Koulujen 
suurjuhlanäyttely, Markku Niemisen valokuvanäyttely 
Lönnrotin ja Inhan jäljillä Uhmalla sekä Virtain kau
pungin henkilökunnan harrastetöiden näyttely. Kau
pungin näyttelytilassa ensimmäiset virtolaiset yksityis
näyttelyn pitäjät olivat Arto Karvonen ja Olli Manni
nen, joiden näyttely oli joulukuun alkupuolella. Vuo
den nuori taiteilija 1985 — Kristian Krokforsin näyttely 
päätti monipuolisesti alkaneen näyttelyvuoden.

Tämän vuoden neljä ensimmäistä kuukautta tila oli 
kurssitoiminnan käytössä. Vappuna aloitettiin näyttely- 
kausi hilpeästi Koillis-Pirkan Taide 86-näyttelyn avauk
sella. Toukokuulla oli esillä lisäksi peruskoululaisten töi
tä ja lasten piirroksia oli esillä yhdessä Pirkanmaan alue
taidemuseon tuottaman Kuva on matka-näyttelyn kans
sa.
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Kulttuurilautakunta ja nuorisolautakunta järjestivät 
kesäkuussa lapsille ja nuorille kuvataidekurssin, osallis
tujia kurssilla oli lähes neljäkymmentä. Kurssitöiden 
näyttely pidettiin näyttelytilassa. Heinäkuussa Virtain 
Seura piti toimintanäyttelynsä. Heinä-elokuun vaihtees
sa oli Kirsti Perähuhdan näyttely, jossa oli esillä luonto- 
aiheisia maalauksia ja asetelmia. Heikki Koron henkilö
kuviin voitiin tutustua elokuulla. Pirkanmaan aluetaide
museon tuottama Kalle Carlstedtin piirroksia ja akvarel- 
leja-näyttely oli Virroilla elo-syyskuussa. Syysruskan ai
kaan piti Urpo Lahti-Mononen näyttelyn, jossa oli piir
roksia ja maisemamaalauksia.

Tähän paperille näyttelyjä niputtaessani virtolaisilla 
on parhaillaan mahdollisuus tutustua Vuoden 1986 
nuori taiteilija — Tero Laaksosen näyttelyyn. Tämän 
vuoden sisällä nähdään vielä kaupungin näyttelytilassa 
Eino Niemisen valokuvanäyttely YK:n rauhanturvaajis
ta, Veikko Koskisen töitä, Lauri Ahlgrenin retrospektii
vinen näyttely ja Arto Karvosen näyttely.

Näyttelytoiminta on alkanut vilkkaasti, virtolaiset 
ovat innostuneesti vastaanottaneet näyttelytarjonnan. 
Aimo harppaus on otettu suotuisan taideilmaston syn
tymisen suuntaan, kun ihmiset ovat osoittaneet myön
teisen kiinnostuksensa taiteeseen ja monipuolista taidet
ta on jatkuvasti tarjolla. Erilaisiin näyttelyihin tutustu
minen lisää ihmisten tietoa, mutta mikä tärkeintä, kas
vattaa ihmisiä suvaitsevuuteen ja levittää ymmärrystä.

1.

2.

3.

1. Pasi Karjulan töitä Koillis-Pirkan 
Taide 86-näyttelyssä. Kuva: Marjatta 
Ylinen-Kärkkäinen.

2. Lasten ja nuorten kuvataidekurssin 
töitä. Kuvat: Pasi Karjula.

3. Virtain Seuran toiminnan esittelyä 
julkaisuin, koruin, tekstiilein ja valo
kuvin. Kuva: Pasi Karjula.
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Virtain Musiikkikoulun pienet violistit esiintymässä itsenäisyyspäiväjuhlassa 1985. Kuva Pentti Kiiski.

Mitä Virtain nuoriso
—HELENA JARTTI—

Tällaisten juttujen tekeminen pitäisi lailla kieltää. Mi
nua pyydettiin kirjoittamaan Virtain nuorison harras
tuksista, myös niistä harvinaisemmista. Olen keskustel
lut muutaman vetäjän ja muutaman nuoren kanssa, ja 
minulla olisi aineistoa viiden Virtain Joulun jatkokerto
mukseen .

Olen pahoillani jääkiekon, pesäpallon, jazztanssin, 
lausunnan, ensiaputoiminnan, ratsastuksen, käsitöiden 
ja monen muun alan harrastajien puolesta. Ehkä teidän
kin vuoronne tulee. Tähän Virtain Jouluun haluavat 
luultavasti kirjoittaa muutkin kuin minä.

Nuorisoseurat ovat nuorten — ja vähän aikuisempien
kin — perinnäinen, jo satavuotias tapa viettää vapaa-ai- 
kaa. Toimivia nuorisoseuroja on Virroilla ainakin Kota
lassa, Kurjenkylässä ja Vaskivedellä. Takavuosina niitä 
oli enemmänkin. Välillä oli hiljaista, nyt eletään nousu
kautta. Nuorisoseurantalotkin ovat taas tarpeen, sillä 
nykynuorisolla on harrastuksia, ja harvassa talossa on 
enää sitä 100-neliöistä tupaa, johon nuoret voisivat ko
koontua.

Partiotoimintaa
Virroilla toimii kaksi partiolippukuntaa, tyttölippukun- 
ta Torisevan Tytöt ja poikalippukunta Virtain Karhun
kaatajat. Partioinnin juuret ulottuvat Virroilla n. 30 
vuoden taakse, ja sieltä on suora yhteys tähän päivään: 
Karhunkaatajien nykyinen sihteeri Pasi Jartti oli itse par- 
tiopoikana lippukuntaa perustamassa.

Partiolaisia on n. 80, ja he toimivat kolmella tasolla, 
sudenpennuissa, vartioissa ja vaeltajissa. Sudenpentuja 
on eniten, vaeltajaikäisiä vain muutama. Vaeltaja- ja 
partiojohtajaikään vartuttuaan useimmat nuoret siirty
vät Virroilta muille paikkakunnille opiskelemaan.

Hyvän kuvan partiolaisten puuhista antaa esim. vii- 
mekesäinen lippukuntaleiri. Se järjestettiin Kalliojärven 
rannalla Karttiperällä Vaskiveden takamailla. Monikym
menpäinen partiolaisjoukko majoittui telttoihin 
keskelle korpea, keräsi itse soppamustikkansa, siivosi itse 
telttansa, vuoli itse makkaratikkunsa, opetteli seuraa
maan annettuja maamerkkejä myös tuntemattomassa 
erämaassa. Edes kesän mahtavin ukonilma, joka osui 
juuri leiriviikolle, ei tahtia haitannut.

Kalliojärvi sijaitsee seurakunnan omistamalla maalla, 
ja vastaisuudessa partiolippukunnat pyrkivät hyödyntä
mään Kalliojärven ympäristön erämaita nimenomaan 
erätaitojen harjoittamisessa.
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Seurakuntaa
Seurakunta on partiolippukuntien taustayhteisö. Seura
kunnan oma nuorisotyö keskittyy erityisesti tänä talvena 
vanhaan kanttorihan, jonka saaminen nuorten käyttöön 
koettiin myönteisenä. Kanttorilassa on joka torstai avoi
mien ovien päivä, perjantaisin siellä pidetään nuortenil
ta. Siellä kokoontuu myös draamaryhmä, joka harjoitte- 
lee Raamattu-aiheisia näytelmiä. — Radioamatöörit 
ovat aloittelemassa toimintaansa, ja yläasteen opetus
keittiössä kokoontuu suuren suosion saanut nuorten 
kokkikerho. Musiikkipuoltakaan ei ole unohdettu: Ilkka 
Järvinen johtaa nuorten orkesteria ja Leena Leppänen 
nuorisokuoroa.

Seurakunta muistaa sentään sivukylienkin nuoria: 
keskiviikkoilta on omistettu heille. Nuortenp iirit tai 
-kerhot kokoontuvat eri kylissä keskiviikkoisin.

— Erilaisia asioita harrastaessaan nuoret monesti kuin 
tunnustelevat, voisiko tästä saada ammatin. Seurakun
nan nuorisotyössä on etusijalla toinen päämäärä: me tar
joamme kristillisen uskon rakennusaineksia, ja siitä syys
tä tämä on enemmän kuin harrastus, korostaa Tapani 
Tulisalo. Jos siinä ohessa vapaa-aika kuluu mukavasti ja 
saa hyviä ystäviä, niin hienoahan sekin on.

harrastaa?

Liikuntaa
Liikunta on nuorten mieluisimpia harrastuksia. Sitä ei 
tosin voi harrastaa pelkästään tuvan nurkassa, tarvitaan 
väljyyttä. Useimmat liikuntaharrastukset keskittyvät ul
koilmaan, jos vain sää sallii.

Virtain Urheilijat vetää lentopalloilu-, hiihto- ja yleis- 
urheiluharrastusta, Veikot on erikoistunut lentopallo- 
seuraksi. Veikkojen lentopallojoukkueissa pelaa n. 70 
iältään 7—18-vuotiasta nuorta. Kilpailumenestys on ol
lut hyvä. Veikot satsaa n. 80 % käytettävissä olevista va
roistaan nuorisoon.

Virtain Urheilijoiden riveissä on n. 50 alle 14-vuotias- 
ta ja n. 20 yli 14-vuotiasta aktiivista yleisurheilijaa ja 
hiihtäjää.

— Nuorten vapaa-aika täytetään urheilulla niin, ettei 
muille hömpsötyksille jää aikaa, tokaisee Virtain Urhei
lijoiden keskeinen valmentaja Heikki Leivonen. On 
opittava jakamaan aikansa niin, että se riittää, ja on 
työskenneltävä pitkäjännitteisesti. Ammatinvalintakin 
pidetään tietysti mielessä, mutta ennen muuta tämä on 
kasvattamista ja ohjaamista, Leivonen tilittää.

Heimo Kärkkäinen pitää erityisen hyvänä sitä, että ur
heilusta usein kehittyy koko perheen yhteinen harrastus. 
Yhdessä lenkkeinään, yhdessä tehdään kilpailumatkoja, 
ja yhdessä ollaan urheilukentälläkin.

Heikki Leivosen omat lapset, Kati 13, Piia 12 ja Jari 
10 ovat kaikki innokkaita urheilijoita. Kysymykseeni, ei
vätkö jokaviikkoiset kilpailumatkat väsytä, Kati vastasi 
kaikkien puolesta:

— Niihin on tottunut niin, että ne tuntuvat kuuluvan 
asiaan.

Kati suunnitteli tulevalle kaudelle vähän entistä ko
vempaa harjoittelua ja toivoi myös hyviä sijoituksia. Hän 
tunnusti, että on kivaa, kun muutkin perheenjäsenet ur
heilevat. Harjoituksiin on hauskempi lähteä yhdessä.

Neljää H:ta
4H-yhdistys ansaitsee erityisen kunniamaininnan siitä 
syystä, että se menee kyläkuntiin ja nimenomaan sinne. 
Eri puolilla kaupunkimme laajaa "viheraluetta” toimii 
n. 12 4H-kerhoa, ja kerholaisia on parisataa. 4H-neuvo- 
ja Päivi Kangasaho kertoo toiminnan keskittyvän edel
leen yhdistyksen neljään H:hon: harkinta, harjaannus, 
hyvyys, hyvinvointi. Niihin kerholaisia yritetään johdat
taa.

— Koetamme opettaa kerholaisille, että yrittämällä 
saa, itse on nähtävä vaivaa. Raha ei tule tyhjästä, Kan
gasaho tähdentää.

Pelkkää porkkanamaan harvennusta 4H-toiminta ei 
ole. Siinä perehdytään laajalti maatalouden eri osa-alu- 
eisiin, mutta huomiotta eivät jää kotitalous eivätkä käsi
työt, eivät edes urheilu tai kulttuurikaan. 4H-kerho on 
poikkeuksellisen monipuolinen harrastus.

Partiolaisia iltanuotiolla Kalliojärven rannalla elokuussa 1986. Par
tiotoimintaan kuuluvat muun ohessa luonnon tarkkailu ja reipas 
eräelämä, joita harjoitellaan leireillä — kaukana videoista ja tietoko
nepeleistä. Kuva: Pasi Jartti.
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Musiikkia
Virtain-Ruoveden musiikkikoulussa on virtolaisia oppi
laita 110. Jos olisi mahdollista ottaa kaikki halukkaat, 
oppilasmäärä moninkertaistuisi hetkessä, sillä viime ke
väänäkin kouluun pyrki Virroilla 70 uutta muusikonal- 
kua.

Musiikkikoulussa on opettajia viitisentoista, ja opis
keltavia soittimia on useita: piano, viulu, huilu, sello, 
vasket, hanuri ja kitara sekä laulu. Esiintymiset ovat mu
siikkikoulun opetusohjelman tärkeä osa.

— Olemme tähdentäneet oppilaille, että musiikkia 
harjoitellaan nimenomaan esitettäväksi, kertoo rehtori 
Jouko Palomäki. Järjestämme oppilasmatineoita suun
nilleen kerran kuussa, ja kun oppilaat tottuvat siihen, he 
suorastaan odottavat seuraavaa esiintymistä. Siinä 10-15 
ikävuoden vaiheilla he eivät tosin ole kovin ihastuneita 
esiintymisiin, Palomäki paljastaa.

— Musiikkiharrastus ei ole hukkainvestointi, vakuut
taa musiikkikoulun opettaja Päivi Kiiski. On syytä muis
taa, että musiikki voi tarjota ammatinkin. Vaihtoehtoja 
on monia: varsinaisen muusikon lisäksi esim. kanttori- 
urkuri ja musiikinopettaja. Lisäksi musiikkiharrastukses
ta saa lisäpisteitä moniin muihin ammatteihin pyrittäes
sä.

Pisarakuoro on kaupunkimme ulkopuolellakin tun
nettu lapsikuoro. Laulajat ovat iältään 8—13-vuotiaita. 
10-vuotias Erika Penttilä laulaa Pisarakuorossa kolmatta 
vuotta. Hän on myös musiikkikoulussa sekä minitan- 
huajissa. Erikan mielestä on mukavampaa esiintyä kuo
rossa tai tanhuryhmässä kuin yksinään, joukossa jännit
tää vähemmän. Esiintymisissä on se hyvä puoli, että 
kaikkien on silloin pakko ottaa tilanne tosissaan.

Muita näyttämölajeja
Virtain Minitanhuajat ry:ssä pyörii — todella pyörii! — 
n. 100 lasta, joilla on ikää 5-6 vuotta. Tanhuajat osallis
tuvat taidetapahtumiin, harrastepäiviin yms., ja esiinty
misiä eri ryhmille on vuodessa kaikkiaan 10-15. Monet 
harrastajat ovat sitä mieltä, että esiintymisiä saisi olla 
vaikkapa enemmänkin.

Virroilla toimii myös nuorisoteatteri, joka on ryhmänä 
sekä melko pieni että melko nuori. Teatterilaisia on n. 
15, ja he harjoittelevat nyt toista kautta. Mukana on ylä
aste- ja lukioikäisiä, ja niinpä näytelmätkin käsittelevät 
lähinnä nuorten asioita. Tämän kauden suunnitelmiin 
kuuluu osallistuminen nuorison taidetapahtumaan ensi 
vuoden alussa.

Viime kauden kohokohta oli hiihtoloman aikaan teh
ty Ruotsin-vierailu. Harrastajateatteriliiton leirillä Sö- 
dertäljessä oli Suomesta vain kaksi ryhmää, toinen niistä 
Virtain Nuorisoteatteri.

Nuorisoteatterissa alusta saakka mukana ollut Heli 
Alku kertoo ryhmän viihtyvän yhdessä niin hyvin, että 
kaikki luultavasti pysyisivät mukana, vaikkei esiintymi- 
siäkään olisi. Luovan ilmaisun harjoitteleminen on tär
keämpää kuin esiintyminen.

Kaupungin osuus
Kunnallinen nuorisolautakunta on lakisääteinen elin. 
Kaupungin rooli nuorisotyössä on kuitenkin toinen kuin 
tähän saakka esillä olleiden järjestöjen.

—Kaupungin tehtävänä on luoda edellytykset nuori
sotoiminnalle, selvittää Virtain kaupungin nuorisosih
teeri Anna Tamminen. Käytännössä se tarkoittaa sitä, 
että tarjoamme tiloja toimiville nuorisoryhmille, jaam
me määrärahoja, koulutamme harrastuspiireille esim. 
kerho-ohjaajia ja taloudenhoitajia.

— Vasta toissijaisena tehtävänä nuorisolautakunnalla 
on oman nuorisotoiminnan järjestäminen. Virroilla on 
järjestetty avoimien ovien toimintaa keskustassa sekä 
jonkin verran lasten elokuvakerhotoimintaa.

— Haaveemme on tietysti, että voisimme tarjota jo
kaiselle nuorisojärjestölle kunnolliset toimitilat ja riittä
västi määrärahoja, Anna Tamminen huokaa.

Niinpä.Liikunta on nuorten suosinta harrastus. Kuva piirimestaruuskilpai- 
lujen lähtöpaikalta Orivedellä 1982. N:o 23 on VirtU:n Kati Kivelä. 
Kuva: Heikki Leivonen.
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Virroilla toimii myös poliittisia 
nuorisojärjestöjä, useimmat niistä 
keskustaajamassa. Esim. Vesaiset on 
järjestänyt toimintaa myös kyläkun
nissa. Kuvassa Kotalan Vesaiset pik
kujoulujuhlassaan 1984. Kuva: Tert
tu Julku.

LASTEN JOULU
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Vuosisadan alussa eli Virroilla "kirjailija Met- 
sämaja”, pikkutyttö Eeva Kallinen.

Oheiset kuvat ja kirjoitukset on poimittu 
hänen muistivihkostaan, jonka on Virtain 
Joululle ja kotiseutuarkistolle lähettänyt en
tinen virtolaisopettaja Kaino Uusitalo.

1
i

METSÄMAJAN JOULU
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Pisararkuoro vuonna 1979. Kuvan omistaa Leena Leppänen.

Pisarakuoro 10 vuotta
—ANJA HYTTINEN—

Keväällä tulee kuluneeksi kymmenen vuotta siitä, kun 
opettaja Leena Leppänen katsoi tarpeelliseksi perustaa 
Virroille oman lapsikuoron. Näin alkoi toimintansa pe
ruskoulun ala-asteella ahkerasti musisoiva Pisarakuoro, 
joka sai osuvan nimensä silloin järjestetyssä nimikilpai- 
lussa. Pisarahan liitty oleellisesti Virrat-nimeen, asuin
paikkamme lukuisiin lampiin, järviin ja jokiin. Pienistä 
pisaroista näet muodostuvat suuretkin, vuolaina virtoina 
välkkyvät vedet.

Kuorosta tuli alun alkaen hyvin suosittu, siinä laulaa 
vuosittain noin viisikymmentä oppilasta, ja innokkaat 
harjoittelijat on jaettu kahteen ryhmään. Laulukuoroon 
voi liittyä toisella luokalla ja jatkaa kuudenteen luok
kaan saakka. Ensi esiintymistä varten kymmenkunta 
vuotta sitten harjoiteltiin ja komeasti ilmoille kajautet
tiin Martti Helan koululaiskantaatti "Suomalaisen tun
nus.” Se esitettiin Virroilla Suomen itsenäistymisen 60- 
vuotisjuhlassa.

Esiintymistilaisuuksista ei Pisarakuorolla ole ollut 
puutetta. Koulun omien juhlien lisäksi on tullut kutsuja 
ympäristökuntiin, joissa laulajat ovatkin vierailleet. Seu
rakunnan eri tilaisuuksissa ja juhlissa kuoro on ilahdut
tanut kuulijoitaan lauluin, kuvaelmin jne. Onpa muu
taman kerran tapaninpäivänä esitetty naapurikoulujen

oppilaiden ja Katajanmarjojen kanssa kirkossa yhteis
tuumin "Lasten kauneimmat joululaulut.” Joka vuosi 
kevätpuolella Pisarakuorolla on ollut julkinen esiintymi
nen, usein jonkin muun kuoron, kuten Tetra- ja Nais
kuoron kanssa. Joka toinen syksy ennen koulunalkua on 
ollut kuoron laululeiri Marttisessa. Viime keväänä oli 
yhteisesiintymisiä Kangasalan Suoraman Lapsikuoron 
kanssa, joka onkin Pisarakuoron ystävyyskuoro. "Pisa
rat” ovat osallistuneet moniin taidetapahtumiin ja lää- 
ninkilpailusta he ovat menestyksellisen esiintymisen 
johdosta tuoneet kotituliaisiksi kiitokset hyvän arvoste
lun kera.

Viime keväänä Pisarakuoro sai oman kannatusyhdis- 
tyksensä, joka kuorojohtajan kertoman mukaan on toi
minut erittäin innostuneesti ja aktiivisesti. Se on saanut 
kuorolle erinäisiä lahjoituksia ja on nyt hankkimassa lap
sille uutta esiintymispukua. Sellaiseen on mieluisaa pu
keutua Pisarakuoron 10-vuotisjuhlaan, joka pidetään 
Keskustan ala-asteella 22.2.1987. Painakaapa päivämää
rä mieleenne.

Kiitokset ja hyvän onnen toivotukset virkeälle kuorol
le, sekä etenkin ja ennen kaikkea menestystä ja voimia 
toivomme Pisarakuoron tarmokkaalle johtajalle, Leppä
sen Leenalle!
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PISARALAULU
säv. Leena Leppänen 
san. Anja Hyttinen 
1.
Pehmeästi pilvistä syksyinen sade 
ikkunaruutuun soittaa.
Pisara pieni, pisara suuri 
tietää: Talvi jo koittaa!
Pisarat pienet, pisarat suuret, 
vuodenaikojen alkujuuret. 
Kylmyyden kevät taas voittaa.

2.
Auringon noustessa kesäinen kunnas 
kastehelminä hohtaa.
Pisara pieni, pisara suuri 
lehden janoisen kohtaa.
Pisarat pienet, pisarat suuret, 
niissä elämän alkujuuret 
luonnon kulkua johtaa.

3.
Riemujen rinnalla, saatossa surun 
kyynel silmissä loistaa.
Pisara pieni, pisara suuri 
murheen mielestä poistaa.
Pisarat pienet, pisarat suuret, 
tunne-elämän alkujuuret 
itkua, naurua toistaa.

4.
Juhlassa tässä me tahdomme teille 
onnen hetkiä antaa.
Pisara pieni, pisara suuri 
kekoon kortensa kantaa.
Pisarat pienet, pisarat suuret, 
laulussa voiman alkujuuret 
tavoittaa taivahan rantaa.

JOULU
Joulu... Mitä se merkitsee? Pipareita, värejä: punaista ja 
vihreää, lahjoja, kuusta, omenoita, pähkinöitä, kyntti
löitä.

Tämänkö takia jännitetään illalla, kun odotetaan lah
jojen avaamista. Mutta lahjat eivät ole pääasia. —Jokai
nen joulu on lahja jo sinänsä.

SARI IIVONEN -86 
Keskustan ala-aste
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Oheisella kertomuksellaan Herrasen ala-asteen silloinen 
5-luokkalainen Hanna jartti sijoittui keväällä 1986 sarjas
saan toiseksi Sininuorisoliiton valtakunnallisessa kirjoi
tuskilpailussa.

Sain
lemmikin

—HANNA JARTTI—

—Jaa mitä? Ulos minun kyllä piti mennä, mutta kuvaa nyt sitten.
—Siitä kissalapsesta, joka 27.4.1985 muutti Ylä-Herraselta Ala-Her- 
raselle, kuten ohessa kerrotaan, on kasvanut kuusikiloinen, hyvin 
määrätietoinen ja ylen ihmisrakas kissa. Liian varhaisesta maailmal- 
lelähdöstään huolimatta se on pärjännyt hyvin — onhan sillä kissan- 
päivät. Kuvan omistaa Hanna Jartti.

Viime huhtikuussa, eräänä lauantaina, menimme ta
pamme mukaan naapurin navettaan. Juotimme ensin 
vasikat ja annoimme jauhoja lehmille. Sitten lähdin ha
kemaan vasikan karsinaan kuivikkeita pahnakömmelis- 
tä. Olin juuri ottamassa olkia syliini, kun huomasin pie
nessä kolossa olkien seassa neljä pikkuista harmaankirja- 
vaa kissanpentua. Hain pikkusiskoni Leenan ja naapurin 
tyttärenlapsen Tanjan katsomaan niitä. Mutta juuri sa
maan aikaan saapui pesälle myös pentujen emo, piki
musta narttu Musteri.

Otin nopeasti Musterin vierestä kaksi pentua. Veim
me ne varitupaan padan viereen. Hain aitasta pienen 
sankakopan, ja panimme pennut vanhan pyyheliinan si
sään kopan pohjalle. Kopan asetimme lämpimään pa
dan lähelle.

Pikkupennut olivat suunnilleen kuukauden vanhoja, 
ja ne osasivat juuri ja juuri ryömiä. Haimme pennuille 
sisältä maitoa, mutta kun saavuimme varitupaan, ne oli
vat kadonneet! Vilkaisin navetan puolelle ja näin Muste
rin pujahtavan pentu suussaan kömmeliin. Äiti oli 
hakenut lapsensa.

Haimme kaksi pentua, Mirrin ja Kilun — olimme eh
tineet ne jo ristiäkin — kömmelistä koriin ja veimme si
sälle talonväen nähtäväksi. Emännän silitellessä pentuja 
huokailimme haikeasti: "Kunpa mekin saisimme kis
san.” "Siinähän niitä on, viekää pois”, emäntä lupasi. 
"Mutta kun äiti ja isä eivät halua kissaa”, valitimme. 
"Kyllähän ne puheita vastustaa, mutta viekää nämä 
pennut niille, niin tuskinpa enää vastustavat”, emäntä 
neuvoi.

Otimme kopan ja marssimme tien toiselle puolelle. 
Työnsin korin oven raosta äidin nenän alle ja sanoin: 
"Äiti, saisimme naapurista kissan, tällaisen pennun, 
jos vain lupaat. Niitä on vielä kaksi navetassa. "Äiti sai 
migreenikohtauksen ja vastasi: "En sano mitään, kysy
kää isältä.”

Jatkoimme matkaa rantaan, jossa isä oli karsimassa 
haapoja. Sanoin isälle samoin kuin äidillekin. Isä otti 
kintaan kädestään ja raaputti pentujen korvan takaa. 
"Harkitaan”, urahti isä ja lähti kahville. Hän ei luvan
nut, muttei suoraan kieltänytkään, joten mahdollisuus 
oli. Veimme Mirrin ja Kilun takaisin varitupaan ja 
haimme toiset kaksi, Mikin ja Viirun, koriin. Kannoim
me kopan kanalaneteiseen, jottei Musteri taas hakisi 
pentuja. Aloimme närkästyä, kun ei kahvinjuonnista 
tuntunut tulevan loppua ollenkaan. Mutta vihdoin — 
saimme lähteä mummun ja äidin kanssa valitsemaan 
pentua.

Viiru ja Mirri putosivat heti pois, koska ne olivat nart
tukissoja ja isä oli sanonut, ettei huolisi tyttökissaa. Kilu 
oli tumma, mustanenäinen, eikä siinä ollut ainoatakaan 
valkoista karvaa. Mikki taas oli hieman vaaleampi, val- 
komahainen ja punamustanenäinen. Sillä oli valkea rin
ta, tassut ja suun ympäristö. Valitsimme Mikin, koska se 
ei ollut yhtä murjaanin näköinen kuin Kilu.

Mummu otti pienen, vikisevän ja pelosta värisevän 
pennun käteensä ja nosti syliinsä. Kun astuimme ulos 
räntäpyryyn, asetin lapaseni pennun peitteeksi. Mikki 
inisi, ja mummu puristi sen tiukemmin rintaansa vas
ten. Mikki muutti meille mummun kämmenellä.

Kun astuimme sisälle, isä otti pennun syliinsä ja kävi 
maata papan sängyn päälle. Hän asetti värisevän pikku - 
kisun rinnalleen ja antoi sen ryömiä. Mikki kömpi isän 
kaulalle, jäi siihen kyyhöttämään ja — alkoi kehrätä. 
Pieni kissa oli saanut kodin, ja me olimme saaneet lem
mikin.
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Kuva: Antti Kuurila

KUN RAUTALANKA TULI VIRROILLE
—ANTTI KUURILA—

Mahtoi se olla näky: nuori kaveri pyörineen kylänraitilla, 
ritsillä vanha Telefunken ja sarvessa kitarapussi, matkal
la Lehmuston autotalliin soittamaan rautalankaa. Elet
tiin aikaa neljännesvuosisata sitten.

Edellistalvena oli Virtain Opisto järjestänyt kitara- 
kurssin opettaja Majamäen johdolla. Osallistujia olikin 
parikymmentä, joista muutamilla into jatkui vielä seu- 
raavaan kesään. Näistä muutamista syntyi Virtain 
ensimmäinen kitarabändi THE RAMBLING FIVE.

Ensimmäiset sähkökitarat olivat täysakustisia orkeste- 
rikitaroita, joihin oli kiinnitetty Ykspetäjän kelloliik
keestä ostetut kitaramikrofonit. Ykspetäjä oli paikka
kunnan ainoa musiikkiliike. Sitten vaan soittamaan. 
Lehmuston Mauri, Hietalan Esa ja allekirjoittanut kita
ran varressa ja Sorvarin Markku rummuissa uskaltaudut
tiin sitten ensimmäiselle keikallekin, Vaskuun PVY:n 
talolle. Markun rummut olivat hirmusuuret omatekoiset 
kolistimet, joiden soitosta Markku paremmin kuin me 
muutkaan ei oikein tiennyt mitään. Olikohan meistä 
kukaan kunnon rumpalia nähnytkään? Vahvistin saatiin 
lainaksi Killinkoskelta. Sen hankki Kauppisen Heikki, 
josta vähän myöhemmin tuli rumpali yhtyeeseen Mar
kun siirtyessä soittamaan saksofonia, sittemmin sähkö- 
urkuja. Mauri ymmärsi jossain vaiheessa kunnollisen 
koulunkäynnin merkityksen ja hänen tilalleen basistiksi 
pestautui Viertolan Pekka, Virtain ainoa "pitkäletti”.

Mattilan sähköliike piti samoihin aikoihin soitin- ja 
vahvistinnäyttelyn, josta me pojat innostuimme uusien 
laitteiden hankintaan. Uudet vahvistimet eivät vielä
kään olleet mitenkään erityisen tehokkaat, mutta kitarat 
jo sentään lankkumalliset. Esalla taisi olla puoliakusti- 
nen. Nyt rupesi soitanto jo kuulostamaan vähän rauta
langalta, kun me kankein sormin tapailimme silloisia 
suosikkisävelmiä, Shadowsien Apashea ja Soundsien 
Emmaa.

Kappaleiden opettelu tapahtui paitsi Ykspetäjältä os
tetuista nuoteista myös kuuntelemalla vanhan matka- 
huollon levysoitinta. Soolokitarasta ja kompista sai sel
vän sisällä kuunnellen, basso taas kaikui komeasti ulko
na ikkunan takana. Siinä Viertolaisen sormet pelasivat!

Harjoituspaikat vaihtuivat syksyn tullen yhteiskoulun 
juhlasaliin ja musiikkiluokkaan ja kesäiseen aikaan 
Hiekkarannalle ja jopa Salmen autotalliin Tapiolaan. 
Ihmetellä täytyy, kuinka Narviat, Liinamaat, Etelänie
met, Salmet kestivät sitä mekastusta. Kukaan siitä ei 
moittinut, joku vain ihmetteli, miksi pojat soittavat aina 
sitä samaa kappaletta. No, me harjoittelimme rautalan
kaa. Eniten harmia taisi saada Pirtin talonmies Pentti 
Kumpu, jonka rauhaa häiritsimme päivin öin, kun kul
jimme paitsi harjoituksissa myös enenevässä määrin kei
koilla Pirtiltä käsin. Vaikka meidänkin vahvistimiemme 
määrä ja teho koko ajan lisääntyivät, ei tämän päivän ta
soa koskaan saavutettu. Siinä lienee ainakin yksi syy sie
tämiselle, josta kiitos kaunis!

Keikat lisääntyivät sitä mukaa kuin bändin uskallus ja 
taidot kasvoivat. Koulujen hipat olivat aina tervetulleita 
soittotilaisuuksia. Hauska oli soittaa myös ns. toisena 
bändinä useilla nyt jo lähes unohdetuilla pikku lavoilla 
lähiympäristössä, kuten Enonkoskella, Sapsalammella 
jne. Virtain Pirtti ja Hiekkaranta tuntuivat aluksi saavu
tuksilta ja todella varteenotettavilta estradeilta. Tuttu 
yleisö ja toimihenkilökaarti taisivat niissä laskea riman 
sopivan alas ja bändi tunsi osaavansa. Ei tullut orkesteri 
talolle kalliiksi ja harjoituspaikka oli taattu. Hyöty oli 
molemminpuolinen.

Ajan mittaan keikat suuntautuivat yhä kauemmas, jo
ten laina-auton tai taksin hankkiminen kävi työlääksi. 
Niinpä Kauppisen Heikki eräänä päivänä osti vanhan 
kleinbussin bändin käyttöön. Sitä ennen oli mm. Lah-
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den Einon taksi toiminut monet kerrat keikkakärrynä. 
Joskus saattoi isokokoinen kuski olla tosi tarpeeseen 
muissakin kuin ajotehtävissä. Eräänkin kerran helsinki
läinen "tähti” unohti maksaa taustabändilleen, mutta 
Peränteen nuori isäntä sai muistin palaamaan. Onnek
semme hän oli mukana ja vain siksi, että bändin oma 
auto hajosi aamuvarhaisella Peränteellä ja laitteet oli las
tattava hänen taksiinsa. Onni, ettei haaveri sattunut 
metsätaipaleella. Pudasjärvelle oli vielä matkaa.

Tuurin ja kommellusten mukaan voisi nimetä monta 
keikkareissua. Yleensä niitä aiheutti juuri heikkokuntoi
nen automme, mutta parempaankaan ei ollut varaa. 
Muistellaanpa vain tuurin matkaa Ivalosta Rovaniemel
le. Heti Kaunispään jälkeen jarrut katosivat eikä Sodan
kylästä siinä kiireessä löytynyt korjaajaa. Ennen Rovanie- 
meä auto piti saada pysähtymään rautatiesillan pieleen, 
mutta se lähti vyörymään takaisin kohti jokea. Onneksi 
kakkoskuski sai sen toppautettua takaa työntäen.

Matka jatkui seuraavana päivänä Kokkolaan yhdellä 
vaihteella. Pienen pieni sokka vaihteiden välityksessä 
ymmärrettiin korjata vasta keikan jälkeen. Kuusamossa 
hitsailtiin takapyörän kantorakenteita. Kittilästä laske
teltiin kylmissään Ouluun saakka, ennen kuin joku ym
märsi potkaista bensalämmitintä.

Vain hienot bändit Helsingistä hankkivat tuohon ai
kaan keikkansa ohjelmatoimistojen ja managereiden vä
lityksellä. Me hankimme ne itse, vaikka omaa puhelinta 
ei käytössä ollutkaan. Naapuriin vaan ja tilauspuhelu ve
tämään. Automaatiota ei Virroilla silloin vielä tunnettu.

Niinpä yhteyden saanti saattoi kestää pitkäänkin, mutta 
olihan naapurissa televisio, uusi ilmestys Virroilla. Rin- 
tintin siellä seikkaili puhelua odotellessa. Ja tupa oli 
täynnä omia ja vieraita.

"Etelä-Suomen suosituin" oli lievää kehumista, kun 
opimme kauppaamaan yhyettämme ympäri Suomea 
oleville tanssipaikoille. Vaskuun keikan omatekoinen il
moitus vanhan paloaseman seinään Taisto Tammen vie
reen ja "Suomen huippu” taisivat olla ne ääripäät tässä 
mainostouhussa. Vahinko vain, että järjestäjät eivät aina 
lukeneet nimiämme oikein. Peruskoulun puutetta tai 
ei, mutta Kinnulassa oli paikalliseen lehteen yhtyees
tämme The Rambling Five tullut ilmoitus "Suomen 
suosituin Le Maining Sive”.

Eikä meitä lehdistökään rauhaan jättänyt. Mm. Ke
missä oli lehtijuttu sikäläisessä aviisissa oikein kuvan 
kanssa. Joku oli kuulemma pettynyt, kun orkesterilaval- 
le ilmestyi puhdas kitarabändi. Hän oli kuitenkin saanut 
mielensä takaisin, kun orkesteri oli soittanut hyvin myös 
tangoja. Että sillä lailla me poijaat!

Aina joku siis piti soitostamme, joku jopa pyysi nimi
kirjoitusta. Eniten tuosta touhusta kuitenkin pidimme 
me itse. Näimme Suomea ja suomalaisia etelästä pohjoi
seen ja idästä länteen. Soitto vei meidät jopa Hammer- 
festiin. Tunsimme tekevämme jotain täysin itsenäistä ja 
omatekoista. Uskon, että se kasvatti meitä kaikkia.

Siitä vaan nuoret, perustamaan bändiä ja kiertämään 
vähän maailmaa! Se tuntuu paremmalta kuin lottovoit
to.

r
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Kunnallis
hallinnon
juhlavuosi
—HISTORIATOIMIKUNTA—

Kuntakokouksen esimiehen roolin vei tomerasti Olavi Kammonen 
(vas.) hänen vierellään varaesimies (Markku Rantala) ja pöydän pääs
sä kirjuri (Jouko Anttila).

Vuonna 1965 vietettiin maassamme kunnallisen itsehal
linnon 100-vuotisjuhlia. Niitä järjestettiin myös kunta
tasolla, ja auttaakseen ohjelmansuorittajia tilasi Maalais
kuntien Liitto Hannu Soikkaselta kuntakokousta 1870- 
luvulla esittelevän kuvaelman. Virroilla sen muokkasi 
paikallisiin olosuhteisiin sopivaksi, ohjasi ja lavasti Pertti 
Tamminen. Näytelmäseurueen muodosti silloisen 
kansalaiskoulun IX B-luokka — 26 poikaa, jotka kuvael
man esittämisessä ja sen valmisteluissa saivat konkreetti
sen kosketuksen kotikuntansa itsehallinnon alkuvuosiin. 
Silloin käsiteltiinkin varsin mittavia ja tärkeitä asioita: 
piti päättää, korjataanko vanha lainamakasiini vai teh
däänkö uusi, puollettiin ja vastustettiin kansakoululai
toksen perustamista ja suunniteltiin kanavaa Vaskiveden 
ja Toisveden välille.
Kuntakokouksen rinnalle valittiin aikanaan valtuusto, 
joka olikin ensimmäisiä Vaasan läänissä. Hanke lähti 
liikkeelle keväällä 1908, mutta ensimmäinen kokous pi
dettiin vasta 30.1.1911- Valtuustotoiminnan 50-vuotis- 
juhlia vietettiin kesällä 1961 ja niitä kunnioitti läsnä

olollaan koko Suomen maaherrakunta. Sen vuosittainen 
kesäkokous pidettiin nimittäin tuolloin Vaasassa ja maa
herra Ahlbäck suuntasi ohjelmaan kuuluvan retken Vir
roille.

Valtuuston 75-vuotisjuhlaa on päätetty viettää kulu
van vuoden joulukuun 7. päivänä. Päivän tilaisuudet 
aloitetaan kaupungin virastotalolla, jossa entiset ja ny
kyiset valtuutetut tapaavat. Kulunutta neljännesvuosisa
taa muistellaan diakuvien avulla, tutustutaan taloon ja 
vaihdetaan ajatuksia. Ala-asteen tiloissa pidettävässä 
juhlassa on monipuolisen ohjelman lisäksi ansiomerkki
en jako.

Muitakin merkkivuosia osuu lähikuukausiin. Loka
kuussa 10 vuotta sitten saatiin suoritettua loppuun ter
veyskeskuksen muutto uusiin tiloihin ja hallittuaan 
kauppalaa kolme vuotta tarjoutui Virtain kunnanisille 
oikeus — uuden kunnallislain perusteella — vastaanot
taa kaupunkinimitys vuoden 1977 alusta; kaupunkim
me ensimmäinen vuosikymmen on täyttymässä.

Kokouksen eturivin miehiä 
olivat noina aikoina mm. tilal
liset Ala-Herranen, Ilomäki, 
Heikkilä ja Sulkava sekä pas
tori Törnqvist, Kanttori Pel
tonen, pehtori Basilier ja hen
kikirjoittaja Nyström. Kuvam
me eturivissä esiintyvät va
semmalta: Jukka Saarinen, Ar
vo Kujala, Tapio Vas kuu, 
Kauko Riihimäki, Pentti Kil
pi, Jukka Kaihota ja Kalevi 
Tuominen sekä ryhmässä oi
kealla takana Sakari Jokela, 
Veikko Koivisto, Mauri Kuu
sisto ja edessä Tauno Nurmi ja 
Markku Räty käsi poskella. 
Erinomaisesti tehtäväänsä pa
neutuneen esittäjäjoukon 
muut jäsenet olivat Ilmo Anti
la, Reijo Jokela, Heikki Ket- 
ven, Pertti Kolu, Pekka Lam
berg, Reijo Niemelä, Juhani 
Puttonen, Matti Uusi-Niemi ja 
Tapio Vuorenmaa.
Kuvat: Pertti Tamminen
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Lauri Viita täyttäisi tänä vuonna joulun alla 70 vuotta. 
Hän oli syntynyt 17.12.1916 Pispalassa ja kuoli liiken
neonnettomuudessa saamiinsa vammoihin 22.12.1965 
Helsingissä. Muistosanoissa kirjailija Väinö Linna tote
si:
— Ajatukset siirtyvät hiljaisten vuosien yli aikaan, jol
loin me Viidan ympäristössä eläneet saimme nähdä 
erään varmastikin merkittävimmän luomistapahtumis- 
ta. Näimme sellaisen luovan voiman ja ajattelun yltä
kylläisyyden, jonkalaista ilmestyy harvoin. Se mitä hän 
julkaisi, kuuluu kirjallisuuden parhaimmistoon, mutta 
me tiedämme, kuinka suunnaton määrä ideoita ja terä
vää ajattelua pursui sen lisäksi vain toveripiirin kuulta
vaksi. Joskus tuntui, että hän on kuin ajattelua tuotta
va koneisto.

Lauri Viidan vanhemmat Alf hi Id Josefina ja Emil Viita sekä heidän 
tyttärensä Salli perhekuvassa 1899.
Kuvat omistaa: Liisi Viita

Kirjailija Lauri Viidan
—KYLLIKKI HELENIUS—

Lauri Viidan isä Emil Viita oli syntynyt Virroilla ja äiti 
Alfhild Josefiina o.s. Nikander oli syntyjään tamperelai
sia. Isä Eemelin virtolaisen sukutaustan perusteella voi 
sanoa, että Lauri Viita edustaa niitä henkisiä voimavaro
ja, joita Virrat on Tampereelle antanut. Virtain ohella 
esivanhempien syntymäseuduiksi isä Eemelin puolelta 
tulevat Ruovesi ja Teisko.

Virtain seurakunnan kastekirjaan on päivämäärällä 
30.4.1870 merkitty syntyneiksi kaksoset Emil ja Alma. 
Vanhemmista kerrotaan, että he ovat torppari Juha Ait
taan ja vaimo Liisa Kallioniemestä. 1890-luvun alussa 
Juha perheineen on rippikirjamerkinnöissä torpparina 
Vermaan Ellilässä. Tällöin ei enää ole merkintää Ait
taan-sukunimestä vaan sijalle on tullut sukunimeksi 
Wiita. Löytö on yllättävä. Viidan nimen synnystä on ol
lut se käsitys, että isä Eemeli olisi ottanut sen nimekseen 
vasta muuttaessaan Virroilta Tampereelle. Professori Yr
jö Varpio on Lauri Viitaa käsittelevässä väitöskirjassaan 
todennut, että sukunimi Viita on vasta kirjailijan isän 
ottama. Sukunimen synnyn näin tapahtuneeksi on ym
märtänyt myös Terhi Koskima (o.s. Viita), kirjailijan ty
tär. Rippikirjalöydön perusteella voi Viidan nimen syn
nystä rakentaa uudenlaisen tarinan.

Kastekirjassa mainittu Emil Viidan äiti Liisa oli puoli
soaan Juha Kustaata 15 vuotta vanhempi. Liisa oli synty
nyt 30.11.1829 Vermaan rengin Matti Akselinpojan per
heeseen. Matti oli syntyjään virtolaisia ja puolisona hä
nellä oli Ruovedeltä Virroille avioon tullut Hedvig Joe- 
lintytär. Liisa Matintytär oli nuoruusvuosinaan ollut pal
veluksessa Tampereella ja käyttänyt sukunimeä Sahl
berg. Virroille hän palasi 11.11.1864 eli pyhäinmiesten

aikaan, jolloin ei Juha Kustaalle eikä Liisalle ole merkit
ty sukunimeä. Liisa Matintytär kuoli 13.4.1887. Juha 
Kustaa oli syntynyt 29.1.1844 Virroilla Karl Eliaanpoika 
Alftanin ja Liisa Kaapontytär Asunmaan poikana. Toi
sen avioliittonsa Juha Kustaa solmi 3.8.1889. Puoliso 
Maria Liljelund oli syntyjään Ähtäristä, mutta oli ehti
nyt olla jo myös palveluksessa Tampereella ennen avioi
tumistaan. Juha Kustaa ja Maria asuivat Ellilän torpassa 
ja ottivat avioitumisensa jälkeen käyttöön nimekseen 
Wiita. Ehkäpä Maria oli kaupungissa asuessaan toden
nut sukunimien käytön yleistyneen.

Viidan perheen sukunimi olisi voinut olla oikeutetusti 
edelleen Älftan. Nimen oli aikanaan perheen sukuni
meksi ottanut kirjailijan isän isän isän isä Elias Antinpoi
ka Teiskosta. Avioliittoon vihittäessä 1.11.1812 Teiskon 
Ruusniemen renki Elias Antinpoika oli vielä ilman suku
nimeä. Morsiamena hänellä oli Helena Ulrika, sotilas 
Jaakko Stradin tytär, Leenaksi kutsuttu. Avioiduttuaan 
Elias ja Leena muuttivat Tampereelle. Perheenisä ryhtyi 
paperitehtaan työntekijäksi ja käyttöön sukunimeksi 
otettiin Alftan. Ensimmäinen lapsi perheeseen syntyi 
2.1.1813 ja kasteessa hän sai nimen Matti. Johan Gustaf 
syntyi 23.7.1815 ja Karl, Lauri Viidan esi-isä, syntyi 
8.12.1818. Pyhäinmiesten aikaan 1819 Alftanin perhe 
muutti Virroille Vermaalle. Virtain seurakuntaan muut
taneiden luettelossa sukunimi on muodossa Alftan, 
mutta saa kaste- ja rippikirjamerkinnöissä pian muodon 
Aittaan ja lopulta jää pois käytöstä. Alftan oli varmaan 
vaikea ääntää oikeamuotoisesti eikä kirjoitustaitokaan 
ollut kansan parissa vielä yleistynyt. Siinä lienevät syyt 
Alftan-nimen muutokseen ja lopulta hylkäämiseen.
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Lauri Viidan esiäidin Liisa Kaapontytär Asunmaan (s. 
15.1.1815) välityksellä sukutausta laajenee ajassa etäälle 
puhtaasti virtolaiseksi. Se sukuhaara on siis Emil Viidan 
isänpuoleista sukua, kun taas Emil Viidan äidin Liisa 
Matintyttären lapsuudenkoti on Koron Pöyhölän torppa. 
Liisan isän Matti Akselinpojan vanhemmat olivat Nur- 
miniemessä asustaneet sotilas Akseli Henrikinpoika 
Knös ja Anna Tuomaantytär.

Kun Virroille Vermaan Ellilän torppaan Juha Kustaal
le tuli uusi emäntä, lähtivät torpan aikuistuneet lapset 
maailmalle. Emil seurasi kaksoissisartaan Almaa Tampe
reelle. Alma pääsi palvelukseen Sumeliukselle ja avioitui 
34-vuotiaana Juho Leppävirran kanssa. Perhe otti asuin
paikalleen Helsingin. Emil ryhtyi Tampereella kir- 
vesmieheksi ja löysi Alfhild Josefiinansa. Heidän asuin- 
seudukseen tuli Pispala, jonne he rakensivat talonsa. 
Pispala kiehtoi maisemallisesti vesien ääreltä Virroilta 
tulevien mieliä. Merkityksensä oli Pispalan maalaismai
sella elämänmuodollakin maalta kaupunkiin muuttavil
le.

Vuosisadan vaihteessa ja vuosisadan alkukymmeninä 
kaupunkiin muuttaneet virtolaiset valitsivat useimmiten 
asuinseudukseen Pispalan. Niin tekivät valintansa myös 
kirjoittajan vanhemmat. Oman syntymäpitäjän kotiseu
tuhenki oli voimakas näiden muuttovirtolaisten keskuu-

Virtain seurakunnan rippikirjan sivuilta näkyy, että Ju
ha Kust. Kallenp. ja Maria Liljelund ovat ottaneet käyt
töön sukunimen Yriita.

virtolainen sukutausta
"Mökin sai tehdä ihan mielensä mukaisen: pitkittäin, 

poikittain, vinottain; hirrestä, laudasta, paperista, sahan
purusta, tiilestä, betonista; maalata vaikka raitaiseksi; jat
kaa korottaa, tehdä jiirejä, pykäliä, portaita, siltoja, kaa- 
ve leit a... Ja eikö muka tehty? Kyllä? Ei kysytty rakennus
piirustusta, ei työsuunnitelmaa, kustannusarviota, arkki
tehtiä, mestaria, teettäjää — ei muuta kuin siitä poikki ja 
seinään. Niinkuin linnut tietävät miten pesänsä tekevät, 
niin tiesivät Pispalan miehet, miten syntyy Luojan palik- 
kaleikki korkealle moreenipenkereelle. ’’
Moreeni s. 32.

Lauri Viidan lapsuudenkoti sijaitsee Pispalassa. Talon 
ovat vuosisadan vaihteessa rakentaneet Emil Viita ja Ju
ho Nikander, Lauri Viidan isä ja äidin isä. Kuva 1920-lu- 
vun lopulta, jolloin taloa laajennettiin. Takana vasem
malla isä Emil, edessä vasemmalla äiti Alfhild.
— Talo on nykyään Lauri Viidan museona.

35



dessa koko elämän ajan. Ahkeraan tehtiin kyläilyjä vir
olaisten kesken. Kirjoittajan lapsuudessa 1930-luvulla 
hänen vanhempansa Urko ja Anna Leppälä kävivät ky
läilemässä Pispalassa mm. Mäkirinnan, Koron, Skogber- 
gin ja Koivusen 'likkain' perheissä. Uudet vaatteet ja 
vanhastakin uutta teki ompelija Maire Ala-Lahti Pispa
lassa ja Rajaportin tienoilla Pispalassa muodisti hattuja 
modisti Tyyne Hietala. Kylään mentäessä puettiin par
haat vaatteet päälle ja lapsille korostettiin joka kerta en
nen kylään lähtöä, että kahvipöytään ei pidä sitten kat-

soakaan ennenkuin 'täti pyytää’ ja kaikki vanhemmat 
ovat jo saaneet. Vanhemmat kertoilivat sitten Virtain 
kuulumisia ja mitä uutta 'Virolaisessa' oli ollut. Ja sa
moja vanhoja tarinoita Virroilta muisteltiin jatkuvasti. 
— Siinä pieni muistinvarainen kuvaus virtolaisuudesta 
Pispalassa.

Nykypäivänä virolaisissa on niitä, jotka tietävät ole- 
vansa kirjailija Lauri Viidan sukua ja varmaan on niitä
kin, jotka tämän luettuaan yllätyksekseen toteavat suku- 
laissiteensä suureen kirjailijaan.

Lauri Viidan ensimmäinen säilynyt 
kirjallinen tuote. Kouluakäyvä Lii- 
sa-sisko oli unohtanut muistoalbu
minsa kotiin. Lauri, joka ei vielä ol
lut koulussa, oli aikansa kuluksi 
piirtänyt omaperäisen muistolau
seensa albumin takakanteen. Tapah
tuma on vuodelta 1922.

Kerttu ja Lauri Viita sekä esikoinen 
Seppo (nyk. DI Seppo Viita, Helsin
ki) perhekuvassa kevättalvella 1944. 
Perhe kasvoi nelihenkiseksi seuraa- 
vana vuonna, kun tytär Terhi syn
tyi. Valokuva on annettu äitienpäi- 
välahjaksi äiti Alfhidelle.

Lauri viidan teokset:
Betonimylläri 1947, Kukunor 1949, Moreeni 1930, 
Käppyräinen 1954, Suutarikin, suuri viisas 1961, Entäs 
sitten, Leevi 1965.
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Lyyli Jokisen muistolle
—EIRA KIISKI—

Lyyli Jokisen muistolle

29.6.1927—8.5.1986

Keväisenä aamuna 8.5.1986 saimme yllättävän, järkyt
tävän sanoman. Pitkäaikainen työtoverimme, opettaja 
Lyyli Jokinen oli aamulla koulumatkallaan joutunut lii
kenneonnettomuuden uhriksi ja — kuollut. On pakko 
käyttää tuota kovaa, peruuttamatonta sanaa. Hän oli 
yhtäkkiä poissa joukostamme.

Lyyli Jokinen oli kutsumusopettaja sanan parhaassa 
merkityksessä. Hän oli hyvä opettaja, luja ja samalla 
lempeä äidillinen kasvattaja. Oppilaat jo kahden suku
polven ajalta muistavat rakkaudella opettajaansa. Lyyli Jo
kinen ehti toimia opettajana 36 vuotta, siitä 34 vuotta 
Virroilla. Hän aloitti Hauhuun koulussa v. 1952. 
Hauhuulta löytyi puoliso, koti ja kotikylä. Vuosina 
1967-70 hän oli Ikkalan koulussa. Sieltä hän siirtyi v. 
1970 Keskustan ala-asteelle, jossa hän toimi kuolemaan
sa asti.

Vireänä ja tarmokkaana luonteena Lyyli Jokinen osal
listui monin eri tavoin paikkakuntansa elämään. Hän oli 
pitkän ajanjakson mukana kuorotoiminnassa ja naisvoi
mistelijoissa. Loppuun asti jatkunut aktiivinen liikun- 
nanharrastus oli varmaan hänen hyvän terveytensä salai
suus. Seurakunnan toiminnassa hän oli mukana sydä
men lämmöllä ja antaumuksella.

Työtovereina näimme Lyylin ahkeruuden ja tunnolli
suuden. Vaivojaan säästämättä hän teki kaiken, minkä 
lasten hvyäksi voi tehdä, ja vielä enemmänkin. Muis
tamme Lyylin aurinkoisen hymyn ja pirteän olemuksen. 
Muistamme Lyylin ihmisenä, jolle toinen ihminen ei 
milloinkaan ollut samatekevä. Lyyli oli aina ensimmäise
nä tekemässä jotakin yhteiseksi hyväksi. Kaipaamme 
iloista, toimeliasta Lyyliä.

Lyylin muutto tästä ajasta iäisyyteen tapahtui yllättä
en. Kuitenkin hän oli siihen valmis. Sain ystävänä vii
meisten vuosien aikana tulla tuntemaan Lyylin syvem
min. Siksi rohkenen sen sanoa, että hän oli valmis.

Elämme nyt joulua 1986. Koulumme joulujuhlassa 
on aina laulettu tuttua jouluvirttä 21. Viime jouluna 
Lyyli vielä lauloi sitä kanssamme. ’ Jo riennä, katso sie
luni, ken seimessä nyt makaapi: Hän on sun Herras Kris- 
tukses, Jumalan Poika, Jeesukses.” Nämä virren sanat 
olivat Lyylille todellisuutta. Lyyli tunsi tarvitsevansa päi

vittäin syntisten Vapahtajaa, Jeesusta Kristusta. Lyylillä 
oli taivaspäämäärä. Muistan, kun Lyyli sanoi joskus: 
"Kuolema, sehän on vain kotiinmuutto.” Tällä taivas- 
tiellä Lyyli tahtoi kulkea toisten kanssa, jakaen, saaden 
ja antaen. Lyylille oli Jumalan Sana kallis ja välttämätön 
sielun ravinto, ja siitä hän tahtoi ammentaa muillekin. 
Monet muistavat, kuinka jollakin elämänsä vaikealla tai
paleella Lyyli tuli vierelle hienotunteisesti jakamaan 
osan kuormasta. Tässä kaikessa Lyyli tunsi kipeästi oman 
vajavaisuutensa. Hänellä oli vakaa pyrkimys aitouteen ja 
totuudellisuuteen ja hän pyysi herkästi anteeksi, jos tun
si rikkoneensa.

Lyyli oli esirukoilija. Rukouksin käsivarsin hän kantoi 
läheisiään ja rakkaitaan, oppilaitaan, työtovereitaan ja 
koko koulua, kotikyläänsä ja meitä kaikkia. Hän teki 
näin loppuun saakka. Oli kuin hänellä olisi ollut kiire 
saattaa tehtävänsä loppuun ajoissa ennen sitä kohtalo
kasta toukokuun 8. päivän aamua. Kuin viimeisenä 
huolenpidon osoituksena Lyylin laukusta, joka sieltä on
nettomuuspaikalta pois korjattiin, löytyi kirja nimeltä 
"Lohdutuksen Jumala”. Näin Lyyli oli vielä tietämät
tään antanut viimeisen viittauksen hänen poismenoaan 
sureville, että he löytäisivät tien lohdutuksen lähteelle.

Koulumme kevätjuhlassa juhlasalin seinä oli koristet
tu muuttolinnuin. Lyyli on muuttanut pois luotamme. 
Lyylin jättämä paikka on nyt tyhjä, kovin tyhjä. Me 
kaikki kaipaamme ja muistamme häntä, mutta me tie
dämme: Lyyli on muuttanut Kotiin. Siunaamme hänen 
muistoaan.
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Runoilijan tiellä
—OLAVI VUORINEN—

Kun kevät alkaa olla siinä vaiheessa, että jäät järvistä jäl
leen "lähtevät”,(enpä ole koskaan kuullut jäiden sula
van!) niin silloin allekirjoittaneelle tulee — "hirmui
nen”, kuten J.K. Paasikivi sanoo — kaipuu päästä mat
kustamaan S/S Tarjanteella rakkaalle Runoilijan tielle. 
Toukokuu on sitten kuin "joulupukin” odotusta, kun 
täytyy olla tarkkana milloin Tarjan ne-laiva aloittaa lii
kenteen Tampereen ja Virtain välillä. Semmoisessa odo
tuksessa tuppaa vattahermot olla tiukalla ja se on kamala 
tunne.

Heinäkuu heloitteli komiasti ja säätieteilijät lupailivat 
edelleen poutaa. Semmonen "tiato” on hyvä lähtökoh
ta tehdä matkapäätös, ja niinpä istahdin eräänä kaunii
na keskiviikkona Tampereella linja-autoon ja nuokuin 
huonolla Aitolahden tiellä Virroille.

Autosta poistuessa totesin, että Tarjanne-laiva — 
puhuttelen häntä ikinuoreksi "vanhaksi-rouvaksi” — 
kyyhötti tyypillisessä hieman kallistuneessa asennossaan 
ja lämmitti konettaan. Potkuri vispasi hissukseen vettä 
ja köydet marisivat, että jo vain tässä on jouduttu liian 
tiukalle, koska näin lämpöisenä päivänä olisi vetelänä 
olo paljon mukavampaa. No eihän se köysien tukistus 
pitkään kestänyt, kun laivakello kilahti kolme kertaa ja 
"vanha-rouva” otti hienosti pakkia. Kapteeni komensi 
eteenpäin ja sitten keula vängettiin kohti Härkösselkää. 
Tarjanne tervehti saattajia lyhyellä "urkumusiikilla”. 
Tuohon urkumusiikkiin liittyy seuraava tositapahtuma:

Kun Tarjanteen höyrypillin ääni kuultiin lähes 80 
vuotta sitten ensimmäisen kerran Visuvedellä, niin tote
si kilpailevan S/S Pohjola-osuuskunnan napamies kau
niisti äänestä: ’'Tolia soi ny sitten ne köyhäin urut".

"Vanha-rouva” nytkytteli hiljaista vauhtia Töitään, 
Tantsinsaaren ja Hampaisten salmien kapeikoista. Sinne 
jäi Härköskylä ja muistan miten nuorina kokoonnuim
me milloin Ylä- ja Ala-Härkösellä, kun Aleksanteri Ko
ron tytöt ja Ala-Härkösen pojat järjestivät mukavia illan
viettoja. Missähän ne Koron kauniit "tytöt" kanssa 
asustaa?

Koronselällä katselen mielenkiinnolla nuoruuteni 
maisemia. Tuolla oikealla se oli Näsijärven vesistön suu
rin saha eli Huvilan saha. Vaan eipä ole sahasta enää 
muuta jäljellä kuin historiaan jäävä nimi sekä sahan ja 
pitkän lautatarha-alueen vallannut taaja koivikko. Ha- 
vangan rannassa on onneksi vielä entinen majakka, kyl
läkin uudistettuna, ja siellä se kuuluu Havangan Toini
kin asuvan. Havangat olivat oikein hyvänsorttisia naa
pureita. Koronkylän talot ovat rehevien puitten ja pen- 
saistojen suojissa. Nuorisoseuran talo on saanut kolmena 
kesänä ottaa vastaan 50-luvun iloista "nuorisoa”, kun 
nuo veitikat ovat pitäneet siellä iloisen lauantai-illan. 
Siellä on ollut Koron Aila ja Samuli, Purran veljekset ja 
vaimot, Ojalan Paula ja Matti, Tulijoen Kirsti ja Matti, 
Syrjän Anna-Liisa ja Eino, ent. Huttusen Leena ja hänen 
"miähensä” (?), Saikkosen Liisa ja Lasse, Rissasen Leila, 
Riku ja Rikun sisko (?), Lahosen Maire ja hänen "miäs” 
kans, Haapamäen Eila ja Esko, Salmisen Matti ja vaimo 
(?) ja monta, monta muuta mukavaa 50-luvun ikinuor
ta. — Niinpä niin, tämmöisiä muistelin Tarjanteen kan
nella. Sinne se Koronkylä jää 10 solmun vauhdissa. Lä
hestymme Kaitasaarta ja alan tuijottaa ovatko Ristolaiset 
huvilallaan. Eivätpä olleet, kun ei näkynyt moottorive
nettä, sillä uimalla sinne on pitkä matka. Kun Keski-Pa- 
talan rantasauna alkaa olla lähellä, silloin tutkailen, on
ko Purran veljeksiä tai muita perhekuntalaisia heilutta
massa Tarjanteen matkustajille. Ja olihan heitä nytkin 
kuten aikaisempinakin vuosina, jolloin olen Runoilijan 
tien seilannut. Vaan Sylvi-emäntää ei näkynyt, mitä lie 
kiiruita hänellä ollut.

Pujahdettiin kuin varkain Vaskiveden kauniiseen saa
ristomaisemaan. Siellä sitä käytiin jopa Koronkylästäkin 
50-luvulla yökalassa, kun ei ollut elämä vielä kovin kah
littua eikä ollut kalastuskuntia ja muita kieltolakeja. Ja 
voi "mahloton” kun kalaa tuli, sitä tuli joka kerta ihan 
pikkusta vaille toista sataa kiloa, oli se kokomoista ka
lantuloa, olipa totisesti niin! Tuppaa vieläkin joskus 
pyörryttämään kun muistaa miten veneet oli täynnä 
semmoisia 5-10-kiloisia kuhia ja haukia.
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Näntön- ja Romppaansalmet ajettiin täydellä, koska 
vettä oli kölin alla vaikka Pohjanmaalle jakaa.

Hintalan jälkeen alkaa olo tuntua mukavan sykähdyt
tävältä, olemme siirtymässä syntymäpitäjäni Ruoveden 
puolelle ja alamme lähestyä Visuveden kauniita maise
mia. Ja kun "vanha-rouva” oli hyvissä ajoin hihkaissut 
"uruilla” kääntösillan paraatiasentoon ja ajamme läpi 
kanavan, niin laivan yläkannella alkaa vilkas liikehdintä. 
Ensikertalaiset niin suomalaiset kuin ulkolaisetkin turis
tit haluavat nähdä kanavan ympäristöä molemmilta 
puolilta laivaa. Laivan navikointi Visuveden laituriin on 
myös ensikertalaisille ihmeellinen operaatio, kun Tar
janne ottaa eteen ja taakse ja saa vihdoin arvokkaasti 
käännettyä nokkapiikin kohti laituria, johon sitten ’ 'sip
sutellaan hiljaa lyllertäen”. Ensikertalaiset toteavat: 
"Voi miten ihana paikka" — "Ah tätä suurenmoista 
kauneutta” — "Miten voikin olla näin kauniita paikko
ja Suomessa”. Myös kamerat tallentavat monia kuvia 
Visuveden kauneudesta. Häikäisevässä auringossa tiirai
len näkyykö laiturin läheisyydessä Lahtisen Askoa, Kuja
lan Veikkoa tai Ylistalon Timoa. Eipähän olleet "pojat 
passaamassa” laivaa, joka tärkeä homma oli ennenvan
haan jokapäiväinen kansalaisvelvollisuus. Jaa-a, juupa 
juu, semmoista se on, kun kaikki vanhat hyvät tavat 
tuppaavat jäämään retuperälle.

Kun Tarjanne oli jättänyt ja saanut matkustajansa, 
vekslattiin keula kohti Kirnunsalmea. Ja Visuveden jäl
keen tulee aina kurniva nälkä. Mistäkö moinen kärsimys 
tulee. Sen saa aikaan se, kun on Virroilta asti ollut 
kannella raikkaassa järvi-ilmassa ja nuuskinut siellä 
lähes kaksi tuntia välikannen keittiöstä tulevia her
kullisia paistosten tuoksuja, joihin on sekoittunut kone
huoneesta tuleva lievä höyrynhaju, jonka koostumus on 
erilaisia aromeja mitä lienevätkään, se on minulle vielä 
arvoitus. Se vaan on tyypillinen käry höyrylaivoissa ja si
tä nuuskii ihan mielellään, kun on saanut syntyä niinä 
aikoina, jolloin höyrylaivaliikenne eli kukoistuskauttaan. 
Ja hartain toiveeni on, että kunnioitettava ikinuori 
"vanha-rouva” S/S Tarjanne jatkaisi lyllertämistään 
Näsijärven vesillä monia, monia vuosikymmeniä. Na- 
postelen lounastani yläkannen ravintolassa kun nykytte- 
lemme Tarjannevedellä, ja mieleeni tulee sanonta: "Sa
ta saarta Tarjanteessa, vaan suurin on Sappisalo eli Sipi- 
ria”.

Lähestymme jo Syvinginsalmea ja "vanha-rouva” hil
jentää vauhtia ja alkaa jälleen "sipsutella”. Hän muis
taa aina sen, mitä tapahtui 30-luvulla, taisi olla v. 1935. 
Silloin tarttui Syvingm lossin vetosinkki uimaräpylään 
eli potkuriin, ja laahustaen "vanha-rouva" matkasi Ru
halaan, jossa silloin oli rakenteilla uusi Kautunvuolteen 
silta. Siellä oli onneksi sukeltajan vempeleet paikalla ja 
saatiinpa sukeltajakin hommiin, ja hän meislasi ja sahasi 
sinkin irti. "Vanha-rouva” tietysti myöhästyi puolen 
vuorokautta Tampereelle menoaan, vaan sitä ei matkus
tajat valittaneet ja surreet, kun ei ollut vielä tätä nykyistä 
hitonmoista tulipalokiirettä, mikä saa ihmiset hermos
tuneiksi pököpäiksi.

Avautuu Mustaselkä, jonka keskellä on kuuluisa Tee- 
risaari eli kolmen maaherran saari. Olen monet kerrat 
arvaillut, mitä lie herroilla kuvernööreillä ollut eväänä, 
kun söivät yhteistä ateriaa kukin oman lääninsä alueella. 
Olettaisin, että eväänä on ollut ainakin lohtakalaa kun 
kerran saareen lähdettiin murkinoimaan. Silloinhan ei 
ollut vielä kaupoissa saatavilla nykysuomalaisten suurta 
herkkua ja vitamiinipommia eli lenkkimakkaraa. Musta- 
selkä kiehtoo vieläkin korkea-arvoisia, sillä Uitoslahden 
perukoilla asustaa ansaittua arvonantoa nauttiva oikeus
kansleri evp. Kai Korte rouvansa'kanssa. Vaan turhaa 
julkisuutta karttaen haluavat rouva ja herra Korte asua, 
koska pirtti ei näy laivareitille, kun tiheä rantapuusto es
tää mukavasti uteliaitten vahtaamisen.

Korpulan vuolteella on moni mies nostanut lakkiaan 
kallioon maalatulle piikatytölle, kun lakki on muka syt
tynyt palamaan. Se oli sitä laivamiesten viatonta pilailua 
toisiaan kohtaan, mitä he harrastivat muutama vuosi
kymmen sitten.

Vuolteen jälkeen avautuukin kaunisrantainen Ruove
si. Sydän alkaa pompotella vähän kiivaammin, koska tä
mä vesistö tuo elävästi mieleen lapsuudenajan riemuk
kaat muistot. Ohitamme kuuluisien Asunnan-veljesten 
kotitalon. Sitten tulee lähelle kuuluisa Lieransaari ja 
alan tutkia näkyykö vielä sitä kuoppaa, mistä noita Antti 
Lieroinen tönäisi ison kiven vesille ja lähti rautakangella 
meloen soutelemaan kohti Ruoveden kirkkorantaa. En 
huomannut nytkään sitä kuoppaa, liekö saaren puolella.

Saavumme kirkonkylän laituriin. Kansaa on sillalla 
paljon, vaan ei ole joukossa yhtään tuttua. Niin on väes
tö vaihtunut, ettei näy ketään 30-luvun "tyttöä tai poi
kaa”. Saamme seuraksemme linja-autollisen ruotsalaisia 
turisteja, ovat matkalla Muroleen kanavalle.

Näkemiin Ruoveden kirkonseutu!
Olemme lähestymässä Kotvionniemeä ja kun ohitam

me Ykspetäjä-saaren, niin jälleen tapahtuu sama jynkä- 
ys mitä katselimme suurena poikajoukkona Kotvionnie- 
men hiekkasärkällä 30-luvulla. Vesipatja katosi laivan 
kölin alta ja "vanha-rouva" nosti hieman takapuoltaan, 
sillai vain hillityn sivistyneesti ettei koko peräpeili pal
jastunut. Eihän sitä nyt sopinut näyttää peräsintään eikä 
rantoja, niin mieli meni matalaksi. Rannat kasvavat ny
kyisin kaislaa ja kortetta, ja rehevöitymisen ovat aiheut
taneet Mäntän tehtaat. 30-luvulla rannat olivat vapaat 
kaisloista ja kortteista. Meillä Kotvion kakaroilla oli ul
jaat uimarannat, kun saimme kahlailla kovilla puhdas- 
hiekkaisilla rannoilla ja niitä oli molemmin puolin nie
meä.

Haikealla mielin katselin etääntyvää lapsuuteni mai
semaa, joka on muuttunut ankeammaksi. Haikea olen 
myös sen vuoksi, kun laiva ei enää poikkea Kalelassa. 
Kalelan sulkemisen sai aikaan verottaja, kun pienet si
säänpääsymaksut kohnittiin verottajan pohjattomaan 
pussiin.

Kun lähestymme Kautun kanavaa, ihastelivat ensiker
talaiset jälleen kauniita maisemia. Mutta kanavasaaren
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yli rakennettu massiivinen maantiesilta sai osakseen 
kärttyisää arvostelua.

Ruhala jäi taakse ja edessä on Selviikinlahti, jonka 
Luotsinmäellä viettää eläkepäiviään luotsi Viljami Koti
saari Maire-rouvansa kanssa. Viljami teki hyvän työn, 
kun kirjoitti kirjan Näsijärven laivaliikenteestä. Jäi tule
ville polville oikea kuva siitä, millaista oli aikoinaan 
kova laivatyö, jota tehtiin yötämyöten ankarissa sääolois
sa. "Ennen oli laivat puuta ja miehet oli rautaa”.

Ylitämme Jäminginselän ja puikkelehdimme taajan 
viitoituksen läpi Kirnunsalmeen, joka on kaunis paikka 
ja jonka kalliomaalaukset tallennetaan moneen kame
raan.

Sitten on Palovesi monine saarineen.
Saavuttuamme Ohrionselälle ja kun lähestymme Mu- 

roletta, maisemat sen kun vaan paranevat. "Vanha-rou
va” menee paikoin niin läheltä rantaa, että rantapuitten 
oksat ovat muutaman metrin päässä. Hirsisaaressa on 
paljon tamperelaisten telttoja, onhan meneillään loma- 
kuukausi.

Vihdoin olemmekin jo Muroleen kanavassa. Yli sa
taan nouseva kirjava joukko on kansoittanut kanavan 
vierustan. Ruotsalaiset jäävät laivasta, mutta laivaan tu
lee 28 nuorta polkupyöräilijää, jotka matkaavat kans
samme Tampereelle. Kun lähdemme kanavasta, tulee

mieleen kanavan saneeraus. Kunpa eivät vain TVL:n 
herrat insinöörit pilaisi kauniita kanavaverhouksia eivät
kä muutenkaan turmelisi kaunista maisemaa. Kyllä kau
neusarvot ovat nykyisillekin suomalaisille halutummat, 
kuin suoramuotoiset sementtiseinät.

Takana on Vankavesi, Myyryselkä, Koljonselkä ja 
Taulaniemi. Tampere näkyy jo, ja mieleeni tulee Ruove
den suuren pojan, runoilija ja taidemaalari Heikki 
Asunnan kaunis ylistys Runoilijan tielle, jolla lopettelen 
kirjoitustani:

Tää jäänyt on kauneus Tampereen 
päämäärä on valkama Virtain 
ui helisten mainingit hiljalleen 
Näsin Koljon Ruoveden Tarjanteen 
kuin lyöminä kultaisten pirtain 
Läpi salmien luotojen tutkaimitse 
purtena ui suvi itse.

"Vanha-rouva” on saapunut Mustanlahden satamaan 
ja kääntänyt itsensä lähtöasentoon, joka tapahtuu jäl
leen torstaina. Kiitän kapteenia hyvästä matkasta ja mi
nun tulee ikävä, kun täytyy erota rakkaasta ikinuoresta 
S/S Tarjanteesta.

40



Kirjansitoja N.V. Oksanen

Niilo Verner Oksanen syntyi Virtain Toisvedellä 
11.8.1888ja kuoli vajaan 17 vuoden ikäisenä 29- huhti
kuuta 1905. Nuoresta iästään huolimatta hän oli ehtinyt 
hankkia itselleen jo kirjansitojan ammatin. Niilo Oksa
nen oli muutenkin poikkeuksellinen nuorimies. Svante 
Pasilta saamaansa päiväkirjaan hän teki merkintöjä elä
mänsä varrelta. Oheisena julkaisemme Niilon kerto
muksen, joka on peräisin n. vuodelta 1904. Siinä kuvat
tu sorsanmetsästys lienee tapahtunut vuonna 1901. 
Muutamia vähäisiä korjauksia lukuun ottamatta on teks
ti alkuperäisessä muodossaan ja antaa sellaisenaan kuvan 
vuosisadan vaihteen poikien leikeistä ja kiinnostuksen 
kohteista samoin kuin myös häivähdyksen muistoja tuon 
ajan kyläyhteisöstäarkitöineen ja ihmisineen.

Ilmoituksia.
Arvoisalle yleisölle

saan ilmoittaa, että olen avannut kir- 
jansitomaliikkeen Virtain Toisvedellä ja 
otan vastaan kaikkea kiqansitoma-alal- 
le kuuluvia töitä. Hyvillä työllä ja 
halvoilla hinnoilla toivon yleisön suo
siota. Kunnioituksella:

Afttio Oksanen.

Niilon ajatuksia siirtolaisuudesta

Amerikkaan meno on yhä kiihtymässä päin Toisvedellä
kin. Tuskin ovat viimeksi lähteneet 10 poikaa ja yksi tyt
tö vielä ehtineet päästä matkansa perille, kun jo uusia 
menon haluisia on miltei lähtövalmiina. Eipä tästä kil
pailusta Toisveden peräkään osattomaksi jää, sillä viime 
sakkiin oli myös täältäkin osanottajia ja taasen on kap
säkkien laitto täydessä käynnissä. Toisille onnellisille tu
lee piletit Amerikasta, vaan toisten täytyy täältä haalia 
matkarahoja. Kun tätä menoo vielä hetken jatkuu, niin 
kyllä sen jo kesällä tulee huomaamaan.
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Meitä oli kaksi urheeta pyssysankaria. Minä olin noin 13 
vuotias ja toverini H. paria vuotta vanhempi. Meillä mo
lemmilla oli vanhat suusta ruokittavat haulipyssyt joista 
me ylpeilimme kuin rahamiehet tuhansistaan. Ja harva 
olikin se päivä ettei naapurin riihiparka saanut kokea 
meidän haulikoiden kelvollisuutta. Alkoipa meidän am- 
pumisestamme jo kyläkunnassakin huhuja liikkua. Mil
loin oli joku metsässä käydessään kuullut päänsä päällä 
vinkumista, milloin taas jonkun korvien sivu oli haulit 
rapisseet. Kertoipa joku että häntä oli oikein tahallaan 
ammuttu jostain puskasta kuitenkaan osumatta. Tämä 
kuitenkin oli vaan paljasta valhetta ja yllytti vaan 
meidän intoamme. Mutta sepä tuotti meille vihamiehiä 
niin ettei enään päivän aikana uskallettu valtateitä kuul- 
keakaan, vaan täytyi sivupolkuja luikkia, peläten heidän 
jyriseviä parannussaarnojaan. Pahin näistä vihollisista oli 
Jahti-Heikki, vanhapoika, vaan samalla myös mainio 
metsästäjä. Hän se meistä ja meidän pyssyistämme 
pauhasi kaiket päivät, uhaten ottaa ne pois, mutta täyt
tämättä se uhkaus jäi.

Tulipa sitten elokuun ensimmäinen päivä jolloin vesi
lintujen rauhoitusaika loppuu. Jo aikoja sitte oltiin me 
H:n kanssa tehty liitto, että silloin sitä mennään linnun 
lihaa tekemään Yltävän järvelle enne kun muut kerkiää. 
Yltävä on pienehkö järvi, parin vanhan virstan päässä 
kyläkunnasta. Se on aikoinaan ollut kaunis järvi, vaan 
nyt ovat talolliset sen niittyjen puutteessa kuivanneet

pitkälle matkalle lähdettiin. Minä olin kaupungista ti
lannut sorsan viettelyspillin jolla sitten sorsat piti kootta- 
man kuolemaansa odottamaan meidän läheisyyteemme. 
H. taas vuorostaan oli käynyt pyytämässä ruuhta lainaksi 
Yltävän Simpalta siksi vuorokaudeksi kun tappo piti ta
pahtua. Waan vielä piti laittaa lintupussit, sillä milläs 
muulla se saalis tuotaisiin kotio. Tämän työn otin minä 
tehtäväkseni ja teinkin sen niin perinpohjaisesti, että 
niillä pusseilla olisi kantanut vaikka porsaita. Kun vielä 
ampumavarat oli hankittu ja muutamia pienempiä va
rustuksia tehty, niin oltiin jo paria päivää ennen lupa-ai- 
kaa valmiit lähtemään.

Puheen mukaan piti meidän lähetä matkalle jo edelli
senä päivänä tuossa viiden tienoissa illalla että jo yöllä 
saatas alkaa hävitystyö. Kuinka pitkäksi tämä aika tuli
kaan, ei maistunut ruoka eikä työ vaan kädet ristissä 
odotettiin sitä onnellista aikaa jolloin sais lähteä. Empä 
malttanut minäkään varrota määrä aikaa, vaan jo puolen 
päivän aikana mainittuna päivänä marssin minä H:n ko
tia. Täällä hän jo eväitä laitteli matkaa varten ettei nälkä 
hätyyttäisi pois kesken aikojaan.

Wielä oli matkasuunnitelma tekemättä, sillä eihän si
tä niin passannut kaikkien nähden lähteä vaan salavih
kaa pujahtaa. Mennään tuosta meidän riihen sivutse 
metsään ja sieltä sitte pitkin karjan polkuja luikitaan Yl
tävän mäkeen jossa sitten jonkun puskan takana varro
taan kunnes heinäväki poistuu rannalta. Sitte voimme jo

SORSIA METS
—NIILO VERNER OKSANEN—

saadakseen rantamaille lisää niittyä. Eikä se loppu järvi 
enään ole muutakun paljasta kivikköä ja korteikkoa ja 
rannat vetelää lettoo, mutta sorsille tämä on erinomai
sen mieluinen ja niitä oleskeleekin siellä suuret parvet. 
Sinne sitä nyt mieli paloi, eikä sitä muusta puhuttukaan 
kun siitä sorsastamaan menosta ja sorsien tappamisesta. 
Näytetään niille että nämä pojat ne sorsat kurissa pitää 
näillä järvillä. Kyllähän niillä herroilla on komeita taka- 
tööttäriä, mutta mitäpä ne niillä saa, turhaan vaan ruu
tia polttavat. Mutta kun nämä pojat lähtee liikkeelle 
niin kyllä sen sorsatkin huomaa mitä miehiä ollaan kun 
oikein yhteen laukauksia päästellään että kymmeniä ker
ralla kaatuu. Pois siitä saa herrat olla pyssyn ”tohloi- 
neen”. Näin jutteli H. meidän pyssyjämme siivotessa ja 
minä vahvistin sen kehumalla lisää meidän etevyyttäm
me. Warmuuden vuoksi, että pyssyt tulisi oikein puh
taaksi ruosteesta y.m. liasta, olimme me ostaneet puoli- 
ympyriäisen viilan ja kiinnittäneet sen metrin pituisen 
rotningin päähän. Sitten väännettiin pyssystä ruuperä 
auki ja kiinnitettiin rauta viilapenkkiin ja tällä koneella 
ajettiin pyssynreikää aina vähä rasvaa lisäämällä ettei 
kuumiaisi. Kun tätä hinkkausta oli pari ruokaväliä kes
tänyt, katsottiin me pyssyt kyllin kirkkaiksi ja kelvollisik
si suorsain päiviä lopettamaan. Otettiin tappuroita laas- 
tikun nenään ja vedettiin liiat rasvat pois, ruuvattiin 
ruuperä kiinni sekä ammuttiin vielä pari nallia että nal- 
lipiikki aukeni ja niin oli pyssyt valmiit käytettäviksi.

Mutta miehet eivät vielä olleet valmiit. Täytyihän sii
nä laittaa jos jonkinlaiset vehkeet ja telineet, kun niin

ikäpuolella yötä käydä ottamassa paraat palat pois. Kes
kiyöksi tulemme johonkin heinälatoon nukahtamaan, 
josta taas päivän tullen lähdelle järvelle. Ja kun oikeen 
ahkeraan ammumme niin kyllä jo aamulla ylösnousun 
aikana saamme lähteä kotio pussit lintuja täynnä. Suo
raan kärrytietä me sitten vaan lasketetaan Jahtiheikinkin 
akkunan alitse ja komeuden vuoksi otamme sillä koh
dalla isommat sorsat käsimme että hänkin näkis mistä 
pojat on tulossa. Näin jutteli H. eikä minulla ollut mi
tään vastaan sanomista. Kun H. vielä sisartaan varotti, 
että laita nyt vaan ruokapadat kuntoon, sillä huomisen 
päivän saatte keittää linnun lihaa, niin lähdettiin mat
kalle. Karvaneenkin minä ne syön mitä sieltä tulee, 
huusi Jussi, H:n veli meidän peräämme, mutta sitä me 
ei oltu kuulevinaankaan.

Onnellisesti oltiin jo päästy metsään ja rohkeasti as
tuttiin eteenpäin. Kunnes eräässä mäessä aivan odotta
matta tulla pöllähti meitä vastaan Männistön Mikki, pa
hin pilkkakirveemme.

Wai sorsastamaan ne pojat menee ja vuorokausia en
nen lupa-aikaa, hih hihhii, nauroi hän meille vasten 
naamaa. Tästä yllätyksestä jouduimme me niin ymmäl
le, että ei osattu sanoa yhtään sanaa, ei hyvää eikä pahaa 
vaan seisoimme kun vaivaispyssyt kunnes hän oli kadon
nut näkyvistä. Mutta sitte se vasta Aatami nousikin ja 
uhaten sekä sadatellen kaikkia urkkioita lähdimme me 
jatkamaan keskeytettyä matkaamme.

Kun oli noin pari kilometriä kävelty, pyrähti pyy len
toon aivan ikkunamme edestä.
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— Pidäppäs tuota pussiani, niin minä toppaan sen 
pussiimme, kuiskasi H. minulle.

Hiljaa hiipien lähestyi hän pyytä ja oli juuri pamaut- 
tamaisillaan kun meidän takaamme alkoi kuulua läähä
tystä ja juoksun töminää. Se on K. hihkaisi H. salama
na ja hyökkäsi sivutseni eteenpäin ja minulla oli täysi työ 
pussien ja pyssyn kanssa pysyäkseni hänen perässään. 
Puolisen kilometriä juostua uskalsimme jo vähän 
hengittää.

— Kyllä sille vissiin Männistön Mikki on käynyt kan
telemassa meidän retkestämme, H. tuumaili ja tuppasi- 
pa meitä jo vähän naurattamaankin sillä tästä taitaa 
tullakin hauska seikkailumatka. Mutta K:ta ei enää kuu
lunut.

Vihdoinkin päästiin Yltävän mäkeen ja istahdettiin 
lepäämään. Järven rannalta kuului heinäväen iloista 
melua ja laulun loilotuksia. Tässä hetken istuttuamme 
lentää pyrähytti taas pyy meidän lähellemme männyn 
oksalle. Tämä sai H:n metsästysveren kuohumaan ja vä
hääkään arvelematta ampua pamahutti hän pyytä koh
den. Mutta tätä ei hänen olis pitäny tehdä. Sillä sa
massa alkoi koko heinäväki huutaa ja meluten, Jahti- 
Heikki etunenässä juosta meitä kohden uhaten antaa 
selkään sellaisia sala-ampujia jotka luvattomalla ajalla 
metsän asukkaita pommittavat. Oli onneksi metsikkö 
niin taajaa etteivät meitä nähneet vaikka ehkä taisivat 
arvata mistä ampujat oli. Nyt ei taas auttanut muu kuin

Tässä jahti-innossamme emme huomanneetkaan 
kuinka suuri ukkospilvi nousi taivaalle ja juuri kun olim
me ampumaisillamme yhtä pulpausta ruuhemme 
edestä, räjähytti ukkonen aivan meidän päämme päällä. 
Tästä jouduimme niin hämmästyksiimme, että emme 
ymmärtäneet lähteä mihinkään päin. Waan ajattelemi
sen aikaa ei ollut, sillä samalla alkoi vettä tulla taivaan 
täydeltä pimentäen ilman sysimustaksi. Pois oli päästä
vä, mitä pikemmin sitä parempi. Mutta tässä pimeässä 
emme osanneetkaan laskuojan suulle vaan jouduimme 
ihan vastaiselle rannalle. Täällä ruuhi tarttui kiinni let
toon ja meillä ei ollut muuta neuvoa kuinn hypätä se
kaan, jonne kohta vaivuimmekin suolivyötäisiin saakka. 
Hetken siinä ryömittyämme pääsimme me vihdoin kui
valle maalle ja löysimme vähän matkan päästä heinäla
don. Mutta tämä oli jo heinillä niin täytetty että emme 
saaneet sinne mahtumaan muuta kuin pyssymme, täyty
en itse jäädä ulkopuolelle ja nöyrästi vastaanottaa ne 
vesipallot, jotka kilvan selkäämme ropisivat.

Kun vihdoin sade rupesi lakkaamaan ja ilma sen ver
ran selkiämään että voimme löytää ojansuun, lähdimme 
me melomaan sitä kohden. Ojan varrelta löysimme 
erään tyhjän heinäladon ja menimme lepäämään päivän 
vaivoista. Mutta eipä se hyvältä maistunut, polvet vapi
si, hampaat kalisivat ja kylmä karmi pitkin selkärankaa 
että väkisinkin tuli mieleen ajatus: Kunpa nyt olis koto
na ja sais maata lämpimissä vällyissä. Mutta se ei asiaa

ASTAMASSA
turvata käpäliinsä, jotka niin monta kertaa ennenkin oli
vat auttaneet. Ja pian jäi Jahti-Heikki joukkoineen kuu
lumattomiin. Nyt oli haettava turvallinen olinpaikka 
jonka pian löysimmekin erään aidan takaa. Kätkettyäm
me pyssymme aidan ala istuimme me eväitämme katse
lemaan sillä tulee se nälkä vähemmästäkin hyppäämises
tä. Kun olimme lopettaneet ateriamme päätimme hakea 
pyymme pois jonka H. varmaan kehui pudonneen. 
Mutta vaikka kuinka tarkkaan olisimme hakeneet, niin 
emme löytäneet höyhentäkään.

Ja vihdoinkin uskalsimme astua ulos metsästä. Heinä- 
miehet olivat jo aikoja sitte menneet kotiaan ja jopa au
rinkokin teki laskuaan. Tuoltapa jo näkyi ruuhikin, ajan 
rannalle nostettuna kuivumaan. Sitä kohden me nyt as
telimme, pyssyt kovassa ladingissa olalla.

Kovan työn jälkeen vihdoin ruuhi ojaan. Kun vihdoin 
itsekin oli päästy ruuheen, H. nenän puolelle ja minä 
perään, aljettiin me meloa järveä kohti. Täälläkös oli 
meteliä, somaa ränkytystä ja rääkymistä joka puolelta. 
Pieniä pulpauksia ja ränkkiä ui isot joukot ruuhemme 
edellä, vaan näitä me ei oltu näkevinäänkään. Eihän 
noihin kannata ruutiansakaan haaskata kun kerran on 
parempiakin saatavissa, päätimme me ja aloimme meloa 
isoa heinäsorsaparvea kohden, joka näkyi järven toiselta 
rannalta. Mutta juuri kun olimme pääsemässä ampuma- 
matkalle, lähtivätkin nämät lentoon laskeutuen jälleen 
vastaiselle rannalle. Meille ei muuta neuvoksi kuin läh
teä perään, ja tätä kiertokulkua jatkoimme me ison ai
kaa.

parantanut.
Heti kun päivä rupesi sarastamaan, lähdimme me uu

destaan onneemme koettamaan. Waan nytpä ei näky
nyt sorsia vaikka kuinka olis katsellut. Kovaa ukonilmaa 
pelästyen olivat ne piiloutuneet taajaan ruohikkoon. 
Mutta vielä ei olleet keinot lopussa.

— Otappas torves esille ja soita sorsat pois piilostaan, 
kehoitti H. minua. Minä aljoin tehdä työtä neuvottua, 
vaan kauhukseni huomasinkin, että olin innoissani jät
tänyt torven kotia. Sorsat pysyivät yhä piilossaan ja mei
dän täytyi lähteä pois melomaan.

Rannalle päästyämme aijoimme ampua edes pari 
kunnialaukausta mutta pyssyt ei ottaneetkaan tulta. Nyt 
vasta huomasimme että vesisade oli liottanut kaikki ruu
dit, ja ettei laadinkia saa pois muutoin kuin ruuperän 
avaamalla. Allapäin pahoilla mielin ja sanaakaan vaihta
matta aloimme me astella kyläkuntaa kohden. Kotia 
päästyämme oltiin täällä juuri ylös noustu, joten heti 
ovelle päästyämme saimme kysymyksen: No missäs ne 
sorsat nyt on joita niin suurella melulla mentiin hake
maan?

Paljon muutakin pilkkaa saatiin osaksemme, ja tuu
len nopeudella levisi tästä meidän retkestämme tieto ko
ko kyläkuntaan, joten kaikkialla mihin vaan päänsä 
käänsi, näki pilkallisia naamoja ja nauravia suita!
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Vanhan
valokuvan
kertomaa

—SENJA PUUKKONIEMI—

Kuvan omistaa Senja Puukkoniemi

Katselen edessäni olevaa vanhaa valokuvaa, ikää sillä on 
lähes 70 vuotta. Ei ihme, että värikin on vaalentunut ja 
kuva muutenkin "ottaantuneen” näköinen. Kuvassa 
näkyy joukko lapsia pyhäpukeissaan, toisilla tytöillä on 
hiukset hajallaan rusetti pään päällä, toisilla on hiukset 
letitettynä silkkinauharusetilla kiinnitetty. Kuvasta nä
kyy, että on juhla menoillaan, ollaan kiertokoulun ke
vätjuhlassa ja päättäjäisissä. Kartano, jossa koulua kä
vimme, oli pitäjämme suurimpia ja lähellä kirkonkylää, 
Koululaisia kertyi enemmän, koska matkan pituus ei 
haitannut. Ennen oli suurissa taloissa perheellisiä työ
miehiä, joten talon omien lasten lisäksi oli koululaisia 
omalta alueelta jo hyvä joukko. Talon väenpirtti oli kou- 
luhuoneena. En muista oliko pulpetteja, hyvin kuiten
kin viihdyimme ja tulimme toimeen. Oli pöydät missä 
harjoitella kirjainten tekoa omaan vihkoon, oli värillistä 
piirustuspaperia sekä värikynät, joiden kanssa leikkimi
nen oli todella hauskaa.

Oli se aivan ihmeellistä aikaa, kun sai oppia jotain ai
van uutta ja mielenkiintoista. Olihan äitikin jo jotain 
opettanut, jonkun kirjaimen jo tunsimme. Olimme 
piirrelleet kaupan käärepapereihin paremman puuttees
sa. Nyt kuitenkin tuli elämäämme ihminen, joka osasi 
aivan kaikkea. Siinä olikin meille viisi- ja kuusivuotiaille 
ihmettä kerrakseen. Hän kun kaiken ohella opetti kau

niita lauluja, jotka iskostuivat mieleen aivan ikiajoiksi, 
että vieläkin tuntuu hyvältä niitä kuullessaan.

Erikoisesti on mieleeni jäänyt ohjelmanumero, sellai
nen kun vapaaesitys, pieni runonpätkä ulkoa opittuna, 
vanhempien opastuksella, lukea kun emme osanneet. 
Esitys tapahtui sieltä edestä opettajan paikalta ja siinä 
pantiin liikkeelle kaikki kätkössä piilevät taidot. Mahtoi 
se olla kuultavaa kun jokainen pani parastaan. Mitä 
muuten käytökseemme tuli, varmaan olimme mallikel
poisia lapsia, vähäiset erimielisyydet ratkottiin opettajan 
avustuksella.

Katselen tuota kuvaa, joka on otettu Hietalan talon 
väenpirtin rappusilla kauniina kevätaamuna. Pirttira
kennusta ei enää ole, monet kuvassa olijoista ovat lähte
neet tästä elämästä, monet ovat siirtyneet paikkakunnal
ta pois. On muutamia, joiden kanssa tapaillaan, muis
tellaan menneitä ja verestetään lapsuusmuistoja, jotka 
todella olivat kiehtovia.

Kiertokoulu on aikansa elänyt. Monille ikäisilleni ja 
vanhemmille se jäi ainoaksi opinahjoksi, niillä opeilla 
on vaan pitänyt elämässä pärjäillä. Siihen aikaan käytiin 
käsiksi työhön jo nuorena, eikä jatkoon ollut kaikilla 
mahdollisuuksia, vaikka opinhaluja olisi omannutkin. 
Aika on muuttunut paljonkin, mutta mukava on muis
tella menneitä, verrata entiseen, että elettiin sitä silloin
kin, vaatimattomasti ja vähään tyytyen.
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VAIN TUHKAKUPPI
—KK-

Tämä tapaus on sattunut joskus tuolla 1920-luvulla, siis 
vanha juttu.

Härköskylän Nuorisoseura järjesti arpajaiset ja isäukko 
oli saanut niitä arpoja pussin myydäkseen. Meitä oli kol
me poikaa ja ikää noin 10 vuotta, ainakin minulla, toiset 
nuorempia. Kaikki ostimme arvan taikka pari, olihan 
päävoittona oikein moottoripyörä. Kun arpajaiset sitten 
olivat, oli voittoluettelo Virtain sanomissa, mutta ei 
mainittu mitä mikin arpa oli voittanut, siis jännitystä lop
puun asti. Minun arpani numero oli luettelossa ja ilman 
muuta oli selvä että moottoripyörä on nyt minun. Se ei 
ollut Intiaani eikä Daavidson jotka siihen aikaan olivat 
yleisesti käytössä, se oli joku Daleikh, taikka jotenkin 
sinne päin sen nimi oli. Tiesimme kovasti millainen peli 
se oli ja illalla vintillä ennen nukkumista kävimme läpi 
sen vaihdejärjestyksen, kytkimen, jarrut ja muut siihen 
kuuluvat vempeleet. Kaikista olimme perillä niinkuin 
tuollaiset pojannassikat ovat aina. Suunnittelimme sen 
hakua, vietäiskö kanisterilla pensaa, jos sen tankki on 
tyhjä. Sen käyntiinlähtö vähän arvelutti kun oli nähty 
kuinka isotkin miehet joutuivat väliin polkemaan kovas
ti ennen kuin ne suostuivat lähtemään. Loppupäätelmäksi 
tuli että on kai siellä mäkiäkin, kyllä se mäkilähdöllä ai
nakin lähtee kun lykätään se mäen päälle.

Sunnuntaiaamuna sitä sitten hankkiuduttiin matkaan 
yhdellä polkupyörällä, mitenkäs sitä muuten moottori
pyörällä kotiapäin olis tultu. Ei sitä pensakannuakaan 
sentään otettu kun ajateltiin että on kai niitä kaupoissa 
tyhjiää kanistereita. Olimme melkein samankokoisia en
kä minäkään kunnolla satulalta ylettynyt polkemaan jo

ten hankalaahan se oli mutta mentiin sitä vaan. Kun 
pääsimme perille oli siellä toisiakin voittojen hakijoita.

Sellainen riski mies katsoi papereista, mitä mikin nu
mero oli voittanut ja kukin sai omansa. Moottoripyörä 
oli siinä seinustalla ja me heti sitä tarkastelemaan. Kun 
toiset oli voittonsa saaneet tuli se mies ja sanoi että mei- 
naakos pojat viedä moottoripyörän, minkäslainen se ar
palippu on. Aloin kaivaa arpaa rahapussistani, olin jo 
vallan unohtanut että sitäkin vielä tarvittiin. Mies sai ar
van katsoi numeron, selasi papereitaan ja sanoi hartaasti: 
"Vain tuhkakuppi”. Silloin minä olin lentää pyllylleni 
kun moottoripyörähän oli ollut jo viittä vaille minun. 
Eihän siinä muukaan auttanut kun lähteä mieli matala
na kotia päin samalla kulkuneuvolla millä oli tultukin, 
tuhkakuppi pyörän tavaratelineellä. Ylämäissä kun kä
veltiin niin kaveri vilkaisi väliin sinnepäin ja sanoi: "Vain 
tuhkakuppi”.

Päivä oli lämmin, suuta kuivasi. Poikkesimme Lempi 
Mäen kahvilaan, mikä muuten olikin ainoa sen alan 
vapriikki koko kylässä. Ostimme pullon punasta limu- 
naatia ja minä sanoin että kun et puhu tuhkakupista 
enää mitään niin minä maksan koko pullon. Kotona 
ihmeteltiin että mihinkäs se moottoripyörä jäi. Näkivät - 
hän nuo miten oli käynyt, kun selviteltiin tuhkakuppi 
paketista pöydälle. Ei se ollut kyllä pitkäikäinen, se tuh
kakuppi. Kai johtui siitä kun veljeni, meidän ollessa yh
täaikaa huoneessa katsoi siihen usein merkitsevästi ja sa
noi: vain tuhkakuppi. Mutta muistot elää.
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Hevosmiesten kronikka 
Virtailla 1948

Nyt hevosmiehet koolla on Virtailla 
sun pomffeli pomffeli Virtailla.
Niistä laulaa koetan ma jollain lailla 
sun pomffeli pomffeli hoi.

Virtolaisten pulska Elo-Ukko 
sun pomffeli pomffeli pulska Elo-Ukko 
Siin oli virtolaisten ylpeys ja juoksijoiden lukko 
sun pomffeli pomffeli hoi.

Virtolaiset ne Nanun-Pulin osti
sun pomffeli pomffeli Manun-Piilin osti.
Sehän täällä hetkeksi asiat sotki 
sun pomffeli pomffeli hoi.

Vuosia kului aika monta 
sun pomffeli pomffeli aika monta 
se aika oli aivan oriitonta 
sun pomffeli pomffeli hoi.

Tanhuan A.apo ja Pynnösen Aapeli 
pomffeli pomffeli Pynnösen Aapeli 
Reissussa oli myös Ollilan Ilmari 
pomffeli pomffeli hoi.

Ne Hämehestä hakivat tuon ori Patrin 
sun pomffeli pomffeli ori Patrin 
Mutta siitäkään ei tykänneet kaikki 
sun pomffeli pomffeli hoi.

Tanhuan Aapolla paha oli mieli 
sun pomffeli pomffeli paha oli mieli 
Kun Patri myytiin ja Virtailta vietiin 
sun pomffeli pomffeli hoi.

Ollilan Ilmarin reessä oli leikki 
sun pomffeli pomffeli reessä oli leikki 
Kun Kyrön-Poika ropellinsa taivaalle heitti 
sun pomffeli pomffeli hoi.

Kankaanpään Jussilla edes oli Lysti 
sun pomffeli pomffeli oli oli Lysti 
Kun Multian tytöt sen reen kannoille hyppi 
sun pomffeli pomffeli hoi.

Poukan Ville on homman poika 
sun pomffeli pomffeli homman poika.
Se johtokunnassa nuijaa hoitaa 
sun pomffeli pomffeli hoi.

Salmen Tarmo se uljas meripoika 
sun pomffeli pomffeli uljas meripoika 
Täällä hän kirjurin tehtäviä hoitaa 
sun pomffeli pomffeli hoi.

(Otteita 40-värssyisestä kronikasta)

’ 'Apu lapsesta— 
kalan perkaa, kaksi syö’ ’

—AINO MAANTELA—
Leipomapäivän marjapiiirakka
Kaksi happaman leivän emäystä taputeltiin litteiksi. 
Toisen päälle levitettiin puolukkaa, joka oli vähän soke
roitu. Toinen leipä käännettiin kanneksi, reunat nipis- 
teltiin hyvin umpeen ja päällys pisteltiin. Piirakka koho
tettiin ja annettiin paistua uunin jälkilämmössä kauan. 
Kypsänä se peitettiin pyyhkeellä, että kuori pehmeni. 
Erinomaista syötävää haaleana kylmän maidon kera.

Lanttumuikut
Iso lanttu kuorittiin ja rouskuteltiin puukolla peukalon 
kokoisiksi paloiksi. Ne keitettiin vähässä vedessä lähes 
kypsiksi. Mukaan ripauteltiin suolaa ja muutama maus
tepippuri. Muikut puhkottiin, virautettiin ja valutet
tiin. Aikanaan ne ladeltiin lanttujen päälle limittäin vie
ri viereen. Suolaa voitiin vielä vähän tiputella päälle. 
Kannen alla ruoka muhi pienellä lämmöllä kypsäksi. Lo
puksi lirutettiin keitinlientä kuppiin ja siihen sulatettiin 
voita. Liemi loiskuteltiin kalojen päälle. Syötiin hapan
leivän kanssa, ryypättäväksi tarjottiin piimää. Lanttu- 
muikut maistuivat myös kylmänä.

Hiillostetut kalat
Pienet ahvenet puhkottiin ja huuhdottiin, ei suomustet
tu. Ne työnnettiin vuoltuun kalarassiin, paras rassi tuli 
päreestä. Rassi meni kalan mahasta sisään ja selästä ulos, 
niin että kalat olivat lappeellaan. Isompiin kaloihin pan
tiin kaksi rassia. Kalarassit paistettiin hiilloksella mo
lemmin puolin. Varottiin savuista tulta, koska silloin ka
loista tulee nokisia. Kalat paistuivat kauniin punarus
keiksi. Kypsinä ne vasta laitettiin hetkiseksi suolaveteen. 
Kalat syötiin sormin, ruoto ja nahka suomuineen irtosi
vat hyvin pois.

<
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VANHOJA MUISTOJA
—ONNI MÄKINEN—

Muistelen vuosia 1917 ja 1918, jotka olivat Suomessa 
ikäviä aikoja. Erikoisesti tulee mieleeni vuosi 1917, jol
loin oli kova halla kesällä.

Meillä oli ruista kylvössä aika paljon, kun vertaa mää
rää siihen peltoalaan, mitä oli kaikkiaan. Ruis oli kasva
nut noin puoleen jyvään kun pakkanen tuli. Olin mum
mun ja papan hoivissa ja mökkimme oli soiden ja korpi
en keskellä hyvin hallanaralla paikalla. En tiedä oliko 
papalla jokin aavistus tulevista vaikeista ajoista, koska 
hän jo keväällä oli käynyt kysymässä valtion metsänvarti
jalta, että tämä tulisi leimaamaan joitakin mäntyjä, mis
tä saisi sitten ottaa kuorta leipäaineeksi. Siihen aikaan ei 
vielä ollut halloista tietoakaan, mutta kun kesä kääntyi 
syyspuoleen, alkoivat yöt kylmetä ja sitten eräänä yönä 
oli niin ankara pakkanen, että se teki kaikista viljoista 
selvää.

Minun piti kertoa varsinaisesti siitä männyn kuoren 
ottamisesta ja petun tekemisestä, koska nykyaikana ei 
enää kovin moni tiedä pettuleivästä mitään.

Männyn kuori piti nylkeä keväällä, kun puun kuori oli 
irti. Puukolla tehtiin viillot puun ympäri ja oksien välis
tä. Sitten viillettiin pystysuoraan. Pappa teki puulastan 
ja sillä kuorta nyljettiin ja sain olla tässä touhussa muka
na. Muistan hyvin kun pappa kaatoi ensimmäisen puun. 
Silloin hän sanoi: "Kyllä tuo rukiin korsi on nyt vahvaa, 
mutta tästä sitä täytyy kuitenkin leipänsä ottaa”. Jäl
keenpäin olen ihmetellyt mikä aavistus hänellä oli ollut. 
Nyljetyn männyn kuoret kannettiin kotiin ja siellä kaa
vittiin kaikki paksu kaarna pois sekä kuivat oksan koh
dat. Sen jälkeen ne levyt leikattiin pitkittäin suikaleiksi 
ja lämmitettiin uuni, missä ne kuivattiin. Uuni ei saanut 
olla kovin kuuma, etteivät suikaleet olisi palaneet.

Kun kuoret olivat tarpeeksi kuivia, ne survottiin niin- 
sanotussa huhmarissa mahdollisimman hienoiksi ja sit
ten ne käytettiin myllyssä. Olin vielä hyvin nuori, mutta

minunkin piti päästä myllymatkalle mukaan. Sain kyllä 
pyydellä moneen kertaan kun eivät olisi laskeneet, kun 
matkaa oli noin kahdeksan kilometriä ja osa pientä kint
tupolkua. Viimein sain kuitenkin luvan lähteä papan 
mukaan ja mummu teki minullekin pienen pussin sel
kään, koska kuivattu ja hienonnettu puun kuori oli ke
vyttä kantaa. Silloin sain käydä ensimmäisen kerran 
myllyssä.

Meillä oli siihen aikaan kaksi lehmää maidossa ja 
mummu teki voita, millä vaihtoi talollisilta jauhoja, että 
saatiin ruisjauhoa pettujauhojen sekaan. Nauriit kas- 
voivat melko isoiksi ja niitä keitettiin ja survottiin ja sii
hen pettu taikina tehtiin.

Ei meillä tehty kuin yhden kerran aivan "eineetöntä 
pettua”. Eineettömäksi petuksi sanottiin sellaisia, missä 
ei ollut yhtään jauhoja eikä naurista mukana. Mummu 
sai aina hankittua taloista sen verran ruisjauhoja, että sa- 
tiin petun sekaan. Lähes kaikki muukin elämiseen tar
vittava oli talollisten varassa, kun itsellä ei ollut juuri 
muuta kuin kirnupiimää ja sitäkin annettiin naapuriin, 
kun siellä ei lehmä ollut maidossa.

Kaikenlaista sitä on nähnyt tähän elettyyn elämäänsä, 
mutta kaikki on kärsitty ja kestetty. Nyt voi muistella 
mennyttä aikaa, johon on liittynyt sekä hyvää että pa
haa. En minä pahaakaan pahalla muistele, sillä varmaan 
se on ollut kohtalon määräämää, että elämä on ollut 
näin elettävä.

Kansalaissodan jälkeen torpparit ostivat sitten valtiol
ta niitä petturunkoja ja tekivät niistä niittylatoja. Muis
tan kun vitsailivat, että tehdään ruisoljista lato. Puuthan 
olivat kuin ruisolkia, kun niistä oli otettu kuori syötäväk
si.
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Eräs ihmiskohtalo
—ESKO RISSA—

Sodan pitkittyessä alettiin sotavankeja siirtää töihin 
maatiloille eri puolelle Suomea. Niinpä sitten Kurjenky- 
län Heittolaankin saapui mies nimeltä Pekka Nikitin. 
Hän oli syntyjään vienalainen. Isällä oli ollut aikoinaan 
iso maatila, viisi—kuusi hevosta ja lisäksi karjaa, mutta 
vallankumous oli vienyt häneltä tämän omaisuuden. 
Stalinin puhdistusten aikana 30-luvulla oli Pekan isä ja 
velipuoli ammuttu.

Heittolaan tullessaan oli Pekka noin kaksikolmatta- 
vuotias ja nuoresta iästään huolimatta jo luutnantti. So
tavangiksi hän oli joutunut siten, että oli miestensä 
kanssa mennyt nukkumaan erääseen autioon taloon ja 
aamulla huomannut olevansa suomalaisten piirittämä. 
Suuri oli heidän pelkonsa, sillä käsitys oli, että suomalai
set kaivavat silmät päästä ja kiduttavat kaikin tavoin 
vankejaan. Mutta vaihtoehtoja ei ollut, ja niinpä he olivat 
antautuneet. Kovasti he hämmästyivät, kun kiduttami
sen ja ampumisen sijasta saivat tupakkaa ja leipää ja 
kuulivat, että edessä on sotavankeus.

Kauan ei Pekka Nikitinin tarvinnut viettää aikaansa 
vankileirillä. Suomen kieltä taitavana ja vienalaisena hän 
ilmoittautui heimopataljoonaan ja joutui uudelleen 
Kannakselle, nyt entisiä aseveljiään vastaan. Päästyään 
etulinjasta rintaman taakse lepoon, tarjoutui hänelle 
mahdollisuus lähteä työpalveluun maatiloille Suomeen. 
Työkokemusta hänellä ei liene ollut maataloudessa, sillä 
ennen sotia oli Pekka opiskellut kieliä. Hän osasikin seit
semää kieltä: suomen lisäksi venäjää, ruotsia, saksaa, 
englantia, ranskaa ja espanjaa.

Sotavankien ja työpalvelua suorittavien kohtelusta ti
loilla oli olemassa tiukat määräykset. Yöksi piti heidät 
sulkea ulkoa käsin suljettuun huoneeseen, jonka ikku
noiden eteen oli tehty piikkilangasta kalterit. Kylälle 
heitä ei sopinut laskea yksin, vaan aina piti olla mukana 
vartija. Siviilivaatteita vangit eivät saaneet käyttää, vaan 
heidän venäläisten sotilasasujensa hartioihin oli maalat
tu valkoisella iso V-kirjain. Tätä määräystä kyllä nouda- 
tettiinkin melko tarkoin, muihin suhtauduttiin väljem
min. Pekkakin sai kulkea Kurjenkylässä melko lailla va
paasti, koska häntä pidettiin enemmän heimoveljenä 
kuin vankina. Hän osallistui joskus jopa salaa järjestettyi
hin nurkkatansseihin. Käväisipä naapurissa lomailemas
sa olevan pojan houkutuksesta häissäkin. Hänet puettiin 
naapurista lainattuihin siviilivaatteisiin ja annettiin pyö
räkin lainaksi matkaa varten. Mutta hatun kanssa Pekka 
ei oikein tahtonut tulla sinuiksi. Ensi kertaa elämässään 
hän sitä nyt sovitteli päähänsä, ja niinpä se sitten olikin 
takaperin häätaloon tultaessa. Vähän se tuppasi häävä- 
keä huvittamaan, mutta Pekka ei pienistä välittänyt, 
vallankaan kun hän löysi vieraiden joukosta inkeriläisty- 
tön. Ihastus ei jäänyt tähän yhteen tapaamiseen, vaan 
useamman kerran myöhemminkin hän lainasi pyörää ja 
livahti salaa öisin tyttöä katsomaan.

Hääväestä ei varmaan kukaan tunnistanut Pekkaa so
tavangiksi, sillä ulkonäöltä hän oli suomalainen, pitkä ja 
vaaleatukkainen. Hän osasi käyttäytyä hyvin ja tanssija
na hän oli parhaasta päästä, niin että taisi siinä monen 
kurjenkyläläisenkin tytön sydän tehdä ylimääräisen py
sähdyksen Pekan seurassa.

Pekka Nikitin saavutti pian talonväen luottamuksen. 
Häntä ei teljetty lukittuun huoneeseen, vaan yönsä hän 
nukkui talvella tuvassa ja kesäisin aitassa, ja aterialla hän 
istui muun talonväen kanssa. Heittolaan hän oli tullut 
kevättalvella 1943 ja viipyi aina sodan loppuun asti, syk
syyn 1944. Töissä hän kulki paljolti talon ainoan mies
puolisen, töihin pystyvän vasta 13-vuotiaan pojan, Tar
mon kanssa. Ainut kerta, jolloin poikakin jo pelkäsi Pe
kan karkaavan, sattui syksyisessä rankometsässä. Oli al
kanut sataa puolilta päivin, ja niinpä he sytyttivät suu
ren kuusen alle nuotion jossa kuivattelivat vaatteitaan. 
Kun sade ei ottanut loppuakseen, pisti Pekka lauluksi. 
Päivä kului näin venäläisten laulujen merkeissä, ja alkoi 
jo hämärtää. Silloin tuli Tarmolle hätä käteen, sillä hän 
pelkäsi, että Pekka lähtee pimeän turvin karkuun. Mies 
huomasi pojan pelon ja vakuutti että se oli turhaa. Hän 
ehdotti kotiin lähtemistä. Mutta nytpä heille tulikin toi
nen pulma eteen: ei päästy yksimielisyyteen oikeasta 
suunnasta. Lopulta vanki sai pojan vakuuttuneeksi 
omasta ehdotuksestaan kertomalla, että oli samoillut 
pitkin Karjalan korpia vielä koskaan eksymättä.

Vettä oli satanut koko päivän niin, että suon halki 
kiemurteleva polku lainehti. Tarmon saappaat olivat 
rikki, ja sen huomattuaan otti Pekka pojan selkäänsä ja 
kantoi pahimpien paikkojen yli. Vangin suuntavaisto ei 
pettänyt, sillä säkkipimeästä yöstä huolimatta he olivat 
pian tutun tien päässä ja kotona.

Muita sotavankeja Pekka kävi tapailemassa Vaskuulla 
ja Keski-Patalassa. Vastavierailujakin tehtiin, vaikkakin 
heti ensi kerralla oli Vaskuun vangille nousta tie pys
tyyn. Mies ei ollut nähnyt pyörää ennenkuin vasta nykyi
sessä olinpaikassaan, eikä ajaminen oikein luonnistunut. 
Kävelymatka taas oli turhan pitkä. Vasta vähitellen mies 
oppi ajamaan pyörällä sen verran, että taival taittui hel
pommin ja vastavierailu pääsi vihdoin toteutumaan.

Mikään löylymies ei Pekka ollut, päinvastoin kuin ta
lossa suutaroimassa käynyt Holman Heikki. Pekka yritti 
piilotella lauteiden peränurkkaan, mutta Heikki piti 
huolen siitä, että löylyä piisasi sinnekin asti. Kun inno
kas löylymies tukki kulkuväylän, sieppasi Pekka notkean 
na poikana lauteeseen kiinni ja heitti täyden voltin 
pudoten jaloilleen saunan lattialle kuin kissa konsanaan.

Tarmolle hän opetti aikansa kuluksi venäjää. Ensin 
käytiin läpi kirjaimet, sitten opeteltiin sanoja. Mutta 
rauha ehätti tulla jo väliin ja katkaista lupaavasti alka
neet kieliopinnot. Kun tieto sodan loppumisesta tuli 
Kurjenkylään, ei Venäjälle paluu näyttänyt kuuluvan
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Pekan tulevaisuudensuunnitelmiin. Heimopataljoonas
sa taistelleena hänellä oli epäilyksiä kohtalostaan, ja 
niinpä hän aikoi lähteä Saksaan ja sitä kautta länsimai
hin. Suunnittelipa hän äitinsä ja sisartensa noutamista 
Vienan-Karjalastakin, mutta millä keinoin, se on jäänyt 
epäselväksi.

Kaikesta huolimatta sai Pekka kuitenkin komennon 
lähteä paluumatkalle kotimaahansa. Ensin mennä körö- 
teltiin pyörällä, Tarmoa rungolla kyyditen kirkonkylään. 
Kunnantalolla Pekka kielitaitoisena osasi vaatia vielä 
muiden vankien saamatta jääneitä tupakka-annoksia
kin. Ja saatiinhan ne. Pekka antoi Tarmolle pari toppaa 
kotia vietäväksi ja kiitollisuuden osoitukseksi.

Lähdöstä ehti kulua pari vuotta kun Pekalta tuli kirje 
Etelä-Ruotsista. Siinä hän kertoi seikkailustaan jotka oli
vat johdattaneet hänet länteen.

Lähtiessä oli Heimopataljoonassa taistelleet eroteltu 
muista vangeista. Heille oli luvattu Suomen kansalai
suus ja sanottu, että he saavat halutessaan jäädä Suo
meen. Seuraavassa pysähdyspaikassa he saisivat vielä siviili- 
vaatteetkin. Mutta näin eivät asiat rullanneetkaan, vaan 
aseistetut vartijat piirittivät porukan ja tunkivat takaisin 
härkävaunuihin. Ovet salvattiin ulkopuolelta ja juna 
lähti maatkaan. Vangit onnistuivat kuitenkin avaamaan 
vaunun yläosassa olevat luukut ja sitä kautta myös ovien 
lukot. Pakosuunnitelma laadittiin yhdessä.

Kun juna hiljensi vauhtia öisellä asemalla ja vieri sivu
raiteelle, tempaistiin vaunun ovet auki ja miehet loikki
vat pakosalle. Muutamat kaatuivat siinä rytäkässä varti
joiden luoteihin. Mutta Pekka onnistui yrityksessä, ja 
pitkän, monivaiheisen karkumatkan jälkeen tavoitti 
Ruotsin. Matkaa hän teki junan vaunujen alla ja milloin 
missäkin piileskellen, eikä se totisesti ollut helppo tai
val.

Pekan pyynnöstä huolimatta ei talon isäntä uskalta
nut lähettää vastauskirjettä. Niinpä sotavanki Pekka Ni- 
kitin häipyi vähitellen tietymättömiin, eikä hänen koh
talostaan ole sen koommin kuultu.

Pekka Nikitin. Kuvan omistaa Tarmo Heittola.

Tarmo Heittolan ja Elli Vuorenmaan haastattelun poh
jalta muistiin kirjannut Esko Rissa

Tarinoiden herra Kuurila Virroilta
—KYLLIKKI HELENIUS—

Vanhempi polvi Virroilla tietää kertoa tarinoita herra 
Kuurilasta ja vieläpä Virroilla on jokunen, jolla on oma
kohtaisiäkin muistikuvia Kuurilan vanhasta herrasta. 
Kukaan ei kuitenkaan muista milloinkaan Kuurilan her
ran etunimeä mainituksi. Arvoitukseksi on jäänyt, miksi 
vanha isäntä Kuurilassa sai kutsumanimekseen herra 
Kuurila. Olisikohan herranimi ollut isännän omaa kek
seliäisyyttä?

Tarinat herra Kuurilasta ovat ensikuulemalta hupaisia 
ja mielikuvituksellisia kuin itsensä paroni von Munch- 
hausenin jutut. Eikähän niiden todenperäisyyttä voida 
enää selvittääkään. Varmaa kuitenkin on se, että herra 
Kuurilalla oli tarinoiden vuosina aina rahaa tuohikont- 
tinsa täydeltä.

Isossa Toisveden kylässä sijainnut Kuurilan talo oli

ikäjärjestykseltään kylän 17. talo. Yli-Ikkala oli nro 1, 
Ala-Ikkala nro 2, Lahdenkylän kantatalo Lahti nro 3, 
Ohtola nro 4, Hirvelä nro 5, Viitala nro 6 ja sitten seura - 
sivat järjestyksessä Soinin talot. Kuurilassa viljelykset ei
vät olleet suuret, mutta pinta-alaltaan Kuurila oli 1400 
ha, pitäjän suurimpia. Torppia Kuurilassa oli 10.

Mirja Kuurila (s. 1930) muistaa vielä Kuurilan vanhan 
päärakennuksen, joka oli kaksikerroksinen ja varustettu 
kahdella sisäänkäynnillä. Lasikuisti oli kahden kerroksen 
korkuinen. Hänelle on kerrottu, että Kuurilassa on ai
koinaan istuttu käräjiäkin. Mirja Kuurilan isä Manu 
Kuurila (s. 1902) oli tarinoiden herra Kuurilan veljen
poika. Kuurilan tila on nykyään siirtoväen omistuksessa. 
Vanha Kuurilan talo on purettu ja sen sijainnilla on kak
si omakotitaloa.
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Siviä Ojaniemi (s. 1896) muistaa lapsuusvuosiltaan 
herra Kuurilan, jonka edesottamuksista riitti pitäjällä 
puhetta. Siviä Ojaniemi oli nuorena ollut ompelemassa 
Tampereella ja toiminut kotiin palattuaan ennen avioi
tumistaan ompelijana, joka ajan tavan mukaan kiersi ta
loissa ompelemassa. Kun Kuurilan talon väelle ommel
tiin uudet vaatteet, oli isäntänä Kuurilassa jo vanhan 
herran jälkeinen sukupolvi.

Suuret setelit olivat huumanneet Kuurilan vanhan 
isännän mielen. Varakkuus oli vakaasti ollut olemassa 
suurissa metsissä ja maahehtaareissa, mutta vasta äkki
näinen raharikkaus oli saanut Kuurilan isännän itsetun
non kohoamaan. Rahaa Kuurilaan oli alkanut virrata 
'yhtiöltä’. Teollisuus oli kiinnostunut hyvistä suurmet- 
sistä vesireittien varrella. Rahaa tuli myös itsenäistyviltä 
torppareilta jo ennen torpparilakien aikaa. Yhtiölle — 
jolla tarkoitettiin milloin Tampereen Lielahden Enqvis- 
tiä, milloin Mäntän Serlachiusta, Porin Rosenleviä tai 
Oy Neptunia — myytiin Virroilla niin paljon metsämaa
ta vuosisadan lopulla ja vuosisadan vaihteessa, että yhti
ön maata oli peräti 16,5 % pitäjän koko maapinta-alas
ta.

Herra Kuurila innostui rahakontteineen tekemään 
Tampereenmatkoja. Eräällä matkalla hän oivalsi, että 
Kuurilan isoon kamariin piti saada seinän komistukseksi 
peili. Tarinan mukaan hän meni Tampereella lasiliik- 
keeseen ja ihastui näkemäänsä hienokehyksiseen peiliin. 
Kehykset lienevät olleet peräti arvokasta muranolaista 
koristelasia Italiasta. Kun herra Kuurila oli sitten kysy
nyt peilin hintaa myyjältä, oli myyjä tovin tarkasteltu
aan sarkavaatteissa ja pieksuissa astelevaa tuohikontin 
kantajaa mitään sanomatta ryhtynytkin asioimaan toisen 
liikkeeseen saapuneen asiakkaan kanssa. Tilanne oli käy
nyt herra Kuurilan kunnian päälle. Hän oli potkaissut 
pieksullaan peilin hajalle. Myyjä oli huutanut johtajaa 
takahuoneesta, jolloin herra Kuurila oli tyynenä toden
nut, että varmaankin hän nyt saa kuulla peilin hinnan.

Eräällä Tampereen matkalla herra Kuurila oli pysäh
tynyt katselemaan junia ja siinä keksinyt oivan tuuman

seuraavalle kaupunkimatkalleen. Hän päätti matkustaa 
omalla yksityisjunalla Tampereelta Ähtäriin. Sana Ähtä
rissä oli lähtenyt kiertämään herra Kuurilan saapumises
ta Ähtärin asemalle yksityisjunalla tiettynä päivänä. Ku
kaan Ähtärissä ei tuntenut herra Kuurilaa, mutta arvel
tiin kuitenkin merkkihenkilöstä olevan kyse. Ähtäriläi- 
set kerääntyivät suurin joukoin asemalle vastaanotta
maan herra Kuurilan yksityisjunaa. Hämmästys oli ollut 
suuri, kun junasta olikin astellut tuohikontteineen aivan 
tavallinen maalaisisäntä Virroilta, se herra Kuurila. — 
Tarinan todenperäisyyttä selviteltäessä kesällä 1985 eivät 
ähtäriläiset perinteen harrastajatkaan olleet kuulleet ta
rinaa. Olisikohan tapahtuma aikoinaan nolottanut niin 
ähtäriläisiä, että se oli haluttu tyystin unohtaa vai olisi
kohan herra Kuurila mennytkin Älavuden asemalle ?

Korpisperällä ja Ikkalan maanteillä herra Kuurila oli 
etenkin Tampereen matkojen jälkeen hurjastellut hevos- 
ajeluilla ja kylvänyt setelirahoja ajoteiden varsille. Jotkut 
ovat olleet sitä mieltä, että rahat olivat tarkoituksellisesti 
köyhille kulkijoille heitettyjä lahjarahoja ja jotkut taas 
ovat uskoneet niiden putoilleen kontin suusta.

Ja kuka olikaan siis herra Kuurila? Hän oli Kuurilan 
talon isäntäväen Heikki Juhonpoika Ala-Liedenpohjan 
(s. 1826) ja Kaisa Liisa Joosepintytär Kuurilan (s. 1823) 
vanhin poika Juho Heikki (s. 1854), jolle luonnostaan 
lankesi seuraavaksi talon isännyys. Emäntänä hänellä oli 
Emilia Juhontytär (s. 1849). Juho Heikin nuorempi veli 
Abraham eli Äapo (s. 1857) avioitui Ida Setälän kanssa 
ja heidän poikansa Manun tytär on haastateltu Mirja 
Kuurila. Juho Heikistä ja Aaposta seuraava Kuurilan 
poika oli Emanuel eli Manu (s. 1859), joka meni kotivä
vyksi Korpiselle puolisonaan Sandra Korpinen. Korpi
nen (alkuaan Korpijärvi) on haastatellun Siviä Ojanie
men isän Kaapo Linjalan (s. 1864) ja kirjoittajan isän äi
din Henriikka Leppälän (s. 1856) kotitalo. Sandran, 
Kaapon ja Henriikan isoisä Sakari Keski-Soini (s. 1798) 
oli nuorikkonsa Kaisan kanssa ryhtynyt taloa asumaan. 
Manu Kuurila vuorostaan möi koko Korpisen talon yhti
ölle, mutta se taas on oma tarinansa.
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Virtain viimeinen mestaus
—KYLLIKKI HELENIUS—

kun Vermaan nuori piikatyttö Liisa Pekantytär joutui mestattavaksi

Virtain Joulussa 1961 on Elsa Järvisen kirjoitus Virtain 
viimeisestä mestauksesta, joka olisi tapahtunut vuonna 
1796. Kappalaisen tytär Anna Kristina Mennander mes
tattiin lapsenmurhasta. Kirjoituksessa toisen perimätie
don mukaan viimeinen mestattava olisi ollut syyttömänä 
tuomittu mies. Oikea syyllinen oli vasta kuolinvuoteel
laan tunnustanut tekonsa. Kirjoittajan isoäiti oli synty
nyt vuonna 1825 ja hän oli kertonut kirjoittajalle kuule
maansa tietoa mestauskäytännöstä. Mestattava oli pol
vistunut pölkyn viereen ja laskenut päänsä pölkylle. Pu
naiseen takkiin pukeutunut pyöveli oli sitten astunut vä
kijoukosta ja iskenyt leveäteräisellä kirveellä mestattavaa 
niskaan. Pyövelistä vanha kansa oli käyttänyt nimitystä 
pööveli, josta sitten varmaankin on tullut nykykielessä
kin lievempiin voimasanoihin kuuluva peeveli.

Virtain Joulu 1963 mestaustarinassaan viittaa edelli
seen Elsa Järvisen kirjoitukseen ja kertoo viimeisestä Vir
tain mestauksesta opettaja Yrjö Peltosen (k. 1934) muis- 
tiinmerkitsemän perimätiedon perusteella. Peltosen 
muistiinpanoissa on kaksisataa vuotta sitten tapahtunut 
Vermaassa 'kauhea verityö’. Silloin kaksi piikatyttöä oli 
murhannut rahanhimossaan hiilihangolla talon valtijat- 
taren. Piikatytöt vangittiin ja heidät tuomittiin kuole
maan. Tyttöjen kohtaloksi tuli mestaus. Opettaja Pelto
sen muistiinmerkitsemä tieto ei tuo esiin henkilöiden 
nimiä. Kyseessä on kuitenkin eri tapahtuma kuin Elsa 
Järvisen tarinan tapahtumat. Opettaja Peltonen on mer

kinnyt Vermaan tapahtuman Virtain viimeiseksi mes
taukseksi muistiinpanoissaan.

Kun onnistuu arkistojen tietoa tavoittamaan perimä
tietona kulkeneen tapahtuman, on mielenkiintoista ver
rata 'suussakulkenutta' tietoa kirjattuun tietoon. Ver- 
maata hallitsi 1700-luvun loppuvuosina vänrikki Jacok 
Johan Messman (s. 30.4.1729, k. 27.8.1801) puoliso
naan Sofia, Petter Johan Austrellin tytär Pekkalan karta
nosta Ruovedeltä. Virtain kirkon kuolintiedoissa rouva 
Sofia Messman on kuollut 18.3.1798 iältään 67-vuotiaa- 
na. Kuolisyynä murha. Seuraavan vuoden kuolintiedois
sa on 31.8.1799 kuollut piika Liisa Pekantytär (pigan Li
sa Pehrsdotter) 18-vuotiaana, asuinpaikaksi on merkitty 
Vermas. Nimen perässä on selvitys: som d. 18. Martii 
1798 mördat sin värdinna Fru Fend:rikskan Sophia 
Messman ä dess nattensäng, halshöggs, miste högre 
hand och i bäle brändes den 31 augusti. Emäntänsä yöl
lä vuoteeseen murhannut piikatyttö sai lopullisen tuo
mionsa siis vasta runsaan vuoden kulutttua tapahtumas
ta. Tuomion täytäntöönpanossa Liisa Pekantyttäreltä ha
kattiin ensin poikki oikea käsi, sitten hänet mestattiin ja 
lopulta ruumis poltettiin paalussa.

Vermaan piika Liisa Pekantytär on murhatapahtuman 
aikaan maaliskuussa 1798 ollut iältään 16—17-vuotias. 
Mitä kaikkea onkaan mahtanut olla perimmäisenä syynä 
synkälle teolle!

Muistoja Tyrkönkylästä
—HELENA KAURANIEMI—

Vihtori Myllylän muistelmia tämän vuosisadan alkukymmeniltä Tyrkönkylältä eli nykyisen Vaski veden keskustasta.

Nykyistä Vaskiveden keskustaa sanottiin tämän vuosi
sadan alussa Tyrkönkyläksi. Nimeä käytetään kyllä nyky
äänkin. Talojen niminäkin oli ja on edelleen Tyrkköjä. 
Oli Moisio-Tyrkkö, jonka isäntä oli Aleksi. Hänen peri
kuntansa myi tilan Heikki Hirviniemelle; oli Tanhua- 
Tyrkkö, isäntää sanottiin Patuksi. Myöhempiä isäntiä on 
ollut Tauno ja hänen poikansa (nyk.); Törmä-Tyrkkö, 
isäntä Kalle, jonka punaiset ampuivat 1918. Hänen jäl
keensä oli isäntänä vävy, Onni Nojonen, nykyisin hänen 
pojanpoikansa; Ranta-Tyrkkö, jonka isäntää sanottiin 
"rantaäijäksi”, etunimeä ei kertoja muista. Hänen jäl
keensä tuli isännäksi poika Aleksi ja tila on edelleen sa
malla suvulla; Uusi-Tyrkkö, isäntänä Eemeli, tila edel
leen samalla suvulla; Rinne-Tyrkkö, joka on myöhem
min erotettu Tanhua-Tyrköstä.

Kaikilla taloilla oli torppareita ja joillain lisäksi mäki
tupalaisia. Ero näiden välillä oli siinä, että torppari oli 
saanut käyttöoikeuden yli 2 ha:n alueeseen ja mäkitujDa- 
lainen sen alle. Kun torpat itsenäistyivät, ne saivat oi
keuden lisämaahan, mutta alle 2 ha:n mäkitupalaiset ei
vät saaneet.

Kertoja, Vihtori Myllylä (89 v.), muistaa parhaiten 
Moisio-Tyrkön torpparit, olihan hänen isänsä yksi näis
tä. Moisio-Tyrköillä oli Myllylän, Saaren ja Heittolan 
torpat. Myöhemmin Heittolan torpan poika Jussi meni 
naimisiin Poukalla palvelijana olleen Sandran kanssa ja 
yhdessä he perustivat Virtasen torpan Heittolan lähelle. 
Toinen veli, Antto, perusti Hakamäen torpan Kukkaro- 
järven rantaan.

Myllylä oli viljelyksiltään vähän isompi muita, sillä
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viljeltyä oli 4 ha ja lisäksi oikeus polttopuihin ja laidun
maahan Havanganjärven takana. Karjaa oli tavallisesti 
2-3 lehmää, jokunen vasikka, lampaita, sika ja muutama 
kana, hevonen ja kerran kaksikin. Kesällä eläimet vietiin 
järven taakse, jossa oli kesänavetta ja jossa käytiin aa
muin illoin lehmät lypsämässä. Siihen aikaan ei vielä vil
jelty heinää, vaan karja oli kesät metsillä ja luonnonlai- 
tumilla. Järviheinää ja lehdeksiä kerättiin talveksi ja ol
kia syötettiin karjalle. Joskus, kun karjan ruoka alkoi 
loppua, käytettiin ruuaksi ladon olkikatot ja jos ei ollut 
omaa latoa, saattoi katto-oljet saada naapurinsa ladosta, 
kun lupasi syksyllä tehdä uuden olkikaton. Lisäksi kar
janrehua haettiin Peräseinäjoelta ja muualta Pohjan
maalta.

Moisio-Tyrkkö oli antanut metsän ja laitumien nau
tintaoikeuden, jonka perusteella torpparit saivat koota 
polttopuunsa metsästä ja laiduntaa lehmänsä ja muun 
karjansa talon takamailla. Lehtikerppoja sai tehdä haa- 
sian kesässä. Vuokraa, eli "värkkiä” Myllylän torppa te
ki päivän viikossa kesäisin ja kiireisempänä aikana lisä- 
päiviä. Työpäivä oli tavallisesti 6-6, eli 12 tuntia talon 
ruuissa. Rukiin leikkuuaikaan talo keräsi torppareiden li
säksi muitakin rahdintekijöitä, kuten laidunmaan tai 
perunamaan vuokraajia, töihin ja ruis tuli leikattua 1-2 
päivässä.Viljanleikkuun aikaan työ tehtiin urakalla. Kun 
oli tehnyt 12 kuhilasta, sai lähteä pois. Siinä sitten kil
pailtiin, kuka ensimmäiseksi saa urakkansa valmiiksi. 
Tältä ajalta lienee sananparsi "On kuin Korkeen Villen 
urakka”, jos ei päivä tahtonut riittää sen tekemiseen. 
Korkeen Ville oli jo vanha ja vähän hiljainen mies, eikä 
päivä tahtonut riittää leikkuu-urakan, 12 kuhilaan te
koon.

Viljelyssä oli periaatteena vuoroviljely siten, että 1/3 
oli rukiilla, 1/3 kevätviljalla ja perunalla ja 1 / 3 kesan
nolla. Rukiin jälkeen seuraavana vuonna maa oli kevät- 
viljalla ja perunalla. Kesantoa hoidettiin hyvin. Sitä kit
kettiin ja lannoitettiin ja muokattiin syksyllä kylvettäväl
le rukiille.

Omalla ajallaan torpparit sitten hoitivat oman tilansa 
työt ja lisäksi metsästivät ja kalastivat. Siihen ai
kaan metsänriistaa ja kalaa sai runsaasti.

Torppareita oli myös mylläri Juho Koskinen. Mylly 
sijaitsi Moisio-Tyrkön maalla, kosken rannassa, joten 
hän jauhoi talon viljat ’ 'värkkinä’ ’, mutta muut maksoi
vat jauhatuksesta ’ 'tullia' ’, joka otettiin viljana.

Torppareiden lisäksi kylällä oli käsityöläisiä, joista osa

oli myös torppareita.
Räätäleitä oli Onni Nieminen, Svantte Nieminen ja 

Toimi Hautala.
Suutareita oli Juho ja Kalle Luhtamaa, Nante Kaleva 

ja Toivo (?) Peräinen; seppiä Santeri Kallioranta ja Onni 
Leppämäki; nahkurina toimi Lehtinen-niminen mies ja 
ensimmäinen postinkantaja oli kertojan isä Kalle Mylly
lä. Kun hän muutti 1912 Havangan kylään, jatkoi pos
tinkantoa kaikkien tuntema Kalle Lehtinen. Ompelija
na oli Iida Saari (torppari Toivo Saaren vaimo). Lisäksi 
oli "räätäli-Maija”, joka asui Tanhua-Tyrkön yläkerras
sa. Länkimestareita olivat Santeri Hietaranta ja Aleksi 
Heinänen. Puuseppä oli Juho Nurminen, jota sanottiin 
Janneksi. Sitten vielä oli Kuppari-Karoliina, joka kiersi 
taloissa, ja hieroja, jonka nimeä kertoja ei muista.

Kun Vermaan herra Borg perusti meijerin Koroon, 
Vaskivedeltäkin Vermaan rengit kokosivat kermat mei
jeriin. Silloin meijeri antoi mm. Myllylään separaatto
rin, jolla kylän maidot väännettiin ja kerma toimitettiin 
Koronkylän meijeriin. Vihtori Myllylä muistaa kuinka 
pappa ja isä hakivat kuusenjuurakon metsästä. Juuret 
kiinnitettiin lattiaan kiinni ja separaattori kiinnitettiin 
kannon nenään. Isommat talolliset toimittivat läkkiton- 
kissa kerman tienvarteen, josta se noudettiin meijeriin. 
Myöhemmin perustettiin meijeri Moisio-Tyrkön karta
nolle, jossa ensimmäisenä meijerskana oli Sanni. Puu
seppä Juho (Janne) Nurminen nai hänet vaimokseen.

Torppareiden elämä oli työntäyteistä. Jos ei tarvinnut 
olla talon töissä, riitti kotona tekemistä koko perheelle. 
Silti lasten koulunkäyntiäkin pidettiin tärkeänä. Silloin 
ei ollut pakollista oppivelvollisuutta, mutta Myllylästä- 
kin kaikki lapset kävivät kansakoulun. Kaksi vanhinta 
oli Vaskiveden koulussa ia nuorimmat Havangan kou
lussa. Minä kävin kansakoulun vv. 1903-08, kertoo Vih
tori Myllylä. Oppilaita oli n. 30, kun aloitimme ensim
mäistä vuotta, mutta vain 4 meistä kävi täydet neljä 
vuotta. Jotkut olivat koulussa vain syksystä jouluun, toi
set yhden vuoden. Opettajana oli silloin Paavo Laukka
nen.

Vuosikymmenillä on taipumus kullata vanhoja muis
toja. Nykyihminen elää paremmin kuin koskaan ennen 
on eletty, mutta silti usein on tyytymätön. Vanhuus on 
siitä hyvä, että se tasapainottaa maailmankuvaa. "Nyt 
tiedän, ettei elämä ole ollut eikä koskaan tule olemaan 
tarpeeksi täydellistä, ja parasta mitä siinä on, onkin itse 
elämä.”
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Tapahtui 50 vuotta sitten Ha vängän kylässä
—LEENA LUOMA—

Havangan kylän kansakoulua kävi 11-vuotias Erkki. Hän 
oli Luoman talon nuorin poika. Hän odotti kovasti jou
lua, niin kuin odottavat pikkupojat vieläkin. Koulussa 
oli ainekirjoitustunti ja aiheena oli tietysti joulu. Hän 
kirjoitti näin:

Mitä toivoisin joulupukilta
Minä toivoisin joulupukilta uudet sukset. Minulla on it
sellänikin sukset, mutta toisesta on pieni pala pois ja ne 
on liian lyhyetkin. Minä olen koulussa Olavin suksilla. 
Se teettää itsellensä toiset sukset. Sillä on jo suksipuut 
veistettynä. Mutta toinen puu veti töyryksi ja se haki toi
sen puun metsästä. Minä kyllä saan sen vanhat sukset, 
nekin on jo huonot, että minä haluaisin uudet. Uudet 
on niin hyvät.
Ainek. I 
Oik. 7 
Kaunok. I

Sitten hän kirjoitti vielä toisenkin aineen joulun odotuk
sesta:

Kuusijuhlaa odottaessa
Kun minä odotan kuusijuhlaa, niin minä toivon, että se 
olisi nyt pian. Silloin on niin kovin hauskaa, kun pukki 
tulee ja antaa lahjoja. Se on talven hauskin hetki ja päi
vä. Toiset lapset tekevät pukillen pahaa, nykivät sitä tur
kista ja naamiosta. Se on kovin ruma tapa. Minä en ole 
sillen koskaan tehnyt pahaa, kun se on niin hyvä. Mei
dän koululla on joka vuosi kuusijuhla illalla. Mutta nyt 
se on päätetty pitää aamulla. Kuusijuhla on ollut aina 
ennen joulua. Vieläpä kuusijuhlaa odottaessa minä ajat- 
telen mitäjoululahjoja tekisin kotiväellen.
Ainek. 8 
Oik. 8
Kaunok. 7 +

Tuli sitten joulukuun 19. päivä, tänä kyseisenä vuonna 
1936. Erkin odotus loppui. Hän oli tilannut postimyyn
nistä uuden virsikirjan ja se odotti nyt postissa hakijaa. 
Posti oli siihen aikaan haettava järven takaa Havangan 
talosta. Syksy oli ollut ihan normaali ja järvet olivat jää
tyneet ajallaan. Ne olivat jo kestäneet hevostakin, mutta 
sitten tuli suuret vesisateet, ja jäät olivat uudestaan hei
kentyneet. Ne tulivat nyt Erkin kohtaloksi. Hän lähti 
ylittämään järveä Alasen kohdalta. Siinä on hyvin mata
laa ja yleensä siinä on viittatie. Hän lähti potkukelkalla, 
mutta jää ei kestänytkään. Alasesta oltiin kyllä nähty ta
paus, mutta ennen kuin sinne saatiin miehet ja vene, 
niin kaikki oli jo ohi. Pieni mies oli jo menehtynyt. Us
kon, että hän on siellä, mihin kaikki lapset uskossa kuol
leet pääsevät. Hänen uusi virsikirjansa laitettiin arkkuun 
hänen rintansa päälle. Hänelle alkoi silloin joulu, mutta 
kotiväelle tuli suuri suru ja murhe.

Tästä surullisesta tapahtumasta kului tasan kymme
nen vuotta, kun järvi taas otti kaksi uhria. Silloin Väinö 
ja Matti Lahtinen oikaisivat Ojalan ojansuusta tänne 
Luoman puolelle, ja menehtyivät heikkoihin jäihin. 
Vintistä löytämässäni hautajaiskutsussa luki, että hauta
jaiset olivat 22 p:nä joulukuuta, 1946. Tasan kymmenen 
vuotta oli kulunut.

Havangankylän vanhempi väki muistaa hyvin nämä 
surulliset tapaukset ja monet kerrat niistä on takkavalke
alla puhuttu. Toivottavasti nämä tapaukset jäävät vii
meisiksi.
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Kolme Torisevaa
—I.K. INHA—

Virtain Jäähdyspohjan Valkeejärvellä syntynyt I.K.lnha 
oli oman aikansa monipuolisin kulttuurityöntekijä Suo
messa: kirjailija, toimittaja, tieteen kansanomaistaja, va
lokuvaaja ja luonnonsuojelija. Niinpä hän jo vuonna 
1909 teoksessaan "Suomen maisemia" — jota tänä 
vuonna on luettu yleisradiossamme jatkokertomuksena 
— kiinnitti huomiota lapsuuden kotinsa läheisyydessä 
sijaitsevien Torisevanjärvien suojeluun. Hän palasi ai
heeseen uudestaan vuonna 1916 julkaistussa Kansanva
listusseuran kalenterissa, jonka artikkelin Perttu ja Esko 
Työryvuo ovat käyttöömme luovuttaneet.

Toriseva-aihetta lienee eniten kuvattu Ala-Porisevan 
rannoilta, joilta löytyvät korkeimmat jyrkänteet. Jär
vien jylhää kauneutta voi ihailla myös muilta rannoil
ta. Kuvat Pertti Tamminen.

Kansanvalistusseuran kalenteri 1916 inhan artikkeli. 
Perttu ja Esko Pöyryvuo ovat lahjoittaneet monisteen 
kotiseutuarkistoon 5.9.1986.
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Niihin aikoihin — nelisen vuosikymmentä takaperin — 
kun eivät Tampereelta lähtevät matkustajalaivat kulke
neet Ruoveden Visuvettä kauemmaksi ja matkailijat ja 
muut matkustajat sieltä jatkoivat kyytihevosella pohjois
ta kohti, tuli monikin pysähtyneeksi Jähdyskylän koh
dalla, joka on ensimmäinen Virtain pitäjää ja samalla 
Vaasan lääniä. Ehkä hän jo hetkisen seisautti rajalla, sillä 
paitsi vaakunapatsaitten liutaa näki hän siinä huomiota 
herättävän kauniin maiseman, tämän kirjoittajan kotita
lon, kahden järven välisellä mäellä, korkeat vuorijonot 
taustana, joka puolella lehtoja ja hakoja, yläviä vainio- 
pöytämiä ja niistä syviin notkoihin viettäviä vihantia 
kukkapenkkoja. Mutta vasta paria kolmea kilometriä 
kauempana, aaltoilevan kauniin kyläaukeaman läpi 
ajettuaan, matkustaja puoleksi tunniksi astui alas rattail
ta ja kulki vähän matkaa maantiestä syrjään. Siihen ai
kaan siinä kasvoi synkkä kuusikko, mutta tuskin tämä 
oli helmaansa sulkenut kulkijalta, ennenkuin se aukeni 
eteenpäin, ja matkamies näki edessään luomoavan ro
manttisen erämaamaiseman, kapean järven, joka äänet
tömästä hiljaisuudesta kuvasti tummaan pintaansa kor
keata äkkijyrkkää vuorenseinämää ja vastakkaiselta ran
nalta juhlallista vanhaa korpikuusikkoa. Oli jo myöhä il
ta, lännen taivas loi vuoririntamalle vaaleita kajastuksia 
ja ylinnä sen otsalla oli ehkä vielä laskevan auringon kul- 
tausta, mutta vastarannan synkeä kuusimetsä sai vain 
latvoihinsa ruskopunotusta.

Semmoinen oli silloin ensimmäisen Torisevan etelä
pää. Holmberg oli sen maalannut, moni oli sitä ylistä
nyt, mutta vielä paljon enemmän se lumosi näin nähty
nä, kauniina suvi-iltana. Monen mielestä tuo sammuva 
iltarusko vuorimuurin korkealla otsalla sytytti lemmen, 
sai heltymään mieliäkin herkän kanteleen ja tunnel
man pukeutumaan ballaadiksi tai vanhaksi ritaritaruk- 
si. Korkeinta kallionikamaa sanotaan Inkerin kallioksi.

ja tämä viittaa siihen, että kansa itsekin on ajatellut pai
kasta samaa — ellei nimi ole Samuli S:n antama, hän 
siitä ainakin on haaveen kirjoittanut. Minun muistoni 
mukaan kyläläiset enemmän kammoksuivat Torisevan 
julmaa vuorta, kuin sitä ihalivat. He pitivät sitä pahain 
henkien pesänä ja luulivat pitkäpartaiseksi hiideksi 
erästä nuorta neitosta, joka ripsellinen harmaa saali 
olkapäillään, sattui seisomaan Inkerin kalliolla kirkkovä
en ohi ajaessa. Neitonen kuuli ohi ajavain äänekkäät 
huomautukset ja kummitteli sitten jonakin muunakin 
sunnuntaina samalla tavalla. Maantieltä jo peloteltiin 
pyssyillä ja sen puolen kylissä puhuttiin yleiseen Torise
van kummituksesta. Vähitellen salaisuus kuitenkin tuli 
ilmi.

Eivät ainostaan ohi kulkevat vuorella poikenneet, sin
ne tehtiin usein huviretkiä omasta pitäjästä, keitettiin 
kahvia, nautittiin virvoitusjuomia, syötiin appelsiineja, 
laulettiin, ja joskus nuorukainen kauhuksi kiipesi 
vuoren äkkijyrkkiä juonia alas rantaan, jossa Inkerin kal
lion juurella on pieni kiviraunio, kahden puolen syvyy
teen suistuvat seinät. Nuorukaisella oli mielitiettynsä 
kalliolla olevassa seurassa ja tämä hurjan rohkea teko se 
sitten täisikin tehdä ’ ’slag i saken”.

Kesävieraiden kanssa, joita usein oli mukana, keskus
teltiin hyvin vakavasti siitä, eivätkö Torisevat sentään ol
leet kauniimmat kuin ruoveteläisten Koverojärvi, ja si
teerattiin Torisevan puolustukseksi kaikenlaisten kuu
luisuuksien lausunnoita. Virtolaisten ja ruoveteläisten 
välillä vallitsi koko joukon kateutta siitä, kumpi pitäjä 
oli luonnonkauniimpi. Onneksi Runeberg on heinäk. 5 
p:ssä antanut virtolaisille oivan valtin, ja tämä armotta 
vedettiin esiin kesäisen kahvikestin ääressä, sekä vahvis
tettiin omaa vakaumusta että koetettiin vaikuttaa kesä- 
vieraisiin.

Enpä juuri voi sanoa, että kotipitäjäni nuoriso yleesä
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olisi ollut romanttista, mutta Torisevalla haaveiltiin, ja 
pitäjän nuoret säätyläisneitoset kiintyivät siihen kuin jo
honkin mieliromaaniinsa. Se haaveiden esine oli kuiten
kin paljon lujemmin kiinni todellisuudessa kuin romaa
ni, ja viikkoiset surut se sitten tuotti ystävättärilleen. 
Harva oli se nuori, joka ei olisi vähitellen hävittänyt sen 
rantojen ehjää kehystä ja joskus tuottanut kyynelsurua- 
kin niille, jotka olivat sen ihanuuteen syvimmin kiinty
neet.

Korvaamaton vahinko oli, kun hakattiin maahan se 
vanha kuusikko, joka oli järven eteläpään jylhä koristus. 
Oltuaan oma suljettu tarumaailmansa, haaveiden maan 
portti, maisema äkkiä sai arkivalaistuksen päälleen, kävi 
värittömäksi ja alastomaksi.

Järven matalimmalle länsirannalle, jota maantie kul
kee, rakennettiin ensin etäämmä järvestä torppa, sitten 
toinen aivan rannalle Inkerin kalliota vastapäätä. He tie
tysti raivasivat maita, ja maisemakuva taas paljon muut
tui, eikä suinkaan edukseen, se oli meidän mielipiteem
me. Uusi kova isku oli suuri kaski, jonka muuan maan
omistaja kaatoi keskelle järven vuorirantaa, siihen, mistä 
vuori loivemmin suistuu järveen ja rinteellä on riittävästi 
maata metsälle. Varmaan omistaja itsekin myöhemmin 
katui tekoaan, sillä siihen olisi tullut sangen hyvä tukki- 
metsä. Haikeasti surtiin tätä ensimäistä suurta aukkoa 
vuorirannan luonnonpukuun, joka oli saanut siihen 
saakka pysyä ehjänä, vaikka lehtorantaa olikin raiskattu. 
Järven pohjoispää ei ole kovin korkea, mutta siinä on 
sangen somasti muodostuneita jyrkkiä kallioita ja kah
den syvän notkon välissä korkeä törmä, josta kuvastui 
kaksien kalliopeilikuvien väliin oikea Tapion havulinna. 
Eräänä kevännä huomattiin tämä havulinna tyystin pois- 
kaadetuksi, vain ruma kannokko oli jäljellä. Järven pää
hän törmälle ilmestyi mökki ja pieni uudisviljelys.

Jotenkin tälle kannalle jäivät asiat moniksi ajoiksi. To
sin lehtorantaa usein hakattiin, mutta vaikka metsärin- 
tama nuorentui, niin versoi se kuitenkin pian jälleen eh
jäksi. Vuorirantaa sitä vastoin ei varsinkaan pohjoispääs
tä hakattu niin tuntuvasti, että se olisi haitannut maise
makuvaa. Mutta sittenkin oli mielestämme Toriseva 
vain raunio siitä, mitä se oli ennen ollut.

Sileä hyvä maantie kulkee korkeanlaisella pöytämällä 
järven länsirantaa vainioiden yläreunaa, näkyaloin kape
alle järvelle ja vuoriselle vastarannalle. Ensimäisen Tori- 
sevan pohjoispäässä tie kohoo vielä korkeammalle tasan
teelle, ja tämän tasanteen kohdalla on keskimäinen To
riseva, joka on pienempi ja matalarantaisempi, ollen en
simäistä melkoista ylempänä. Se oli enemmän yleisluon
toinen erämaajärvi, kappale Suomen ikivanhaa perus- 
vuorta ja aarniometsää, ilman erikoista yksilöllisyyttä. Se 
ennemmin herätti muistoja muinaisista Lapin ajoista 
kuin ritarilinnoista ja ballaadi-immistä. Sitä ei paljon 
näkynyt tielle, ei se saavuttanut mainetta, eikä sitä moni 
poikennut katsomaan. Torisevia on perättäin kolme, 
mutta kolmannesta (Virtain kirkolta tullen ensimäisestä) 
ei maantietä kulkevalla ollut aavistustakaan, vaikka hän 
koko ajan matkasi järven sivua, vain jonkun kymmen
kunnan sylen päästä siitä. Korkea korpimetsä erottaa 
tien järvestä. Moni kuitenkin siitä huolimatta tiesi py
säyttää hevosensa järven pohjoispäässä ja astua moni- 
aan askeleen sen rantaan päästäkseen. Tämä Toriseva oli 
ihana, viehättävä erämaan helmi, niin ehyin rannoin, 
niin pilviä pitävin kuusikoin ja petäjistöin, niin tyvenin 
vesin ja kallioiden kuvastuksin, että matkamiehen na
histuneeseen mieleen, ennenkuin hän aavistikaan, pul
pahti riemuisa luonnonsävel. Kiitollisena hän kätki tä

män näyn muistoonsa vielä vastaisten lomahetkiensäkin 
iloksi.

Tämä järvi oli vähimmän muuttunut, kun muutaman 
vuosikymmenen kuluttua jälleen kävin näillä seuduin. 
Sepä onkin Virtain pappilan maata, jota hakataan vain 
säästellen. Suurimpia puita on tosin otettu pois, mutta 
niitä ei tiedä paljoa kaivata, sillä rannat ovat pysyneet 
ehjinä, ihailtavan kauniina metsärintamana. Matkailijan 
mieliksi on hieman raivattu sitä kohtaa, josta järveä ta
vallisesti katsellaan. Onpa tehty liikaakin, juurelta oksit
tu koko maantien puolinen ranta, jotta järvi näkyisi tiel
le. Sen kautta on järvi menettänyt piileksivän salaisuu
tensa, joka on sen suurimpia viehätyksiä. Saakoon alus- 
metsä uudelleen kasvaa, niin ettei järveä maantieltä aa- 
vistakaan, ennekuin se eräästä aukosta vilahtaa esiin ja 
huomataan olevan aivan jaikain juuressa. Eikö Virtain 
kunnan kannattaisi säästää järven rantoja kaikelta hak
kuulta ja säilyttää niin ehjänä kuin mahdollista maise
maa, joka on sen somimpia, jota käydään katsomassa lä
heltä ja kaukaa? Järven eteläpäästä on hiljakkoin hakat
tu palsta mitä korkeinta kuusimetsää, ja jos hakkuuta 
aiotaan jatkaa järven ympäri, niin menettää pienin ja 
parhaiten säilynyt Torisevista vuosisadaksi sulonsa.

Laivaliikkeen varsinainen päätekohta on nyt Virtain 
kirkonkylä, ja sen vuoksi matkailijat, jotka laivalla tule
vat, näkevät Torisevat päinvastaisessa järjestyksessä kuin 
ennen. He näkevät ensiksi pienimmän, joka on lähinnä 
kirkonkylää, vain parin kolmen kilometrin päässä siitä. 
Toiseksi tullaan jälleen keskimäiselle Torisevalle. Se on 
yksityisten maalla, ja surullisempaa metsänraiskauksen 
kuvaa kuin sen rannoilla on vaikea löytää. Tietenkin 
kuuluu elämän välttämättömään menoon, että yksityi
set hyötyvät puistaan, minkä voivat, mutta miksi mellas
taa suomalainen metsässään kuin turkkilainen, raiskaten 
sen niin pilalle, ettei siihen enää kuuna kullan valkeana 
tahdo tulla kunnollista kasvua. Moinen metsänhävitys 
on rumaa kaikkialla, mutta se on moninkerroin rumaa 
paikoilla, joihin luonto on niin paljon suloa yhdistänyt 
tuntevia ja älyäviä lapsiaan ilahduttaakseen.

Eteläisin, pisin ja luontonsa puolesta suuremmoisin 
Torisevista oli sitä vastoin melkein parantunut entises
tään, kun sen toissa kesänä jälleen näin monien aikojen 
kuluttua. Vuorirannalla oli metsä yhä jotenkin ehjää ja 
sille aholle, joka oli jäänyt paljaaksi nuoruudessa järvestä 
erotessani, oli kasvanut tiheä nuori männikkö. Maantien 
puolella viljellyllä rannalla taas olivat lehtoryhmät saa
neet varttua taajoiksi ja reheviksi. Torpat, jotka uudis
asutuksina raiskioiden keskellä olivat näyttäneet niin ru
milta, olivat vuosien kuluessa sulautuneet maisemaan. 
Toriseva näytti jälleen ehjältä, vaikka sen yleissävy oli 
muuttunut. Se on nykyisin erämaan ja viljelyksen rin
nastus. Järven eteläpäähän korkealle vuoreen on eräs 
maalari rakentanut kesäasuntonsa kuin kotkan pesän 
— se on siinä ollut jo siksi kauan, että on harmaantunut 
maisemaan kiinni — ja siihenkin halusin nyt leppyä. 
Meidän maisemamme ovat niin arkoja, niiden suhteet 
siksi vaatimattomia, että oli taiteellisesti kovin uskallet
tua rakentaa kahdenkertaista rakennusta Torisevan vuo
ren kupeeseen. Mutta nyt olen siihen suostunut ja ehkä 
enemmän siitä syystä, että se puhuu lemmestä tätä luon
toa kohtaan ja suosittelee sitä semmoisille, jotka eivät 
muutoin tule sen arvoa ajatelleeksi.

Katsellessani maantieltä sitä entistä ahoa, jolle oli ko
honnut niin elinvoipa hongikon alku, ja katsellessani 
sen kaukojatkoa, Inkerin kallion otsaa ja kotitaloni kau- 
neita sinivuoria, muistin lapsuuteni aamuhohteiset ajat
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herkkine iloineen ja orastavine ymmärryksineen ja rie
muitsin siitä, että se oli saanut uudistua, jonka hävitystä 
silloin surtiin, iloitsin heitä muistellessani, jotka silloin 
olivat puhuneet tämän mykän luonnon puolesta ja tur
haan koettaneet herättää sitä kohtaan laajempaakin 
myötätuntoa. Nyt olin nähnyt selviä merkkejä siitä, että 
arvon anto luonnonkauneudelle oli alkanut juurtua nii
hinkin kerroksiin, jotka ennen näkivät Torisevista kai
ken rumuuden perikuvan.

Viime talven kuluessa hakattiin pohjoispään vuoriran- 
ta aivan tyhjäksi, vieläpä vuoren päällystäkin pitkiin

matkoihin. Kaikki rantamaisemat menivät perinpohjin 
pilalle. Kuinka kauan kuluneekaan, ennekuin niillä kal
lioilla jälleen on kehyksenä entinen jäntterä petäjikkön
sä? Jos maa saa jäädä yksityisten haltuun, niin se tuskin 
tapahtuu milloinkaan. Mutta toivokaamme, että Torise- 
ville pian koittaa valoisempi aika ja että ne yhteistoimin 
suojellaan enemmältä hävitykseltä ja rauhoitetaan luon
nonpuistoksi. Virtain kunnan tulisi tässä ryhtyä toimiin. 
Ne sopisivat hyvin yhteen sen pappilan metsämaahan. 
Myyköön kunta muualta sen verran, että voi ostaa nämä 
järvet ympäristöineen.
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Kotitilani
—NIINA MÄKINEN—

Meidän talomme on aika suuri. Siinä on yhdeksän asut
tavaa huonetta sekä muutama varastohuone. Minun 
huoneeni lisäksi yläkerrassa on kaksi muuta, joita käyte
tään vierashuoneina. Alakerrassa on tupa, äidin ja isän 
makuuhuone, työhuone, jossa Vesa myös nukkuu sekä 
mummon huoneet eli sali, keittiö ja makuuhuone.

Paitsi että meidän talomme on suuri, se on myös van
ha. Jossakin remontissa yhdestä seinähirrestä on löytynyt 
vuosiluku 1825. Vuosiluku ei ole kuitenkaan varmasti 
talon rakentamisvuosi, sillä talo on ollut ennen toisessa 
paikassa, jossa nykyään on pelto. Talo on purettu ja hir
ret tuotu talomme nykyiselle paikalle. Hirsiä on tuotu 
myös muualta, joten vuosiluku ei ehkä täsmää rakenta- 
misvuoden kanssa.

Tilastamme, jonka nimi on Luodespohja, on erotettu 
kolme muuta tilaa, Ylä-Luodes, Heinola ja Lahtinen. Li
säksi on ollut yksi Mäkelä-niminen torppa, josta on ny
kyisin vain rauniot jäljellä.

Päärakennuksen lisäksi on navettarakennus, jossa on 
navetta, kaksi latoa, talli sekä traktorilato. Sitten on 
myös vanha aitta, joka on uudistettu päältäpäin. Aitan 
yhteyteen on tehty myös liiteri. Aittarakennuksen vie
ressä on saunarakennus, jossa on saunan lisäksi vaateait

ta. Ennen sauna oli rakennuksessa, jossa nykyään on 
mylly sekä kuivaaja ja verstas. Kuivaajaa tosin ei käytetä, 
sillä riihellä on uudenaikaisempi kuivaaja. Sitten on vie
lä vanha sikala, jota ei enää käytetä, sekä lautavaja ja pa
ja, jossa isä joskus takoo joitakin työkaluja. Ennen on ol
lut myös kaksi muuta rakennusta, luultavasti jonkinlai
sia karjakeittiöitä.

Olen kuullut, että joskus, kun täällä on ennen van
haan ollut häät, on häissä puukotettu eräs mies toisen 
karjakeittiörakennuksen seinustalle. Kun rakennus 
purettiin, jäi sen paikalle kuoppa, jossa isoäitikin on 
pienenä luistellut. Sittemmin kuoppa on täytetty, ja 
kun johonkin kohtaan ei kasvanut ruoho, vanhat ihmi
set sanoivat,että siihen on tuon puukotetun miehen veri 
mennyt. No, eipähän tuo mies ainakaan kummittele!

Meidän talomme edustaa tyypillistä eteläpohjalaista 
rakennustyyliä, joka on kaksikerroksinen ja ylöspäin le
venevä. Tämä tila on varmasti vaihtanut usein omista
jaa, ja jos seinähirret osaisivat puhua, olisi niillä takuulla 
paljon mielenkiintoista kerrottavaa.

Niina Mäkinen
6. Ik Herrasen ala-aste

VIRTAIN KOTISEUTU ARKISTOON SAATUA

HAUHUUNNS. Asiakirjoja vuosilta 
HAUHUUN PIENVILJELIJÄYHDISTYS 
KORVENOJAN NS.
KOTALAN NS.
KURJENKYLÄN MAAMIESSEURA 
KURJENKYLÄN NUORISOSEURA 
KURJENKYLÄN OSUUSMEIJERI 
LIEDENPOHJAN LUJA 
LIEDENPOHJAN MAAMIESSEURA 
LIEDENPOHJAN NS.
LIONS CLUB VIRRAT 
MONOSKYLÄN NS.
MONOSKYLÄN RAITTIUSYHDISTYS 
MONOSKYLÄN TYÖVÄENYHDISTYS 
POLON, EINO: KIRJEENVAIHTO 
PORI-HAAPAMÄKI-RADAN RAKENT.

1964—81 
” 1952—67 
” 1947—61 
” 1906—51 
” 1934—62 
” 1910—81 
” 1950—63 
” 1949—53 
” 1945—76 
” 1902—67 
” 1965—81 
” 1917—77 
” 1924—56 
” 1907—59

” 1940—71

UURAISTEN TYÖVÄENYHDISTYS 
VIRTAIN HIIHTOMÄKIYHDISTYS 
VIRTAIN
KAUPPAKUNNAN HISTORIIKKI 
VASKIVEDEN KYLÄKIRJASTO 
Kyläkirjaston historiikki 
VIRTAIN MAALAISSEURA 
VIRTAIN MAAMIESSEURA 
VIRTAIN MEIJERIN HI ST.
VIRTAIN SEURA
VIRTAIN JOULU
YLÄ-SULKAVAN SUKUHISTORIA

” 1906—35 
” 1962—72

” 1901—61

” 1899—1955 
” 1894—1922 
” 1910—71 
” 1922—
” 1951—1986

” 1984
Lisäksi yksityisiä arkistoja, ääninauhoja (haastatteluja, 
muistitiedon keruuta)
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^J:mi ^oi±£.h
Suku- ja talotutkimuksia

MATTI J. KANKAANPÄÄ
Varpustie 5, 34800 Virrat, Puh. (934) 555 18

— asiantuntemuksella kautta Suomen
— lahjavaihtoehdoksi esipolvitaulu
— etsii ja tulkitsee vanhat paperit
— neuvot edullisesti
Toimitt: Suur-Ruoveden vanhimmat rip
pikirjat 1758 asti painoasussa hakemis
toineen (95 mk),
Virtain asukkaista ja elämästä kertova 
Toiset Aijat II (89 mk)
(saatavana vain toimittajalta)

HYVÄÄ JOULUA JA 
ONNELLISTA 

UUTTA VUOTTA

JYRÄPOJAT OY
Puh. 55272

Lääkintävoimistelijat 
LIISA VAALI 
TAINA NEVANPÄÄ

VIRRAT, AINALA 
Nallentie 4, puh. 55875

FYSIKAALINEN
HOITOLAITOS

NTOLA
Kuntohoitajat 
KIRSI MÄENPÄÄ 
OUTI TOIKKA

Turvallista Joulumatkaa!

ILOISTA JOULUA ASIAKKAILLEMME
ILO ON SOPIVAT KENGÄT

Virtaintie 42, Virrat p. 934-54678

Virtain Erikoisruuvi Ky
Puh. 54933, 34800 VIRRAT

• myynti
• leasing
• huoltokorjaamo
• varaosat

HATA

JOULUTERVEISIN

HATAN
PUUTARHAPALVELU
Salinintie, 561242

Tässä näet pikku pupun, 
päähän vetänyt on hupun

Nimeltään on pupu Tapsu, 
korvassa on hällä hapsu
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HYVÄÄ JOULUA JA 
ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

virtain
valomainos ky

SÄHKÖTARKASTUSKESKUKSEN HYVÄKSYMÄ

34BOO VIRRAT © 934-55699

HYVÄÄ JOULUA JA ONNELLISTA 
UUTTA VUOTTA

KULJETUSLIIKE Y. HEINONEN KY
Puh. 934-55189

RITVAN RUOTI 
JA OMPELIMO rx

L

• KANKAITA
• OMPELUTARVIKKEITA
• OMPELUKONEET: MYYNTI JA HUOLTO
• OMPELUPALVELU
• MYYMME JA VÄLITÄMME TURKIS,-JA 

NAHKATÖITÄ
• ALUSASUT, SUKAT, PUSEROT YM.

VARPUSTIE 1 34800 VIRRAT • PUH.(934) 54727

MARJA ROSSI

KERAMIIKKA
TALO

Avoinna:
9- 20 joka päivä
10- 18 talviaika, ma sulj.

VIRRAT
puh. 934-56 570

Hyvää Joulua ja onnellista 
Uutta VuottaA

VIRTAIN S 934-54890

IMÖTOJ
SAMPOLAN TEOLL.ALUE
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta

VIRTAIN
AUTQYARUSIEKY

Leivontie 1. 34800 VIRRAT. Puh. (934) 55698

Lukijoillemme

Hyvää Joulua

KAUPUNKILEHTI

Taapero se tässä loikkaa 
velipoikaa tulee moikkaan

Metsään päättävät he tehdä retken 
tuuma vaatii pienen hetken
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VIRTAIN
HUOLTOPALVELU KY

RUOHONEN
PL 30, 34801 VIRRAT, Puh. 934-55829

KOTITALOUSKONE- JA KYLMÄKONEHUOLTO

HYVÄÄ JOULUA JA ONNELLISTA 
UUTTA VUOTTA

MAATILAMAJOITUS HAAPAMÄKI
34710 VASKIVESI PUH. 569145

X 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

Hyvää Joulua asiakkailleni

Hyvää Joulua ja SIRPA KALLIALA
Onnellista Uutta Vuotta Hermo-, lihas- ja jalkapohjahierontaa

Virtaintie 43, ajanvaraukset puh. 54722

VIRTAIN AUTOVUOKRAAMO 
MATTI KEINONEN

.. Penkkivuorenkuja 4 
34800 Virrat

puh. 934-55638

Hyvää Joulua ja 
Menestyksellistä Uutta Vuotta
Parturi Terttu Rantanen

PUH. 54830

Syytä varoa on susihukkaa 
muuten murheen retki pukkaa

° cv
|/lA

Äidin varoitus on oiva 
mäki metsään ihan loiva
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VIRTAIN
RUOSTEENESTO
T. TURUNEN puh. 934-54 441 VALVOTTUA m-LAÄTUA

HYVÄÄ JOULUA JA ONNELLISTA 
TJFIRTAIN UUTTA vuotta

Autokorjaamo ky
ISMO KUNNILA Puh. 934-54544 
Pirkantie 16, 34800 Virrat

ILOISTA JOULUA
Kampaamo Marianne

Virrat puh. 55850

™ HAMEEN 
KULJETUS OY

VIRRAT puh. 567 192

HYVÄÄ JOULUA JA 
ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

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

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

JOULUILOA TOIVOTTAEN
ERIKOISHAMMASTEKNIKKO

O. MANNINEN
Torisevantie 9, Virrat

Puh. 55 416

HYVÄÄ JOULUA JA 
ONNELLISTA UUTTA VUOTTA 

ASIAKKAILLEMME
MF-huolto R. KIVELÄ

VALMET-huolto SYRJÄNEN 

Maatalouskonehuolto ARHONEN
Pääskyntie 13 34800 VIRRAT

Puh. 934-55445

Virtain M uovityö Ky
— muotteja — muovituotteita — koneis

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

Hyvää ja Rauhallista Joulua 
juonta istuntyal

asema, Virrat
^JaSSpuh. 556 69™J/

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

Alla puun on teltan paikka 
siinä nokoset voi ottaa vaikka
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hurran hukka - ja 
hautauspalvelu hy'
Meijeritie 11. 34800 VIRRAT, puh. (934) 55917

TOIVOTAMME ASIAKKAILLEMME
HYVÄÄ JOULUA JA ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

PUKUPISTE
JUNTUSEN VALOKUVAUSLIIKE
VIRRAT PUH. 55203

jtauneiAetpä
34870 VISUVESI 

Puh. 934-765 300

Hyvää Joulua ja 
Onnea Vuodelle 1987

■ ai

TYÖVÄLINE
Purotie 1,34800 VIRRAT PUH. 934-54611

ES

Hyvää Joulua

IjHKÖÄJAJOCONEN
Kontiontie 8 34800 VIRRAT PUH. 934-55765

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

Rakentamisen kokonaissuunnittelua

SUUNNI TTFLUMLO KY
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

Hyvää Joulua ja Onnellista 
Uutta Vuotta

RAVINTOLA TOISVESI
PUH. 55 102

Vaskiveden
Nuorisoseura
- kyläläisten ja 

nuorten hyväksi

HYVÄÄ JOULUA JA ONNELLISTA 
UUTTA VUOTTA

LOMAKYLÄ

SUVI-NUUTTILA
34850 JÄÄHDYSPOHJA, Puh. 567 134

HYVÄÄ JOULUA JA 
ONNELLISTA UUTTA VUOTTA
JÄRVEN KUKKA

VIRRAT PUH. 55390
INTERFLORA — KUKKA VÄLITYS

Taaperoa jäytää huoli: 
Missä lienee kotipuoli?

Suttako ken suotta pelkää!
Jos hukka tulee, annan selkään!
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//yy/M JOULUA 
JA

ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

KODINKONEIDEN
ERIKOISLIIKE

VIRROILLA
RUOVEDELLÄ

TV-KODINKONE
KOKO KANSAN 
OSTOPAIKKA

Hannu Niemi Oy
Ruovesi puh. 2339, Virrat puh. 55914, 
Mänttä puh. 412201, Tampere puh. 931- 
26372, Kangasala 931-771 975

HYVÄÄ JOULUA JA ONNELLISTA UUTTA VUOTTA 
ASIAKKAILLENI JA YSTÄVILLENI

HANKKIJAN KAHVIO
ANNELI SALMINEN

Pääskyntie 13 34800 VIRRAT

KIRJANPITOTOIMISTO
MARTTI LAITINEN

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

SIEKKINEN 34800 VIRRAT 
PUH. 55 730

VIRTAIN APTEEKKI
VIRRAT

Rauhallista Joulua ja Onnekasta vuotta 1987

VIRTAIN K-RAUTA JA MAATALOUS

I. KAIKKONEN
Virrat, puh 54 255

Tapsu huokaa: Uni teki terää
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Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta

PIRKKA-HÄMEEN VAKUUTUSYHDISTYS
VIRRAT - RUOVESI - TAMPERE

VASKIVEDEN TALOUSKAUPPA
PUH. 569136

HYVÄÄ JOULUA JA 
ONNELLISTA UUTTAVUOTTA

A tA

ATOIVOTTAA ASIAKKAILLEEN 
RA UH ALLISTA JOUL UA 

JA
ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

Pohjola yhtiöt
VIRTAIN KONTTORI

9 hengen taksibussi
//KE4Ä JOELLA JA 
MENESTYKSELLISTÄ UUTTA VUOTTA

SIMO SATAMO
Puh. 934-55386 

Autop. 94040-31386
i® VIRTAIN

VALOKUVAUSLIIKE
VARPUSTIE4, PUH. 934-55106

HYVÄÄ JOULUA JA ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

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

SUOMENSELÄN KATE JA 
ERISTYS KY

VIRRAT
Puh.567197

Katsos kummaa: Onpa satu! 
Missä meidän tulolatu?
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• meillä voit kutoa itsellesi tai lahjaksi kätevästi mattoja, raanuja, 
poppanoita, shaaleja, pellavaliinoja ym.

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

Q8P
KOTIItOllISUUS SUOMI

aio
RAUHALLISTA JOULUA

Virtain neuvonta-asema
Keskustie 3 puh. 934-55817

3»

Q8P
KOTIIEOIIISUIIS SUOMI

aio

ro/??',"i

Avaa ovi 
Jouluun
-tule 
lahjataloon

SOKOS VIRRAT
Puh.55145

AUTOKORJAAMO

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

LADA-ELITE HUOLTO JA VARAOSAT

VOLKSWAGEN — AUDI-HUOLTO

uää CjoLl Cua

vaatetusliike
TAMMINIEMI
Virrat — puh 55 388

HYVÄÄ JOULUA

VIRTAIN VALOKOPIO
E. Karhukorpi 

34800 Virrat puh. 55 537

Lumi alleen jäljet peitti Äiti sanoi: Varo sutta!
puput neuvottomiks heitti Nyt on eessä iso mutta
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HYVÄÄ JOULUA 
JA

ONNELLISTA 
UUTTA VUOTTA

e AUTOILIJAN ASIALLA

FINNOIL
FINNOIL 706

Virtaintie 23 34800 VIRRAT PUH. 55 141

Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Hyvää Joulua Asiakkaillemme

YLIMYKSEN KAUPPA
ÄIJÄNNEVA PUH. 59630

VIRTAIN KONTTORI VALMET — VALTRA
Huolto puh. 54174 Varaosat puh. 54526

PERUSKONE KY
VIRRAT

- SADEVESI 
JÄRJESTELMÄVESIPETO

EDUKSENNE ONNISTUNEET 
JOULUOSTOKSET MONIPUOLISESTA 

VIRTOMARKETISTA

VfffTPMABKET
VIRRAT PUH. 55241 ja 54547

14.
Susi nimeltään on Supu 
Mieliruokaa hälle pupu

Apupoika kettu Kaapriel 
Sukunimeltään on Naapriel
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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 VALINTA 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

TOIVOTAMME ASIAKKAILLEMME 
HYVÄÄ JOULUA

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

SEKATAVARAKAUPPA
Hyvää Joulua ja Onnellista 

Uutta Vuotta asiakkaillemme

SIMO YLÄ-SOINI
Toisvesi puh. 50013

HALPA-AITTA
Killinkoski

Puh.50132

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta

TUULILASIT JA HINAUKSET
^SAARiMÄEN;
Autokorjaamo i-----

VIRRAT Puh. 934-54898

HUDLTD
R. ANTILA <*55550

Virtaintie 32, 34800 VIRRAT

z'"Y\

/RT» \
Tl

17.

'1

16.
Puun on taakse heillä mieli 
piilotua; roikkuu roikkuu kieli

Niin he tuumin vakain loikkaa 
puiden takaa; puput voihkaa
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GW©
Finncont

Joustavaa osaamista Pohjoismaissa

HAUSKAA JOULUA

(sjymppis
34 800 VIRRAT PUHELIN 54622

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 

KELLOSEPÄNLIIKE

Heikki T Virtanen
VIRRAT — Puh. 934-55949

Baari
TEUVON-TUPA

Liedenpohja 
Puh. 561130

HYVÄÄ JOULUA JA ONNELLISTA 
UUTTA VUOTTA KAIKILLE 

ASIAKKAILLEEN TOIVOTTAVAT
VIRTAIN TAKSIAUTOILIJAT

HOTELLI
Rauhallista Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta

TARJANNE
34800 VIRRAT/ PUHELIN 934-55454

Hyvää Joulua asiakkailleen toivottaa

VIRTAIN VILLA KY ja 
VIRTAIN KEHRÄÄMÖ

ja lankamyymälä 
Puh.55164

SEKATAVARAKAUPPA

ERKKI JOUTSENJÄRVI
Kurjenkylä puh. 59754 

Aina edullisia tarjouksia

Nytpä teenkin hyvän työn: 
Teidät iltaseksi syön!

Luolaan raahaa tietä suoraa 
Kaaprieli, tuohan nuoraa!
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KYLÄKAUPPA
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

HYVÄÄ JOULUA JA 
ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

KOLARIKORJAAMO 
JA AUTOMAALAAMO 
A. KAIPIO KY

Pirkantie 16 • 34800 Virrat • Puh, 934-55362

Rauhallista Joulua

artinkarhu
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta

TOIVOTAMME V IRTO LAISILLE 
HYVÄÄ JOULUA

VILJANMAAN 
KONEPAJA OY

toivottaa asiakkailleen

VIRTAIN JÄTEHUOLTO Ky
Kotikuja 8, 34800 VIRRAT 

Puh. 55888

VIRRAT

SISÄASIAINMINISTERIÖN HYVÄKSYMÄ HUOLTOLIIKE

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

TOIVOTAMME ASIAKKAILLEMME 
HYVÄÄ JOULUA 

JA
RAKENTAVAA UUTTA VUOTTA

Rakennussuunnittelutoimisto
MÄKINEN

34801 Virrat 
PL 23 puh.54344

Silloin vatsaan puskee Tapsu 
Taaperolta tulee aika napsu!
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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

E21 SÄHKÖTALOlexpertlLlzJ virroilla

JKSCEuIE

qUTOPHTO o
y

34800 VIRRAT 
Puh.934-55466 4 SÄHKÖ JA KONE ///

Kiertotie 8, puh. 934-55 944, 34800 Virrat SAMPOLAN BAARI
Puh. 54166

HYVÄÄ JA RAUHALLISTA 
JOULUA

T: Anja

VALMISTAMME KAIKKIA ALAN TUOTTEITA

('Vilenin iniponio
Virrat, puh. 552 90, 555 30

Myymälä, Ruovesi, puh. 2122 

Kysy kauppiaaltasi tuotteitamme.

Hyvää Joulua Asiakkaillemme

AUTOHUOLTO 
R. HERRANEN KY
34800 VIRRAT Puh. 55705

Hyvää
Joulua

Kahvila-ravintola

kapusta I■ l/ÄÄlaTst . . LVI — suunnittelu
PUTKITYÖ KY IKari Viitala — tarvikemyynti—

jiPirkantie 22 Virrat TT 934-54991 autop.949-362870 S

matkan takaa vasta huikkii
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■m METSÄLIITTO

Puukauppa asioissa ota yhteyttä 
Metsäliiton miehiin

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta
EDULLISET LAATUVARAOSAT

VIRTAIN
0 VARAOSA

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

Virtain Hyvää Joulua
VIRTAIN PUUNJALOSTUSMatkaravintola Ky Velj. Virtanen

Keskustie 5, 34800 Virrat Puh.55323
puh. 934-55542, Rakentajan erikoisliike

Hyvää Joulua ja 
ti i rvA 11 i alUI V CA 1 1 1 O LI\V IIIMI IM<I< IMIM<autoiluvuotta -87 1 J. KORHONEN KY puh. 934-55779

| Virtaintie 34-34800 VIRRAT

MM fw-AUTO

VERTA TN
iRSn Viitoin
1 Automyynti Oy OSUUSMEIJERI

Virrat puh. 55144

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta

VIRTAIN OPTIIKKA Ky VIRTAIN PESULA
Virrat puh. 55492 Virtaintie 37 PUROTIE 1, PUH. 55417
Ruovesi puh. 762335 KOP:n talo

JOULURAUHAA JA VIRTAIN
ONNEA VUODELLE -87 KUMIKORJAAMO KYKAARINAN ASU Kolu ja Harju

VIRTAINTIE 25 Virrat puh. 55207

Puput myös jo pakoon säntää 
Niskaan sataa vähän räntää Tuumaa Taaperokin: Hah hah haa!
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KIITOS!
Haluamme kiittää kaikkia asiakkaitamme uusia 
ja vanhoja, kuluneesta vuodesta! Toivotamme 
kaikille:

RAUHALLISTA JOULUA 
JA

ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

AINA EDULLINEN ASUSTE JA TALOUSHALLI

RT-MYYNTI Virtaintie 25

BURGERS OJALA
* Kebab-Grilli
* Videoliike

Nyt meiltä aidot italiat. PIZZAT 
ja aidot turkkilaiset KEBABIT 

Tervetuloa.
VIRTAINTIE 31 PUH. 55003

BURGERS toivottaa kaikille 
Hyvää ja Rauhallista Joulua

virtj

Virtaintie 35, puh. 55171
kenkä

TRAKTORIMIEHEN TAVARATALO VIRROILLA

Työkoneet Konekarhi Oy
Pirkantie 22-24 VIRRAT Puh. 934-54 145

^Aoain viihteitään hotun

g» ALAVUS 965-11441 
VIRRAT 934-55260

VVIHURIOY

AARNIO VT/
PIKATUKKU puh. 55533

Toivotamme asiakkaillemme Hyvää Joulua 
ja Onnellista Uutta Vuotta

-I- market
Vilintatori

PUH. 55553 ja 55453

Valoisaa
Lämmintä
Joulua

KOILLIS-SATAKUNNAN SÄHKÖ OY 
KILLIN VOIMA OY

24.
Katsos mikä tuolta pökki 
alta lumen: Kotimökki!

25.
Äiti kiireissänsä häärää 
isäpupu istuu, hommat määrää
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Meiltä laadukkaat joululahjat 
edullisesti.

Hyvää joulumieltä toivottaen

Hsuomenseun
LMTEHUOLTO kv
Puh. 934-54270, 34800 VIRRAT 
autop 949-363870

Virtain
Fysikaalinen Hoitolaitos

Torisevantie 8 A 25 
Puh. 54395

Raiskinmäen puu Ky
— Höylättyä puutavaraa 
VIRRAT SEINÄJÄRVI 

Puh. 965-4715

Hyvää Joulua kahdeksan ja kuusi, 
onnellinen olkoon myös vuosi uusi.

Ilmoittajillemme kiitokset meiltä, 
hakekaa lukijat palvelut heiltä.

Virtain Joulun toimituskunta

26~a~~------- =-----
Näinpä loppuu satu jouluun 
tammikuussa mennään kouluun
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Rauhallista Joulua
ja

Onnellista Uutta Vuotta

KANSALLIS-OSAKE-PANKKI
VIRRAT

* VIRTAIN
OSUUSPANKKI

VIRTAIN
SÄÄSTÖPANKKI

YHDYSPANKKI
VIRRAT
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VAPAHTAJAMME SIUNAAMAA 
JOULUJUHLAA 

JA
ONNELLISTA 

UUTTA VUOTTA!
Virtain Seurakunta

JOULUNAJAN TAPAHTUMIA VIRTAIN SEURAKUNNASSA:

Kauneimmat joululaulut kirkossa su 14.12. klo 19 
Jouluaaton hartaus uudella hautausmaalla klo 16 
Jouluaaton jumalanpalvelus kirkossa klo 17 
Joulukirkko pääkirkossa klo 7 ja Killinkoskella klo 10 
Tapaninpäivänä jumalanpalvelus klo 10 ja Liedenpohjassa klo 13

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

Muita joulujuhlia eri puolilla pitäjää 
aikuisille ja lapsille lehti-ilmoitusten mukaan.
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VIRTAIN
KAUPUNKI

TOIVOTTAA
ASUKKAILLEEN

RAUHALLISTA
JOULUA

SEKÄ

MENESTYKSEKÄSTÄ 
UUTTA VUOTTA 

1987



Hinta 25 mk


