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Joulun sana >

4
4

’ 'K»» kansa yössä vaeltaa, 
varjoissa kuoleman, 
se valon suuren nähdä saa 
taivaasta loistavan,

4
On lapsi meille syntynyt, 
on poika annettu.
Hän kantaa valtaa harteillaan, 
kansa on turvattu.' ’
Virsi 33:1. ja 3. säk.

Tämän joulunajan parhaimpiin joululahjoihin kuuluu 
uusi virsikirja, joka otettiin käyttöön ensimmäisenä ad
venttina tänä vuonna. Moni on kysellyt miksi virsikirjaa 
on pitänyt mennä muuttamaan, miksei vanha virsikirja 
yhä voisi palvella meitä. Tuntuu raskaalta luopua van
hasta rakkaaksi käyneestä virsikirjasta. Kuitenkin me tar
vitsemme uutta virsikirjaa, jotta rikas virsilauluperin- 
teemme voisi välittyä myös tulevan sukupolven omai
suudeksi.

Virsikirjan välittämä sanoma on niin arvokas ettei sitä 
kannata kahlita vain yhden sukupolven omaisuudeksi. 
Arvokkaan sanoman tulee uusin muodoin välittyä uudel
le sukupolvelle, vaikka se aiheuttaakin kaipauksen ja 
ikävän tunnetta vanhemman polven keskuudessa. Ulko
naiset muodot vaihtelevat mutta sanoma on sama.

Sekä vanhat että uudet jouluvirret välittävät iloista 
joulun sanomaa meidän keskuuteemme. Kaikkein van
himman jouluvirren lauloivat kerran enkelit Beetlehe
min paimenille: "Kunnia Jumalalle korkeuksissa, ja

maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on 
hyvä tahto!” Jumalan hyvä tahto ilmoitettiin tavallisille 
ihmisille arjen keskellä. Jouluvirsien iloinen sanoma ta
voittakoon tänäkin vuonna meidät arjen keskellä pon
nistelevat tavalliset ihmiset.

Jouluvirsien iloinen sanoma puhuu meille Jeesukses
ta, seimen lapsesta, joka syntyi tänne pahaan ja pimeään 
maailmaan. Jeesuksessa Jumala tuli lähelle ihmistä. Ju
mala tuli ihmiseksi ihmisten keskelle, keskelle meidän 
karua todellisuuttamme. Jeesus eli ihmisen elämän ja 
kuoli ihmisen kuoleman. Hän koki ihmisenä olemisen 
tuskan ja kantoi meidän kuormamme.

Jeesuksessa Jumala tulee meitä lähelle tänäkin joulu- 
aikana. Jeesus on sovittanut syntimme ja rikkomuksem
me Jumalan edessä. Tie Jumalan yhteyteen on auki. Va
lo loistaa maailman pimeyteen. Toivo paremmasta elää. 
Vanha jouluvirsi elää sydämissämme uusin muodoin: 
"Teille on tänä päivänä syntynyt Vapahtaja, joka on 
Kristus Herra!"

Jouluterveisin — KARI AALTO —
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"Sepittääkseni paimenlauluni 
kauneimmat,,,”

Kun hän lausuu runoa näyttämöllä mustalaisnaisen pu
serossaan, hän imee kuulijat mukaansa. Kun hän olki
hattu keikkuen paiskoo savea pöytään, häntä vähän säi
kähtää. Kun hän tekee asetelman neliskulmaisesta pul
loistaan ja satulyhdyistään, häntä pitää rakastaa.

Marja Rossi. Mutta ei häntä pelätä tarvitse.

Hänen lempirunojaan on ranskalaisen Charles Baude- 
lairen Maisema: "Sepittääkseni paimenlauluni kau
neimmat/liki taivasta nukkua tahdon kuin ennusta
jat..."

Rossin paimenlaulu sulkee syliinsä koko maailman.
— Kaikella on vuorovaikutus, mikään asia ei yksi

nään ole mitään. Ei mikään eikä kukaan elä yksin, hän 
sanoo.

Hän puhuu mielellään kuvataiteista, teatterista, mu
siikista, kirjallisuudesta, elokuvasta. Hän ei halua erot
taa niitä, hän haluaa vuoropuhelua.

— Eivät hommat ole niin kauhean suljettuja. Jolla
kin tavalla pitäisi lyöttäytyä yhteen. Ajatus synnyttää 
uutta, sana synnyttää lauseen.

— Ammattitaitoista työvoimaa on vaikea saada. Li
säksi nykyinen koulutus tähtää teolliseen tuotantoon, ei 
käsity öläispaj oihin.

Rossi ei halua astiatehdasta, vaikka on sellaisen ihan 
piruuttaan savesta muotoillutkin. Hän on nähnyt Arabi
an tehtaat alimmasta ylimpään kerrokseen. Miten naiset 
painoivat raskaita hommia hiki liinassa, miten tädit lei
masivat lautasia päivästä toiseen. Se oli terveellistä 
kokea.

’ 'Näen silloin unia taivaista hohtavista, /puutarhoista, 
suihkulähteistä, suudelmista,/ja lintujen laulusta illoin 
j a aamuisin, /on minulle rakkainta kaikkein lapsellisin...
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Hän sanoo lopettaneensa inspiraation odottamisen 
kymmenvuotiaana, silloin kun kantoi Helsingin Eteläsa
tamasta hirveitä kiviä ja mustia ankkureita kotiinsa sän
gyn alle.

— Jos vain odotat, ei synny mitään.
"Pää käsien nojassa, ylhäältä ikkunasta/työhuoneen 

näen, ei lakkaa se laulamasta...’’
Rossi on käynyt läpi monta taiteenalaa. Teatteri on 

hänen toinen elämänsä. Hän mietti pitkään maalaamis
ta, kallistui vihdoin keramiikkaan. Se kuuluu kuvatai
teisiin.

Ja hän tekee jännittävää keramiikkaa. Laittaa padan 
alle tuikkukynttilän, että glögi pysyy lämpimänä; tekee 
savesta kulkurin repun ja asettelee sinne heiniä; hänen 
lyhtynsä ovat kuin lämpöisiä satuja ja maljakoissa tun
tuu vesi solisevan jo valmiiksi. Kelloja voi kilistää kun
nolla ja puuroastia kestää kyllä. Hän tekee käyttöesinei
tä, joissa silmä lepää. Arkista runoa ja runollista arkea.

— Kuppimaakarin ja luovan taiteilijan ristiriita on 
ikuinen. Kun jokainen kuppi on tehtävä itse, ei ehdi 
luomaan uutta. Ei kuppien tekemisessä mitään pahaa 
ole, se vain vie aikaa muulta. Sitäpaitsi astian tekijöitä on 
Suomessa — Arabia, Kerman Savi, Pentik — vieläkö 
minun pitäisi kilpailla niiden kanssa?

Yksi nainen ei ehdi kaikkea tekemään, ei vaikka olisi 
Marja Rossi.

Hän haluaisi tehdä uniikkitöitä, yksilöllistä jälkeä. 
Hän suunnittelee seinälautasia: teatterisarjassa erilaisia 
näyttämökohtauksia, tanssisarjassa liike jatkuisi eri lau
tasissa.

— Mutta kupit ovat minun leipätyötäni, ei mikään 
vähäpätöinen asia. Niitä voi kuitenkin ilmentää monella 
tavalla.

Mitenkähän tuota Rossia voisi luonnehtia? Tulee mie
leen entisaikojen kylähullut, jotka tekivät yhtä ja toista 
kummallista, mutta jotka hyväksyttiin kuitenkin. Uskal- 
taisikohan lempeästi kutsua keramiikkapajan pitäjää pe- 
rinnekylähulluksi ?

Neljä vuotta Virtain Perinnekylässä on pannut mietti
mään suhdetta perinteeseen. Kerran eräs asiakas kysyi 
Rossilta hyllyllä olevien kuppien ikää ja oli kovin tyyty
mätön kuullessaan, että ne olivat viikko sitten tehtyjä. 
Eihän sellainen nyt voi olla perinnettä!

— Kehoitin häntä ystävällisesti menemään Kansallis
museoon, sieltä löytyy vanhaa tavaraa. Suomen kera- 
miikkaperinteellä ei itse asiassa ole kovinkaan pitkä his
toria: täällä ei ymmärretty mistään mitään, kun Kiinassa 
ja Kreikassa tehtiin huippujuttuja tuhansia vuosia sit
ten. "Perinteisellä suomalaisella puurokupilla” ei ole 
ikää montakaan sataa vuotta.

— Ja toisekseen, eihän perinteen tarvitse olla jotakin 
vanhaa, sitä luodaan joka päivä. Nämä maljakot eivät 
olisi syntyneet ilman perinnettä, ilman pohjaa. Mutta 
kulttuuria ja perinnettä ei voi syntyä, jos tehdään ikui
sesti samaa.

Sillä ajatus synnyttää uutta, sana synnyttää lauseen. Ei 
mikään eikä kukaan elä yksin.

Teksti ja kuvat:
— MAIJA LEHTINEN —
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Näky
KAUKO AHO —

Joku yössä laulaa hiljaa 
ja säveltäpalelee. 
Ikkunassa pientä liljaa 
lumiperhoset peittelee.

Jostain kohoaa sinivuori 
on kotka laella sen.
Sitä katsoen lintu nuori 
löytää enkelin sävelen.

6



•*

«►

Maanviljelijä
Hannes
Lahti-Nuuttila

s. 29.7.1908 k. 21.5.1987

— MARJA KUJALA —

Maanviljelijä Hannes Lahti-Nuuttila kuoli Pikonlinnan 
sairaalassa 21. päivänä toukokuuta 1987. Elämäntyönsä 
hän teki asumalla ja viljelemällä kotitilaansa Simpolaa 
Virtain J äähdyspohj an Nuuttilanky Iässä.

Hannes Lahti-Nuuttila syntyi Nuuttilan talon yhdes
tätoista sisaruksesta kuudentena. Hän kävi kansakoulun 
Jäähdyskylässä, jossa hän myöhemmin veistokurssin käy
tyään opetti muutamana vuonna puukäsitöitä. Nuoruu
dessaan hän sitten kävi Oriveden silloisen kaksivuotisen 
kansanopiston, joka nykyisin toimii kansanopistona ja 
kansankorkeakouluna.

Simpola erotettiin omaksi tilakseen 1930-luvun alku
puolella, jolloin Hannes Lahti-Nuuttila rakensi tilan ta
lousrakennukset. Talon isäntä pysytteli poikamiehenä. 
Sisarukset ja myöhemmin myös heidän lapsensa perhei
neen olivat hänelle hyvin läheisiä, kuin omaa perhettä.

Talvisodassa Lahti-Nuuttila taisteli Taipaleen suun
nassa, jossa hän haavoittui olkapäähänsä helmikuussa 
1940. Jatkosodassa hän oli kuitenkin koko ajan mukana 
ja palveli mm. Kannaksella. Hän oli Sotainvalidien Vel
jesliiton Virtain osaston perustajajäseniä, ja hän oli aktii
visesti mukana osaston työssä ja pitkään johtokunnan jä
senenä.

Hannes Lahti-Nuuttila oli innokas järjestöihminen.

Jäähdyskylän Nuorisoseura ja Nuuttilankylän Pienvilje
lijäyhdistys saivat häneltä paljon mielenkiintoa ja käy
tännön työtä toimintansa hyväksi. Hän oli innostunut 
kotiseututyöstä ja oli myös yksi Virtain Seuran perustaja
jäsenistä.

Harrastajanäyttämötoiminta ja kirjoittaminen olivat 
Simpolan isännälle erityisen mieluisia asioita. Hän oli 
mukana monissa Jäähdyskylän Nuorisoseuran näytelmis
sä myös ohjaajana ja lavastajana. Kuvantekeminen kiin
nosti, hän harrasti myös maalaamista öljyväreillä.

Kiinnostus kotiseudun menneisyyteen ja näyttämö- 
työhön sai Lahti-Nuuttilan kirjoittamaan Jäähdyspohjan 
menneisyyttä 1600-luvulla kuvaavan näytelmän "Met
sänhaltijan vihat”, jota Jäähdyskylän Nuorisoseura esitti 
noin 20 henkilön voimin vuosina 1969-1970. Näytelmä 
nähtiin myös Torisevan eteläpäässä ulkoilmanäytäntönä. 
Toisen näytelmänsä, I. K. Inhan työstä kertovan "Vie
nan kosijat”, Lahti-Nuuttila teki v. 1985 Virtain Päivien 
yhteydessä pidettyyn Inhan syntymän 120-vuotisjuh
laan.

Nuorisoseuratyöstä ja harrastajanäytelmätyöstä 
Hannes Lahti-Nuuttila palkittiin Suomen Nuorison Lii
ton ja Suomen Harrastajateatteriliiton hopeisella ansio
merkillä.
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Niemis-Jussin torvisoittokunta. Edessä vasem
malta johtaja Johan Nieminen, Paavo, Hannu 
ja Aati Vihriälä. Takana vas. Pauli ja Armas 
Vihriälä, Kaappo Palanne ja Viljo Mäkinen.

Aino Maantelan

Anni Vihriälän ja Taimo Nuuppilan häät Vih- 
riälässä 10. elokuuta 1919. Musiikista huoleti 
Niemis-Jussi torvisoittokuntineen.

Hiihtokilpailun osanottajia Toisveden jäällä. 
Kuvassa ovat mm. Aune Vihriälä ja Valma Ka- 
nervisto. Pojat kiersivät Runninkarin ja mies
ten sarjassa oli edessä Kalkkaankarin kiertämi
nen. Takana seisoo avopäin Lahtis-Posti.
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Kirjanpitokurssia pidettiin Virtain Nuoriso
seuralla (nykyinen Kisa-Pirtti). Takana vas. 
Vaito Vihriäiä, edessä keskellä opettaja Jaoksi.

kuvakansioista

Kaikki tässä esitetyt kuvat omistaa Aino Maantela. Vilkaiskaapa lukijat 
omia kansioitanne! Vanhat tapahtumat, henkilöt ja virtolaiset maisemat 
kiinnostavat Virtain Joulua, jonka yhtenä tehtävänä on tallettaa myös van
haa perinnetietoa jälkipolville.

Viihdytyskiertueella siellä jossakin. Tampe
reen Työväenteatterin näyttelijöitä: vas. Enni 
Rekola, Aune Vihriäiä, Elna Helman ja Rauni 
Luoma.
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Juntusen valokuvausliike

— HEIKKI KUUSNIEMI —

Joulun aikaan Joulun odotus

Joulu on mahtavaa aikaa, 
täynnä talven taikaa.

Poissa surut, huolet nuo, 
taivas meille lunta tuo.

Ilta vihdoin pimenee. 
Enkelikellot kilisee.

Joulun aikaan toivoa voi, 
että ensi vuonnakin kellot soi.

Joulua aikaisin odotetaan 
Kalenterinluukkuja avataan

Pukki mulle lahjoja tois 
Siitä onnellinen olla vois

Kuusi metsästä haetaan 
Koristeet lapsille jaetaan

Ajatellakaan nyt ei vois
että ensi vuonna joulu poissa ois
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Lapsen joulu— ja vanhan
— VÄINÖ KORO —

Yhä kuulla ne voi kun hiljeten muistoihin palaa, 
lapsuusjoulun kulkuset kirkkotiellä, reen jalaksen 
rapseen
ja tasaisen kavion kapseen.
Ja nähdä tähtien väikkeen holvilla taivaankaaren, 
tienviittojen tumman saaton ja hankien himmeän kajon 
häipyvän ulapan yöhön.
Sekä aistia tallin tuoksun, talikynttilän käryn 
ja ihmisten hengityshuurun kun juhlava temppeli 
kansasta täyttyy.
Kynttilän kultaisen tuikkeen ruunuissa, akkunapuissa, 
papin välkkyvän kaavun ja soitannon jyhkeän 
pauhun.
Ja nähdä kun naiset mustissaan niiaten kirkkoon käyvät 
ja siivosti vaimoisten penkissä istuen pyyhkivät 
silmää ja nenää.
Ja äijätkin, karskit, kädet ristii, päät partaiset 
penkkiin painaa, välillä hartaana veisua, 
taas jäykkinä istuu ja torkkuu.
Uutta olija outoo se syntymäjuhla, ei poikasen tajuun 
Sanasta paljoa jäänyt. Toki äiti viimeksi joulusta kertoi 
kun aamulla matkaan puki, isä ehtoolla kirjasta luki.

Kotomatkalla hevoset ravia juoksee ja laukkaa selkien 
viittatiellä. Lentävät tierat. Kilvan kiihkossa viittoja 
räiskyen kaatuu,
reet yhteen iskee, läiskyy piiskat, punertuu äijien posket 
ja vaimoset siunaa.
Syntyy poikasen mielessä aatos kun katsoo äijiä nyt sekä 
kirkossa äsken. Ne ristitkö kirkkomaalla ja tapulin 
kannassa
ruumispaarit niin säyseiksi sai nuo vaarit?

Hionet vietetty joulut, on laskulla elämänkaari ja pojasta 
tullut jo vaari kun selvis: Ei ristit ei paarit vanhoille 
kammoa tuota, levosta väsyneille ne haastaa ja rauhan 
maasta.
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Petroffin hauta
— ALEKSANTERI KORO —

Aivan nuorena ollessani olen kuullut tarinan, jonka nyt 
merkitsen muistiin. Petroff oli ollut menestyvä kulku- 
kauppias jolla tiettävästi oli rahoja runsaasti. Hänen ko
tipaikkansa on ilmeisesti ollut Vienan Karjala.

Lasi-Jussi on ollut syntyjään paikkakunnalta. Sellai
nen kovaluontoinen ja häikäilemätön miehen jässikkä. 
Renkipojasta en paljonkaan tiedä. Hän oli kai Lasi-Jus- 
sin kuuliainen apuri.

Petroff oli matkoillaan osunut Vermas-järven Mus
taanlahteen. Tietä tiedusteltuaan hän sai oppaakseen 
Lasi-Jussin ja renkipojan. Lasi-Jussi kertoi renkipojalle, 
että nyt Petroff tapettaisiin ja ryöstettäisiin. Lasi-Jussi 
kulki edellä oppaana, sitten Petroff ja viimeisenä renki. 
Taakseen vilkaisemalla Lasi-Jussin piti antaa merkki kos
ka "tyssää” piti päähän iskeä. Renkiä lienee arvelutta
nut, sillä Lasi-Jussin piti muljauttaa merkinanto, toisen - 
jopa kolmannenkin kerran.

Tällöin Petroffkin alkoi pelätä. Kerrottiin hänen kau
histuneena kysyneen: "Mitä on näillä miehillä mieles
sään?” Surman iskua ei enää tarvinnut odottaa. Renki 
iski Petroffia päähän kirveellä ja se isku tappoi miehen.

Saalis, jonka murhaajat saivat, ei liene ollut aivan vä
häinen. Käyttelivät sitä hiukan varomattomasti ja ympä- 
ristöläisissä heräsi epäilyksiä ja arveluja Petroffin kohta
losta. Paikkakunnan nimismies joka oli tarmokas virka
mies, pääsi jutun jäljille ja otti Lasi-Jussin kuulusteluun
sa. Murhateosta oli aikaa jo kulunut vuositolkulla. Pet
roffin ruumiin kätköpaikkakin oli tullut selville.

Sinne vei vallesmanni Lasi-Jussin ja komensi hänet 
korjaamaan jo lahonneen ruumiin kalliohaudastaan. La
si-Jussi olisi kertomuksen mukaan kaivannut kintaita kä
siinsä, mutta vallesmanni sanoi äkäisesti: "Ruumis on 
korjattava paljain käsin ja huolellisesti mattokankaaseen 
laillisesti haudattavaksi. Eipä tainnut sinulla olla kintai
ta kädessäsi ruumista ryöstäessäsi.” Näin on kerrottu 
vallesmannin Lasi-Jussia kovistelleen.

Pikkupoikana tätä tarinaa kuulin kerrottavan. Kenel
tä ja milloin sen kuulin, on jo painunut unhon yöhön, 
mutta taru on elänyt kansan parissa ja Petroffin hauta
kin on vielä tiedossa.
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— JUTTA PEURALA —

Kotikyläni halki virtaa pieni, ruskeavetinen joki. Se saa 
alkunsa jostain hiljaisten soiden keskeltä, tiettömien tai
paleiden takaa kierrellen sieltä alavammille maille mil
loin verkkaan kuin etana, milloin vikkelästi kuin kiven
koloon vilahtava sisilisko.

Joki uurtaa uomansa läpi vihreitten sammaleisten 
kuusikoitten, sitkeän saven tai kulottuneen heinäniityn. 
Se jyrsii maata lehmälaitumen kyljestä, poukkoilee 
vaahdoten louhikossa ja laiskistuu sitten lähes liikku
mattomaksi pienessä suvannossa parin kilometrin pääs
sä. Kotikylääni tullessaan se ohittaa pienen sorakuopan, 
sukeltaa pienenä putouksena betonisillan alle. Yrittäen 
kuullostaa uhkaavalta ja päätyy lopulta, viimeisten oma
päisten mutkien jälkeen monihaaraiseksi suistoksi levin
neenä Koronlahteen.

Joen vesi on sametinpehmeää ja tuoksuu vesikasveilta 
ja kalalta. Sen rannat ovat rehevät, täynnä pajupusik- 
koa, leppiä ja elinvoimaista ruohokasvustoa, jonka tulva 
aina keväisin huuhtelee, ja joskus tarttuu alimpiin paju- 
puskiin joen mukanaan kuljettamaa edellisvuotista kas- 
vinjätettä tummina takkuina. Silloin peittyy myös su
vannon suuri Pyykkikivi samealla tulvavedellä, jota joki 
ylimielisesti valuttaa myös läheisille viljapelloille maan
viljelijöiden harmiksi.

Kesällä maan sulamisvedet kuljetettuaan joki kuivuu 
vaivaiseksi puroksi, jonka vahvimmastakin virtapaikasta 
uskaltaa kahlata yli paljain jaloin. Kosken sammalpääl- 
lysteiset mustat kivet paljastuvat, suvannon alapäähän 
ilmestyy taitavasti muotoiltu hiekkasärkkä, ja mutapoh
jasta tunkevat pinnalle sen viereen ulpukat kellanvihrei- 
tä lehtiään. Silloin on ihanaa kahlata kahden veden ylle 
taipuvan koivun välistä kiviä pitkin särkälle, istua sen 
korkeimmalla kohdalla kasvavaan heinikkoon ja kaivaa 
varpaansa valmiiksihuuhdottuun, auringon lämmittä
mään hiekkaan.

Jos vielä kumartuu lähemmäs hiekkaisia varpaitaan, 
saattaa huomata hiekanjyvien seassa siellä täällä muuta
mia veden hiomia tiilikivensirpaleita. Miten se on mah
dollista?

— Tämän vuosisadan alussa pystytettiin joenvarteen 
pieni tiiliverstas, kun huomattiin jokitörmän saven ole
van tarpeeksi hyvälaatuista tiileksi poltettavaksi. Poltos
sa haljenneet tai muuten pirstoutuneet tiilet jätettiin 
penkereelle lojumaan mistä seuraava kevättulva sitten ir- 
rottelee niitä mukaansa sirotellen kevyempiä palasia ir- 
tosorasta muodostuvien kumpareiden kylkiin.

Mutta kesän poutapilven kuvajaisenkin voittaa vielä 
talvi, jolloin joki vetää ylleen paksun jääkuoren jättäen 
vain kaikkein nopeimpien koskiensa kohdalla huuruavia 
hengitysaukkoja, joissa cocacolan värinen vesi virtaa sil
mien ohi uskomattomalta näyttävällä nopeudella valkoi
sen, liikkumattoman kinoksen hallitessa muuta maise
maa. Näistä joen hengitysaukoista kuuluu myös sellaisia 
ääniä, joita voisi todella kuvitella jonkin suuren eläimen 
hengitykseksi: onttoa huminaa, pulputusta ja korah
duksia, jatkuvaa hiljaista sihinää. Myös joen varret ovat 
talvella näkemisen arvoiset, kun kuura kimaltelee aamu
auringossa tai lumi peittää valkoisena kuorutuksena 
pensaitten ja puitten oksia.

Tammikuun lopulla, kun lumipeite yhä vain kasvaa ja 
pakkaset kiristyvät, täytyy pienen joen kuitenkin luovut
taa ja se vetäytyy vähä vähältä yhä syvemmälle jään ja lu
men alle viimeistä höyryävää koskea myöten, kunnes 
vain hiljainen kohina kertoo veden virtaavan jään alla. 
Joen paikalla on nyt vain valkoista lunta, ja hiihtäjä te
kee latunsa sen yli, niinkuin jokea ei olisi koskaan ollut
kaan.
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— ANNA ALA-HÄRKÖNEN —

Kesäni

Voi että mä sitten jännitin kun tälle lavalle astelin 
ja vielä suuni aukaisin! 
jaksatteko hetken kuunnella 
mä olen nääs juttutuulella.
En ole pelkkä kesävirtolainen 
vaan myös talven hiihtolomalainen.
Virtain rajalle kun saavutaan 
on mulla aina ilo korkeimmillaan.
Ei tarvitse äiti täällä maskeja, meikkejä 
vaan saa olla oma itsensä.
Ja kun sitten maistaa mummin torttuja 
on pakko ottaa iltäpäivätirsoja.
Ja kun mulla ei ole sana hallussa, 
voi käydä vaikka kirjastossa.
Rantasaunassa sitä on itua, 
ei tarvitse sähkösaunassa kitua.
Päällä sitä meikäläinenkin oppi uimaan 
muualla vain altaissa pulikoidaan.
Jo huhtikuussa meikäläinenkin kaipaa 
sitä ihan kunnon ulkovessaa.

Jotta tännekin saatais kavereita 
niin tehkää nyt lisää kakaroita!
Mu lie niistä ei enää tule seuraa, 
mutta voinhan mä niitä aina hoitaa.
Joka vuosi me istutetaan, 
kylvetään ja lannoitetaan.
Hyvä jos niistä mitään saa 
— ehkä kolme porkkanaa, 
mutta sama juttu uudestaan 
ensi vuonna aloitetaan.
Voi himskatti taas tulee elokuu 
ja mulla mutristuu suu.
Ei voi enää puuhun tehdä majaa 
eikä onkia pienintäkään kalaa.
Järvellä sai soudella vaikka viideltä aamulla, 
mutta kouluun on noustava jo seitsemältä.
Siilon mä aina odotan kesää 
ja tätä mukavaa Härköskylää!

Onks' teillä muuten mehua, makkaraa, 
mä aion nääs lopettaa.
Uskokaa tai älkää, 
mulle tuli nälkä!
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Vanhempi polvi muistanee vielä kirjailija Verneri Liina- 
maan. Mieleen tulevat lapsuuden aikaiset satukirjat vä- 
rikkäine kuvineen ja kansineen.Mutta tietääkö Virroilla 
enää monikaan, että Verneri Liinamaa oli alkujuuriltaan 
virtolainen? Hän syntyi Majalahdessa itsellisen suutarin 
Antto Lindgrenin ja tämän vaimon Hetan seitsen-henki- 
sen perheen viidentenä lapsena. Kummeina pojalla oli
vat torppari Mooses Valli ja tämän vaimo Elisabet. Otto 
Lillqvist kastoi 28. kesäkuuta 1898 syntyneen lapsen 
Antto Verneriksi, isänsä kaimaksi.

Tuleva kirjailija lienee sitten elellyt Virroilla lapsuu
tensa ja varhaisen nuoruutensa, kävi koulunsa ja sen 
päättyessä lähti Jyväskylän seminaariin. Sieltä hän val
mistui kansakoulun opettajaksi v. 1921, ja myöhemmät 
tiet veivät hänet yhä kauemmas synnyinseudulta: Vilp
pulaan, Pudasjärvelle ja 20.3.1928 Raaheen Virroilta, 
jossa hän oli tähän asti ollut kirjoilla.

Päivänpoika
Tanssikaa, tanssikaa kirjavat perhot 
vielä on paistetta poutaa 
Unelmat valkeat, herkän hienot 
säteistä siltaa soutaa.
Aattelen murheella aikaa jolloin 
riemumme sammua joutaa, 
jolloin hallatar helmoihinsa 
häilyväsiivet noutaa.

Raahen Lapaluodossa, "heiluvahenkisessä" yhdys
kunnassa lautatapulien takana Verneri Antto Päivänpoi
ka Liinamaa vietti sitten lopun elämäänsä nuoremman 
sisarensa Esterin kanssa. Suutari Lindgrenin lapset näyt
tävät kaikki muuttaneen nimensä Liinamaaksi; näin 
myös Verneri v. 1934.

Kun nimimerkki "Pena” v. 1961 kävi tapaamassa 
eläkkeellä olevaa kirjailijaa, kuvasi hän sisarusten asuin
paikkaa sanomalehti Kalevassa (29.9-1962) seuraavin ru
nollisin sanoin: "Kapean polun päässä on punaiseksi 
maalattu portti ja sen takana valkoinen, kaunis huvila. 
Huvilaa ympäröi puisto, jonka puiden välistä häämöttää 
Pohjanlahden syksyinen ulappa ja kauempana Kumpe- 
leen saari. Maisema on kuin Verneri Liinamaan kirjoista 
lainattu satumaailma.

Verneri Liinamaa julkaisi kymmenen teosta: runoko- 
kokoelmia, satuja ja näytelmiä. Esikoisteos "Yövalvoja” 
ilmestyi jo seminaariaikana jolloin tekijä oli vasta 19 
vuotias. Teoksen kustansi WSOY ja Liinamaa käytti sii
nä nimimerkkiä "Päivänpoika”. Kirjaa onkin pidetty 
hänen pääteoksenaan ja sen mainetta on ehkä osaltaan 
lisännyt myös Oskari Merikanto, joka sävelsi kokoelmas
ta runot "Iltakellot” ja "Sinipiiat”. Suomen Runotta- 
ren esittelyssä on myös mukana kaksi runoa, toinen niis
tä on Perhostanssi:

Niin kotiseudun kauniin jätti moni 
se oli myöskin minun kohtaloni 
mä vaikka kulkisin kuin lehti irtain 
unohdu eivät koskaan joulut Virtain

Raahen Lapaluodossa 22.10.1961 
Verneri Liinamaa
(loppusäe runosta: Lapsuuden joulu)

Verneri Liinamaan teoksia kustansivat myöhemmin 
myös Otava, Tammi ja Karisto. Hänen satukirjojensa 
kuvittajana oli mm. ehkäpä alan kuuluisin suomalainen 
klassikko, Rudolf Koivu.

Palveltuaan Lapaluodon koulua yli kolme vuosikym
mentä jäi Liinamaa eläkkeelle v. 1959. Tällöin hänellä 
oli aikaa paneutua entistä enemmän kirjallisille töille. 
Valmisteilla oli mm. uusi satukokoelma ja kokoelma las
ten näytelmiä.

Monipuolisesta tuotannostaan huolimatta Liinamaa 
piti itseään vain harrastelijana. Alkusysäyksen hän kertoi 
saaneensa Nuoren Voiman Liitolta ja "Pääskysestä”, 
vuosisadan alun lasten lehdestä, johon hän kirjoitteli jo 
kouluaikanaan. Myöhemmin hänen mielikirjailijoitaan 
olivat L. Onerva, Selma Lagerlöf ja Oscar Wilde. Kir
jeenvaihdossa ja muussakin kanssakäymisessä hän oli 
mm. Uuno Kailaan, Pentti Haanpään ja Elsa Heporau
dan kanssa.

Vernerin nuorempi sisar eli veljensä kanssa ja harrasti 
hänkin novellien ja kertomusten kirjoittamista. Teoksen 
julkaisemiseen hän ei yltänyt eikä edes yrittänyt, totesi- 
pahan vain että kirjoittaminen on Liinamaiden sukuvi
ka.
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Kirjailijan murheella aavistelema Hallattaren vierailu 
osui kesän kynnykselle 5.6.1972. Ainakin pohjoisessa 
Suomessa tuo kesä muistetaan kuumana ja aurinkoise
na, paistetta ja poutaa riitti hamaan syyskuuhun asti. 
Runon perhosia riitti siis tanssimaan tuona kesänä myös 
kirjailijan hautakummulle.

Virtainjoulussa julkaistuja runoja: 
Ilta Torisevalla, runo 1968 
Jouluilta rintamalla, runo 1967 
Joulusonetti, runo 1968 
Lapsuuden joulu, 1961 
Metsän joululaulu, 1967 
Joulusikermä, runo 1967

Teoksia:

Yövalvoja: runoja, (nimimerkillä "Päivänpoika”) 
WSOY 1919
Uusi tullitariffi: ehdotus; Valtioneuvoston toimeksian
nosta laatinut Verner Lindgren. Helsinki 1925 
Kuusijuhlanäytelmiä (Verner Lindgren) Hki 1926,Otava 
Valtion virkamiesten palkat: kehitys vuosina 1914-1927. 
Suomen Virkamiesyhdistyksen toimeksiannosta laatinut 
Verner Lindgren, Hki 1928
Pikku teatteri: näytelmiä lapsille. (Verner Lindgren) Hki 
1931, Otava

Koulu ja joulu: näytelmiä lapsille (Verner Lindgren) Hki 
1937, Otava
Iltahetkiä ja saturetkiä: satuja. Hki 1945, Otava
Vesi vanhin voitehista: huvinäytelmä. Hämeenlinna
1946, Karisto
Vieraita sadun mailta ym. joulunäytelmiä Hki 1947, 
Otava

— TARMO YLI-RAJALA —

Ilta Torisevalla
— VERNERI LIINAMAA —

Soi iltatuulen harppu hiljainen 
oksissa jotka veden ylle taipuu 
ja kupari ja kulta pilvien 
jo menneen päivän kera kauas haipuu

Tää tumma kuva kirkkain puittehin 
sielussa muiston maisemana on 
se hohteen heittää 
ylitse yön ja kohtalon

Ja yli Torisevan tyynen, tumman veen 
putoaa purppura ja iltapilven puna 
ja ranta vihreyteen verhottu 
on kasteen kimallukseen kiedottuna

Ja vuoren varjo tummana kuin suru 
syvyyden synkkään kalvoon kuvastuu 
kuin peiliin mustaan
vain kalliolta katsoo orpo puu
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Talvipäivä Herraskosken kanavalla

Kuvat: Juntusen Valokuvausliike
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Ravikilpailuja Virroilla
— OLAVI VUORINEN —

Kun raskas sota oli päättynyt ja elettiin poliittisesti an
keita sekä taloudellisesti raskaita vaaranvuosia, ei Vir
roilla toki vaivuttu synkkään apeuteen. Mielenvirkistyk
seksi hoksasivat valistuneet isännät, että herätetäänpä 
henkiin reippaat ravikilpailut. Niin lähti käyntiin vuosia 
kestänyt raviharrastus ja kilpailut pidettiin aina kaksi
päiväisinä. Järjestäjinä olivat Virtain Maamiesseura, Ko- 
ronkylä sekä Virtain Oriyhdistys.

Edellämainituissa yhdistyksissä toimivat aktiivisina 
ajojen järjestäjinä mm: maanvilj. Vilho Poukka, Matti 
Sipilä, Lasse Huttunen, Paavo Vaskuu, Kauko Haapa- 
mäki, Onni H. Jussila, Heikki Koro, Valto ja Svante 
Purra, Svante Yli-Patala, Varatuomari Eino Sipilä, rak. 
mest. Eino Jalava sekä suntio Väinö Mäkinen.

Kilpa-ajot oli raviradan puuttumisen vuoksi pakko pi
tää jäälle auratulla kilometrin mittaisella radalla.

Koronlahdelle olivat rataa puuhaamassa: Vilho Pouk
ka, Sv. Yli-Patala, Valto ja Sv. Purra, Heikki Koro, On
ni H. Jussila, Pauli Niemi sekä kirjoittaja, jonka osaksi 
tuli vuosikausiksi kilpailujen sihteerin ilmavanraikas 
hommeli. Rata mitattiin tarkasti. Kun sen oli joko Alek
si Kallio kirkonkylästä tai Paavo Järvinen Vaskivedeltä 
aurannut, tehtiin tarkistusmittaus ja todettiin että rata 
oli jetsulleen tuhat metriä. Silloin myhäili tyytyväisenä 
Poukan Vilho, kun taas Koron Heikki inisi tapansa mu
kaan: ”...ei se ny niin karvan päälle tarkka tartte olla, 
kuhan ei ny ihan sattaa metriä heitä johonkin suun
taan”.

Ajajia kaksipäiväisiin kilpailuihin ilmoittautui parhai
na vuosina viitisenkymmentä innokasta ravurin omista
jaa. Kovimpina kilpakumppaneina ovat mieleeni jää
neet Uuno Laukkanen Vaskivedeltä ja Heikki Koro. Ko
ron Heikillä oli ajoissa se paha tapa, että hän mielellään 
häiritsi ilkeällä äänellä vierellä ajavaa ja yritti siten saada 
kilpailijan hevosen laukkaan. Joskus temppu onnistui ja 
uhrina oli melkein aina Laukkasen Uuno. Sellainen kon
nuus nostatti Uunolle tuskanhien, vaikka pakkanen 
kuurasi partakarvoja. Virtolaisista ajajista ovat rauhallisi
na kuskeina jääneet mieleeni mm. Lasse Huttunen, 
Pentti Mantilo ja Väinö Mäkinen. Ruovedeltä olivat mo
nena vuonna mukana maanviljelijät Risto Tulijoki ja 
Martti Eskola, sekä Pohjanmaalta Erkki Passila. Kaikki 
kolme olivat herrasmiesajajia!

Koronkylän lauantaiajojen päätösiltama pidettiin 
aina Patalanmajan Ns:n talossa. Ohjelma oli hevosmies- 
mäisen rempseä. Illanhämyssä oli isännillä vilkasta lii
kehdintää ulkonurkissa sekä Koron Heikin talossa ja tal
lissa, jossa vahvistettiin eri värisillä ja makuisilla aineilla 
päänväkevyyttä. Sitten kävikin tanssi kuin leikiten Matti 
ja Urho Latvamäen tahdittamana, jopa Poukan Vilhokin 
hinkkasi pari jenkkaa.

Sunnuntaina ajoja jatkettiin milloin Kalettomanlah- 
della tai Lepolahdella tai Vapunlahdella. Toimitsijoina 
olivat samat miehet: Vilho Poukka, Sv. Yli-Patala, Valto 
ja Sv. Purra, Paavo Vaskuu, Matti ja Eino Sipilä, Eino Ja
lava sekä sihteerinä luotsasivat Tarmo Salmi ja kirjoitta-
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ja. Yleisöä kirkonkylän ajoissa oli aina enemmän kuin 
Koronlahdella, olihan se väkiluvultaan suurempi kuin 
Koronkylä.

Muistorikkaimmat ravit pidettiin v. 1951. Se helmi
kuun 4. sattui olemaan Suomen marsalkka Mannerhei
min hautajaispäivä. Oli hirmuisen kylmä, tuuli puhalsi 
navakasti koillisesta ja pakkasasteita oli yli kahdenkym
menen, joten Lepolahden jäällä oli suolaisen karvainen 
olo. Me sihteerit pääsimme pieneksi toviksi lämmittele
mään Tarmo Salmen kotiin ja saimme kuunnella radios
ta Mannerheimin muistotilaisuutta. Muistoissani on 
kirkkaana Pekka Tiilikaisen selostus viimeisestä matkasta 
Hietaniemen hautausmaalle. Tuolloin Pekka puhui it
kunsekaisella äänellä kun hän kuvaili, miten päät paljas
tettiin kadun varrella ja kyyneleet valuivat monen kars
kin rintamamiehen poskille. Se oli selostus joka pani 
nieleskelemään tyhjää.

Kirkonkylän ajojen päätteksi oli aina ravintola Virtain 
Hovin — nykyisen Sokoksen — kabinetissa osalle ajajia 
sekä toimitsijoille mukava päivällistilaisuus. Se oli silloi
sissa olosuhteissa miellyttävä juhla-ateria, tarjottiinhan 
siellä pilsnerin lisäksi pari kolme pikaria ruokaryyppyjä. 
Ryyppy ei ollutkaan mitään litkua, vaan se oli eläinlää
käri Lasse Aaltion valmistama hyvä sekoitus, jonka alku
voima kieppui siellä 96% :n paikkeilla. Jo siinä paisti tai 
pihvi sai kyytiä, kun sitä saateltiin niinkin arvokkaalla 
kyytipojalla. Kerran sattui Aaltiolle sellainen kömmäh
dys, että hän pullotti tuota arvokasta ruokajuomaa huo

nosti huuhdottuun paloöljy pulloon. Silloin sai Poukan 
Vilho aiheen kysyä: "Meinaatkos sinä Lasse öljytä mei
dän sapuskamme?” Aaltio tietysti nolostui, mutta ei 
kulunut pitkää aikaa kun uusi tarjoilu alkoi ja kirpeä ha
ju lemahti taas pikareista. Pian siinä sitten isännät ke
huivat hevosensa ja akkansa!

Ajojen päätösiltamat pidettiin Pirtillä. Hauskimpana 
ohjelmanumerona on mieleeni jäänyt Jalavan Einon 
hauska laulu, kun hän pienessä sievässä hyräili: "Että se 
tuomarin piikakin oli niin fiini, ja röijykin sillä oli tak
kaa kiinni...” Meitä ihmisiä on niin moneksi, mutta mi
nulla on ollut aikoinaan sellainen onni, että sain viettää 
muutaman ikimuistoisen illan Eino Jalavan seurassa. 
Hän oli mitä hauskin seuramies ja hänestä henki lähipii
riin sellainen lämmin myötäeläminen, jota harvoin saa 
kokea. Eino Jalava oli ravimiesten keskuudessa kunnioi
tettu ja pidetty mies!

Ne 40-50—lukujen monet ravikilpailut olivat piristä
vä tapaus talvisen elämän keskellä. Kun sattui olemaan 
kaunis sää, niin raveja lähdettiin katsomaan laajan pitä
jän kaukaisiltakin kulmilta, eikä niihin lähdetty totoa 
pelaamaan, vaan katsomaan suomalaisen hevosjalostuk- 
sen aitoa hepoa.

Itse sain ravikilpailujen tiimoilta monta hyvää ystävää 
joista monet ovat jo menneet vihreämmille ja kirkkaam
mille olopaikoille, missä ei enää kilpailla hevosten kans
sa. Heidän muistonsa on aina pysyvä mielessäni!

Reki
— VÄINÖ KORO —

Tehtiin reki.
Joka taisi, hän sen teki; 
jok’ ei tehdä tainnut, neuvoi 
niinkuin tyyliin kuului 
häiriten näin häntä joka teki.

Vietiin näyttelyyn se reki. 
Palkinnon ja diplomin sai, 
— ei hän, joka teki; 
suullaan tehneen nimeen 
oli viety reki!
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Vanha 
kyläkunta 
heräsi eloon

A.uki on saatu pää tiedolle, 
tarulle tositarinalle 
kyläkunnan yhteistyölle 
aidolle omalle elämälle.

— KIRSTI PERÄHUHTA —

Kylähistorian opintopiiri Härkösen asemalla.
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Yllättäen alkoi kerääntyä hoidettavia asioita härköskylä- 
läisille. Päätettiin yhteisesti perustaa kylätoimikunta 
muiden näyttämän hyvän mallin mukaan.

Elokuun alussa 1985 tärkeimmäksi asiaksi nousi Ku
ru-Virrat maantien kulkusuunta Härkösen kohdalla. 
Samoin päätettiin tiedustella asemarakennusta kokoon
tumispaikaksi. Muitakin hoidettavia asioita tuli esiin, 
mutta kaksi em. ovat jo nyt saaneet myönteisen ratkai
sun.

Asemarakennuksen hoito, puunkeräystalkoot, lento- 
pallokentän rakentaminen ym. ovatkin antaneet paljon 
työtä, mutta myös yhdessäoloa ja hyvän, rauhallisen ti
lan, joka ei ole pramea.

Arpajaisilla on kokouksissa kerätty rahaa, että on saa
tu tarvittavia kalusteita lahjoitettujen lisäksi.

Virtain Kansalaisopisto on tullut oivalla tavalla vauh
dittamaan alkavaa toimintaa ja nostanut kyläläisten jo 
miltei hukassa ollutta itsetuntoa.

Ohjelmana on ollut kylähistoria, pikkujoulu, olki- 
työt, marjaviljelyt ja sienien tuntemus. Hiihtopäivästä 
iloittiin yhdessä. Liikuntalautakunta on rakennuttanut 
kuulantyöntöringin aseman pihaan ja niinpä kesäjuhli
en liikuntapäivä keräsi runsaasti innokasta joukkoa leik
kimieliseen kilpaan.

Olipa mukava illalla suulissa kuunnella ohjelmia, vas
taanottaa palkintoja ja katsella hyvin esitettyä näytel
mää. Haitarin soittajaa lainaamme Helsingistä ja video
kuvaukset hoitaa kesä-härköskyläläinen Lahdenrannas- 
ta.

Virtain kaupungin kanssa yhteistyö on ollut vilkasta ja 
ympäristölautakunnan järjestämä kampanja "Siisti Suo
mi” tuotti meilläkin puhdasta jälkeä.

Metsästysseuran kanssa toimimme yhdessä ja toivom
me, että jatkossakin voimme todeta, kuten kylän asukas 
otsikon runossaan.

Kuvat perinnepiiristä Pauli Perähuhta

Härkösen kylätoimikunnan puuhissa ovat toimineet seu- 
raavat:
Paula Ala-Härkönen pj., Kaisa Koro, Matti Helimäki, 
Matti Koro, Erkki Ala-Härkönen, Matti Aho, Juhani

Ihainen, Kerttu Koro, Maire Ylä-Jarkko, Matti Ala-Här
könen, ja sihteerinä Kirsti Perähuhta.

Kaikki muutkin kyläläiset ovat tehneet paljon hyvää 
talkootyötä ja osallistuneet tilaisuuksiin.
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Eestiläistä kuvanveistotaidetta 25.1.-17.2.1987

Näyttelykuvia 1987
— MARJATTA YLINEN-KÄRKKÄINEN —

Kuvat: Virtain kaupungin kulttuuritoimisto

Virtain Kotiteollisuuden neuvonta-aseman näyttely Kotiteollisuus sisustuksessa 20.2.-5.5.1987
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Suomen Posliininkoristajain Liiton jäsenten, Maisa Helsingiuksen, Aulikki Labti-Röyskön ja Onerva Lehtosen näyttelystä 
22.5.-2.6.1987.

Virtain kaupungin näyttelytila sijaitsee virastotalon uu
den puolen 1. kerroksessa. Se on avoinna ti-pe klo 14.00- 
18.00, la klo 11.00-15.00, su klo 13.00-18.00 ja ma sul
jettu. Koululaisryhmät voivat tutustua näyttelyihin o- 
pettajan johdolla myös muina aikoina sopimuksen mu
kaan. Niihin on ilmainen sisäänpääsy.

Näyttelytoiminnasta vastaa Virtain kaupungin kult
tuurilautakunta. Valvoja on palkattu kunnallisella työl
listämistuella. Virtain Taideyhdistys ry. on hoitanut 
näyttelyjen valvonnan sunnuntaisin.

Ohjelma hyväksytään puolivuosittain. Tilaa voivat se
kä yksityiset että yhteisöt vuokrata näyttelyjen pitämi
seen. Kulttuuritoimisto auttaa järjestelyissä.

Koillis-Pirkan taide -87 näyttelystä 24.4.-5.5.1987
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Näyttelykalenteri 1987

23.O1.-17.O2. Eestiläistä veistotaidetta
Neuvostoliiton Kulttuuri- ja 
tiedekeskus

20.02.-03.03. Kotiteollisuus sisustuksessa
Virtain kotiteollisuuden neuvonta- 
asema

O6.O3.-24.O3. Pirkanmaan maaseutu vuosisadan vaih
teessa -valokuvanäyttely

Pirkanmaan maakuntamuseo
27.03.-21.04. Ympäristönäyttely

Virtain kaupungin koululaitos, 
tekninen osasto ja Virtain Luonnon
suojeluyhdistys ry.

24.04.-O5.05. Koillis-Pirkan Taide 87 
-kuvataidenäyttely

Kuoreveden, Mäntän, Ruoveden, 
Vilppulan ja Virtain kulttuurilauta
kunnat ja taideyhdistykset

O8.O5.-19.O5. Lasten piirroksia ja diaohjelma Leena 
taulut

Kulttuuritoimisto kokosi näyttely- 
materiaalin Virtain päiväkodeista 

22.05.-02.06. Maisa Helsingiuksen, Aulikki Lahti- 
Röyskön ja Onerva Lehtosen posliini- 
maalaustöitä

05.06.-16.06. Thyra Majalahden maalauksia 
19 06.-21.07. Pirkko-Sisko Syrjäsen akvarelleja ja 

maalauksia
24.O7.-23.O8. Heikki Heikkilän maalauksia ja 

piirroksia
28.08.-15.09. Tuulikki Pietilän taidegrafiikkaa 

Pirkanmaan aluetaidemuseo
22.09 -29 10. Vanhat valokuvat kertovat 

Virtain kotiseutuarkisto
01.11.-15.11. Suomenselän Taiteilijaseuran 

vuosinäyttely
18.11.-08.12. Vuoden nuori taiteilija 87 

Radoslaw Grytan veistoksia 
Pirkanmaan aluetaidemuseo

13.12.1987- Virrat tänään 
31.01.1988 Virtain kaupungin esittely

Heikki Heikkilä esittelemässä näyttelyään avajaistilaisuudessa.
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Vanha joulumuisto
— ERKKI ALA-HÄRKÖNEN —

Jouluaatto juhla suuri, 
kuusi pirttiin noudetaan. 
Pirtin suuri leivinuuni 
tuoksuu joulupaistoillaan.

Hämyn tullen joulusauna 
kutsuu kylpyyn lämpimään. 
Kohta kuuluu vihdan läiske 
huurut iltaan häviää.

Pirtissä on juhlapöytä 
täynnäjouluruokiaan. 
Jokaisella mieli nöyrä 
enkelvirttä veisataan.

Saapuu tuttu joulupukki 
pitkäparta kontteineen 
aina uusi odotettu 
paras lahjakääröineen.

Aattoilta juhla parhain 
jatkuu iltamyöhäiseen. 
Aamusella anivarkain, 
joulukirkkoon riennetään.

Tiuku soittaa järvenjäällä, 
viti narskuu hiljalleen. 
Valot loistaa akkunoista, 

jouluaamuun rauhaisaan.

Kirkko täynnäjuhlakansaa 
jouluvirret lumoaa.
Lumi lentää järven jäällä 
kotiin kilpaa ajetaan.
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— ILMARI PERÄINEN —

Kalastaminen on mielestäni niitä parhaimpia vapaa-ajan 
vieton muotoja, siinä yhdistyvät huvi sekä hyöty sopivas
ti. Verkkokalastus on yleisin pyyntitapa ja varmin saaliin 
suhteen, mutta kuitenkin pidän "virveliä” elikkä heit- 
to-onkea parhaana ja mielenkiintoisimpana kalastusväli
neenä. Siinä punnitaan pyytäjän taito, ja ennenkaikkea 
kalastuspaikkojen sekä eri kalalajien tuntemus.

Ensimmäinen heitto-onki jolla opettelin heittämään 
oli Hanski-veljen kaupittelema Regord hyrräkela. En sil
lä kuitenkaan oppinut koskaan kunnolla kalastamaan, 
koska siinä joka heitolla meni siima kelalla sekaisin kuin 
’ 'harakanpesä’ ’. Harmia lisäsi vielä isän antama pilkka
nimi "kuhapyssy".

Välineet ovat kehittyneet vuosien varrella suunnatto
masti. Nykyiset avokelat ovat huippuluokkaa, samoin 
vavat ja siimat, joista jokainen löytää varmasti mieleisen
sä yhdistelmän.

Mieltymykseni pohjoisiin kalavesiin ei ole laantunut, 
vaikka olen niitä vuosien varrella ristiin rastiin rampan- 
nut. Varsinkin Suomen käsivarren kalavedet kiehtovat 
monipuolisuudellaan: isoista järvistä pieniin lompoloi- 
hin, kuohuvista koskista pieniin puroihin. Valinnan va
raa on taidon ja halun mukaan. Talvella laaditun suun
nitelman mukaan, heinäkuinen kalastusmatka suuntau
tuu tällä kertaa Rommaenolle. Eno tarkoittaa saamen
kielellä isoa jokea.

Haukia 
ja muita 
"jalokaloja”

Koska Kultainen ohje sanoo, älä milloinkaan lähde 
yksin kairaan tai tunturiin, niin olenkin matkassa poika
ni kanssa. Koska sairauteni vuoksi en enää voi pitkiä 
matkoja kävellä, menemmekin Kilpisjärveltä lentoko
neella Raittijärvelle. Lintuperspektiivistäkin katsellessa 
olivat maisemat mahtavat, järvet ja joet hopean hohtoi- 
sina, tunturit jylhän tummina pilviä tavoitellen. Vartti
tunnin lennon päätteksi laskimme Raittijärven laineille, 
ja kone rullasi hiljaa rantaan. Sovimme lentäjän kanssa 
paluulennon samasta paikasta viikon kuluttua.

Suunniteltuun leiripaikkaan oli jokivartta alaspäin 
matkaa noin viisi kilometriä. Verkkaisesti taivalsimme, 
pahempia pajurytöjä kiertäen. Pari kertaa matkalla le
vähdettyämme, saavuimme hyttysten ja mäkäräisten 
saattelemana vanhalle leiripaikalle. Pystytimme teltan 
huolellisesti, ja tulokahvit juotuamme olimmekin val
miit kalanpyyntiin. Ei tarvinnut mennä kaukaa etsi
mään heittopaikkaa, sellainen löytyi muutaman kym
menen metrin päästä. Pthyi... kala... onkeen... sylkäi
sin kun heitin, ja heti oli kala kiinni. Kelasin kalan ulot- 
tuvilleni, ja niin potki haavissani lähes kiloinen harjus. 
Soppakalat saatiin reilusti, olipa pojalla ollut kiinni 
kunnon "jänkäkoirakin", lappalaisten hauesta käyttä
mä nimitys, mutta se pääsi irti tällä kertaa.

Seuraava päivä oli aurinkoinen, heräsimme virkeinä 
vaikka teltassa olikin kuuma kuin saunassa. Aamupuu-
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ron ja kahvin jälkeen lähdimme jälleen kaloja narraa
maan. Leirimme kohdalla oli suvanto, kuin pieni järvi. 
Siihen joki virtasi kohisevana koskena. Heitin kuohun 
alapuolelle ja sain kaksi komeaa harjusta. Heitin kol
mannen kerran ja silloin jysähti. Ajattelin että nytköhän 
on kunnon lohi kiinni, jokohan antoi jalokalaa joulu- 
pöytään pantavaksi? Tovin väsyteltyäni näytti tämä von
kale itsensä koko komeudessaan: se hyppäsi ilmaan. Lä
hes metrinen kala oli... hauki! Väsytetyn pedon nostin 
lopulta niskasta maalle, arvelimme saman kalan olleen 
pojan ongessa edellisenä iltana. Perkasimme sen ja teim
me monta ateriaa.

Iltapäivällä odottelimme leiriin lisää porukkaa, nimit
täin kaksi veljeäni, toisella vaimokin mukana. Olivat tu
lossa kävellen Saarikoskelta. Niinpä he sitten aikanaan 
saapuivatkin, painavat rinkat ja neljän peninkulman 
matka ottavat kyllä voimille, tiedän sen kokemuksesta. 
Hyvä ateria ja sen päälle yön lepo saavat ihmeitä aikaan. 
Aamulla pienen verryttelyn jälkeen on kuin uusi ihmi
nen.

Kalastimme koko porukan voimin ja päivät kuluivat 
kuin siivillä. Kalaa saatiin, sitä syötiin keittäen, pannus
sa paistaen ja suurinta herkkua, loistekalaa. Enimmäk
seen saaliskalat olivat harjuksia ja tammukoita, vain kol
me taimenta, sellaista yli kilon painoista oli saatu.

Retkemme viimeistä edellinen päivä selkeni aurinkoi
seksi kurjan ja sateisen yön jälkeen. Kuivattelimme kos
tuneita makuupusseja, samalla valmistimme tukevan 
aterian. Vasta iltapäivällä lähdimme kalaan. Kuljimmekin 
jokea alavirtaan useita kilometrejä, koko ajan kalastaen. 
Saavuimme suuren putouksen alapuolella olevalle lam- 
pareelle. Levittäydyimme kukin sopivan välimatkan 
päähän toisistamme, itse kuljin edemmäksi koska olin 
sekoittanut siimani risukossa. Siinä jokitörmällä onkea 
selvitellessä katsoin väliin virtaan ja huomasin suunnat
toman suuren taimenen uivan parin metrin päästä ohit
seni. Huudin pojalle että tule pian heittämään tänne, 
täällä on iso kala. Poika tuli ja heitti mihin käskin. Kirr..

krii.. sanoi jarru kun kala tarttui. Kyllä riitti vauhtia. 
Heitin onkeni sivuun ja olin haavin kanssa valmiina 
koukkaamaan, mikä monen kiemuran jälkeen onnistui
kin. Mutta! Eihän se ollutkaan sama kala minkä näin; 
puolitoistakiloinen kylläkin. Isompi, isompi olisi ollut se 
peto jonka näin.

Selvittelin sotkut ja lyhensin siimaa pari metriä, kun 
se oli kivissä hankautunut. Käytin pientä perhoa sekä 
vaappua heittokohona ja heitin ylävirtaan ison kiven 
taakse. Samalla katselin mitä toiset kalamiehet touhua
vat. Kuului valtava loiskaus. Salamana vilkaisin onkea ja 
näin vaapun hävinneen pinnalta. Kiireesti kelaamaan 
löysiä siimasta! Kunnon vastanykäisyä en saanut, mutta 
kala oli kiinni ja iso, sen tunsi heti. Ei auttanut jarrun 
kiristämiset eikä mitkään. Vauhtia oli, ensin parin met
rin ilmahyppy ja heti perään ainakin viiden metrin loik
ka. En siinä ilta-auringossa kerinnyt sitä paljon ihaile
maan mutta arvioin sen ehkä 4-5 kilon painoiseksi tai
meneksi. Kala lähti pyrkimään alavirtaan eikä siinä aut
tanut mikään. Saatuaan virrasta lisää voimaa se pääsi ir
ti, Teki siinä sydän muutaman lisälyönnin, tai jättikö 
väliin — harmista ei ainakaan! Vielä kosken alajuoksulla 
se pomppasi ilmaan, kuin vilkuttaen, että täällä men
nään. Poika tuli hätääntyneenä katsomaan olinko.pu
donnut jokeen, kun oli kuullut loiskeen, sanoin että oli
si tullut kunnon kala kotiinviemisiksi, mutta hyvä edes 
nähdä. Palasimme leirille väsymyksestä kompastellen, 
kalat puhdistettuamme ja lämpimän iltapalan syötyäm
me uni maittoi. Aamulla kokosimme pojan kanssa 
kamppeet rinkkoihin ja lähdimme kohti Raittijärveä, 
josta lentokoneen oli määrä meidät seuraavana päivänä 
hakea. Toiset jäivät vielä muutamaksi päiväksi, joskin 
vaihtoivat leiripaikkaa. Seuraava aamu oli synkkä. Satoi. 
Pilvet roikkuivat aivan maassa. Lentosää oli huonoin 
mahdollinen. Pääsimme kuitenkin lopulta Kilpisjärvelle 
muutaman tunnin aikataulusta myöhässä. Kuivat vaat
teet ylle ja kotimatka lämpimässä autossa tuntui kodik
kaalta.
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Rusketusreissu
— ANJA HYTTINEN —

Oli ajettu Arskan kanssa monena kesänä Eurooppaa ris
tiin rastiin, yövytty leirintäalueilla vankkuriteltassa ma
kuupusseissa pötköttäen tai joskus harvoin hotellihuo
neen hämärässä viileydessä unia nähden. Pulpahtipa vii
mein pääkoppaan ajatuksenpoikanen, että vietetään 
ihan erilainen loma, löhötään rannalla pari viikkoa ja 
otetaan aurinkoa, ruskistutaan rasvassa kauniinruskeiksi 
kuin nisujauhot paistinpannussa. Kylläpä sitten koti
kontujen ystävät kateellisina tuijottelevat ja ihastelevat, 
kun palataan reissulta eksoottisen tummanpuhuvina ja 
kiiltävä rusketus pinnassa. Sanalla sanoen ollaan komei
ta kuin äidin paistamat joulupiparit.

Aikanaan koitti se ilonpäivä, kun istua törötettiin len
tokoneessa matkan suuntautuessa Mustanmeren rannal
le stressiloman viettoon. Konstanzan lentokentältä turis- 
tinkutaleita odottanut linjurivanhus lähti ajaa köröttele- 
mään hotellia kohti. Muutaman kilometrin päässä kul
kuneuvo kuitenkin särkyä jymähti ja lastasi koko iloisen 
porukan tienposkeen ihmettelemään. Siinä sitä otettiin 
aamuvarhaista aurinkoa kaljuille kasvoille ja ihailtiin 
kuskia, joka sakin epäluuloisista virnistyksistä huolimat
ta korjasi sinnikkäästi ajokkiaan tunnin jos toisenkin ja 
kaikkien suureksi kummastukseksi sai kuin saikin moot
torin hurahtamaan käyntiin. Sakeasti savuten bussi pö- 
rähti liikkeelle ja tunnin päästä jo riemukkasti rämisten 
kurvasi viihtyisännäköisen hotellimme eteen. Parahiksi 
ehdittiin vielä aamupalalle.

Onneksi ensimmäinen päivä Romaniassa oli sen ver
ran pilvinen, että maltettiin hiukan levätä eikä suinpäin 
rynnätty pyyhe kainalossa uimarannalle päivää paistatta
maan. Sitäpaitsi terassimme oli upea, suuri ja aurinkoi
nen, joten iltapäivällä oli järkevää lekotella lepotuoleissa 
ja aloitella rusketuksen ottaminen varovasti ja järkeä 
apuna käyttäen.

— Pitää nyt muistaa olla huolellinen ja älli päässä, et
tei polta itseään, muistutin topakasti Arskaa, jolla oli 
perinteellinen taipumus joka ikinen kesä polttaa itsensä 
karrelle ja porottaa sitten punaisena kuin Naantalin au
rinko.

Seuraava aamu valkenikin mieliksemme oikein kuu
mana ja kirkkaana. Siitä vain rannalle auringon 
lämpöön ruskistumaan ja vitamiineja varastoimaan!

— Naiset ensteks’ vaikka Mustaanmereen, hihkaisin 
minä ja syöksyin aaltojen syleilyyn. Kaveri jäi rannalle 
kimpsuja kampsuja vahtimaan ja uimarityttöä filmaa
maan. Vähän ajan kuluttua osia vaihdettiin ja minä 
puolestani valokuvasin Arskaa aaltojen armaassa huo
massa.

Näin jatkettiin rusketuksen ottamista, vuoroin puli
koitiin vedessä ja taas makoiltiin pyyhkeen päällä kuu
malla hiekalla. Käänneltiin selkäpuolta ja mahaa vuoron 
perään aurinkoa kohti, välillä kuvetta kumpaistakin, et
tä nahkamme takuulla joka paikasta saisi kaipaamamme 
kauniin värisävyn. Pötköteltiin päivänpaisteessa, lojut -
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tiin raukeana rannalla, nautittiin kesälomasta, tästä ai
van erilaisesta ja tavallisuudesta poikkeavasta löhölomas- 
ta!

— Kuule hei, sinulla näkyy jo aivan selvät rajat jalois
sa ja selässä, huikkasin kumppanille kateellisena.
— Kyllä sinullakin on rusketusta ihan mahtavasti, ylisti 
ystäväni kohteliaasti ihastellen.

Muutamien tuntien päästä tuumattiin, että pitää var
muuden vuoksi käpsiä välillä hotelliinkin, ettei taas ker
ran käy kalpaten tämän auringon palvonnan kanssa. Ka
verimme ihastelivat, että kylläpä on äkkiä tullut väriä 
pintaan ja olimme huomaavinamme pienoista kateelli
suutta ystäviemme äänenvärinässä. Ylpeinä näyttelim- 
me hieman kihelmöiviä käsivarsiamme ja jalkojamme ja 
vähätellen tuumimme, että eihän tämä vielä mitään, 
tällainen on alku, mutta lomaahan on kulunut vasta yksi 
päivä.

Iltahämyssä marssittiin porukalla Eurooppa-hotelliin 
tanssimaan. Minulla oli kummallisia vilun väreitä sisuk
sissa, mutta Arskalla vallan alkoi juimia raajoja, olkapäi
tä pakotteli ja ihokarvat nousivat kananlihalle. Sakilla 
siinä ihmeteltiin, mitä tämä meinaa...

— Kumma kun ei ole lainkaan tanssihaluja, tuhahteli 
Arska ja vääntelehti tuolillaan. Oudosti kuhisee ja kihel
möi.

Tansseista palaillessamme kumppaniani alkoi kovasti 
paleltaa ja kääriskellessäni takkia hänen harteittensa ym
pärille tuumiskelin seurueelle itsekkäästi:

— Minä olenkin aina ollut auringonotossa kestäväm
pi ja rusketunkin helpommin. Meikäläinen voi sentään

jatkaa ruskettumista parvekkeella laiskotellen, kirkkaalle 
taivaalle pällistellen ja ruumistaan eri asentoihin taivu
tellen suloisen päivänpaisteen hyväillessä hikistä pintaa.

Yöllä Arska kääntyili vuoteellaan ja voihkaisten aina 
välillä yritti löytää sopivaa nukkumisasentoa. Aamulla 
jalat eivät suostuneet ollenkaan kävelyyn, vaan vessaan
kin oli luovittava nöyrästi kontaten. Jotenkin pääsimme 
laahautumaan yhdessä aamupalalle, mutta rannalle me
no ei edes mieleen juolahtanut.

Arskaa peti veti puoleensa sanomattomalla voimalla 
koko päivän, mutta minä sen kun otin aurinkoa ja uhka
sin ruskettua kaikesta huolimatta! Arvaatte seuraukset: 
nahka paloi karrelle, olin punainen ja laikullinen enkä 
ollenkaan joulupiparin näköinen. Apteekista kipaisin 
hakemassa kuuluisaa Gerovital-salvaa. Sillä voitelimme 
yhteisymmärryksessä toisiamme ja lohduttelimme itse
ämme, että tämä pasta kyllä tasoittaa rusketuksen. Vielä 
mitä! Iho kääriytyi rullalle kuin kääretorttu. Kaipa ih
meitä tekevä voide kauhoi vanhan nahan pois ja antoi ti
lalle putkahtaa uuden ja entistä ehomman hipiän.

Kotona katselin peilistä palanutta ihoa ja punaisia 
läiskiä. — Kyllä punainen väri on sentään tulen ja elä
män väri, siinä on iloista hehkua, menoa ja meininkiä, 
tuumailin itsekseni mutisten. Ruskea onkin oikeastaan 
liiaksi maanläheinen...

— Ainahan sinä olet enemmän pitänyt punaisesta vä
ristä kuin ruskeasta, huomautti Arska hieman ilkikuri
sesti virnistäen.

Totta se onkin.

\
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Pakinaa
rak ennemuutoksesta

—JENNY KIVELÄ —

Joululehteen kirjoittaminen syyskuussa ei ole aivan 
helppoa. Ei ole niitä tunnelmaa luovia ja inspiraatiota 
antavia tekijöitä kuten valkoinen maa, huurteiset puut, 
tähtinen taivas, ja niin edelleen. Kaikki se, mikä virittäi
si ihmismielen herkäksi ja vastaanottavaiseksi joulun 
ajalle ja sanomalle. Se sanomahan on, tai ainakin pitäisi 
olla hyvä tahto maailman luotujen kesken.

Vettä sataa, niinkuin satoi koko menneen kesän. 
Kaikkein toivorikkaimmat jaksoivat odottaa ja uskoa ke
sän tuloon vielä elokuussakin, mutta pettyivät. Oli to
dellakin kesä "jota ei koskaan tullut" niinkuin Topeli
uksen kertomuksen otsakkeessa. Pelloilla on korjaama
ton vilja, tai korret. Tähkää ei juurikaan ole, ja mielessä 
on pettymys. Tuntuu että on otettu pois sellaista ainut
kertaista joka sentään meille kuuluisi ja pitkä talvi on 
vielä edessä.

Perinteiseen joulukertomukseen kuitenkin kuuluu ai
na jotain valoisaa, jotain hyvää kaiken arjen harmauden 
keskellä. Joka joulu on jossain lehdessä kertomus siitä 
pienestä köyhästä tytöstä joka katselee jäisestä ikkunasta 
ulos kylmästä pirtistä. Äiti on sairas tai kuollut, isä muu
ten vain poissa, ehkäpä merillä. Mutta sitten kuuluukin 
kopinaa oven takaa, ja siinähän ison talon pikkupiika 
kori täynnä emännän lähettämää ruokatavaraa. On läm
mintä leipää, voita, jouluksi tehtyä sianpääsylttyä, ja 
makkaraa. Voi olla että lähetys on isännältä salaa, mutta 
jos isäntäkin on hyvä ihminen — ainakin jouluna — tuo 
hän vielä puukuormankin.

Joulu on tullut. Siinähän se vierähtää kevättalvikin.
Tai tuhlaajapojan paluu. Vanha äiti odottaa, ja kun 

on muutaman vuoden odottanut, niin jo poika tulee. 
On rikas herra, voittanut lotossa, totossa, pörssissä, tai 
osannut sijoittaa oikeisiin osakkeisiin ja obligaatioihin. 
Tai sitten ei.

Ensinmainitussa tapauksessa äiti saa mahtavan jou
lun, turkin ja matkan Kanarian saarille. Jälkimmäisessä 
tapauksessa poika syö äidinkin eväät, työttömänä kauan 
kuljeskeltuaan, ja toivon mukaan lähtee jälleen. Onhan 
sentään kortisto, ja yömajojakin.

Viisainta lienee elää tätä päivää ja Virroilla. Parin vii
meksi kuluneen vuoden aikana on tiedotusvälineistä tul
lut usein eteen sana -rakennemuutos-, ja aivan viimeai
koina vielä "hallittu rakennemuutos’ ’.

Näinkin kauan maailmaa katselleena ihmettelen min
kä vuoksi rakennemuutoksesta puhutaan kuin uudesta 
asiasta, olkoonpa sitten hallittu tai hallitsematon.

Mielestäni rakennemuutos tässä maassa alkoi varsinai
sella voimalla vasta sitten kun sodat oli sodittu ja kunni
alla hävitty. Alkoi muuttuminen maanviljelysmaasta 
teollisuusvaltioksi. Muutos johtui naapurin vaatimuksis
ta, ei silloisten päättäjien omista oivalluksista. Sotavelat 
kun piti suurimmaksi osaksi suorittaa koneina, laitteina, 
laivoina. Toisinsanoen raskaan teollisuuden tuotteina. 
Siitä vain talouselämän rakennetta muuttamaan!

Väestöä kohtasi rakennemuutos kun siirtoväki — ei 
nyt niin kovin toivottuna — mutta olosuhteiden pakosta 
vastaanotettuina, haki paikkaansa pienentyneen isän
maan helmasta. Ja luonnonlakien voimasta noissa hei
moissakin tapahtui rakennemuutoksia kun yhä useam
man suurien ikäluokkien lapsen vanhemmista toinen oli 
niitä suurten vesien kuljettamia. Saattoipa useinkin pie
ni geenimuutos olla varsin paikallaan, varsinkin har
vaanasutuilla paikkakunnilla.

Kouluja rakennettiin, mitkään tilat eivät tuntuneet 
riittävän. Kuka olisi vielä 30 vuotta sitten aavistanut sitä 
muutosta joka esimerkiksi Virtain koululaitoksen sisällä 
on tapahtunut ja vaikuttanut olosuhteisiin. Viitisen
toista koulupiiriä on jouduttu lakkauttamaan oppilas-
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Koulun johtokunta -63 ja 
opett. Aarno Hakkarainen.

määrän vähyyden vuoksi, ja aina se on kyläkunnalle 
merkinnyt menetystä.

Aivan vuosisadan alusta lähtien on koulu kuulunut 
kaikkein tärkeimpiin rakennuksiin niin maalla kuin 
kaupungissakin.

Killinkosken kohdalla varsinaiset loiston päivät ajoit
tuivat myös koulumaailman osalta juuri pariin ensim
mäiseen vuosikymmeneen sotien jälkeen. Asuntopula 
kyllä oli melkoinen. Voi sitä onnea kun nuoripari onnis
tui saamaan asunnon Pohvilta, mutta siitä huolimatta

uuden koulun ja kahden vanhan rakennuksen 
pulpetteja kulutti parhaimmillaan yli neljäsataa oppilas
ta. Vuonna -55 aloitti ensimmäisen kouluvuotensa 
peräti 98 oppilasta. Kaikki killinkoskelaisia. Ja nyt. Ko
ko koulun oppilasmäärä on 63 lasta. Siinä kaikki luokat ja 
koulupiirin rajat on siirretty moneen kertaan. Ja tulevai
suus: Tilastojen mukaan lukuvuonna 93-94 on koko ko
meassa koulussa 45 oppilasta. Ei hyvältä näytä, kun 
kaikki vaikuttaa kaikkeen.

Mutta aivan kuin hyvässä joulukertomuksessa aina-
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kin, valoa näkyy tähän harmauteen. Se iso isäntä tässä 
realistisessa joulukertomuksessa on Lassila & Tikanoja, 
kiitos kaupungin toimeliaisuuden. Killinkoski on jäl
leen muodostumassa ja saamassa entisen voimakkaan 
teollisuuspaikkakunnan asemansa joka siltä ”ison yhti
ön” poismuuton ja rakennemuutoksen myllerryksessä 
meni. Laajennushanke on todella tervetullut, katselipa 
asiaa koko kaupungin tai nurkkapatrioottisesti vain Kil- 
linkosken kannalta.

Todennäköisesti Inkalle tulevat uudet työntekijät ovat 
nuoria ihmisiä ja ainakin osa toivonmukaan asettuu asu
maankin lähelle työpaikkaansa. Silloin eivät enää kou
lun seinätkään kumisisi tyhjyyttään. Näin sopii toivoa

koska edellytykset ovat nyt olemassa. Kun Punojanka- 
dun eläkeläisten rivitalot, Ainala 4, valmistuu ja saa 
asukkaansa, muodostuu siinä palvelujen lähelle viihtyisä 
paikka ikääntyneemmälle väelle. Hyvät asunnot, koh
tuullisin kustannuksin ja tutussa ympäristössä. Se on 
mahtava askel tätä aikaa, avopalveluja, turvallisuutta ja 
kylälle eräänlaista rikkautta. Kylällä on silloin tulevai
suus kun eri ikäryhmät voivat kohdata toisensa luonnol
lisessa läheisyydessä. Lapset, aktiivi-ikäiset ja kauemmin 
eläneet ja enemmän nähneet. Heillä on aina annettavaa 
nuoremmilleen, vaikka kuinka olisi tietokoneita ja vide
oita. Jos ei nyt aivan kerralla kirkastukaan tämä elämä, 
niin ainakin valoisammalta näyttää.

IV Ik. keväällä 1959, opettaja Armi Suihko.
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— ERKKI ALA-HÄRKÖNEN —

Syysilta

Syksyn tumma ilta saapuu, 
ylle harmaan kotomaan. 
Luonto hiljaa lepoon vaipuu, 
hämy kaatuu akkunaan. 
Kuuhut kultaa taivaan rantaa 
tähdet syttyy palamaan 
usva kiertää lammen pintaa, 
tuoden hallan tullessaan.

Tuuli hiljaa puissa vinkuu 
viime lehdet varisee.
Järven pinta verkkaan liikkuu, 
kaislikkokin kahisee.

Lahna

Rävähtää pinta 
heiluu korte 
Lahna maissa 
lämmin kesäilta.

Lahnaparvi

Leiskuu loiskuu kortteikossa 
Lahnaparvi myllertää 
kaislat huojuu vesi velloo 
kesäilta kuullottaa.

Hauki

Vaaksa vettä 
tummia selkiä 
aurinkoa kevättä 
Kutuhaukea

Kuha

Laskin verkon
meinasin Kuhaa Muikkukato
Kompuroin veneessä
sain nuhaa. Taajasilmä verkko

hopeaa sukkuloita
saastui ruoppasivat
Punasilmiä tirrikoita.

33



Ennen vetäytymistään Kiestingistä 
polttivat neuvostojoukot lähes koko 
kauppalan. Taloista säilyi vain vähäi
nen osa Tuoppajärven tuntumassa.

Museotykkejä
— PERTTI TAMMINEN —

Jatkosodan aikana marraskuussa 1941 oli eteneminen 
Kiestingin suunnalla päättynyt, ja joukot olivat asettu
neet puolustukseen noin 15 km Kiestingistä itään. Jou
lun lähestyessä myös tykistön ammunnat harvenivat ja 
rakennustyöt tuliasemissa saatiin päätökseen.

Louheen johtavan radan varrella oli raskaan kanuuna- 
patterin alueelle rakennettu kolmen korsun lisäksi oma 
sauna, joka jo hyvissä ajoin aattoaamuna alkoi tuprutella 
savujaan ulkoilmaan. Edellispäivänä oli huollosta nou
dettu patterin osuus yleisistä joulupaketeista ja komen- 
tokorsussa varmistettiin, että joka mies saisi paketin. 
Saunomisen jälkeen nautittu ateria oli tavallista moni
puolisempi; huoltopäällikkö oli ollut kaukaa viisas, ja 
niin oli patteriston jouluaterioissa oman suomalaisen 
juhlamuonan lisäksi kansainvälistä täydennystä. Oli sak
salaista säilykelihaa ja tomaattisosetta, hollantilaista 
milkkiä ja sveitsiläistä suklaata. Pikkuleipien ja makeis
ten alkuperämaa ei käynyt selville, mutta jostakin saksa
laisten isännöimästä Euroopan ruokavaraston kolkasta 
ne olivat peräisin.

Patteristo oli etenemisen aikana ollut useaan ottee
seen myös saksalaisten tukena, ja niin oli näitä herrain 
herkkuja kertynyt suomalaisenkin tykistön huoltoon. 
Juhlatunnelmaa ne lisäsivät, sitä ei käy kieltäminen, sillä 
patteriston jouduttua taas omiin muoniinsa oli arkiruu- 
aksi vakiintunut leipäjankki: laardinsekaisessa vedessä

kypsytetty ruisleipäkeitto.
Pastorin käytyä tuomassa korsuihin joulun sanomaa 

jaettiin paketit. Joulupukiksi oli patterinpäällikkö mää
rännyt tykkimies Mustosen, joka puoli vuotta kestäneen 
vihanpidon aikana oli kasvattanut itselleen muhkean 
parran. Kun sitä lisättiin tappuroilla ja asua muutenkin 
kohennettiin tilanteen vaatimin varustein, tuli Musto
sesta illan suosikki ja patterin merkkihenkilö. Mainetta 
lisäsi vielä oikean jaoksen korsussa tapahtunut välikoh
taus. Kun monin sutkauksin höystetty lahjain jako oli 
suoritettu, tarjosi muuan miehistä pukille sikaarin. Tus
kin oli Mustonen saanut sijoitettua sikaarin partakuon- 
talon välistä suupieleensä, kun hänen ympärillään oli 
joukko innokkaita ja kilttejä tulen tarjoajia. Ylenmää
räisessä palvelutilanteessa syttyivät parran uloimmat tap
purat palamaan, mutta kylmäverinen pukki tukahdutti 
palon rukkaseensa.

Musiikkipuolesta vastasi lauluyhtye, jota säesti hanu
ristin ohella kaksi improvisoitua instrumenttia: puhalti- 
mena oli kuultopaperiin kääritty kampa ja lyömäsoitti- 
mena kaksi peltilusikkaa. Joululaulusikermä välitettiin 
puhelimitse myös tulenjohtopaikoille etulinjaa myöten. 
Radan varren uloimmalla tähystyspaikalla oli vartiovuo
rossa tykkimies Kärki, joka myöhemmin esitti konsertis
ta arvelunsa:
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— Tuli vaan tippa silmään.
Korsuissa tutustuttiin pakettien antimiin, joku luki 

vielä uudestaan kotoa tulleen kirjeen ja talvisodassa ol
leet reserviläiset muistelivat joulun ajan kovia taisteluita 
Suomussalmella; ei ollut tietoa levosta muista muka
vuuksista puhumattakaan. Vähitellen kääntyi aattoilta 
yöksi ja lavereille kömpivien miesten ajatukset viipyivät 
herkemmin kuin muina iltoina omaisten luona kaukana 
kotikonnuilla.

Lumi oli peittänyt korsujen kattokumpareet vaip
paansa niin, ettei juuri olisi arvannutkaan siellä maan 
povessa ihmisten elävän, elleivät kamiinoitten torvet ja 
niistä nousevat savukiehkurat olisi sitä paljastaneet. Nel
jää raskasta kanuunaa eivät niitten naamioiksi asetetut 
kuusen näreet sentään pystyneet verhoamaan. Uhkaa
vasti sojottivat tykkien putket kohti itää niinkuin muis
sakin tuliasemissa, mutta jotain outoa niissä kuitenkin

oli. Radan varren huoltotietä kulkeva jalkaväen mies to
tesi ehkä vain, että suuriapa ovat. Vieras tykistön mies 
tietenkin ryhtyi mielessään miettimään, minkä kaliipe
rin tykki ja mitä mallia, mutta arvoitukseksi se kaikilta 
jäi. Muutamilla välähti muistikuva jonkin varuskunnan 
pihalla nähdystä museotykistä, mutta mitä ihmettä niil
lä täällä tehdään? Sitä ihmettelin minäkin, kun ne en
simmäisen kerran näin.

Jatkosodan alkaessa olin Kannaksen suunnalla Pajarin 
divisioonaan kuuluneessa varusmiespatterissa, jonka tu- 
liasemat olivat vasemmalla kaistalla Rautjärven ja Sim
peleen välillä. Patterimme tehtävänä oli tukea naapuri- 
divisioonasta Pajarille alistettua JR 57:n I Pataljoonaa. 
Kevyen patterimme takaa jyskytti Salpa-linjan laitteisiin 
kuulunut raskas Canet-patteri, jonka tykit olivat kiinte
ällä alustalla.

Vienan runokylissä

Hyökkäysryhmitykseen siirryttiin vasta heinäkuun lo
pulla ja tehtävänäni oli opastaa uusia tulenjohtoryhmiä 
paikoilleen etulinjaan. Vihollisen tykistön ampuessa 
harvahkoa häirintätulta siirtyivät myös pataljoonan yksi
köt valmiusasemiin. Näyttivät olevan reserviläisiä ja ot
tavan homman rauhallisesti. Tuttuja kasvoja ei näkynyt 
enkä liioin tullut kysyneeksi, mistä päin miehet olivat. 
Enpä silloin arvannut, että puoli vuosikymmentä myö
hemmin muuttaisin näitten miesten kotiseudulle. Ky
seessä oli Virroilla koottu pataljoona!

Heinäkuun loppupäivinä hyökkäiltiin rajan pinnassa 
olevia vihollisten tukikohtia vastaan, mutta ennen kuin 
päävoimat lähtivät liikkeelle, sain komennuksen upsee
rikouluun Niinisaloon. Siellä päättyi tykistölinjan kurssi 
marraskuun alkupuoliskolla ja parisenkymmentä miestä 
sai komennuksen pohjoiseen Kiestingin ja Uhtuan 
suunnille.

Kun Kiestingissä sain kuulla joutuvani linnoitustykis- 
töön, alkoi epäilys hiipiä mieleeni. Kannaksen suunnal
lahan vastaava aselaji oli kiinteissä linnakkeissa! Ymmäl
lä olivat myös kaksi kurssitoveriani, joiden kanssa mat
kasin kohti Louhen maantien varrella olevia tulliasemia. 
Hypätessäni autosta oman patterini kohdalla saatoin 
vain todeta yhden asian: tykkien putket olivat lujasti 
kiinni lavetissa ja se merkitsi sitä, että koko tykki liikkui 
taaksepäin laukauksen jälkeen. Noin suuresta jäykkäla-

Jyvälahden kylämaisema talvella 1942.
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vettisesta kanuunasta en ollut nähnyt edes kuvaa. Työn- 
tyessäni patteriupseerin telttaan ajattelin, että onhan 
paikalla sentään kaluston tunteva vastaava upseeri. Sem
moinen mies teltasta löytyikin, mutta makuulta ja kuu 
meen kourissa. Lähes kokonaan äänensä menettänyt 
patteriupseeri antoi lyhyen tilanneselostuksen, mutta 
minun kannaltani tärkeämpään, kalustoa koskevaan ky
symykseen hän vain pudisti päätänsä, paineli kurkkuaan 
ja lausahti:

— Siellä on miehiä korjaamassa tykkiasemaa. Kysy 
heiltä!

Mies käänsi kylkeä, veti viitan päänsä yli ja minä kont- 
tasin ulos. Suuntasin tykille, jossa ryhmä miehiä oli ase
man kunnostuspuuhissa.

— Päivää!
— Päevää, tuli vastaukseksi ja pari kankimiestä kes

keytti puuhansa, mutta muut jatkoivat työtään. Kiersin 
tykkiä ja mietin, miten pelin avaisin. Olisinko jotain tie
tävinäni vai sanoisinko totuuden?

Raskas kanuunahan se oli, kaliiperi jotain 5 tuuman 
nurkilla. Mitään suuntausvälineitä ei tykissä ollut, mut
ta parin metrin päässä sivulla oli kahden rautaisen pysty- 
tangon välissä vaakasuoraan kiinnitetty ohuempi tanko, 
jossa oli v-ura. Olisikohan siinä jonkin aparaatin paikka? 
Tykin alle oli asemaan pantu vitsaskimppuja ja välittö
mästi tykin takana oli tukevista lankuista tehdyt kiilat, 
joille tuo — ainakin muutaman tonnin painoinen — ru
milus laukausen jälkeen ilmeisesti nousi ja sitten omalla 
painollaan rullasi takaisin petilleen. Rekyyliä hidasta
maan oli pyöriin asennettu lujat telat.

Kierroksen päättyessä olivat jo kaikki miehet keskeyt
täneet työnsä. Siinä he seisoivat, Kuusamon reserviläi
set, uutta jaosupseeriaan huomattavasti vanhemmat, 
kellä karvalakki kallellaan, kellä "työmsteetti” suupie
lessään. Odottivat, mitä poika sanoisi.

— Tulen suoraan sotakoulun tykistölinjalta ja saami
eni oppien mukaan minun pitäisi tuntea kaikki Suomen 
armeijan kenttätykistön mallit, mutta... tällaista vehjet
tä en ole nähnyt unissanikaan. Mikä ihmeen peli tämä 
oikein on?

Miesporukan vapauttava nauru laukaisi tilanteen ja 
selityksiä alkoi tulla:

— Sehän on tämä ranskalainen "Tepanki”!
Ja niin siinä Muurmannin radalle vievän tien varrella 

marraskuisen iltapäivän hämärässä sain ensimmäisen ka
lusto-oppitunnin raskaasta de Bange-kanuunasta, jonka 
vuosimalli oli 1878! Silloin alkoi myös tähän päivään asti 
kestänyt aseveljeyteni niitten miesten kanssa, jotka erä
maasodan kovissa olosuhteissa joutuvat toimimaan näil
lä antiikkiaseilla. Monissa veteraanikokoontumisissa on 
tätä merkillistä sotaretkeä muisteltu ja lopuksi päätet
tiin, että paperille siitä on jotain pantava.

Viime talvena alkoi käsikirjoitus hahmotua, ja oulu
lainen Kustannus Oy Pohjoinen ilmoitti olevansa asiasta 
kiinnostunut. Kirja "Viena tykit” ilmestyy jouluksi 
1987.

Kun eversti Ch. de Bange vuosina 1877 ja 1878 kehit
teli tykkimallinsa, oli Ranska vuosikymmenen alussa hä
vinnyt sodan Preussia vastaan. Saksalaiset olivat marssi
neet Pariisiin ja Napoleon III oli luopunut kruunustaan.

Suomen suuriruhtinaskunnassa elettiin Aleksanteri

Muutaman viikon kuluttua olin tullut jo "Tepangin” kanssa niin tu
tuksi, että hirvesin mennä samaan kuvaan. Tämä keskimmäinen 
Ranskan kanuuna painoi 3000 kg. Kevyin malli — 90 mmm kanuu
na — on nähtävissä mm. Virtain Perinne ky Iän kenttälinnoitusalu- 
eella.

II:n aikaa. Elias Lönnrot vietti vireitä eläkevuosiaan 
Sammatissa, ja Virtain Torisevan kallioilla kiipeili kruu
nunvouti Nyströmin 12-vuotias poika Into Konrad. Näi
den Suomen kulttuurihistoriassa tunnettujen miesten 
aikaan kuuluivat ne tykit, joita Ranska lähetti aseapuna 
Suomeen vuonna 1940!

Vuosisata oli jatkosodan alkaessa ehtinyt kulua niistä 
ajoista, jolloin Lönnrot keräsi kalevalaiset runonsa Vie
nan kylistä. Niihin linnoitustykistön miehet nyt tutus
tuivat sodan ankeissa olosuhteissa. Kiestingin suunnalla 
oli Lönnrotin runosaalis ollut vähäinen; rikkaimmat ru- 
nokylät löytyivät Uhtualta päin kuten Latvajärvi, Vuok- 
kiniemi, Vuonninen, Kostamus, Miinoa, Kivijärvi jajy- 
välahti. Näistä oli Jyvälahti Vienan kävijöiden suosima 
pysähdys- ja majoituspaikka Venäjän vallan aikana, jol
loin raja ei estänyt kanssakäymistä.

36



Siellä piti majaansa myös I. K. Inha, joka keväästä 
syksyyn 1894 kiersi Lönnrotin jalanjälkiä valokuvaten 
maisemia, kyliä ja ihmisiä. Tuloksena oli arvokas ja kor
vaamaton kansantieteellinen kuvakokoelma. 
Matkastaan kirjoitti Inha myös teoksen "Kalevalan lau
lumailla”. Osaan Inhan Vienan kuvista ovat virtolaiset 
saaneet tutustua mm. Kalevalan juhlavuoden näyttelys
sä 1985. Kuvia on pysyvästi näytteillä Perinnekylän tu- 
paravintolassa.

I maailmansodan jälkeen repi Itä-Karjalan kansaa on
neton heimosota, jonka päätyttyä raja tylysti sulkeutui ja 
polut Suomen puolelle kasvoivat umpeen. Näitä 
polkuja ja tienpohjia haeskeltiin, kun kenraalimajuri 
Hj. Siilasvuon III Armeijakunta heinäkuun alussa 1941 
ylitti rajan ja sotavuosien kuluessa niille rakennettiin 
ajokelpoiset tiet, jotka edelleen ovat käytössä.

Kyliinsä palasivat sodan jälkeen monilta taistelutante- 
rilta Vienankin miehet ja rajantakaisten heimoveljiensä 
lailla ryhtyivät jälleenrakennuspuuhiin. Tosin moni kylä 
jäi jo silloin autioksi; niihin ei enää väkeä riittänyt ja 
muutamat oli sota hävittänyt. Vähitellen alkoi myös 
maaltapako vähentää väkeä kylistä. Niinpä linnoitusty- 
kistön miestenkin mieluisassa muistissa pysynyt Jyvälah- 
den kylä on autioitunut, vaikka se sodan melskeissä säi- 
lyikin.

Nykyisin ovat Kuittijärven alueen keskuksia Kalevala 
(Uhtua) ja Vuokkiniemi. Muiden kylien — erityisesti 
Vuonnisen — autioitumista ovat monet murehtineet. 
Perinne- ja kotiseututyön lipunkantajina ovat Vienassa 
olleet mm. sotaveteraanit opettaja Pirhonen sekä kirjai
lijat Rugojev ja Stepanov. Kun Kostamukseen noussut 
mittava teollisuuskeskus käyttää lisääntyvässä määrin 
maataloustuotteita, on ehdotettu, että niitten 
tuotantoon tarvittava lisämaa hankittaisiin vanhoja kylä- 
viljelyksiä parantamalla. Näin saataisiin kyliin uutta elä
mää ja sen myötä kävisi myös mahdolliseksi säilyttää 
edes yhdessä kylässä entisen runokylän miljöö. Suomessa 
se mahdollisuus on jo aikapäiviä sitten menetetty.

Uudessa ystävyyden ja rauhan ilmapiirissä tarjoaa yh
teinen kalevalalainen kulttuuriperintö jälleen erinomai
set mahdollisuudet hedelmälliseen yhteistyöhön yli ra
jan. Yhteydenpito onkin jo alkanut ja eräänä sen ilmen
tymänä voidaan mainita Kostamuksessa pidetty Kaleva- 
la-seminaari, jossa suomalaista valtuuskuntaa johti ope
tusministeriön kansliapäällikkö Jaakko Numminen. Val
tuuskunta lahjoitti Kostamuksen kotiseutumuseoon ar
vokkaita kirjoja sekä valokopiot Elias Lönnrotin omakä- 
tisistä Kostamus-muistiinpanoista.

Kuin konsanaan maisema Suomesta: tukkilautta Vuonnisen reitillä.

Pertti Tammisen kirjoittama "Vienan tykit" ilmestyi 
kuluvan vuoden lokakuussa Kustannus Oy Pohjoisen 
kustantamana.
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Huvimajan alapuolella on pieni tasanne penkkeineen, jota reunustaa seitsemän sortin pensasruusut.

— ESA LATOMÄKI —

Kauniina lämpimänä kesäpäivänä joskus 1960-luvun al
kupuolella istuin Kyläkosken Junkun kanssa ongella Ka- 
lettomanlahden perukassa. Enpä silloin vielä pystynyt 
kuvittelemaan, millaisen myllerryksen kohteeksi tämä 
rauhallinen, mätäneviltä vesikasveilta haiseva lahdenpe
rukka joutuu parikymmentä vuotta myöhemmin tai oli
sinko voinut edes hyväksyä moista ajatusta.

Mutta ajat ja mielet muuttuvat. Alueelle työntyneet 
toiminnot ja niiden laajenemispaineet ovat vaatineet ra
kentamista, ja olen onnellinen, kun olen saanut olla mu
kana suunnittelemassa ja toteuttamassa tätä massiivista 
kokonaisuutta.

Tähän työhön vaikuttaneita seikkoja olivat hoitama- 
toman maanläjitysalueen lisäksi siirtoviemärin ja vene- 
laitureiden rakentaminen. Kaksi ensimmäistä vaativat 
viimeistelevää viherrakentamista. Myös puistokäytävä 
Laivarannan ja Urheilukentän välille oli suunnitteilla. 
Puistosuunnitelmassa tämä kaikki otettiin huomioon.

Suunnitelmaselostuksessani asia ilmaistaan seuraavas
ti: "Alueelle laaditun puistosuunnitelman ideana on e- 
dellä mainittujen maisemointitarpeiden lisäksi yhdistää 
Laivaranta, uimaranta, venesatama, tenniskentät, urhei
lukenttä ja niiden toiminnot yhteen joustavien puisto- 
käytävien avulla, joita reunustavat kumpuilevat nurmi
kot ja pehmeämuotoiset istutukset. ’ ’

Työt aloitettiin vuonna 1984 muotoilemalla läjitysa
lue ja ruoppaamalla ensimmäinen laituriosuus. Suunni
telmia seuraten olemme nyt syksyllä 1987 päässeet vii
meiselläkin osuudella viimeistelyvaiheeseen.

Näiden kahden pisteen väliin mahtuu monta työtun
tia. Maanläjitysalue muotoiltiin tasanteeksi ja sitä reu
nustaviksi loiviksi kummuiksi ja luiskiksi. Tasanteelle, 
joka on tarkoitettu kesäisiä ulkoilmatilaisuuksia varten, 
rakennettiin pieni huvimaja. Tämä osa puistoa on lähin
nä englantilaista tyylisuuntaa: nurmipinnat ovat selkeitä 
ja istutukset ovat keskitettyjä, jotta avara tila säilyisi.
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Puiston seuraavalia osuudella tulee olemaan tunnus
omaisena piirteenä vehmaus ja suojaisuus, kunhan per- 
gola peittyy köynnöksiin ja sen yläpuolinen alue muo
dostuu tuuheaksi lehtomassaksi. Alueen läpi virtaava 
puro on ohjattu valumaan kivestä rakennetun tukimuu
rin yli lampeen, johon istutetaan ryhmittäin eri lajisia 
vesikasveja.

Puiston tänä vuonna rakennettu osa on avaraa nur
mikkoa, jolle on jätetty kasvamaan alkuperäistä puus
toa. Alueen yläosaan on sijoitettu veneilijöille ja uima- 
rannankäyttäjille pysäköimisalue.

Venepaikkoja on alueelle rakennettu kolmen vuoden 
aikana noin 80. Työn yhteydessä mutaa ja liejua ruopat
tiin n. 25 000 kuutiometriä, josta osa käytettiin kasvua
lustojen rakentamiseen. Laiturien tukirakenteisiin ajet
tiin noin 1500 mä louhosta.

Kun muistamme viimevuosien sääolot, voin vain to
deta, että pitkää vieteriä tarvittiin useasti, niin konekus- 
kien, kuin kirvesmiesten ja puistotyöntekijöidenkin 
puolella, rämpiessämme märällä työmaalla välillä tuli
palopakkasessa tai jatkuvassa vesisateessa.

Rantapuiston suunnittelun eräänä lähtökohtana on 
ollut suunnitella siitä puulajipuisto eli ulkomaankielellä

sanottuna arboretum, ja tätä ajatusta pystytäänkin to
teuttamaan kaupuginhallituksen hankittua kaupungin 
omistukseen koko Sähkörinteen tontin. Tähänastisissa 
istutuksissa on jo käytetty monia alueellamme menesty 
viä kasvilajeja, ja istutuksia täydennetään vuosittain uu
silla lajeilla, kuitenkin niin, että puiston alkuperäinen 
linja säilyy.

Rantapuiston jatkosuunnitelmiin kuuluu sen hoidon 
lisäksi etsiä sille uusia käyttömuotoja ja sijoittaa sinne 
toimintoja, jotka soveltuvat entisiin. Näköpiirissä on 
vierasveneilijöiden sosiaaliset tilat vessoineen ja saunoi
neen, mutta kuinkahan korkealla leijuu vielä Pursiseu
ran haave omasta paviljongista.

Palatakseni vielä siihen 60-luvun kesäpäivään ja san
gossa polskutelleeseen ahvensaaliseen, niin muistan 
meidän pohtineen syitä lahden rehevöitymiseen ja arve
limme sen kasvavan umpeen muutamassa kymmenessä 
vuodessa.

Toisin kävi. Lahti on ruopattu ja pohjoisranta tehok
kaasti rakennettu, jolle hienona kontrastina on etelä
puolen luonnonvarainen ranta mahtava Pukkivuori 
taustanaan.

satama?
Pergola muodostuu suojaisaksi oleskelupaikaksi.
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Silta yli puron. Puistokäytä
vä haaraantuu ylös Rantatiel
le ja toinen jatkuu suoraan 
tenniskenttien ohi Sipilän
tielle.

Huvimajasta ja Ruusutarhas
ta avautuu näköala sataman 
yli Kalettomanlahdelle.

Puro lorisee tukimuurilta 
lampeen. Rehevä kasvillisuus 
saa vallata muurin päällisen 
ja taipua kohti lammenpin- 
taa.
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Pergolasta avautuva näköala 
lammen yli lahdelle. Lam
men takareunassa näkyy ran- 
takukka-, päivänlilja-, iiris- ja 
osmankäämiryhmiä. Etureu
nassa vehka on päässyt kas
vun alkuun.

Näkymä uimarannan tornis
ta.
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Kivenjärkäleet ovat järjestäy
tymässä lampikaivannon reu
naan. Yläpuolella ruoppaus- 
massoja kuivumassa.

Jäävirta, talvista taidetta.
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Vanhaa virt olaista kuvataidetta

Arvid Benjamin Sandberg, Kesäistä Torisevaa, 1926. 
Öljyvärimaalaus.
Kuva: Virtain Valokuvausliike 
Taulun omistaja: Kauko Heinola

Matti Kallinen, Virtain kirkko, 1947. Öljyvärimaalaus. 
Kuva: Virtain Valokuvausliike 
Taulun omistaja: Esa Morri
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Virtain lampien nimistä
Mulkonen, Mustasilmä, Sutikka

— ANNE KOSKELA —

Virtain maisemakuvalle ovat luonteenomaisia harvahko 
asutus, epätasaiset pinnanmuodot, laajat metsät sekä lu
kuisat järvet ja lammet. Juuri järvistään Virrat onkin 
tunnettu, mutta harvemmin kiinnitetään huomiota 
lampiin, joita Virroilla on enemmän kuin järviä, reilusti 
yli 300. Vertailun vuoksi mainittakoon, että esimerkiksi 
keskipohjalaisessa Perhon pitäjässä päästään samoihin 
lukemiin vain laskemalla yhteen kaikki alueen järvet ja 
lammet.

Ryhtyessäni keräämään aineistoa Virtain lampien ni
miä käsittelevään suomen kielen seminaariesitelmään 
saatoinkin todeta, että ainakaan nimistä ei tule olemaan 
pulaa. Toisaalta työtäni helpotti se, että Virrat on läpi
kotaisin nimestetty eli jokaisen lammen (samoin kuin 
jokaisen talon, niityn, apajapaikan jne.) nimi löytyy Ko
timaisten kielten tutkimuskeskuksen nimikokoelmista. 
Paikannimitutkimustahan on Virroilla tehty aiemmin
kin ja nimiä ovat pitäjästä keränneet monet opinnäyttei
den tekijät. Myös Virtain vesistönimiä on aiemmin tut
kittu, mutta koko pitäjän järvien ja lampien tarkempi 
tutkimus on toistaiseksi puuttunut.

Tätä kirjoittaessani on oma tutkimukseni vielä kes
keneräinen, mutta työn edetessä ovat lampien nimien 
keskeiset piirteet jo selvinneet.

Useimpien lampien nimi on syntynyt sen muodon, 
koon, sijainnin, käytön tai muun ominaisuuden perus
teella. Sammakko lammessa on epäilemättä ollut poik
keuksellisen paljon sammakoita, Ympyriäinen puoles
taan on muodoltaan säännöllisen pyöreä, Raiskinlam- 
met sijaitsevat Raiskin talon lähistöllä. Tavallista on 
myös, että lampi saa nimen jonkin siihen liittyvän ta
pahtuman perusteella. Lampea, johon paikkakuntalai
set upottivat surmaamansa ryssän, alettiin kutsua Rys- 
sänlammeksi. Kakaralammeksi ristittiin lampi, josta löy
tyi pienen lapsen ruumis. Paikallisten asukkaiden tosi
seikkoihin perustuvat selitykset ovatkin korvaamaton 
apu nimen alkuperää selvitettäessä. Sen sijaan ns. kan- 
sanetymologioilla, kansan keksimillä tarinoilla nimen 
alkuperästä on arvoa korkeintaan hauskoina tai mielen
kiintoisina juttuina.

Keskiajalla alkoivat yläsatakuntalaiset ja Pirkkalan ta
lonpojat harjoittaa laajaa eränkäyntiä Näsijärven poh
joispuolisilla alueilla. Kun erämaaomistukset lakkautet

tiin, jättivät eränkävijät muistoksi muutamia vielä ny
kyisinkin käytössä olevia nimiä. Eränkäynnistä kertovia 
lampien nimiä ovat esimerkiksi Virkalampi (paulavirka 
on alkuaan tarkoittanut pyyntipolun varrelle riviin ase
tettuja linnunpauloja ja sittemmin yleensä pyyntipol- 
kua) sekä Hangaslampi (Kustaa Vilkunan mukaan han- 
gas on alkuaan ollut hirvieläinten ja petojen pyynnissä 
käytetty pyydys tai pyydyksen osa).

Virtolaisille eivät tunnu sadat järvet riittävän; järviksi 
nimitetään mielellään pikkuruisia lampiakin. Mm. 
Jäähdyspohjan Venejärvi, Hauhuun Löyttynjärvi ja Tori- 
sevan Lappajärvi ovat ainakin kokonsa puolesta selviä 
lampia, jollaisiksi määritellään läpimitaltaan 10-200 
metriä olevat vedenkokoumat.

Yksi nimi ei aina riitä yhdelle lammelle, vaan käytössä 
saattaa olla useitakin rinnakkaisnimiä. Keskinen Kukka
ro lampi on paikallisille asukkaille tuttu Tiukan-Kukka
rona, Hakamäen-Kukkarona tai lyhyesti vain Kukkaro
na. Pahalampea kutsutaan myös Rajalammeksi, Värkki- 
lammeksiyz. Vittulammeksi. Monissa tapauksissa rinnak- 
kaisnimien syntymisen aiheuttaa uuden nimen käyttä
minen samanaikaisesti vanhan, häviämässä olevan ni
men kanssa. Myös muut syyt, kuten maanjaot, omista
jan vaihtuminen, uudisasutuksen muodostuminen, voi
vat johtaa kahden tai useamman nimen syntymiseen sa
malle paikalle. Rinnakkaisnimet saattavat valitettavasti 
aiheuttaa ulkopaikkakuntalaisille pahojakin sekaannuk
sia, samoin kuin erot karttanimistä ja paikallisten asuk
kaiden käyttämissä nimissä. Kansanomaiset, toisinaan 
ruokottomat nimet korvataan kartassa säädyllisemmillä 
nimillä. Niinpä Kyrpälampena tunnettu lampi saattaa
kin kartassa olla Pahalampi. Jotkut nimet ovat kartassa 
väärin kirjoitettuja tai väärin paikannettuja; karttaan ei 
siis nimistöstä kiinnostuneen kannata aina luottaa.

Mielestäni Virtain lampien nimet ovat varsin omape
räisiä ja mielenkiintoisia. Tavanomaisten kaksiosaisten 
lampien nimien (Ahvenlampi, Riihilampi} lisäksi Vir
roilta löytyy mm. Toskoo, Turbiini, Römönen, Rumak- 
ko. Toivottavaa olisi, etteivät vanhaa nimistöä hävittävät 
tekijät (esim. huvila-asutus) tai yleinen piittaamatto
muus nimistöstä estäisi näitä nimiä siirtymästä seuraavil- 
lekin sukupolville.

45



Virroilla vaalitaan vanhaa puutaloperinnettä...

A. O. Sario teetti vaasalaisen arkkitehti Oralan johdolla 192} asuinrakennuksen Virtain kirkonkylään. Rakennus oli }(kluvulla Virtain Majana 
matkailijoille. Nykyisin uusitussa talossa on Sakari Anttilan koti ja Suunnittelutalo ky.-n toimisto.
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...ja muutakin perinnettä

Palmikko kiedotaan valkorunkoisen kuusen ympärille.

Teksti ja kuvat:— MAIJA LEHTINEN —

Nimipäiväkuusi Monoskylän tapaan

Monoskylässä oli runsaat 50 vuotta sitten viehättävä tapa 
muistaa nimipäiväsankareita: aamuyöstä sankarin 
pihaan pystytettiin nimipäiväkuusi, jonka latvaan kiin
nitettiin vielä pellavainen lippu juhlan kunniaksi.

Niin saivat Esteri, Emilia, Vilhelmiina, Urho, Tyyne, 
Helmi ja monet muut oman kuusensa. Tapa oli mahdol
linen vain sulan maan aikana, jotta kuusi saatiin kun
nolla pystyyn.

Vaikka kuusen pystyttäminen pääsi välillä täysin 
unohtumaan, oli taito tallella vielä tämän vuoden tou
kokuussa, kun monoskyläläiset päättivät pystyttää oman 
kuusen Eero Taipaleelle.

Juhlamestarina oli kukas muu kuin Laimi Rasi, mo- 
noskyläläinen perinteentaitaja. Hänen neuvojensa mu
kaan Tuomas Ylä-Mononen kävi hakemassa kymmen
metrisen kuusen ja neljä säkkiä katinliekoa. Apujouk
koina talkoissa olivat lisäksi Eeva ja Eero Taipale, Liisa ja 
Kullervo Rekola sekä Aino Yläjärvi.

Naisten tehtävänä oli palmikoida yli kaksikymmentä 
metriä katinliekoa köynnökseksi, joka kiedottiin sitten 
kuusen rungon ympärille.

Sitä ennen olivat miehet karsineet ja kuorineet kuu
sen valkoiseksi; latvaan jätettiin puolentoistametrin tup
su. Myös kuusen jalat saivat köynnöskoristuksen. Ja sit
ten kuusi pystyyn ja lippu liehumaan.

Monoskyläläiset innostuivat nimipäiväkuusen pystyt
tämiseen kyläkirjakokouksessa. Tarvittiin valokuvia ja 
tietoa nimipäiväkuusien tarinasta — siispä tuumasta toi
meen. Monoskylän kyläkirja on hyvää vauhtia valmistu
massa.

Eero Taipaleen nimipäiväkuusessa oli tiellä kulkevilla ihmisillä ih- 
mettelemistä — viimeksi sellainen on MonoskyIässä tehty 60 vuotta 
sitten.
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Virtain Naiskuoron harjoituksissa 

15.10.1987
— PIRJO METTÄNEN —

Puheenpulputus kaikuu koulun voimistelusalista tyhjään 
käytävään, kun nousen ylös rappuja toiseen kerrokseen. 
Tuoleja kolistellaan. Jotkut työntävät pianoa harjoitus
huonetta kohti. Näen hymyileviä, innokkaita ilmeitä, 
näen nuotteja hypisteleviä käsiä. Kaiken yllä odotus, sil
lä kuoron harjoitus alkaa kohta.

Kun johtajamme on saapunut saliin, on aluksi juteltu 
harjoitussuunnitelmista ja tulevista tapahtumista. Sitten 
on rentoutettu kireitä hartiaseudun lihaksia. Kaiken 
kukkuraksi on avattu ääntä perusteellisesti, siten näet 
lauluääni kestää pitkänkin harjoituksen.

Uusien laulujen stemmat opetellaan aluksi äänittäin, 
vasta sitten kokeillaan yhteen. Kuorolaulu on yhteispe
liä: on kuunneltava toisiansa ja yritettävä sovittaa oma 
ääni muiden voimakkuuteen ja sävyyn. Kuorossa ei yksi
kään ole niin hyvä laulaja, että hänen äänensä saisi nous
ta yli kaikkien muiden. Johtajamme on soittaja ja me 
hänen soittimensa. Me luemme hänen käsiensä liikkei
tä, koetamme tulkita musiikin niin kuin hän sen tuntee 
ja tuntemuksensa meille välittää.

Uusi nuotti on kuorolaiselle aina haaste, on päästävä 
sen herraksi, osattava se läpikotaisin. Vaikean sävelku
lun oppiminen tuottaa tyydytystä. On hyvä tuntea, että

harjoittelemalla saa äänensä tottelemaan ja taipumaan 
ja saa korvansa kuulemaan semmoisenkin epäpuhtau
den, jota ei ennen kuoroharrastusta kuullut. Mutta mi
kään ei tule ilmaiseksi! Harjoituksissa on käytävä sään
nöllisesti ja lauluja on opeteltava mahdollisuuksien mu
kaan kotonakin, jos mielii osata stemmansa niin varmas
ti, ettei tarvitse nojata vieruskaverin sävelkorvaan.

Monelle kuoroon kuulumisella on suuri sosiaalinen- 
kin merkitys. Lauluiltoina syntyneet ihmissuhteet voivat 
olla harrastuksen parasta antia. Kokoontuuhan harjoi
tuksiin iso joukko samanhenkisiä naisia. Aina tapahtuu 
jotain ja aina jollakulla on uutta kerrottavaa. Teemme 
sitä paitsi paljon vierailuja, osallistumme erilaisiin tem
pauksiin, käymme laululeireillä, kokouksissa, juhlissa ja 
pidämme myyjäisiä. Meillä on aina jokin tavoite, jonka 
eteen työskennellä.

Viime aikoina kuoromme onkin saanut kiitosta vireäs
tä toiminnastaan niin musiikkityössä kuin järjestötoi
minnassakin. Myönteinen palaute innostaa kuorolaisia, 
mutta toisaalta se velvoittaakin. Emme halua olla täh- 
denleto, vaan laulumerkkien suorittamisesta pitää tulla 
tapa, joka jatkuu vielä sittenkin, kun asialta on kadon
nut uutuudenviehätys.
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Juuri nyt työskentelemme syksyn esiintymisiä varten. 
Laulamme Virtain kirkoissa, Yrittäjien 40-vuotisjuhlassa 
ja Hämeenläänin taidepäivänä. Kuntoon hiottavien tu
tumpien laulujen lisäksi harjoittelemme koko ajan myös 
uusia kevään juhlakonserttiamme varten. Kun uuden 
laulun stemmat alkavat olla muistissa, koittaa harjoituk
sen mielenkiintoisin vaihe: saamme ensi kerran kokeilla, 
miltä kokonaisuus yhteen laulettuna kuulostaa. Vasta 
muutaman viikon päästä olemme niin pitkällä, että joh
tajamme tohtii vaatia meiltä vivahteiden tulkintaa.

Kuoron johtajalta vaaditaan tarkkoja tuntosarvia, jot
ta hän tietäisi, milloin on oikea hetki vaatia nyansseja ja 
toisaalta milloin tarvitaan vielä stemmaharjoituksia. Lii
an paljon ei saa vaatia, mutta helpollakaan ei saa pääs

tää, ettei laulaja turhaudu. Siinäpä sitä laulupedagogin 
taitoa vaaditaan!

Tämänkertaisessa harjoituksessa olemme käyneet läpi 
seitsemän laulua. Kello lähenee yhdeksää ja olemme 
melko väsyneitä. Lopuksi laulamme vielä kokeeksi yh
den vasta oppimistamme kappaleista yhteen. Se menee 
miten menee, tuntuu melkein arpajaisvoitolta, kun 
kaikki lopettavat yhtaikaa. Yritys päätty nauruun ja hä
linään. Nostamme tuolit pois voimistelusalista, joku jää 
työntämään pianon pois. Takkinaulakolla vaihdetaan 
viimeiset ajatukset, ennen kuin kukin katoaa kotimat
kalleen. Valot sammutetaan, alakerran ovi loksahtaa 
lukkoon. Koulun käytävään hiipii hiljaisuus.

Puu
— LUKIOLAINEN —

Sen tukevat oksat kaartuvat kauniisti alaspäin. Yrittäes
sään nähdä vilauksen latvasta sai tainnuttaa päätään 
niin, että oli kaatua selälleen, sen juurella oksien suojas
sa oli mukava istuskella. Se oli meidän Puumme, kuusi- 
vanhus, jossa tuntui olevan jotain hyvin arvokasta ja 
kunnioitettavaa.

Siitä on jo kauan, kun ensimmäisen kerran havaitsim
me Puun olemassaolon. Se sijaitsi näkyvällä paikalla eikä 
se ollut kaukana kotoa, mutta vasta sitten, kun olimme 
tarpeeksi isoja harrastaaksemme puissakiipeilyä, "löy
simme” sen. Siihen aikaan isot puut olivat kerrassaan 
lumoavia ja tarkkailumme kohteeksi joutuivat etenkin 
oksat. Niiden piti olla tarpeeksi vahvat eikä alin oksa 
saanut olla liian korkealla maasta. Olimme löytäneet ai
kaisemmin muutaman hyvän männyn, mutta kuusi oli 
ehdottomasti siihen astisista paras puu meidän tarkoi
tukseemme. Puun luo pääsi kahta tietä: kynnettyä pel
toa pitkin ja joen yli uimalla. Valittuamme poikkeukset
ta edellisen vaihtoehdon kenkämme saivat uuden värin 
ja lisää painoa sadan metrin rämpimisen jälkeen.

Kun kiipeilyn piti alkaa, muodostui ongelmakseni 
Puun alin oksa. Se ei nimittäin ollutkaan tarpeeksi al
haalla. Kohtalonani oli olla puissakiipeilyjoukkomme 
lyhin ja tiedostin vajavaisuuten hyvin äkkiä. Olin vii
meinen, joka pääsi ensimmäiselle oksalle ja luonnollises

ti myös eniten mustelmilla epäonnistuneiden yritysten 
jälkeen. Mutta sitten Puun täydellisyys tulikin esille, 
kun sai kiivetä niin ylös että melkein huimasi kun katsoi 
alaspäin. Se oli sentään jotain.

Aina kun kiipeilyinnostus heräsi, teimme retkiä Puul
le. Laitoimme kotona evääksi voileipäkeksejä ja mehua 
ja pidimme kiipeilyn välissä "ruokatunteja”. Istuimme 
kaikki Puun oksilla eri korkeudella ja söimme keksejä 
murusten pudotessa alempana istuvan päähän. Siinä oli
kin ruokatuntien tarkoitus, eväänä ei saanut missään ni
messä olla muuta kuin voileipäkeksejä, koska nimeno
maan niiden muruset päässä näyttivät jollain tapaa tai- 
teelisilta. Tosin kukaan ei erityisemmin halunnut näyt
tää taiteelliselta, joten jaoimme vuorot niin, että jokai
nen sai olla myös ylempänä pitämässä hauskaa toisten 
kustannuksella.

Muutaman vuoden ajan Puu tarjosi meille lähes salai
sen ajanvietteen; vanhempiemme mielestä kiipeily ei ol
lut suotavaa vaarallisuutensa takia, joten emme viitsi
neet huolestuttaa heitä kertomalla, minne lähdimme 
kävelemään eväittemme kanssa. Kukaan meistä ei on
neksi koskaan katkaissut jalkaansa tai kättänsä, vaikka 
joskus läheltä pitikin. Vaarallista tai ei — siihen aikaan 
olimme vakaasti sitä mieltä, että puut oli luotu kiipeile- 
miseen.
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Opiskelua MikroMikko 3m ääressä.

Virtain Seudun Kauppaoppilaitos
— SEPPO VARIS —

Virtain Seudun Kauppaoppilaitos esittäytyy 
Virtain Seudun Kauppaoppilaitos on toiminut Virroilla 
jo runsaat 23 vuotta. Alkujaan pienestä lukion vuokra
laisena toimineesta kauppakoulusta on kasvanut ja ke
hittynyt merkittävää kaupallista opetusta antava oppilai
tos, joka myös näkyy Virtain katukuvassa uudistuneena 
uuden liikuntahallin vieressä.

Virtain Seudun Kauppaoppilaitos on kolmen kunnan 
kuntainliiton eli Virtain, Ähtärin ja Ruoveden ylläpitä
mä oppilaitos. Oppilaitoksen tehtävänä on antaa kau
pallista peruskoulutusta sekä peruskoulu- että ylioppi
laspohjaisilla linjoilla. Sen lisäksi aikuiskoulutusosasto 
antaa täydennyskoulutusta jo ammatissa toimiville.

Hallintoelimet
Oppilaitoksen hallintoeliminä ovat liittovaltuusto, joka 
on valittu jäsenkunnista käyttäen perustana kunkin puo
lueen poliittista painoarvoa. Liittovaltuuston toimikausi 
on neljä vuotta. Liittovaltuusto valitsee liittohallituksen 
ja sille puheenjohtajan. Liittovaltuusto kokoontuu pää
sääntöisesti kaksi kertaa vuodessa päättämään sille kuu
luvat asiat, joista keskeisimpiä ovat talousarvion hyväk
syminen syksyllä ja tilinpäätösten käsittely kevään ko
kouksessa. Tällä hetkellä liittovaltuuston puheenjohta
jana toimii Kauko Pakari Ähtäristä.

Liittohallitus päättää oppilaitoksen juoksevista asiois
ta. Se kokoontuu tarvittaessa, tavallisesti noin 6-7 kertaa 
vuodessa. Keskeisimpiä liittohallitukselle kuuluvia asioi
ta ovat oppilaitoksen taloudesta vastaaminen, oppilai
toksen toiminnan valvonta, opetuksen kehittäminen ja 
yhteydenpito elinkeinoelämään. Liittohallitus delegoi 
osan näistä tehtävistä rehtorille ja muulle henkilökun
nalle. Liittohallituksen puheenjohtajana on toiminut jo 
toistakymmentä vuotta Ollijoutsenjärvi Virroilta.

Henkilökunta
Päätoimista henkilökuntaa oppilaitoksessa on lähes kol
mekymmentä, siten että opettajia on seitsemäntoista ja 
muuta henkilökuntaa kymmenen. Lisäksi sivutoimisia 
opettajia on useita kymmeniä aikuiskoulutuksen opetta
jat mukaanlukien. Kauppaoppilaitos on yksi paikkakun
nan merkittävimmistä työnantajista.

PERUSKOULUPOHJAISET LINJAT 
Kouluaste
Peruskoulupohjaiset linjat yksivuotisen yleisjakson jäl
keen ovat yksivuotiset myyntilinja ja toimistotekniikan 
linja. Näiltä linjoilta valmistutaan merkanteiksi. Opin- 
toaika on siis yleisjakso mukaanlukien kaksi vuotta. 
Myyntilinjalta valmistuvat merkantit voivat hakeutua
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myyntitehtäviin, joihin linja antaa hyvät perusvalmiu
det. Myös erilaiset somistustehtävät tulevat kyseseen. 
Toimistotekniikan linjalta valmistuvat merkantit ovat 
pääasiallisesti sijoittuneet erityyppisiin toimistotehtä
viin. Nykypäivän toimistoautomaatio kehittyy jatkuvas
ti. Opetuksessa otetaankin huomioon tämän alan nopea 
kehitys.

Opistoaste
Opistoasteisia linjoja on kaksi: laskentatoimen linja ja 
markkinointilinja. Kaksivuotisen erikoistumisjakson jäl
keen valmistutaan merkonomiksi. Opintoaika yleisjakso 
mukaanlukien on kolme vuotta. Myös merkantit voivat 
hakea suoraan opistoasteen erikoistumisjaksoille.

Merkonomeja työskentelee maassamme tällä hetkellä 
elinkeinoelmän eri alueilla jo satoja tuhansia. Osa tut
kinnon suorittaneista hakeutuu muihin kuin kaupan ja 
hallinnon tehtäviin, mutta merkonomin tutkinto on 
niihinkin hyvä pohjatutkinto. Eräs ammattikasvatuksen 
piirissä toimiva henkilö on sanonutkin, ettei olisi pahit
teeksi vaikka kaikilla suomalaisilla olisi merkonomin 
tutkintoa vastaavat tiedot, sillä niin paljon tärkeitä mil
tei joka päivä vastaan tulevia asioita se sisältää.

Merkonomin tutkinto antaa myös kelpoisuuden kor
keakouluopintoihin, jolloin ylioppilastutkinto ei enää 
ole ainut väylä akateemiseen loppututkintoon. Kauppa
opiston oppimäärä antaa hyvät perusvalmiudet jatkaa 
opintoja esimerkiksi kauppakorkeakoulussa, mikäli mo
tivaatiota riittää.

YLIOPPILASPOHJAISET LINJAT
Ylioppilaspohjaisia linjoja on Virtain Seudun Kauppa
oppilaitoksessa kaksi: laskentatoimen linja ja puutavara- 
kaupan markkinointilinja. Kummatkin linjat ovat kak
sivuotisia. Laskentatoimen linjan pääaineena opetettava 
laskentatoimi antaa hyvät valmiudet yrityksen kirjanpi
don, kustannuslaskennan ja verotusasioiden hoitoon. 
Niinpä valmistuvalla yo-laskentamerkonomilla on mah
dollisuus hakeutua hyvinkin vaativiin tehtäviin aina 
päällikkötasoon asti. Esimerkkinä mainittakoon lasken
tapäällikkö tai konttoripäällikkö.

Puutavarakaupan markkinointilinja on Suomessa 
kauppaoppilaitoksissa ainoa. Linjalla perehdytään taval
lisen markkinointilinjan opetusohjelman lisäksi erityi
sesti metsäteollisuustuotteiden kotimaiseen ja kansain
väliseen markkinointiin. Linjan pääaineen, markkinoin
nin, lisäksi oppiaineina ovat mm. metsä- ja puunjalos- 
tusteknologia sekä vienti- ja tuontitoiminta. Kielet ovat 
tärkeä osa opetusta ja niissä käydään läpi alan erityissa- 
nasto. Muissakin aineissa käsitellään asioita puunjalos
tusteollisuuden kannalta. Puutavarakaupan markki
nointilinja antaa valmiudet sijoittua erilaisiin metsäteol
lisuuden markkinointitehtäviin, mm. puunjalostusteh
taan tai puutavaraliikkeen myyjäksi, myyntisihteeriksi 
tai erilaisiin vientimarkkinointitehtäviin. Myöhemmin 
on mahdollisuus edetä päällikkötasoon asti.
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Kauppaoppilaitoksekn laajennusosa valmistui syksyltä 1986.

AIKUISKOULUTUSOSASTO
Syksystä 1986 lähtien on oppilaitoksessa toiminut kurssi- 
osasto. Kurssitoiminnalla on kuitenkin jo yli kymmenen 
vuoden perinteet. Kurssiosaston nimi muuttui uuden 
lainsäädännön myötä aikuiskoulutusosastoksi, mikä ku
vaakin hyvin osaston toimintaa. Osaston tehtävänä on 
kouluttaa jo työelämässä olevia järjestämällä kursseja 
ympäristön tarpeen mukaan. Lyhyitä ilta- ja viikonlop
pukursseja, joiden kesto 15-30 tuntia, on järjestetty 
useilta aloilta. Esimerkkinä mainittakoon atk-perus- ja 
jatkokurssit, kirjanpito- ja tilintarkastuskurssit sekä mai- 
nostekstauskurssit. Uusia kursseja suunnitellaan jatku
vasti. Lisäksi työvoimaviranomaisten kanssa järjestetään 
työllisyyskursseja, joita ovat mm. julkishallinnon kurssi 
ja yritystoiminnan kurssi. Myös koko lukuvuoden kestä
viä pitkiä ammattikursseja on mahdollisuus järjestää.

Oppilaitoksen laajennus
Syksyllä 1986 valmistui noin 1000 neliömetriä käsittävä 
oppilaitoksen lisäosa. Laajennus oli todella tarpeen, sillä 
entiset tilat olivat käyneet ahtaiksi. Uuteen osaan tulivat 
mm. atk-opetustilat, videostudio, kirjasto ja opettajien 
työ- ja taukotilat sekä aikuiskoulutusosaston luokat.

Uusien tilojen lisäksi oppilaitos hankki opetusvälinei
tä, mm. 11 mikrotietokonetta ja videostudion kuvaus- ja

editointikaluston, jolla pystytään valmistamaan laadul
taan korkeatasoisia ohjelmia (mm. Sonyn kamerat ja U- 
maticnauhurit).

Yrityksen audiovisuaalisen viestinnän opetus aloitet
tiin tänä syksynä vapaaehtoisena aineena. Kolme ope
tusryhmää, opiskelee kolmen viikkotunnin puitteissa 
mm. ohjelmanteon eri vaiheita aina käsikirjoituksesta 
valmiiseen ohjelmaan. Ryhmät voivat tehdä myös ulko
puolisia toimeksiantoja, kuten mainos- tai esittelyvide
oita, videokoosteita eri tapahtumista jne.

Edellä on esitelty eräitä merkantin ja merkonomin 
tutkintoon liittyviä opetusaineita ja ammattialueita. Li
sätietoa kauppaopetuksesta ja Virtain Seudun Kauppa
oppilaitoksesta saa ottamalla yhteyttä suoraan oppilai
toksen kansliaan tai rehtoriin. Aikuiskoulutusasioissa 
neuvoo aikuiskoulutusosasto mielellään.

Tulevaisuudennäkymät
Virtain Seudun Kauppaoppilaitos on viime vuosina ke
hittynyt alueen monipuoliseksi kauppaopetuksen kes
kukseksi. Uudet haasteet odottavat, mutta voimme kat
soa luottavaisesti eteenpäin. Toimimme täysipainoisesti 
paikkaunnan, kuntainliiton ja koko lähialueen hyväksi 
toteuttamalla meille annettua koulutustehtävää.
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Sata vuotta Säästöpankin toimintaa Virroilla
— MAIJA LEHTINEN —

Pääjuhlan yleisö kuun te li hievahtamatta Virtain Mieskuoron tulkintoja. Kuoron solistina lauloi Virtain Säästöpankin pitkäaikainen toimitus
johtaja Matti Maijala.

Olisipa vallesmanni Kaarlo Gelander mahtanut häm
mästyä, jos hän vuonna 1887 olisi nähnyt unen, jossa 
Virtain Säästöpankin kulmalta lähetetään ralliautoja 
ujeltamaan pitkin pitäjää; unen, jossa pankin hallituk
sen puheenjohtaja nostaa muovisella kortilla rahaa pan
kin eteisessä; unen, jossa pankin ottolainaus ylittää sata 
miljoonaa markkaa...

Olisiko vallesmanni voinut kuvitella, että pankin sata
vuotisjuhlien aikaan yhtenä päivänä kävi lähes tuhat ih
mistä pankkisalissa kahvilla. Olisikohan tuota arvannut 
toisille kertoakaan, Wirtain Kunnan Säästöpankilla kun 
oli vuonna 1887 kaikkiaan neljäkymmentäkuusi talletta
jaa.

Mutta totta sellainen uni olisi ollut. Virtain Säästö
pankki vietti vuonna 1987 komeasti satavuotisjuhliaan.

Ja pankin historiikin ensimmäisellä lehdellä myhäilee 
pankin perustaja, nimismies Kaarlo Gelander katse tule
vaisuuteen tähdättynä.

Virtain Säästöpankki aloitti juhlavuotensa oikeastaan 
jo vähän etukäteen laskemalla vuosi sitten joulukuussa 
liikkeelle juhlavuoden käyttölainan. Tämän vuoden 
maaliskuussa tehtiin pankkihistoriaa avaamalla pika
pankki, jota virtolaiset heti ryhtyivät innolla käyttä
mään.

Heinäkuussa juhlittiin vauhdikkaammin. Kaikkiaan 
180 autoa oli mukana III Säästöpankkirallissa, jonka 
pääsponsorina oli Virtain Säästöpankki.

Elokuuksi valmistui historiikki. Kuun lopulla jaettiin 
joka kotiin pankin oma juhlalehti. Ja samaan aikaan läh
tivät liikkeelle myös kutsut varsinaiseen pääjuhlaan.
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Yleisökahvit tarjottiin syyskuun 1. päivänä, jolloin oli 
tullut kuluneeksi tasan sata vuotta siitä, kun pankki 
avattiin nimismies Gelanderin luona Saarlundissa. Kak
kukahvilla kävi lähes tuhat virtolaista. Tuolloin järjestet
tiin myös tervehdysten vastaanotto. Samana päivänä sai
vat lapset pankkitietoa ja virvokkeita Millibussissa, jossa 
pistäytyi 250 pientä säästäjää. Syyskuussa saivat pankissa 
asioivat tutustua myös mielenkiintoiseen Suomen me- 
tallirahakokoelmaan vuosilta 1864-1962.

Juhlaviikolla Virtain Säästöpankki muisti myös talon 
omaa väkeä. Pankkijuhlassa 21 luottamushenkilöä ja 18 
toimihenkilöä sai rintaansa ansiomerkin.

Varsinainen pääjuhla syyskuun 6. päivänä aloitettiin 
juhlavasti seppeleenlaskulla sankarimuistomerkille. Yh
tä arvokkaasti jatkettiin, sillä juhlajumalanpalveluksessa 
seurakunnan uusi kirkkoherra Kari Aalto asetettiin vir
kaansa. Kirkkokansaa oli runsaat 600 henkeä. Juhlakah- 
vit juotiin seurakuntatalolla.

Sunnuntai-iltapäivän pääjuhlan puhalsivat alkaneeksi

Keuruun Soittajapojat. Muusta musiikkiannista huoleh
tivat Virtain Mieskuoro ja Tampereen Operettiyhdistys, 
tanssista taas Vaskiveden Nuorisoseura.

Juhlivan pankin tervehdyssanat lausui toimitusjohtaja 
Jorma Antila, ja juhlapuheen piti pankinjohtaja Jukka 
Haapanen SKOPista. Uudella liikuntahallilla oli neljä
sataa juhlijaa.

Sadan vuoden takaisissa pankin säännöissä todettiin 
seuraavaa: "Säästöpankkilaitoksen tarkoituksena on vä
häisempiä rahasummia vastaanottamalla ja niille korkoa 
kasvattamalla valmistaa varattomille henkilöille tilai
suutta helposti ja varmasti kartuttaa, mitä he ahkeruu
della ja huolenpidolla ovat voineet säästää, sekä sillä ta
voin heissä herättää halua kuntoon ja vaurastumiseen. ’ ’

Säästäjä on Säästöpankissa arvohenkilö vielä tänään
kin. Ja säästäjien luottamuksen avulla on vaatimatto
masta kyläpankista kehitetty monipuolinen ja nykyai
kainen yleisön palvelija. Vallesmanni Gelanderin aja
tukset lähtevät uudelle vuosisadalle.

Virtain Säästöpankin halli
tuksen puheenjohtaja Veikko 
Jaakkola kiinnitti toimitus
johtaja Jorma Antilan rintaan 
kultaisen ansiomerkin.

r HL A

Varpu Kulmala ja Maija Sir- 
nelä saivat kantaa toisenkin 
kakun pöytään, kun pankki 
tarjosi juhlakahvit virtolais- 
yleisölle.
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Virtain Korhoset 
viettivät sukujuhlaansa

— JUSSI KORHONEN —

Virtain Korhoset viettivät toista sukujuhlaansa heinä
kuun 25. päivänä 1987 Kotalassa ''sukujuurillaan” 
Nuorisoseuran tiloissa.

Koolla oli noin 150 suvun jäsentä eri puolilta maata. 
Sukuseura on rekisteröity 21.03.1986 ja sen tarkoitukse
na on selvittää suvun vaiheita ja historiaa sekä edistää 
yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa.

Sukujuhlan juontajana toimi Raimo Yläjärvi. Suvun 
lasten musiikkiesitysten jälkeen Jorma Korhonen kertoi 
Kotalan koulun eli nykyisen nuorisoseuran talon (raken
nettu 1919-1920) historiaa ja koululla tapahtuneita asi
oita ensi vuosikymmenten aikana.

Varsinaisen sukukokouksen avasi sukuseuran esimies 
teollisuusneuvos Osmo J. Korhonen Mikkelistä, joka 
avajaissanoissaan totesi, että vuonna 1541 esiintyy Savos
sa asiakirjoissa ensi kerran nimi Paavo Korhonen. Savon 
historian kirjoittajan prof. Kauko Pirisen olettamuksen 
mukaan nimi Korhonen olisi saanut alkunsa sanasta 
"Korho”, joka tarkoittaa kova- eli huonokuuloista. 
Myöhemmin nimi Korhonen esiintyy savolaisissa asiakir
joissa muodossa Korhoinen.

Savon hopeaveroluettelossa v. 1571 luetellaan 21 var
maa tapausta, jolloin talonpoika on "karannut Hämee
seen”. Näiden karanneiden talonpoikien joukossa on 
ollut hyvin todennäköisesti myös Korhosia.

Lainaan tähän kappaleen vanhan Ruoveden historias
ta: "Niinpä Ruoveden vanhin sakkoluettelo vuodelta 
1565 kertoo, kuinka Erkki Raski Virtain Hauhuusta sai 
sakkoa 3 markkaa yhdestä mustelmasta, jonka hän löi 
naapuriinsa Tiburtius Paavalinpoikaan. Niilo Niilonpoi- 
ka Sasilasta (Hämeenkyröstä) sai kolme markkaa sakkoa 
Juhana Korhoseen lyömistään kahdesta mustelmasta’ ’.

Tässä siis ensimmäinen merkki Korhosista Ruoveden 
hallintopitäjässä. Korhosen suvun hallussa on isäntä- 
luettelo, joka alkaa vuodelta 1603. Silloin Korhosen ta
loa Uuraisilla isännöi Jaakko Korhonen. Jaakko Korho
sen puolisosta ei luettelossa ole mainintaa, mutta seu- 
raavien isäntien puolisoista on jo nimi mainittu.

Tämänhetkisten tietojen perusteella kaikki viittaa sii
hen, että Virtain Korhoset ovat varmasti savolaista alku
perää. Lähivuosina tehtävä sukututkimus selvittänee 
monia vielä epäselviä asioita.
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Tämän jälkeen Jussi Korhonen kertoi sukuseuran hal
lituksen toiminnasta ja päätöksistä seuran jäsenille. Hal
litus on mm. nimennyt Martti Lummukan Kotalasta su- 
kuaineiston kerääjäksi, sillä kaikki sukuun ja suvun jäse
niin liittyvät asiat on tarkoitus kerätä yksiin kansiin. 
Korhosen kantatilasta on tarkoitus tehdä selvitys isojaos
ta lähtien.

Varsinaisen sukukokouksen puheenjohtajana toimi 
Kari Korhonen ja sihteerinä Martti Lummukka. Ko
kouksessa käsiteltiin edellisen vuoden tilinpäätös, 
myönnettiin tili- ja vastuuvapaus asianosaisille ja vahvis
tettiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 
1987. Jäsenmaksuksi vahvistettiin kuluvalle vuodelle 10 
mk.

Sukuseuran hallituksen jäseniksi valittiin edelleen Os

mo J. Korhonen, Martti Lummukka, Marja Kivelä, Jussi 
Korhonen, Kaarina Kotala, Heikki Linja, Jaakko Korho
nen ja Tero Korhonen.

Hallituksen puheenjohtajana eli sukuseuran esimie
henä jatkaa teollisuusneuvos Osmo J. Korhonen Mikke
listä, varapuheenjohtajana Martti Lummukka Kotalasta, 
sihteerinä Marja Kivelä Toisvedeltä ja rahastonhoitajana 
Jussi Korhonen.

Tilintarkastajiksi valittiin Leena Kytölä ja Raimo Ylä- 
järvi.

Päätöspuheenvuorossaan Osmo J. Korhonen kiitti 
kaikkia osallistujia hyvin onnistuneesta ja miellyttävästä 
sukujuhlasta.

Kotalan pienviljelijäyhdistyksen naiset vastasivat tilai
suuden ruokailun ja kahvituksen järjestämisestä.

Yli 400 vuotta sitten eläneen Paavo Korhosen jälkeläisiä Kotalan Nuorisoseuran talon pihamaalla taukoa pitämässä.
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Joulujuhla keskustan ala-asteella -86. 6. A luokka esittää jouluevankeliumia.

Terve minä terveessä ruumiissa
— JUKKA KORO —

Valitsemani otsikko vaikuttaa varmasti tutulta. Onhan 
se yhtä sanaa lukuunottamatta toisinto kreikkalaisten jo 
kauan sitten toteamasta, usein lainatusta viisaudesta. 
Sielun korvaaminen minällä tekee lausumasta ehkä ny
kyaikaisemman poistamatta kuitenkaan mitään sen kuo
lemattomasta totuudesta. Siitä totuudesta, että niin fyy
sinen kuin psyykkinenkin terveys ovat aina olleet eheän 
kokonaispersoonallisuuden välttämättömiä edellytyksiä.

Terveen minän korostaminen on noussut viime vuosi
na useista syistä keskeiseksi kasvatuskeskustelujen ai
heeksi. Eräs syistä on havainto, että äärimmäiset heikon 
minäkuvan ilmentymät kuten lasten ja nuorten itsemur
hat, nuorisorikollisuus, kouluikäisten lievempi normien 
vastainen käyttäytyminen sekä erilaiset tunne-elämän 
häiriöt ovat lisääntyneet huolestuttavasti maassamme. 
Lasten ja nuorten itsemurhatilastoa jopa johdamme Eu
roopassa, mikä ei todellakaan ole kunniaksi kasvatusjär
jestelmällemme. Näiden lisääntyneiden ongelmien ja 
minäkäsitysten toisiinsa liitämiseen joudumme siksi, et
tä ongelmakäyttäytyjien eräänä yhteisenä piirteenä on 
heikko minäkäsitys. Tästä seuraa, että minäkäsitystä 
vahvistamalla voimme tehokkaasti ennaltaehkäistä on
gelmakäyttäytymisen syntymistä tai ainakin vähentää 
sen määrää.

Terve minäkäsitys koostuu hyvästä itsetuntemuksesta, 
myönteisestä itsearvostuksesta sekä terveestä itseluotta
muksesta. Nämä kaikki minän ominaisuudet ovat oppi
misen tulosta. Niitä emme saa syntymälahajnamme, 
vaan ne kehittyvät tai jäävät kehittymättä riippuen siitä

sosiaalisesta ympäristön ja itsemme välisestä vuorovaiku
tuksesta, jonka alaisena elämme.

Minäkäsityksen rakentuminen alkaa välittömästi lap
sen syntymän jälkeen — eräiden tutkijoiden mukaan jo 
sikiökauden aikana. Lapsen vanhemmat ja hänelle muut 
läheiset kuten isovanhemmat, sisarukset ja mahdolliset 
hoitohenkilöt muodostavatkin varhaislapsuudessa minä
käsityksen kehittymisen kannalta keskeisimmän vuoro- 
vaikutuskentän. Lapselle psyykkistä turvallisuutta tarjo
avan kodin merkitystä emme voi yliarvioida minäkäsi
tyksen kehitystä tarkastellessamme. Onnistuessaan mi
näkäsityksen kehittymisessä koti antaa lapselle eräänlai
sen kivijalan elämän rakennusta varten. Sen varaan on 
turvallista myöhemmin rakentaa sellaiset elämän perus
ratkaisut kuten ammatinvalinta, aviopuolison valinta, 
elämänarvojen valinta ja kaikki se mikä ihmisen mielestä 
on hänelle hyväksi. Kyky tehdä valintoja onkin eräs kes
keinen hyvän minäkäsityksen osoitin. Jotta se voisi ke
hittyä, on lapselle aivan pienestä pitäen annettava mah
dollisuuksia tehdä ratkaisuja ja yrittää selviytyä itsenäi
sesti, vaikkapa ajoittain epäonnistumistakin kokien.

Minäkäsitys koostuu todella sekä myönteisistä, että pet
tymyksiä sisältäneistä kokemuksista. Yleistäen voimme 
sanoa, että vahvan minäkäsityksen omaavalla henkilöllä 
on ollut myönteisiä kokemuksia enemmän kuin petty
myksiä. Hän suhtautuu tulevaisuuteen luottavaisesti us
koen selviytyvänsä elämän eteen tuomista vaikeuksista 
ilman elämän täysin lamaannuttavia kolhuja.

Vaikka perusta minäkäsitykselle luodaankin varhais-
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lapsuudessa, jatkuu sen kehitys läpi koko elämän aina 
sen palautteen mukaan, mitä ihminen ympäristöltään 
saa. Meidän aikuistenkin olisi saatava vähintään kerran 
päivässä ympäristöltämme myönteinen palaute, jotta 
minäkäsityksemme säilyisi edes ennallaan. Suuri osa 
meistä jää todennäköisesti vaille tuota minimivaatimus
ta. Sen toteutuminen edellyttäisi perusteellista muutos
ta sosiaaliseen vuorovaikutuksemme pelisäännöissä. 
Meidän olisi luovuttava virheitä ja epäonnistumisia etsi
västä ja korostavasta lähimmäissuhtautumisestamme ja 
siirryttävä vahvistamaan hyvää. Tämän suhtautumista
van vallankumous tulisi toteuttaa kaikilla kanssakäymi
sen tasoilla. Meihin on pitkän kasvatusperinteen aikana 
juurrutettu käsitys, ettei lasta saa kiittää tai kehua, koska 
hänestä voi tulla sen seurauksena itsekäs ja omahyväi
nen. Tämän myytin rikkominen olisi eräs tehokkaim
mista minäkäsityksen tukemismenettelyistä.

Lapsi on minänsä kehittymisen osalta meidän aikuis
ten armoilla. Tämä tosiasia tekee kasvattajan työn vaati
vaksi. Usein joudutaan epäonnistumisen yhteydessä to
teamaan, että vanhemmat ovat kasvatusta toteuttaes
saan toimineet lapselleen hyvää tarkoittaen, mutta tietä
mättään aiheuttaneet lapsen kehitykselle vaurioita. Mei
dän olisi pystyttävä luomaan maahamme järjestelmä, jo
ka ottaisi vastuulleen vanhempien opastamisen kasva
tuksen peruskysymyksissä. Jo nyt tehokkaasti toimiva, 
kansainvälisestikin suurta arvostusta saanut äitiys- ja las
tenneuvolatoimintamme olisi mielestäni luontevin vas- 
tuunottajataho. Ehkä arkkiatri Arvo Ylpön juhlavuonna 
pääsemme toiveista tekoihin ja voimme tulevaisuudessa 
poistaa sen ilmaisun loppuosan, jossa todetaan että suo
malainen lapsi voi parhaiten maailmassa, mutta vain 
fyysisesti.

Pitäjänruokaa
LIISA SAIKKONEN

Helmikuun 13.pnä 1986 vietettiin historian ensimmäis
tä perinneruokapäivää. Maaherrojen ja kaupunginjohta
jien juhlatiloissa tarjottiin entisajan herkkuja arvovaltai
sille kutsuvieraille. Alun tällaiselle tapahtumalle ovat 
antaneet Martat ja Maa- ja kotitalousnaiset.

Pitäjänruokaprojekti käynnistettiin kyselyillä ko. nais
järjestöjen osastoissa ja sanomalehdissä niin Virroilla 
kuin muuallakin. Saatujen vastausten ja maistiaisten jäl
keen päädyttiin ehdottamaan Virtain pitäjänruoaksi 
lohkosoppaa. Lopullinen valinta tehtiin Helsingissä 
Jaakko Kolmosen johdolla. Perinneruoat Virroilla ovat 
saaneet vaikutteita Pohjanmaalta, Hämeestä ja Satakun
nasta, mikä on aivan luonnollista maakuntien rajoilla 
asuessamme. Vesien rikkomassa pitäjässämme eri kylien 
perinneruoissakin on eroavaisuutta. Pitopöytään kuulu
vat kuitenkin erilaiset laatikot, imellytetty perunalaatik- 
ko, rosolli jne., mutta pitäjänruoaksi etsittiin erilaista

nimikko-perinneruokaa, joka on kotoisista aineksista 
valmistettu. Lohkosoppa on järvirikkaalle paikkakunnal
le sopiva terveellinen ruoka. On maittavaa ja ravitsevaa, 
lanttukin muodossa joka sopii myös heikkiovatsaiselle. Itse 
olen lapsuudessani sitä syönyt ja ystäviä sille löytyi mo
nista kylistä.

Virrat sai jälkiruoaksi tirrin, joka tunnetaan muualla 
nimillä pirska, marjaressu, puolapötsi, sipsi, rippana, 
marjamämmi (yhteensä 30 erilaista nimeä).

Tätä ruispuolukkapuuroa, uunissa valmistettuna, syö
tiin II perinneruokapäivänä helmikuussa koko Suomes
sa. Varituinen on virtolaisten leipä, mutta sitä syödään 
muuallakin.

Virtain pitäjänruokien julkistamistilaisuus oli Vaski- 
vedellä Lomapirtissä 130 hengen maistiaistilaisuutena. 
Sinne tultiin uteliaina ja jälkiviisaina, mutta palattiin 
tyytyväisinä.
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VIRTAIN PERINNERUOAT

Lohkosoppa

1 kg lanttuliuskoja 
% 1 vettä
n. 400 gr. muikkuja
I tl suolaa
II maitoa
pala kovaa hapanta leipää
kokonaisia maustepippurimarjona n. 10 kpl

Lantut kuoritaan ja liuskotaan. Kattilaan laitetaan vesi 
ja lanttuliuskat ja keitetään hiljaisella tulella kannen alla 
noin 10 minuuttia. Lisätään muikut päälle ja ripotellaan 
suola. Joukkoon pannaan kova hapanleivän pala, jossa 
paljon voita päällä. Keitetään vielä hiljalleen 10-15 mi
nuuttia. Lisätään riittävästi maitoa, muutama mauste- 
pippuri. Kiehautetaan, tarkistetaan suola, lisätään no
kare voita tai tilkka kermaa. Keittoa ei saa sekoittaa rik
ki.

■v
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Tirri eli marjamämmi

1 'A 1 vettä 
6-7 dl ruisjauhoja 
1 tl suolaa
4-5 dl hapanta puolukkahilloa 
1 */2 dl sokeria

Vesi uuninkestävään ruukkuun, lisätään suola ja vispa
taan joukkoon ruisjauhot vellimäiseksi seokseksi. Puo- 
lukkahillo sokeroidaan ja laitetaan kerrokseksi seoksen 
päälle. Ruukku uunin jälkilämpöön tai sähköuuniin 
noin 120 asteeseen yöksi tai 9-10 tunniksi. Sekoitetaan 
ainakin kerran kypsymisen aikana. Tirri syödään vähän 
jäähtyneenä maidon tai kerman kera.

Varilimppu eli varituinen

5 1 vettä
400 gr. mämmimaltaita 
5-6 kg ruisjauhoja
hapanleivän juurta tai nokare taikinaa
6 rkl suolaa
2 rkl kuminoita 
2 rkl hiivaa
Voiteluun: siirappi-kahvivesiseosta

Kuumenna 3 1 vettä poreilevaksi, vatkaa maltaat ja hiu
kan ruisjauhoja. Pinnalle vähän jauhoja. Anna imeltyä 
noin 1 tunti, sitten sekoita jauhot pinnalta sekaan. Lisää 
'A 1 vettä ja jauhot pinnalle. Näin jatketaan kunnes 
kaikki vesi on käytetty. Peitä taikina-astia ja anna ha
pantua seuraavaan päivään. Lisää mausteet ja hiiva. 
Alusta taikina kovaksi, nostata, leivo ja kypsennä mie
dossa lämmössä noin 1 tunti. Voitele limput ja anna 
jäähtyä peitteen alla. Sähköuunilämpö 180 astetta. 

Varituisia säilytettiin viikkoja jyvälaarissa.

Näiden reseptien monistamisen on mahdollistanut Vir
tain Osuuspankin taloustoimikunta.

•f

/ ‘
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Liikuntahalli kirkon suunnalta katsottuna.

LIIKKUMAAN VIRTOLAISET
— JOUKO KORKEALA — — JUKKA SALO —

Etupiha shakkilautoineen.
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Tämän vuoden huhtikuun alusta käyttöön otettu ja 
16.9. vihitty liikuntahalli on nyt virtolaisten ja mikseipä 
muittenkin ilona.

Jo keväällä oli hallin käyttö vilkasta, ja aikaa myöten 
on asiakkaita löytynyt yhä enemmän.

Käyttäjiä tulee varmasti vielä lisää kun opitaan tunte
maan halli kaikkine mahdollisuuksineen. Voi sanoa, et
tä ison salin käyttö on jo lähellä maksimia. Iltapäivällä 
voi vielä löytää tyhjänkin välin, mutta päivällä koulut ja 
iltaisin harrastajat kansoittavat tilat.

Useimmiten sali on jaettuna väliverhoilla kolmeen 
osaan, jolloin eri osissa harrastetaan hyvinkin erilaisia la
jeja. Väliverhot on kuitenkin jo nyt havaittu huonoiksi. 
Jossakin osassa tapahtuva äänekäs toiminta voi haitata 
molempia muita aivan valtavasti, näin ainakin koulu- 
tuntien aikana, jolloin olisi vaikkapa telinevoimistelun 
ohjeitten anto hyvin tärkeää.

Ison salin lisäksi ovat käytettävissä erillisinä liikunta
paikkoina kaksi squash-hallia, ns. peilisali voimistelulle 
ja tanssille, voimailusali monipuolisine välineineen, 59 
m pitkä juoksurata alunperin huoltotunneliksi tarkoite
tussa tilassa pohjakerroksessa. Toisen kerroksen käytäväl
lä voi pelata pöytätennistä ja hallin kivetyllä pihalla 
shakkia. Ison salin sivussa on tilava näyttämö ja hyvät vä

linevarastot. Käytäväseinältä on esiin vedettävissä 400 
paikkainen porraskatsomo ja lisäksi on saliin asetettavak
si 400 kangasverhoiltua tuolia, joten mahdollisuudet 
isoillekin tilaisuuksille ovat nyt hyvät.

Hallissa on kahvio, jonka palveluista voi ohimennen- 
kin ja sen kummemmin urheilematta käydä nauttimas
sa. Kahviotiloista osa on erotettavissa kabinetiksi vaikka
pa kokouksia tai valmennuspalavereja varten.

Hallin välineistöön kuuluu myös helppokäyttöinen vi
deokamera, jolla voi erilaisia suorituksia kuvata ja käydä 
sitten välittömästi katsomassa TV:stä, koska sama laite 
toimii myös nauhurina.

Päivisin käyttäjinä ovat koululaiset kauppaoppilaitok
selta, lukiosta, yläasteelta ja keskustan ala-asteelta. Kan
salaisopistolla on eläkeläisille jokunen tunti peilisalissa. 
Iltaisin tulevat mukaan paikalliset urheiluseurat ja yksi
tyiset liikunnanharrastajat, puulaakiurheilijat, kansa
laisopiston piirit ja tanssistudion oppilaat.

Uuttakin on jo näköpiirissä uuden hallin myötä: sul
kapallon voimakas esiintulo hyvän tilan myötä ja rytmi
sen kilpavoimistelun, josta vihkiäisissä näytteen antoi 
Suomen huippuihin kuuluva Hanne-Stiina Taskinen 
Valkeakoskelta. Telinevoimistelu olisi harrastus, jonka

Näkymä pääsisäänkäynnin aulasta.
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Kahvio toisessa kerroksessa.
uusien, hyvien välineitten myötä toivoisi lähtevän vauh
tiin. Sen harjoittaminen olisi tarpeellista monien lajien 
harrastajille mm. yleisurheilijoille. Asiantuntevat vetäjät 
taitavat kuitenkin olla vähissä.

Juhlatilana ja suurtapahtumien pitopaikkana on halli 
jo osoittanut käyttökelpoisuutensa. Virtain Säästöpan
kin 100-vuotisjuhlat, hallin vihkiäiset, Virtain Naisvoi- 
mistelijain 40-vuotisjuhlat, Hämeen läänin taidepäivät, 
mieskuorojen konsertti, Osuuspankin metsäpäivät ym.
tapahtumat ja monet lentopalloturnaukset ovat siitä

. Lentopallo-ottelu isossa salissa. Kolmasosa porraskatsomosta esiin-
osoituksena. vedettynä.
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Vihkiäisjuhlan kutsuvieraita, eturivissä neljäs oikealta hallin vihki- 
Vieraat ovat kiitelleet sisätiloja, ympäristöä ja ulkonä- maaherra Risto Tainio.

köäkin. Tuntuu siltä, että ilkeämieliset arvostelijat ovat
kaikki virtolaisia. Toivoa kuitenkin sopii, että virtolaiset 
ottaisivat hallin omakseen ja osaisivat olla siitä ylpeitä ja 
oppisivat käyttämään hyväkseen sen todella monipuolis
ta tarjontaa.

Hyvää uutta liikuntavuotta kaikille!

Voimistelua peilisalissa, väki
määrä kaksinkertaistuu, omat 
virheet näkyvät.

Totista punnertamista voi- 
mailusalissa. 10-15 harrasta
jaa kerralla olisi sopiva mää
rä.
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Kosti Helimäki on tänä vuonna saanut sosiaalineuvoksen arvoni
men tunnustuksena huomattavista ansioistaan sosiaali- ja kulttuuri
työn alalla.

Kiitos soitosta. Vastaan kysymyksiisi kyntömiehen miet
teistä, Missio Helsingistä ja Matti Korppi-Tommolasta 
näin kirjeitse.

Kyntömiehen mietteitä
Kulunut kesä ja syksy jäävät Suomen taloushistoriaan 
maataloutta kohdanneena katovuotena. Jos eläisimme 
keskiaikaa, Suomessa moni kuolisi ensi talvena nälkään. 
Näinhän ei nyt tapahdu, kiitos varmuusvarastojen ja ul
komaisen tuonnin.

Aloitin kyntötyöt Virroilla 11.9. Edellisenä päivänä 
Ylä-Härkösen Matti oli puinut Härköslahden vainiot. 
Täysin lakoontunut ja huonosti tuleentunut vilja oli kos- 
teusarvoltaan noin 46 prosenttista. Eromäen kuivurissa 
13,5 tunnissa siitä tuli rehukelpoista. Niinkuin tiedät, 
kyntötyö on hyvää "riläxiä” henkisille hommille. Aja
tus voi siellä vapaasti lentää tutussa maisemassa. Muiste
lin äestys- ja kylvöpäiviä 23. ja 24. toukokuuta keväällä. 
Sinä olit silloin Rauman nuorisopäivillä tekemässä toi
senlaista kylvötyötä. Tungos siihenkin tilaisuuteen oli 
sellainen, että ovet rikkoutuivat, kuten kerroit.

JOULUKIRJE
Matille
USA:n Kaliforniaan

— KOSTI HELIMÄKI —

Ihastelin samalla edellisen päivän kasvatustapahtu- 
maa Ylä-Härkösen viljasiilon seuduilla. Toin ohrakuor- 
man kuivaamosta. Purimme sen Ylä-Härkösen isännän 
ja poikien kanssa viljasiiloon. Se täytyi kuitenkin ensin 
puhdistaa ja asentaa viljakuljettimet paikoilleen. Kaikki 
pojat osallistuivat isän kanssa toimintaan. Vähin äänin 
ja huomiota herättämättä yhteistyö sujui leikkisässä hen
gessä.

Nuorin veljeksistä, Lauri, sai hyvää ohjausta vanhan ja 
uuden traktorin eroista, käyttöiästä ja kulutusluvuista. 
Juha, Aku ja Keijo olivat tehokkaasti ja veljellisen rattoi
sasti siilon sisällä ja Matti-isäntä ja minä veimme jätteet 
niille kuuluvaan paikkaan.

Viljakierukka asennettiin paikoilleen, säilöntäainean- 
nostelija toimintaan ja nuorin mies, Lauri, totesi: ”Te 
täällä jo pärjäätte”. Aku jäi vielä meitä vanhempia aut
telemaan ja kohta Keijo tuli kutsumaan ruokailuun:
’ ’ Kaikki miehet syömään ’ ’.

Varmaan muistat, Pirjo ja Jukka Koro ovat tehneet 
kesän aikana remontin Lahtelassa. Traktorin pukilta 
ihastelin tehtyä työtä. Hyvännäköisenä ja tarkoituksen
mukaisena kohoaa nyt Lahtelan harja aikaisempaa kor
keampana. Hyvä siihen on ajella Jyväskylästä kotolah- 
den rannalle Jukan niin kuin Pirjonkin yhdessä tyttöjen 
kanssa. Lahden toiselta puolelta kuului välillä vasaran 
ääniä ja laudan asettelua. Pauli Perähuhta ja Kirsti siellä 
rakentavat ateljeeta kesäpaikkansa kupeeseen. Tiesin, 
että siellä syntyy erikoislaatuinen vesikatto paanuista. Se 
sopii hyvin vanhan riihen tummuneiden hirsien kanssa 
uuden kompleksin katteeksi.

3.10. Ylä-Härkösen Aku pui riihivainion. Kyntötyöt 
suoritin loppuun 4.10. Kokonaisuudessaan ohran tulos 
oli varsin tyydyttävä, hehtaarisadot jopa parempia kuin 
vuosi sitten. Pohjanmaalla, Kymeessä ja Varsinais-Suo- 
messa vesivahingot veivät ohra- ja osin kaurasadonkin, 
vehnäähän ei Suomessa juuri paljon saatu.
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Missio Helsinki
Missio Helsinki järjestettiin 25.-30. elokuuta Helsingin 
Olympiastadionilla. Tilaisuuksissa kävi yhteensä 
183 000 ihmistä. Sunnuntaina paikalla oli 42 500 kuuli
jaa. Kävijöistä noin 80 000 oli pääkaupunkiseudulta. 
Kaikkiaan noin 1 500 tilausbussia huolehti kuljetuksista 
maaseudulta.
Esiintulleita oli kaikkiaan noin 9 460 eli noin 5,2% ko- 
konaiskävijämäärästä. Näistä runsas kolmannes oli mie
hiä. Heistä huomattava osa oli alle 25-vuotiaita. Runsaat 
400 toimittajaa ja kuvaajaa seurasi stadionin tilaisuuksia 
paikan päällä. Kolehdit stadionilla tuottivat 1 958 000 
markkaa.

Olin viidessä eri tilaisuudessa. Kolmena kertana kes
kityin seuraamaan Billy Grahamin puhetta retorisena 
suorituksena. Hänen esiintymisensä oli viisaasti harkit
tua ja tarkoituksenmukaisesti toteutettua. Hän käytti ly
hyitä lauseita, suomalaisille tuttuja termejä ja vertauk
sia. Hän keskittyi julistukseen hämmästyttävän yksin
kertaisella tavalla. Hän nosti Jumalan sanan kaiken kes
kukseksi ja uskoi itse sen vaikutukseen. Hän ei käyttänyt 
suuria eleitä eikä useita taukoja. Hän ei vedonnut voi
makkaasti tunteisiin eikä pyrkinyt saamaan kuuntelijoi
taan ekstaasiin. Puheensa lopussa hän esitti yksinkertai
sen ja selvän toimintaohjeen "lähde liikkeelle sieltä”. 
"Älä tule, jos et tarkoita sitä.” "Tule, tämä on pyhä 
hetki.” Ja suomalaiset menivät, kuka mistäkin syystä. 
Stadionin keskiö täyttyi ilta illan jälkeen. Erilaiset ihmi
set olivat yksin yhdessä kohtaamassa Vapahtajaansa.

Katselin hämmästyksellä ihmisten kerääntymistä vih
reälle nurmikolle. Heti ensimmäisenä iltana nousi mie
leeni ajatus: kerran meidät kutsutaan kaikki eteen. Va
linnat on kuitenkin tehty sitä ennen. Mieliinpainuva 
elämys, jonka varmaan moni muukin koki samanlaise
na.

Missio Helsingin merkitys arvioidaan vasta tulevaisuu
dessa. Suurin osa sen jatkosta riippuu siitä, mitä seura
kunnissa tapahtuu stadionin jälkeen. Yhteyskortit on lä
hetetty seurakuntiin ja niiden odotetaan jatkavan toi
mintaa. Sielunhoitajan vastuu jää paikallisseurakunnille 
ja siellä oleville työntekijöille.

Rovasti Matti Korppi-Tommola jäi eläkkeelle 
20.9. oli Hyrylän seurakuntakeskuksessa Matti Korppi- 
Tommolan lähtöjuhla. 460 henkilöä oli kokoontunut 
esittämään kiitokset pitkäaikaisesta työstä. Toimin sen 
tilaisuuden spiikkerinä ja kerroin muunmuassa ohjel
mien välillä Matti Korppi-Tommolan juurista Virroilla.

Virroilla Rajaniemen pappilassa syntyi perheen viides 
lapsi, Matti, kesäkuun 8. päivänä 1924. Piispa Jaakko 
Gummerus oli pitämässä piispantarkastusta Virroilla. Si- 
sarussarja lisääntyi Matin jälkeen vielä neljällä lapsella. 
Pappilan Siekkisjärveen taipuvalla koivuisella rinteellä ja 
sen etupihan kukkamaiden vaiheilla kasvoi sisarusten 
toisiaan hiova elämänilo. Jo pienestä alkaen tuli pappi
lan lastenkin osallistua maataloustöihin, sillä sellainen 
oli Rajaniemen pappilakin. Tottakai ojanpientareen 
mansikat sai syödä, neliapilan ottaa, kunhan samalla te
ki annetun tehtävän. Näin juurtui pappilan sisarussarja 
pirkkahämäläiseen maalaismaisemaan pysyvällä otteella.

Virtain Siekkiskylässä toimi 30-luvulla alussa supistet
tu kansakoulu. Alakoulun ensimmäistä ja toista luokkaa 
pappilan lapsetkin kävivät kuusi viikkoa keväisin ja syk
syisin. Yläkoulun toisen luokan jälkeen Virroilta lähdet
tiin oppikouluun Tampereelle, koska sinne oli laivayh
teys, tai Vaasaan tai Jyväskylään junalla Ähtäristä. Korp
pi-Tommolan kuusi sisarusta olivat koulukodissa Tam
pereella. Haapamäen radan valmistuttua 30-luvun lo
pussa Matti jatkoi keskikoulua kaksi vuotta Haapamäellä. 
Lukion ensimmäinen luokka samassa koulussa otti niin 
ikään pari vuotta.

Sitten maaliskuussa -43 tuli 18-vuotiaalle pojalle kut
su jalkaväkirykmenttiin Kouvolaan. Alokasaikaa Matilla 
oli seitsemän päivää. Heinäkuussa -43 komppania siirtyi 
Karjalaan. Sota päättyi. Kahden vuoden palvelusajan 
jälkeen ja rauhan tultua Matti Korppi-Tommola jatkoi 
lukiota Niinisalossa, upseerikoulun sisäoppilaitoksessa 
1200 muun nuoren kanssa. Lukion toinen luokka otti 
neljä kuukautta ja samoin neljässä kuukaudessa tuli suo
ritettua kolmas luokka ja maaliskuussa -46 oli ylioppilas
tutkinto onnellisesti ohi. Metsänhoitajan ura odotti seu- 
raavan kesän harjoittelua.

Ylioppilaiden Kristillisen Yhdistyksen kokous kesä
kuun lopulla -46 Heinolassa muutti kuitenkin metsän- 
hoitajaharjoittelijan ajatukset. Siellä pidetyt puheet joh
tivat Matin uudelle elämänuralle. Teologisessa tiede
kunnassa Helsingissä Matti suoritti kuudessa vuodessa 
papintutkinnon. Tampereen Tuomiokirkossa 5.6.52 
vihki piispa Elias Gulin Matin papiksi. Samana päivänä 
hän sai määräyksen Tuusulan papiston apulaiseksi. Tuu
sula kuului silloin Tampereen hiippakuntaan.

Matti Korppi-Tommola valittiin sittemmin neljännel
tä vaalisijalta Tuusulan kirkkoherraksi, jonka toimen 
hän otti vastaan vuonna -64.

Nyt on työ tehty. Matti Korppi-Tommola on eläk
keellä ja asuu niinsanotussa pikkupappilassa Tuusulan 
kirkon lähellä ja toimii aktiivisesti edelleen erilaisissa 
seurakunnan toiminnoissa ja Rotary-klubissa.

Lopuksi
Kotomaamme koko kuva ja sen ystävälliset äidinkasvot 
ovat tulleet jälleen syksyn kuluessa entistä tutummiksi. 
Olen eri puolilla pitänyt erilaisia alustuksia, esitelmiä ja 
pakinoita. Kuulijakunnat ovat olleet erittäin hyviä. Joka 
kerta olen kasvatuksesta puhuessani käyttänyt sinun ker
tomaasi esimerkkiä hyvänä lisänä. Sanoithan kerran — 
sinulla pienenä syntyneen ajatuksen: "Kävi kuinka kävi, 
niin kotiin voi tulla. ’ ’ Tämä on hyvä muistaa sinun siellä 
US Ässäkin.
Parhaat tervehdykset sinun kotiväellesi siellä.
Voi hyvin! Toimellista aikaa, tervehdyksin 
isä ja äiti
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Kisapirtti
— YRJÖ ALA-MUTKA —

Taloudellisesti ja ehkä myös toiminnallisesti Virtain Ur
heilijoiden suurimpana saavutuksena tähän mennessä 
voidaan pitää ajanmukaisen urheilutalon, Kisapirtin, ai
kaansaamista. Jo pitkään ennenkuin päätös Kisapirtin 
rakentamisesta tehtiin (johtokunta päätti asian kokouk
sessaan 26.11.1969), oli urheilutilojen määrä ja laatu ol
lut Virroilla täysin epätyydyttävä.

Urheilutalon rakentamiseen päästiin käsiksi elokuussa 
1970. Työssä ei vitkasteltu, sillä tilat olivat käyttökun
nossa seuraavan vuoden keväällä. Kisapirtti 500 m2:n 
palloiluhalleineen, käyttökelpoisine harjoittelusaleineen 
ja -ratoineen oli sitä mitä Virroille oli jo pitkään kaivattu.

Talo ei kuitenkaan noussut ilmaiseksi, vaan taustalla 
oli ratkaisevana voimana karttuisa virtolainen käsi. Yh
teensä keräykset ja talkootyö tuottivat vuoden 1970 ra
haksi muunnettuna noin 100 000 markkaa. Veikkaus
voittovaroja Kisapirttiin saatiin yhteensä 220 000 mark
kaa ja yhteensä urheilutalo vanhan osan saneerauksineen 
tuli maksamaan noin 700 000 markkaa. Kisapirtin 
suunnittelusta vastasi rakennusmestari Pentti Mäkinen 
ja rakennustoimikunnan puheenjohtajana oli rakennus
mestari Paavo Rantanen. Vastuun keräyspäällikön tehtä
vistä kantoi Simo Tanhua ja seuran puheenjohtajana oli 
rakentamisen aikana Eero Hertsi.

Vajaan kymmenen vuoden aikana Kisapirtti on ollut 
virtolaisen urheiluelämän keskipiste — se on joka suh
teessa osoittanut tarpeellisuutensa. Siihen uhratut varat 
ja lukemattomat talkootyötunnit eivät ole menneet huk
kaan. Ellei Kisapirttiä olisi rakennettu kymmenen vuot
ta sitten, niin sitä ei olisi rakennettu vielä tänä päivä 
näkään.

Toiminnan perusta

Mitä suurempi ja mitä monilajisempi urheiluseura on, 
sitä enemmän se tarvitsee varoja toimintaansa. Vaikka 
useat jaostot pystyvät kantamaan taloudellisen vastuun 
hyvin, eli kykenevät hankkimaan jaostoissa riitävästi va
roja oman toimintansa rahoittamiseksi, siitä huolimatta 
seura ei tule toimeen ilman yhteistä, talkoohenkistä 
työtä.

Keskeisinä urheilua rahoittavina toiminnanmuotoina 
seurassa ovat vuosikymmenien aikana olleet erilaiset hu
vitilaisuudet. Perinteisiä huvitilaisuuksia ovat olleet sekä

tanssit (iltamat) että teatteriesitykset, myöhemmin eri
laiset "tempaukset” ovat kuuluneet vuosittaisiin tapah
tumiin. Päävastuu näiden tilaisuuksien järjestämisestä 
on kautta vuosien langennut seuran huvitoimikunnalle. 
Viisikymmenluvulta lähtien Virtain Pirtti on lisäksi toi
minut elokuvateatterina — bingo tuli seuran toimintaan 
60-luvulla. Talon (Pirtti/Kisapirtti) lisäksi seuran kan
nalta tärkeää osaa ovat näytelleet ne lukuisat henkilöt, 
jotka huvitilaisuuksien järjestämisestä ovat vastanneet.

Virtain Urheilijoiden puheenjohtajat

Paavo Pankamaa 1952-54
Jorma Mattila 1955-56
Erkki Pirttiniemi 1957-59
Paavo Kyläkoski 1960-63
Toivo Ahola 1964-65
Erkki Pajumäki 1966-67
Matti Maijala 1968-69
Eero Hertsi 1970-71
Viljo Sokka 1972-73
Voitto Laitanen 1974-75
Pentti Kytölä 1976-78
Kauko Tanhua 1979-80
Jorma Sojakka 1981-84
Yrjö Ala-Mutka 1985-

Uusi liikuntahalli on nyt valmistunut. Miten käy Ki
sapirtin? Jäävätkö sen tilat käyttämättömiksi, menettää
kö seura kaupungin vuosittain maksamat 200 000 mk 
vuokraustuloistaan? Tilanne ei aivan hälyttävä ole. Totta 
on, että vuokratulojen väheneminen rasittaa taloutta, 
mutta bingo ja elokuvat ovat viime vuosina tuottaneet 
hyvin eikä seuran velkataakkakaan ole enää kovin iso.

Talous kuitenkin tiukkenee vastaisuudessa ja jaostot 
joutuvat vastaamaan entistä enemmän muista tulois
taan. On perustettu Kisapirtti-toimikunta joka miettii 
rakennukselle uutta käyttöä. Iso sali on päätetty vuokra
ta Virtain Tennisseuralle. Valaistusta aiotaan lisätä, tilo
ja maalata ja tehdä muitakin pikku muutoksia sen mu
kaan millaiseksi käytön nähdään muodostuvan.
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Kotiseutukirjallisuutta Virroilta

Ala-Hojonen, Vilho: Alatalo Vaskivedellä.
300 s., kuvitettu. Toimittanut Matti Kankaanpää, jolta 
teosta voi tilata: puh. 934-555 18. Ilmestyi 16.10.87

Antaas olla akan järvessä. Toim. Tarmo Yli-Rajala ja 
Jukka Heinonen. Kust. Virtain Seura, Virrat 1985. 64 s., 
kuv. Tilattavissa puh. 550 66/199 tai 553 44.

Hokkanen, Kari: Vanhan-Ruoveden historia III: 1 Virrat 
1860-luvulta 1970-luvulle. Kust. Virtain kaupunki ja 
seurakunta 1979. 526 s., kuv. Tilattavissa: Virtain kau
punki, Tuovi Satamopuh. 934-550 66/111.

Kankaanpää, Matti: Ala-Härkösen suku I. Kust. Ala- 
Härkösen Sukuseura, painopaikka Virrat 1984. 471 s., 
kuv.

Kankaanpää, Matti: Toiset äijät: tutkimusta ja kuvausta 
Virtain asukkaista ja elämästä. I. Painop. Suomenselän 
Offset Oy., Virrat 1978. 264 s., kuv. (painos loppunut)

Kankaanpää, Matti: Toiset äijät: tutkimusta ja kuvausta 
Virtain asukkaista ja elämästä. II. Painop. Virtain Kirja
paino Oy., 1985. 143 s., kuv. Tilattavissa tekijältä.

Nojonen, Uolevi: Kylän synty: Virrat Vaskivesi Keihäs- 
lähti — Nojonen. Painop. Tampereen Kirjapaino Oy., 
1984. 118 s., kuv.

Pitkänen, Matti: Virrat. Julk. Virtain Seura ry., Virrat 
1977. 102 s., kuv. Tilattavissa puh. 934-550 66/111 Sa- 
tamo.

Puukkoniemi, Senja: Runoja, Virrat 1981. Teosta saa te
kijältä.

Pänkälä, Martti: Virtain Osuuspankki 60 vuotta kotiseu
tunsa palveluksessa. Julk. Virtain Osuuspankki 1983. 
173 s., kuv.

Tamminen, Pertti: Vienan tykit . Kust. Pohjoinen Oy., 
1987. Saatavana kirjakaupoista.

Toivonen, Matti: Ainala: tärkeätä on valinnan vapaus. 
Vanhusten avopalvelutoimintaa Virroilla 1965-1985. 94 
s., kuv. Painop. Paino-S., Tampere 1986. Julk. Ainala- 
Koti yhdistys.

Tli-Pajala, Tarmo: Virtain Säästöpankki 100 vuotta: 
1887-1987 Virtain hyväksi. 108 s., kuv. Julk. Virtain 
Säästöpankki 1987.

Kesällä 1987 ilmestyi kaksi kylälehteä:
Jäähdyspohja 
Vaskiveden kaikuja
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Hevosponttoolla 
historian kirjoihin

— MATTI LEHTINEN —

Kaikki alkoi oikeastaan Tampereen yliopiston Virtain 
tutkimuksista. Lahdenkylän työväentalolla pidettiin yli
opiston väen kanssa ideoitua kansalaisopiston kylähisto- 
rian piiriä. Työn alla oli professori Viljo Rasilan lista ky
symyksiä vanhojen elinkeinojen katoamisesta ja uuden
ajan merkkien ilmaantumisesta. Joukossa oli myös kysy
mys viimeisestä tukkiponttoosta. Siihen kysymykseen 
Lahdenkylän historian tutkijajoukko tarrasi.

Nuorimmille kyläläisille ponttoo-sanakin oli outo. 
Vähän varttuneemmat muistivat sen sentään romantti
sista tukkilaiselokuvista. Mutta 1920-luvulla eläneet tie
sivät pönttöön kuuluneen Lahdenkylän kyläkuvaan 
olennaisena osana. Muistajien joukossa oli joku itsekin 
tukkilaisena ponttoolla ollut. Porukan nestori Eino Aho 
muisteli vääntäneensä töikseen aikoinaan tuhansia pönt
töön ja poomin näresiteitä.

Ähtärin reitin uittovedet laskevat Enonkoskena Tois
veteen Lahdenkylän ja Ohtolan välissä. Juuri täällä, 
Enonkosken suulla, virran tuomat irtotukit kierrettiin 
poomeilla lautoiksi, jotka hevosvetoisilla ponttoilla hi
nattiin yli Toisveden selän. Jokainen kevät täällä koot
tiin myös tukkilaisten porukat, joiden uittourakka kesti 
Muroleeseen, jopa Tampereelle asti. Hevosponttoiden 
souvi loppui hinaajalaivan tuloon 1930-luvun alussa.

Taisi olla Hietas-Jaakko, joka sen ääneen esitti: "Ei
kös tehdä kesäksi sellainen ponttoo’ ’. Jaakko tunsi kave
rinsa. Tiesi, että kyläkunnassa riittää taitavaa väkeä ja 
yhteishenki on altis koitokseen. Mahtoikohan kukaan 
epäillä urakkaan ryhtymistä? Kun Virtain kaupunki 
osoitti aineellista myötämieltä ja jäiden lähdön aikaan 
saatiin rantaan kasa komeita kuusitukkeja, oli enää myö
häistä katua.
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Ilta illan jälkeen joukko kerääntyi työmaalleen — yh
tä uskollisesti kuin jokapäiväinen sade. Mutta ei kertaa
kaan kyllääntyneenä ja tympääntyneenä. Kolkoista kesä- 
keleistä huolimatta paikalla kuultiin päivän parhaat ju
tut ja naurut. Kullakin ammattimiehellä autoilijasta ky- 
läkauppiaaseen oli oma välttämätön roolinsa. Puhumat
takaan emäntien järjestämästä muonituksesta. Työtunti
en laskettiin menneen toiselle tuhannelle.

Pönttöön rakentamisessa tuli vastaan ennen kokeile
mattomia töitä. Piti opetella vääntämään kuusen näre 
sidelenkiksi ja sitoa sillä pohjatukit yhteen. Kädestä pi
täen tutustua vorokkiin ja varppiin. Tehtiinpä suurin 
osa majan katto- ja seinäpäreistä miesvoimin käsihöyläl- 
lä. Sekin konsti oli jäämässä unohduksiin. Pisteeksi iin 
päälle kyläkunnan seppä kilkutteli rautaosat vorokkiin 
ja kahvipannun raakkuun ja astiamestari puolestaan nik
karoitu oikeaoppiset puuämpärit ja eväskontit.Kaikki 
tehtiin tarkasti ja perinteisesti vuosisadan alun mallin 
mukaan. Ponttoo rakennettiin lujaksi — sillä päätettiin 
seilata vielä valtakunnallisilla kotiseutupäivillä 1990.

Mutta rakentajaporukan ajatus kulki eteenpäin: kun 
ponttoo kerran nyt oikeaoppisesti tehdään, pitää 
homma myös kunnolla taltioida. TV-kakkosen tiedo
tuspäällikkö Tarja Flemming ymmärsi samoin ja innos
tui asiasta. Niin muuttui rakentajaporukka elokuvaus- 
ryhmäksi. Pönttöön tekijöistä tuli nyt filmitähtiä, lavas
tajia, puvustajia ja järjestäjiä. Vanhat tukkilaiset muiste
livat kameran edessä 20-lukua niin sujuvasti, että sivulli
nen olisi saattanut luulla siinä ammattinäyttelijöiden fil-

maavan valehtelijoiden klubiaan. Elokuvan suuri diiva 
— ruuna Anarki — piti kutsua Vaskivedeltä saakka.

Elokuvan ensi-ilta on televisiossa kevätkaudella. Ku
vausta vierestä seurannena uskon, että tulossa on väkevä 
kotiseutuelokuva, joka eksotiikallaan kiehtoo ulkomai
siakin katsojia. Dokumentti kertoo ponttoomiehen arjes
ta, joka on jo sellaisenaan nykyihmiselle kuin satua. Ke
hyksenä on suomalaisen maiseman ja sielun herkät ele
mentit: järvi, metsä, kesäyön hämy ja päivän kimallus. 
Mukana on mehevää huumoria, kainoa romantiikkaa ja 
haitarin sävelien haikeaa kaipuuta. Suuressa viisaudes
saan myös Luoja näki työn merkityksen ja järjesti eloku
van tekijöille kesän ainokaiset heleät poutapäivät.

Tukinuitto on keskeinen osa Virtain, "järvien ja met
sien maan”, historiaa. Vuosikymmenten ajan uitto on 
tietänyt paikkakunnalle työtä ja leipää. Samalla se tuo
nut elämään vaihtelua, avartanut maailmaa.

Mutta aika kulkee täyttä vauhtia eteenpäin. Vuosi 
1987 jää historian kirjoihin vuotena, jolloin Toisveden 
tukinuitto loppui. Puulla on nyt kova kiire kannolta 
suoraan tehtaalle. Edes nippu-uittoon ei enää ole aikaa. 
Perinneharrastuksen nimissä ehti sentään pieni lautta 
liota vedessä muutaman päivän ajan.

Uskon, että Riipis-Kalle nautti 82. kesästään. Hän 
neuvoi mielellään meitä nuorempia pönttöön rakenta
misessa. Onneksemme tukkijätkä Kalle elää kavereineen 
filminauhalla ja opastaa meitä kaikkia tutkiskelemaan 
historian värikästä kuvakirjaa.

Kuvat: Maija Lehtinen
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HYVÄÄ JOULUA JA 
ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

virtain
valomainos ky

sähkötarkastuskeskuksen hyväksymä

34800 VIRRAT 'S' 934-55688

HYVÄÄ JOULUA JA ONNELLISTA 
UUTTA VUOTTA

KULJETUSLIIKE Y. HEINONEN KY
Puh. 934-55189

LIIKUNTAHALLIN KAHVIO
viihtyisä, savuton

— kahvia, virvokkeita
— hampurilaisia, pizzoja, ym.
— kabinetti kokouksiin (n. 20 henkilölle)

Avoinna: ark. 10-21 
la 10-18 
su 12-20

Puh. virastoaikoina 550 66 
iltaisin, la, su 550 71

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

PBUNNBCYLÄ
VIRRAT

puh. 934-56 570

SAUMATTOMAT
KESTÄVÄT

Osta oikein — hanki taloosi

SAUMATTOMAT SADEVESIKOURUT

Lukijoillemme

Hyvää Joulua
Teräksestä. Tikkaat, telineet ja listat 
meiltä valmiiksi asennettuna

T:mi Tuomo Hartikainen
Siekkinen 34800 VIRRAT 
Puh. 934-557 04, 949-362694

S
SUOMENSELÄN

SANOMAT

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta

VIRTAIN
autovärusieky
Leivontie 1. 34800 VIRRAT, Puh. (934) 55698

Oja-Jaskalla oli tapana joskus myös ryypiskellä, ja 
sen hän teki sitten perusteellisesti. Tästä johtui et
tei Jaskan akalla tahtonut aina olla pataan panta
vaa. Eipä ollut eräänä jouluaattonakaan muuta 
kuin silakkaa ja vesiperunaa. Mutta tyynnä tuu
miskeli Jaska vain jotta: Tulis ny apostolikki kat- 
tomahanjaskan joulumuonaa.

PUOLUEETON PAIKALLISLEHTI

KAUPUNKILEHTI
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^Piirrän hukka - ja 
hautauspalvelu h.y'
Meijeri tie 11. 34800 VIRRAT, puh (934) 55917

34870 VISUVESI 
Puh. 934-765 300

Hyvää Joulua ja 
Onnea Vuodelle 1987

TYÖVÄLINE
Purotie 1.34800 VIRRAT PUH. 934-54611

TOIVOTAMME ASIAKKAILLEMME
HYVÄÄ JOULUA JA ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

PUKUPISTE
JUNTUSEN VALOKUVAUSLIIKE
VIRRAT PUH. 55203

Hyvää Joulua

^jTOJIAKKONEN
Kontiontie 8 34800 VIRRAT PUH. 934-55765

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

Rakentamisen kokonaissuunnittelua

SUUNNITTELU MLO M
9 HENGEN TAKSIBUSSI 

TIMO LAUKKO
Virtaintie 17, PL 36, 34800 VIRRAT 
Puh. 934-54585, 54586, 54210

AUTOKORJAAMO

RRimo ninnsmo
KIERTOTIE 1. 34800 VIRRAT PUH. 934-55088 

LADA-ELITE HUOLTO JA VARAOSAT 
VOLKSWAGEN — AUDI-HUOLTO

HYVÄÄ JOULUA JA ONNELLISTA 
UUTTA VUOTTA 

LOMAKYLÄ
SUVI-NUUTTILA

34850 JÄÄHDYSPOHJA, Puh. 567 134

Kalevantie 5 34800 Virrat puh. 934-55767 
Autopuhelin 949235778

Vaskiveden
Nuorisoseura
- kyläläisten ja 

nuorten hyväksi

HYVÄÄ JOULUA JA 
ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

JÄRVEN KUKKA
VIRRAT PUH. 55390

Toivotamme asiakkaillemme Hyvää Joulua 
ja Onnellista Uutta Vuotta

Hyvää Joulua Asiakkaillemme

■B market
Mdintatori

PUH. 55553 ja 55453

LVI-ASIANTUNTIJALIIKE

I
Hanakat'

LVI — suunnittelu
PUTKITYÖ KY ZB"OUS

B

IKari Viitala _ tarvikemyynti _
S Pirkantie 22 Virrat TT 934-54991 autop.949-362870 =
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Rauhallista Joulua
ja

Onnellista Uutta Vuotta

YHDYSPANKKI
VIRRAT

KANSALLISOSAKE-PANKKI
VIRRAT

* VIRTAIN
OSUUSPANKKI

(SI VIRTAIN 

13S SÄÄSTÖPANKKI
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VIRTAIN
RUOSTEENESTO
T. NESTE puh. 934-544 41 VALVOTTUA IS-LAATUA

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

ILOISTA JOULUA
Kampaamo Marianne

Virrat puh. 55850

HYVÄÄ JOULUA JA 
ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

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

™ HÄMEEN 
KULJETUS OY

VIRRAT puh. 567192
HYVÄÄ JOULUA 

JA
ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

VALMET-huolto SYRJÄNEN
Kiertotie 6

Puh. 934-548 92, 94040-42229

✓1

Hyvä kirja on paras joululahja

Virtain M uovityö Ky
— muotteja — muovituotteita — koneis

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

HYVÄÄ JOULUA JA 
ONNELLISTA UUTTA VUOTTA 

ASIAKKAILLEMME

MF-huolto R. KIVELÄ 
Maatalouskonehuolto ARHONEN

Pääskyntie 13 34800 VIRRAT 
Puh. 934-55445

1880-luvulla vaikutti Hauhuun ja Uuraisten puo
lella Jalasjärveltä lähtöisin oleva ”Oja-Jaska”, jota 
aikoinaan muisteltiin Virroilla korvenraatajien 
kuninkaana.
Kun kyläläiset kerran ihmettelivät miten Jaska saa 
aikaan niin hyvää ojaa rumaankin rämeeseen, 
tuumaili mies:
"Täytyytäytyy, ei siinä ojaa tarvittaisikaan jos se 
siioosta ja kotiaa kanervakangasta olis. ’ ’
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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

■VALINTA PIRTA
Killinkoski puh. 50066 

MEILTÄ SAAT K-KAUPPOJEN 
YHTEISTARJOUKSET

HYVÄÄ JOULUA JA ONNELLISTA 
UUTTA VUOTTA ASIAKKAILLEMME

VIRTAIN MOOTTORISAHA Ky
PUH. 934-55 461

Raiskinmäen puu Ky
— Höylättyä puutavaraa 
VIRRAT SEINÄJÄRVI 

Puh. 965-4715

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
^AAfUMÄEN
Autokorjaamo / rti\

Sairaalatie 4, 34800 VIRRAT

&

VIRRAT Puh. 934 54898

Kiitämme kaikkia asiakkaitamme 
kuluneesta vuodesta ja toivotamme
Rauhallista Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta!

Konditoria-Kahvio Körkkö
Virrat, puh. 543 70

LEHTITILAUKSENNE 
hoitaa tilausmyyjä Irja Enqvist, 

Virtaintie 20 34800 Virrat, puh. 934-55160

EKO ILMASTOINTI KY
— ilmastointiasennukset
— ohutlevytyöt
— rakennuspellitykset

Pirkantie 11, 34800 VIRRAT 
Puh. 934-547 47

TAKSI
Lasse Eteläaho

Puh. 934-502 14 
Auto 949231485
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KAIKILLE VIRTOLAISILLE 

JOULUN RAUHAA

SIUNAUSRIKASTA UUTTA VUOTTA!

Virtain Seurakunta

JOULUN TAPAHTUMIA VIRTAIN SEURAKUNNASSA:

Sunnuntaina 13.12. klo 19 Kauneimmat joululaulut kirkossa 
Jouluaattona 24.12. klo 16 jouluaaton hartaus uudella hautausmaalla 
Klo 17 jouluaaton hartaus kirkossa
Joulupäivänä 25.12. klo 7 joulukirkko pääkirkossa
Klo 10 joulukirkko Killinkosken kirkossa
Tapaninpäivänä 26.12. klo 10perhekirkko pääkirkossa
Klo 13 jumalanpalvelus Liedenpohjan kirkossa
Sunnuntaina 27.12. klo 10 jumalanpalvelus pääkirkossa
Klo 13 jumalanpalvelus Kurjenkylän rukoushuoneella
Uudenvuodenaattona 31.12. klo 23 uudenvuoden vastaanotto kirkossa
Uudenvuodenpäivänä 1.1. klo 10 ehtoollisjumalanpalvelus kirkossa
Klo 13 jumalanpalvelus Kotalan koululla

Muita joulujuhlia eri puolilla seurakuntaa 
aikuisille ja lapsille lehti-ilmoitusten mukaan.
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m METSÄLIITTO
Puukauppa asioissa ota yhteyttä 

Metsäliiton miehiin

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

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta
EDULLISET LAATUVARAOSAT

VIRTAIN
VARAOSA

Viitamäki & Murtolahti puh. 934-552 64, 547 77 
Keskustie 5 VIRRAT

Viil

Hyvää Joulua
VIRTAIN PUUNJALOSTUS

Velj. Virtanen
Puh.55323

Rakentajan erikoisliike

Hyvää Joulua ja 
turvallista 
autoiluvuotta -88

Kiitämme asiakkaitamme kuluneesta vuodesta ja toivotamme 
HYVÄÄ JOULUA JA ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

l_l\V l ll\Il ISK K IHISK

PIIRIMYYJÄ
fvV-AUTO OY] IJ. KORHONEN KY puh. 934-55779 

Virtaintie 34 - 34800 VIRRAT

Virtain
Automyynti Oy

PIRKANTIE 7 puh 834-SSS83

VIRTAIN
OSUUSMEIJERI

Virrat puh. 55144

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta

VIRTAIN OPTIIKKA Ky
Virrat puh. 55492 Virtaintie 32
Ruovesi puh. 762335 KOP:n talo

VIRTAIN PESULA
PUROTIE 1, PUH. 55417

JOULURAUHAA JA 
ONNEA VUODELLE-88

KAARINAN ASU
VIRTAINTIE 25

VIRTAIN
KUMIKORJAAMO KY

Kolu ja Harju
Virrat puh. 55207

Hyvää Joulua asiakkaillemme

maatalous
■IS MÄKINEN OY
Sampola 34800 VIRRAT 
® 934-55597, 54145

Iso-Seppä oli erään kerran Herrasella takomassa. 
Kun seppä oli syömässä, meni isäntä hänen sel
känsä taakse kaapilleen ja kallisti ryypyn naa
maansa. Kun seppä meni sitten takaisin pajaansa, 
takoi hän sitten teräksen viikatteen kamaran puo
lelle. Jonkin ajan perästä sanoi isäntä sepälle:
— Ei niihin meidän viikatteisiin tainnut terästä 
railakkaan?
Johon seppä:
— Jos lie kääntynyt kamaran puolelle.
— No eikös sitä tavallisesti terän puolelle ruuka- 
ta? kysäisi isäntä.
— Seliän takanapa se ryyppykin otettiin, jyräytti 
seppä.
Niin että tasoissa nyt oltiin.
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Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta

PIRKKA-HÄMEEN VAKUUTUSYHDISTYS
VIRRAT - RUOVESI - TAMPERE

VASKIVEDEN TALOUSKAUPPA
PUH. 569136

A X'TOIVOTTAA ASIAKKAILLEEN 
RAUHALLISTA JOELLA 

JA
ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

Valoisaa
Lämmintä
Joulua

KOILLIS-SATAKUNNAN SÄHKÖ OY 
KILLIN VOIMA OY

9 hengen taksibussi
HYVÄÄ JOULUA JA 
MENESTYKSELLISTÄ UUTTA VUOTTA

SIMO SATAMO
Puh. 934-55386 

Autop. 94040-31386
l® VIRTAIN

VALOKUVAUSLIIKE
VARPUSTIE4, PUH. 934-55106

HYVÄÄ JOULUA JA ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

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

Hyvää Joulua asiakkaillemme

KYLÄKAUPPA
EERO LEHTOVAARA

Liedenpohja puh.561115

HYVÄÄ JOULUA ASIAKKAILLEEN TOIVOTTAA

KANGASAHON KAUPPA
Kotala puh. 934-599141 

Aina ajankohtaista varastossa

SUOMENSELÄN KATE JA 
ERISTYS KY

VIRRAT
Puh. 567 197

VIRTAIN
MAANRAKENNUS

PAULI SYRJÄNEN 
Virrat puh. 55248

HYVÄÄ JOULUA JA 
ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

KOLARIKORJAAMO 
JA AUTOMAALAAMO 
A. KAIPIO KY

Pirkantie 16 • 34800 Virrat • Puh. 934-55362
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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)

Lääkintävoimistelijat 
LIISA VAALI 
TAINA NEVANPÄÄ

FYSIKAALINEN
HOITOLAITOS
NTOLA

VIRRAT, AINALA Kuntohoitaja
Nallenne 4, puh. 55875 KIRSI MAENPAA

ILOISTA JOULUA ASIAKKAILLEMME
ILO ON SOPIVAT KENGÄT

@KENKfl-WWtö»flfl
^'■***** Virtaintie 42, Virrat p. 934-54678

Puh. 54005

Kotiruuan mukaan myynti, 
paikan päällä ruokailu. 
Lounassetelit.
Avoinna ark. 10.30-17 la 10.00-14 

viRRÄT*-' Sunnuntaipalvelu (sop. mukaan)

HYVÄÄ JOULUA JA 
ONNELLISTA 

UUTTA VUOTTA

JYRÄPOJAT OY
Puh.55272

Mazda Kiitos
ja hyvän joulun toivotus

* Hyvät asiakkaamme.
Ensivuonna on todelli

nen Mazda-vuosi. 
Odotamme tapaa
mistanne. 
Tervetuloa!

Panasonic
(((«LIEMI»)))

-AUTORADIOT
-AUTOPUHELIMET
- KAUKOHAKULAITTEET 
-PUHELINVASTAAJAT
- TELEFAX LAITTEET

Hyvästä yhteistyöstä kiittäen 
Jouluterveisin

HATAN
PUUTARHAPALVELU
Salinintie, 561242

ASENNUSPALVELU

Quto-Telt Ku
Kiertotie 1, 34800 Virrat *

Kerran päivässä sai Linjan seppä myös ryypyn. Pi
kari oli niin pieni, että aikamies olisi sen pikkulil- 
lillään tyhjäksi painanut. Kysyttiin sepältä jotta 
mihin aikaan päivästä olisi sopivin ryypyn ottaa. 
Seppä tarkasteli pikaria pitkän aikaa, osoitti sitä 
sormellaan ja sanoi:
— Johan tuommoisen tipan heittää vaikka yösy- 
rännä silimäänsä, niin ei se päätä pieleen vie.
Ja niin venyi pikari sitten isommaksi.
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KOIlUOtllSUUS SUOMI

• 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
| RAUHALLISTA JOULUA

Virtain neuvonta-asema
Keskustie 3 puh. 934-55817

Q!P
KOTITEOLLISUUS SUOM

crit>
Hyvää Joulua asiakkailleni

TIMO ILORANTA
Lääkintöhallituksen laillistama hieroja
Pääskyntie 5 (Virastotalo) • 34800 Virrat 
Puh. 934-567 169 • Ajanvaraus klo 8—9 
myös iltaisin Joulua

VIRT>rzfiNkenfoa
Virtaintie 35, puh. 55171

Avaa ovi 
Jouluun

lahjataloon

SOKOS
Puh.55145

VIRRAT

Lastenasu
Kauneuspiste

EVELIINA XX

oää ^.ou. Cu. a.

Mr VAATETUSLIIKE
TAMMINIEMI Ms
Virrat — puh 55 388

ALAVUS 965-11441 
VIRRAT 934-55260

HYVÄÄ JOULUA

VIRTAIN VALOKOPIO
E. Karhukorpi 

34800 Virrat puh. 55 537

Hyvää Joulua!
Matkapalvelu-ja

vaate-..
KIVIMÄKI

Virrat
HAUSKAA JOULUA JA ONNELLISTA 

UUTTA VUOTTA

ASUSTE PI-KE
Virtaintie 25. 34800 VIRRAT 

Puh. 548 03

79



VIRTAIN
HUOLTOPALVELU KY

fffOTf RUOHONEN
pl 30, 34801 VIRRAT, Puh. 934-55829

KOTITALOUSKONE- JA KYLMAKONEHUOLTO

Fysikaalinen hoitolaitos
KUNNONHOITO
HANNU RANTANEN, lääkintävoimistelija 
TUOMO HERTSI, kuntohoitaja
Virtaintie 43, 34800 VIRRAT
Puh. 934-549 94

SE 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

HYVÄÄ JOULUA

KLU5 LASTEN ASUSTE ÄÖ TarjaWelxÄPILÄfi& *
VIRRAT VIRTAINTIE 25 Marja

C*_
Q.

tl
CD
S.c
o

CZ)

Parturi
Kampaamo (Karila

ai. a . aut. VIRTAINTIE25
AILA LAHTI 348OOVIRRAT

PUHELIN 934-558 85

CZ)O3-s0)
is

5”

• Virtain näköpiste Oy •
Varpustie 1,34800 VIRRAT
Puh. 934-540 11

Hyvää Joulua asiakkailleni

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta

SIRPA KALLIALA
Hermo-, lihas- ja jalkapohjahierontaa

Virtaintie 43, ajanvaraukset puh. 54722

VIRTAIN AUTOVUOKRAAMO 
MATTI KEINONEN
Penkkivuorenkuja 4 

34800 Virrat

puh. 934-55638

Hyvää ja Rauhallista Joulua

Hyvää Joulua ja 
Menestyksellistä Uutta Vuotta
Parturi Terttu Rantanen

PUH. 54830

Ennen maailmassa, kopeekkalaskun aikaan, oli 
Soinissa Kiilu-Mikko -niminen päivämies. Hän sai 
palkakseen kopeekan päivässä. Mutta kun ei mies 
elä pelkillä kopeekoilla, täytyi Mikon olla talossa 
ruokamiehenä. Ja tästä "trantamentistään” hän 
maksoi — kopeekan päivältä. Tilinteko tapahtui 
joka ilta, sillä sanotaanhan isossa kirjassakin, että: 
Maksa hänelle hänen palkkansa ennen auringon 
laskua. Ja niinpä isäntä siis maksoi joka ilta:
— Tässä olis sitten palkkapengingit.
Johon Mikko:
— Nojaa, kiitosta vaan. Mutta minä pyytäisin 
jotta isäntä antais sen emännälle ruokarahooksi. 
Työmaalla Mikko sitten usein ajoin ihmetteli:
— Mistähän pitää piisatakin niitä kopeekoita? 
Vaikka rikas äijähän se isäntä kyllä on.
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GW©
Finncont

Joustavaa osaamista Pohjoismaissa

KYLMÄ- JA KODINKONEIDEN 
• MYYNTI • HUOLTO

KODINKONE
34800 VIRRAT PUH. (934) 54270

Baari
TEUVON-TUPA

Liedenpohja 
Puh. 561130

HAUSKAA JOULUA

[sjymppis
34 800 VIRRAT PUHELIN 54622

HYVÄÄ JOULUA JA ONNELLISTA 
UUTTA VUOTTA KAIKILLE 

ASIAKKAILLEEN TOIVOTTAVAT
VIRTAIN TAKSIAUTOILIJAT

HÖTELU

Rauhallista Joulua ja 
Onnellista Uutta VuottaTARJANNE

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

TOIVOTAMME VIRTOLAISILLE 
HYVÄÄ JOULUA

VILJANMAAN 
KONEPAJA OY

VIRRAT

TOIVOTAMME ASIAKKAILLEMME 
HYVÄÄ JOULUA 

JA
RAKENTAVAA UUTTA VUOTTA

Rakennussuunnittelutoimisto
MÄKINEN

34801 Virrat 
PL 23 puh.54344
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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

PIRKANTIE24 34800 VIRRAT PUH. 934-55547

SÄHKÖN JA
KODINTEKNIIKAN
ASIANTUNTIJA

JKSIMIE
qUTOPHTO_

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

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

HYVÄÄ JA RAUHALLISTA 
JOULUA

T: Anja

VALMISTAMME KAIKKIA ALAN TUOTTEITA

^0il enin Jleipotno
Virrat, puh. 552 90, 555 30

Myymälä, Ruovesi, puh. 2122 

Kysy kauppiaaltasi tuotteitamme.

Hyvää
Joulua

Kahvila-ravintola

kapusta
1 Til!.l.rätl.hMJ.tl!l!»l

Virtain rajamailla, Pihlajaveden puolella oli laaja 
kruununtilaa, ns. Kangastenperän pirtti. Siellä oli 
myöskin saman niminen torppa, jota asusti Kan- 
gas-Tiimuksi kutsuttu mies 1890-luvulla. Tanak
ka, hauska ja sukkelasanainen ukko.
Sattuipa kerran että Tiimiksen emäntä sairastui 
vaikeanlaisesti. Mies lähti Virtain tohtoria puhut
telemaan. Samosi Kivimäen ohi Korhoselle ja siltä 
veneellä Säynävälammin puolelle, jne. Myöhään 
illalla hän sitten palasi matkaltaan. Akat heti ute
lemaan:
— No, mitä tohtori sanoi?
— Sano se jotta kyllä vanhasta vielä värkki tulee.
— Antoiko se voiteita?
— Ei antanut yhtään. Lapun vaan anto ja käski 
mennä apteikista ostamaan.
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VIRTOLAISILLE 
HYVÄÄ JOULUA 

JA
TURVALLISTA 

UUTTA VUOTTA

FINNOIL 706
Virtaintie23 34800 VIRRAT PUH. 55 141

HYVÄÄ JOULUA JA ONNELLISTA 
UUTTA VUOTTA

MAATILAMAJOITUS HAAPAMÄKI
34710 VASKIVESI PUH 569145

SAMPO
Virtain

Fysikaalinen Hoitolaitos Ky
VIRTAIN KONTTORI

Torisevantie 8 A 25 
Puh. 54395

- SADEVESI 
JÄRJESTELMÄVESIPETO

-///

KESOIL 66 /IMtaest
P.M-L PYHALAHTI

Järvisuomentie, 34800 VIRRAT, puh. 934-543 99

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 
toivottaa asiakkailleen

VIRTAIN JÄTEHUOLTO Ky
Ravintola Toisvesi
Puh. 551 02

Torigrilli
Puh. 552 93

Kotikuja 8, 34800 VIRRAT 
Puh. 55888

Rauhallista Joulua

(ijartinkcirliii
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HYVÄÄ JOULUA 
JA

ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

KODINKONEIDEN
ERIKOISLIIKE

VIRROILLA
RUOVEDELLÄ
MÄNTTÄSSÄ

KANGASALLA
TAMPEREELLA

MUSTA PÖRSSI
KOKO KANSAN 
OSTOPAIKKA

RUOVESI
puh. 762 339

MÄNTTÄ
puh. 412 201

VIRRAT
puh. 55 914

Hannu Niemi Oy
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

Rauhallista Joulua ja Onnekasta vuotta 1988

VIRTAIN APTEEKKI
VIRRAT □

 VIRTAIN KRAUTA JA MAATALOUS

I. KAIKKONEN
Virrat, puh 54255

Linjan seppä oli kerran Gelanderissa takomassa. 
Hänelle laitettiin ruoka herrojen tapaan, mutta 
mitäpäs seppä sellaisista. Nälkä oli syömästä pääs
tyäkin. Pajassa hän istahti ahjon reunalle ja oli sii
nä hiljakseen pitkät ajat. Kelanteri tuli katsomaan 
kuinka työt sujuivat, mutta huomattuaan ettei 
niitä oltu vielä edes aloiteltu, kysyi että onkos sep
pä kipeä? Seppä väänsi mälliä poskessaan, pyö- 
räytteli silmiään ja tokaisi:
— En minä kipiä ole mutta kun on nälkä niin 
vietävästi.
Ja niin seppä vietiin syömään uudemman kerran.

SAMMUTTIMIEN — TARKASTUS
— TÄYTTÖ JA HUOLTO
— MYYNTI

GLORIA SAMMUTTIMET
.SAVU HÄLYTTI M ET

TEKNILLISEN TARKASTUSKESKUKSEN HYVÄKSYMÄ HUOLTOLIIKE

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

TOIVOTTAA
ASUKKAILLEEN

RAUHALLISTA
JOULUA

SEKÄ

MENESTYKSEKÄSTÄ 
UUTTA VUOTTA 

1988



Hinta 25 mk


