


JOULUSIUNAUS

— SAMPPA ASUNTA —

HERRA
korkealla asuva kaikkinäkevä hallitsija 
jonka katseelta tekisi mieli piiloutua 

SIUNATKOON SINUA
joka pelkäät ja pakenet
joka tiedät ettet ole mittojen mukainen
et ihmisten etkäjumalan

JA VARJELKOON SINUA 
pelolta ja ahdistukselta 
syyttelyltä ja katkeruudelta 
epätoivolta ja välinpitämättömyydeltä

HERRA
ihmiseksi tullut Jumalan Poika 
joka tuli lapseksi ettei häneltä tarvitsisi piiloutua 

VALISTAKOON KASVONSA SINULLE 
että näkisit Jumalan olevan lähelläsi 
täyttäneen vaatimukset ja kärsineen rangaistuksen 

puolestasi
ja rakastavan sinua iankaikkisella rakkaudella

JA OLKOON SINULLE ARMOLLINEN
sinulle joka et jaksa olla armollinen itsellesi etkä muille 
ja jolle muut eivät jaksa olla armollisia
ja sanokoon sinulle: minä olen anteeksiantamus

HERRA
Jumalan Pyhä Henki
Joka yhä keskellämme kirkastaa Isän ja Pojan rakkautta 
ja tuo anteeksiantamuksen lähelle 

KÄÄNTÄKÖÖN KASVONSA SINUN PUOLEESI 
nähköön sinut missä kuljetkin 
mitä ajatteletkin
mitä sanotkin ja teetkin

JA ANTAKOON SINULLE RAUHAN 
lohdutuksen ja hyvän omantunnon rauhan 
ympärivuotisen joulurauhan 
koskajumalalla on sinua kohtaan hyvä tahto 
että Jumalan olisi kunnia korkeuksissa ja maan päällä

ISÄN JA POJAN JA PYHÄN HENGEN NIMEEN 
AAMEN



Kuva: Pauli Perähuhta

HYVÄÄ JOULUA!
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(Ensiesitys Virtain Naiskuoron kirkkokonsertissa Virtain 
päivänä 3.7.1988)

Virtain virsi
— SENJA PUUKKONIEMI —

Soi Virtain virsi nyt kiitosta Herran 
se täällä nyt soi ja luonansa kerran, 
virsi sointunsa kauneimmat kaiuttaa 
kun kerran on auennut taivasten maa.

Me Virtain virrellä kiitämme Luojaa 
Hän nostaa kantaa ja kotimme suojaa, 
Hän luonnossa puhuu ja kasvunkin antaa 
on kaikki huolemme luvannut kantaa.

Me kiitämme Luojaa kun poikansa antoi 
Hän syntimme kaikki ristille kantoi, 
on meistä kalliisti maksettu lunnaat 
nyt kutsuen kuultavat taivaiset kunnaat.

Me Virtain virressä viestin jo saamme 
tätä seutua hellien rakastakaamme, 
soi humina metsien ja lauhkeat tuulet 
lintujen laulut kun luonnossa kuulet.

Nuo Virtain maisemat muistoissa säilyy 
kun taivahan sinessä järvemme päilyy, 
ja peltomme kasvavat kotoista viljaa 
pään painamme nöyrästi kiitämme hiljaa.

Kun aamun aurinko säteensä heittää 
maiseman kultaa ja lämmöllä peittää 
kun Luoja hyvyyttään runsaasti tuhlaa 
se meille kaikki on suurinta juhlaa.

Päivät kun painuvat iltojen ruskoon 
kiitos kun taipuu isiemme uskoon 
kaunista katsomme taivahan rantaa 
jo hämyistä verhoa yön syli kantaa.
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Piispaa kyydissä

— HELENA JARTTI —

Piispantarkastus
Arvoitus: mikä on se, mikä tavallisena lauantai-iltana 
kerää tavallisen pikkukaupungin seurakuntatalolle yli 50 
työikäistä, 40-45-vuotiasta ikinuorta?

Vastaus: jatkorippikoulu.
Mutta ei ihan mikä tahansa jatkorippikoulu, vaan 

piispan rippikoululaisten tapaaminen neljännesvuosisa
ta konfirmaation jälkeen.

Perinteinen tilanne
Tällainen sinänsä harvinaislaatuinen tapaaminen liittyi 
Virroilla 7.-9-10. suoritettuun piispantarkastukseen. 
Saapuvilla oli piispan vanhoja virtolaisia rippikoululaisia 
jopa Espoosta ja Laitilasta saakka.

Piispantarkastus noudatteli piispantarkastuksen pe
rinteistä kaavaa: perjantaina piispa tapasi eri ikäryhmien 
edustajia, lauantaina työntekijöitä ja luottamushenkilöi
tä. Sunnuntai oli juhlapäivä: seurakunnan uusi kappa
lainen Samppa Asunta asetettiin virkaansa.

Kolmas kerta toden sanoo
Kesävirtolainen piispa Yrjö Sariola totesi tyytyväisenä, 

että hän vihdoin pääsi itse suorittamaan piispantarkas 
tusta Virtain seurakunnassa. Kaksi edellistä yritystä oli 
piispan sairastumisen vuoksi peruuntunut.

Virrat on piispalle tuttu seurakunta, onhan hän ollut 
täällä seurakuntapappina 1959-63. Seurakuntalaisissa- 
kin hänellä on paljon tuttuja; perunakeiton syönti hei
dän kanssaan oli hankalaa, kun puhuttavaa oli niin pal
jon, että keitto ehti jäähtyä.
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Sodanjulistuksia
Kun selailii piispan kirjoittamaa piispantarkastusker- 

tomusta, näyttää siltä, että me selviydyimme tentistä 
ihan kunnialla.

Piispa pani merkille myönteiseen suuntaan kehitty
neen työskentelyilmapiirin, vireän jumalanpalveluksissa 
käynnin, laajan kotikäyntityön, kasvavan lähetyskanna- 
tuksen.

Mutta kohennettavaakin löytyi. Pyhäkoulutyö asema 
kaipaa järjestelyä, lähetyskannatus ei saisi painottua pel
kästään talousarviomäärärahojen puolelle, kotikäynneil
le pitäisi ehtiä vieläkin enemmän.

Liikkeelle, virtolaiset! Seurakunnassa on tekemistä 
meillei kaikille!
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Virtain Laulun juhla 20.5.1956. Kuvan omistaa Elina Kirvessalo.
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Virtain
— KAINO UUSITALO —

Runoilija Einari Vuorela kirjoitti sanat ja sävelmän teki 
kanttori Eino Kirvesmies, joka myöhemmin muutti su
kunimensä Kirvessaloksi. Lyhyesti sanottuna Virtain 
Laulu syntyi näin. Kuitenkin tehtiin paljon luovaa työ
tä, ennenkuin Virtain Laulu voitiin esittää ensimmäisen 
kerran.

Virtain Seura toimeenpani VIRTAIN LAULU -kilpai
lun vuonna 1952 ja asetti arvostelutoimikunnan, johon 
kuuluivat kirkkoherra Oskari Heikinheimo, kanttori Ei
no Kirvessalo, taloudenhoitaja Väinö Mäkinen, joka 
tunnettiin myös taitavana musiikkimiehenä sekä moni
taitoinen kotiseutumies, opettaja ja kuvanveistäjä V. N. 
Sulkava.

Ehdotuksia Virtain Lauluksi saatiin seitsemän. Kaksi 
kilpailijaa oli myös säveltänyt tekstinsä. Arvostelutoimi- 
kunta ei kuitenkaan hyväksynyt näistä yhtäkään, vaikka 
kiittää runojen sisältöä ansiokkaaksi. Perusteluna hyl-

käämiseensä se mainitsee: — Kun kotiseutulaulu tullak
seen yleiseen ja kestävään käyttöön edellyttää ennen 
muuta helppotajuisuutta ja lisäksi määrättyä iskevyyttä 
ja poljentoa sekä kotiseudun historiaa, nykyisyyteen ja 
tulevaisuuteen liittyviä, sytyttävään mielentilaan päätty
viä ajatuksia, toivoo arvostelu toimikunta Virtain Seuran 
edelleenkin pidentävän ehdotusten sisäänjättöaikaa 
kuluvan vuoden syyskuun loppuun saakka ja tämän jäl
keen vahvistavan laulun käyttöön otettavaksi.

Kolmen kuukauden aikalisä ei innostanut uusia kil
pailijoita, mutta Heikki Korhonen lähetti lisää runojaan 
ja kirjoitti Herroille Palkintotuomareille: — Vaikka ar
voisat herrat viime kerralla antoivatkin tuomion, että 
suolle vietäköhön ja puulla päähän lyötäköhön, en ma
sentunut, vaan yritän uudelleen. Hyvä näinikään, ettei 
asia mennyt lukkoon, jotta paremmatkin sepot saavat 
takoa uusista aiheista.
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Elina Kirvessalo kertoi:
Einari Vuorela kävi useita puhelinkeskusteluja Eino Kirvessalon 

kanssa runon sanamuodoista. Kerran Kirvessalo oli ihastuksissaan 
huudahtanut puhelimeen: ’ 'Ja nyt piste! ’ Runoilija oli juuri lausu
nut viimeisen muotoilunsa Virtain Laulun toisen säkeistön loppusä- 
keisiin: "Toriseva-järvemme kuuluisat, vuorten varjossa tummuvat. 
Toisveden aallokko lyö ’ ’.
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Laulu

Kun viimeisessä laulua koskevassa tiedonannossa mai
nittiin, että myöskin sävelestä on kysymys, niin siihen 
puoleen nyt tarraan. 60 vuotta sitten oli vanhassa Kor
hosessa nykyiseltä Itämereltä Isonniemen "raatari" 
hurstihousuja neulomassa. Hän ja koko hänen sukunsa 
on n.s. kansanpelimanneja. Tämä 70 vuotta vanha ukko 
soitteli mm. paria marssia, tulopelejä ja häärinkejä, jois
ta nuoremmat soittajat, esim. Matoniemen suutari Aatu 
Järvinen sanoi, että ovat mainitun raatarin "rustaamia.” 
Sävelet jäivät korvaani, ja olen ne muistiin merkinnyt ja 
ehdottaisin käytäntöön otettavaksi. Jos ei sanoissa ole
kaan mahdottomasti iskevyyttä ja pontevuutta, niin hy
vän rytmin niistä saa. Jompaa kumpaa säveltä ehdotan.

Heikki Korhonen lähetti vielä myöhemminkin yhden 
runon aivan vain "lystin vuoksi” hoputtamaan arvoste- 
lutoimikuntaa tekemään päätöksensä. "Olkoon tämä 
niinkuin muistuttamassa, työ on kesken".

Einari Vuorela jätti runonsa tasan kolme vuotta myö
hemmin, mutta jo ennen kilpailua hänellä oli ajatus 
Virtain Laulusta. Kirjeessään Eino Kirvessalolle hän ker
too: — Kerran tuli maisteri Sarion kanssa puheeksi 
"Virtain Laulu”. Hän kannatti lämpimästi aatetta, jopa 
pani sitä varten 5000 mk pohja-rahaksi. Tästä nyt ei vie
lä tarvitse julkisuudessa mainita, mutta se kuuluu tule
vaisuudessa Virtain Laulun historiaan. Mietin asiaa ja sy
säyksen siihen antoi Virtain Vapaa Palokunnan 10-vuo- 
tisjuhla. Palokunnan silloinen päällikkö, Tauno Palan
ne, pyysi juhlarunoa manittuun juhlaan ja kun minulla 
oli "Virtain Laulu” tekeillä, kävin tuumasta toimeen ja 
kirjoitin laulun valmiiksi ja esitin sen V.P.K:n 10-vuo- 
tisjuhlassa. Näin ollen on Palokuntakin ollut sysäyksen 
antajana, joka olisi mielestäni merkittävä "Virtain Lau
lun” aikakirjoihin.
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Einari Vuorela kertoi niistä siteistä, jotka liittivät hä
net Virtain maisemiin ja virtolaisiin. Hänen setänsä 
Fredrik Sievänen toimi opettajana Virtain Kirkonkylän 
koululla vuosikymmenet. Itse hän oli Vaskiveden sivu
liikkeen hoitajana Virtain Yleisessä Osuusliikkeessä vuo
sina 1905-1909 ja sittemmin pitkän aikaa Luodespohjan 
koululla opettajana, joten hän tunsi pitäjän ja niinkuin 
hän kirjeessään Kirvessalolle kertoi, pitävänsä erittäin 
paljon Virtain luonnosta. ”Se on jättänyt jylhine metsi
neen ja järvineen minuun lähtemättömän vaikutuksen’ ’.

Ensimmäinen sävellys Einari Vuorelan Virtain Lau
luun oli säveltäjä Jaakko Linjanaan työtä. Virtain Mies
kuoro harjoitteli sitä, mutta valitti vaikeaksi, liikaa juh
lavuuttakin siinä oli. Kuorolaiset pyysivätkin johtajaansa 
tekemään helpommin opittavan ja kansanomaisen sävel
män Virtain Lauluun. Kun Eino Kirvessalo kulki harjoit
tamassa Kurjenkylän Sekakuoroa ja ajoi kuutamoiltoina 
pitkää kotimatkaa, sävelmä alkoi soida hänen mieles
sään sellaisena kuin sitä nykyisin lauletaan. Näin muis
teli Elina Kirvessalo Virtain Laulun sävelmän luomisvai- 
heista. Einari Vuorela sai sävelmän arvosteltavakseen. 
Hän kirjoittaa siitä säveltäjälle 20.11.1955 päivätyssä 
kirjeessään: — Minusta tuntuu, että se on sellainen sä
vellys, joka saa uutta ilmettä aina enemmän laulettaessa. 
Se tuntui ensin Linjanaan sävellyksen jälkeen vähän kal
pealta, mutta kun olen sitä enemmän kuullut, se voittaa 
vaikutuksellaan. Sävelet saattavat olla kahdenlaisia: Toi
nen häikäisee ensi kuulemalta, toisen myönteiset puolet 
paljastuvat vähitellen laulettaessa ja enemmän esitettä
essä. Maallikkona en sano sitä enkä tätä, mutta mulla on 
sellanen tuntu, että Sinä ja laulajat siellä olette oikealla 
asialla. Teillä on vapaat kädet siinä suhteessa. Toivon 
laulun sävelelle menestystä.

Seuraavan kevätkauden aikana virtolaiset kuorot val
mistautuivat viettämään Virtain Laulun juhlaa, joka pi
dettiin Virtain Pirtissä helluntaina 20.5.1956. Runoilija 
Einari Vuorela ja rouva Laura Soinne-Vuorela olivat juh
lan kunniajäseniä. Tästä juhlasta muodostui virtolaisen

kuorolaulun suurkatselmus. Suomenselän Sanomat kir
joitti: — Tuloksena olikin maaseutuoloissa varsin korkea
tasoinen juhla, jolle salintäyteinen yleisö antoi välittö
män tunnustuksen. Ohjelman aloittivat kuorot esittä
mällä Eino Kirvesmiehen johdolla Beethovenin Jumalan 
kunnia luonnossa sekä Kajanuksen Nouskaa aatteet. 
Toimitusjohtaja V. Soimajärvi tervehdyspuheessan esitti 
kiitokset Virtain Laulun sepittäjälle runoilija Einari Vuo
relalle sekä säveltäjälle kanttori Eino Kirvesmiehelle, joi
den yhteistyön tuloksena on nyt saatu virtolaista luontoa 
ja kansan henkeä ilmentävä Virtain Laulu. Yhdistynei
den kuorojen esittämänä se kuultiin ensimmäisen ker
ran.

Juhla jatkui eri kuorojen omilla ohjelmilla. Mieskuoro 
esiintyi kaksi kertaa kanttori Kirvessalon johdolla. Hän 
myös johti Kurjenkylän Sekakuoroa, johon kuului 40 
laulajaa. Keihään sekakuoroa johti opettaja Martta Kul
mala. Kirkkokuoro lauloi naisäänten voimalla johtaja
naan Kaino Uusitalo. Killinkosken Sekakuoroa johti va
rastonhoitaja Reino Seppälä. Solisteina tässä kuorossa 
lauloivat Rauha Kuurila ja Elo Harjumäki.

Lopuksi yhtyneitten kuorojen 130-päinen laulajajouk- 
ko esitti Sibeliuksen "Sortunut ääni” ja "Isänmaalle”. 
Jälkimmäinen, joka toistettiin, oli komea päätös Virtain 
Laulun juhlalle.

Yli 30 vuotta on Virtain Laulu kaikunut virtolaisten 
juhlassa ja milloin on yhteen kokoonnuttu. Pitäjälaulut 
ovat melko harvinaisia ja jos niitä on, ovat jääneet pape
rille ilman käyttöä ja pitäjäläisten tuntemusta. On syytä 
onnitella virtolaisia, sillä Virtain Laulu elää.
Tietolähteet:
Virtain Kaupungin Keskusarkisto 
Tauno Sarvan leikekokoelma
Op. Martti Karin omistama Jaakko Linjaman sävellyk
sen alkuperäiskappale, jossa Einari Vuorelan runo 
muokkausvaiheessa.
Elina Kirvessalo kertojana 
Kuvat Virtain Valokuvausliike
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Hauta-ahon torpan vaiheita

— KYLLIKKI HELENIUS —

Tämä kirjoitus perustuu Siviä Ojaniemen (s. 
1896) ja Onni Viitalan (1904-1988) vanhoihin 
muistikuviin Hauta-ahon torpasta, Virtain seu
rakunnan arkistotietoihin sekä Siviä Hauta- 
ahon (s. 1912) tallentamiin sukunsa asiakirjoi
hin. Liedenpohjan työväenyhdistyksen pöytä
kirjat ovat myös olleet asiatiedon lähteenä.

Mielenkiinto Hauta-ahon torpan vaiheisiin 
heräsi, kun Siviä Ojaniemi alkukesästä tavates
samme kertoili vanhoja asioita ja tuli mainin
neeksi, että hänen äitinsä Anna Vilhelmiina 
Maununtyttären (1864-1934) syntymäkoti,

Viitalan perintötorppa Hauta-aho on nykyisin 
työväentalona Liedenpohjassa. Kesällä 1983 
olin tallentanut talousneuvos Onni Viitalan 
muisteluja ja niihin sisältyi myös tarinaa Hau
ta-ahon torpasta ja sen ensimmäisistä asukkais
ta. Menneen kesän heinäkuulle suunniteltu ta
lousneuvoksen tapaaminen Hauta-ahon torpan 
muistelujen tarkentamiseksi ei sitten enää ol
lutkaan mahdollista. Suunnitellun tapaamisen 
viikonloppuna 13.7.1988 oli talousneuvos On
ni Viitalan siunaustilaisuus.

Viitalan perintötorpan Hauta-ahon perustaja ja sen 
ensimmäinen isäntä oli Viitalan renki Emanuel Antin
poika (1832-1925), Manuksi kutsuttu. Puolisona hänellä 
oli Viitalan talon nuorin tytär Ulrika Kaapontytär (1836- 
1913), Ullaksi kutsuttu. Manun lapsuudenkoti oli ollut 
Koron Nurminiemi, torppa, mistä hän aikuisiän kyn
nyksellä vuonna 1850 oli lähtenyt rengiksi Soininkylään. 
Pestuut nuorella rengillä vaihtuivat vuosittain. Vuonna 
1853 Manu Antinpoika tuli rengiksi Viitalaan, missä 
isäntänä oli maineeltaan toimekas, viisas ja rahakas 
Kaappo Yrjönpoika (1795-1876).

Viitala oli ollut alkuaan kruunun maata, varhain tosin 
jo asuintilaksi merkitty, mutta ilmeisesti kivikkoisuuten
sa vuoksi asumattomaksi jäänyt. Yrjö Yrjönpoika (s. 
1761), Ohtolan poikia syntyisin, oli ryhtynyt kotitalos
taan käsin asumattoman tilan uudisraivaajaksi. Hänestä 
tuli Viitalan ensimmäinen isäntä. Kaappo oli isänsä jäl
keen tilan toinen isäntä. Perusraivausten jälkeen uudis
tilalla riitti työtä seuraavillekin sukupolville. Kaappo- 
isännän toimesta Viitalan karut ja kivikkoiset maat rai
vattiin tuottaviksi pelloiksi. Rahallisesti tuottoisa tervan
poltto kuului myös talon elämänmenoon. Parhaimmil

laan Viitalassa oli kolmekin tervahautaa ja Kaappo Vii
talalla tiedetään olleen tervarahoja säästössä kerran jopa 
10 OOOkultamarkkaa. Sananparsikin syntyi: Mikkään ra
ha ei ole niin piisaavaa kun se, minkä tervasta saa, sano 
Viitalan vaari.

Viitalan suurimman tervashaudan läheistä aluetta 
alettiinkin luontevasti nimittää haudan ahoksi, hauta- 
ahoksi. Kun alueelle oli tullut raivatuksi tie, sopi sinne 
laittaa viljelmääkin. Tervahaudan takamaasto oli sove
lias paikka humalaviljelyksille, jotka eivät suuresti hoitoa 
tarvinneet. Humalan viljely Ruotsi-Suomessa oli tehty 
tiloilla pakolliseksi jo vuoden 1422 paikkeilla. Laki ku
mottiin vasta 1915.

Vanha Viitalan tervahaudan paikka erottuu vieläkin 
maastossa ja hautatöyrään takana nousee humala joka 
kesä vuodesta toiseen, vuosikymmenestä toiseen ja nyt 
jo vuosisadasta toiseen aina uuteen kasvuun Viitalan 
Kaapon käden jäljiltä.

Kaappo-isäntä oli oivaltanut, mikä arvo on hyvällä 
palvelusväellä ja niin Viitalaan hankittiin parhaiksi tie
detyt rengit ja piiat maksamalla heille parempaa palkkaa

9



kuin muut talolliset. Yksi tällaisia Viitalaan tulleita ren
kejä oli Manu Antinpoika. Kun Manun entiseltä isän
nältä oli sitten kyselty, miksi hän niin hyvän rengin oli 
päästänyt talostaan lähtemään, oli isäntä tuumannut, 
että ei siinä mitään mahtanut: "Mitä iso rikas päähänsä 
saa, senhän se ottaa.” Iso rikas oli tarkoittanut puheissa 
juuri Viitalan Kaappoa.

Renki Manu Antinpoika oli erityisesti Kaappo-isän- 
nän suosiossa. Ei siis ollut ihme, että renki sai puolisok
seen talon nuorimman tyttären Ullan. Häitä vietet
tiin kesäkuussa 1856, kun morsian oli ehtinyt saavuttaa 
20 vuoden iän. Kirkon arkistotiedot osoittavat Manu- 
rengin isän Antti Juhonpojan olleen Koron Jussilan poi
kia ja sukutaustoiksi tulevat siten Koro, Siekkinen, Sipi
lä ja Herranen. Saattoipa Kaappo-isännällä olla tiedossa 
vävystään hyvinkin nämä seikat suosiota lisäämässä.

Viitalan Ulla ja talon rengistä vävyn asemaan siirtynyt 
Manu Antinpoika asuivat ensimmäiset avioliittovuoten- 
sa Viitalassa. Kun Kaappo-isäntä ryhtyi järjestelemään 
Viitalan isännyyttä pojalleen Aleksanterille, niin järjes
teli hän samanaikaisesti Ullan ja Manun tulevaisuuden. 
Olihan heidän perheensä jo näyttänyt kasvunsakin. Teh
tiin sopimuspaperi, kontrahti:
"Minä Gabriel Yrjön poika Wiitala ynnä waimmoni 
Justiina Tuomaan tyttären kanssa Tämän Kautta Kont- 
rahtaan Torpan tilan Wävylleni Emanuel Anntin pojaal- 
len ja Tyttärelleni Ultriikallen niin Kun perentö osaksi 
minun omistettavan Wiitalan 3/16 osan manttaalin pe- 
rintö-Tilasta N:o 6 Toisweden Kylässä Wirdain pitäjässä 
Waasan lääniä Seuraavia Ehtoja ja Wilkkoorija Wastaan: 
Uksi Saa Torppari ja Wävyni Emanuel Andin poika 
Waimmonsa Kanssa Itsensä Istuttaa Talosta katsopuolel- 
la olevaan niin Kuttuttuun Hauta ahoon joka myös tu
lee Torpalle nimeksi olemaan Hauta = aho ja jonka torp
pari saapi Ittelleen raketa tarpeelliset Huoneet ja nauttia 
Torpan likellä nyt olevaan Riihtä Talon kanssa yhteisesti 
kun myöskin Wanhaa peltoa saa torppari Koko puolen 
Hauta töyrää myöden... ”

Sopimus Viitalan ainoaksi jääneestä torpasta Hauta- 
ahosta tehtiin 8. huhtikuuta 1861 ja merkittiin tulevaksi 
voimaan saman vuoden marraskuun alusta. Tällöin Ma
nun ja Ullan perheessä oli jo kasvamassa kaksi poikaa- 
kin, vaarinsa kaima Kaappo (s. 1858) sekä Aleksi (s. 
1861).

Sopimuksessa oli Hauta-ahon torpan maiden rajauk
set tarkoin selvitelty kuten myös peltoalojen paikat, nii
tyt, laitumet ja kalavesienkin käyttö. Talon riiheen ja 
myllyyn oli torpalle annettu käyttöoikeus tietyin eh
doin. Oikeuksiin kuului myös lehtien taitto ja hakojen 
otto sekä tarvepuun saanti talon metsästä. Tervanpolton 
Kaappo-isäntä oli miettinyt seuraavaan tapaan: "Tervaa 
ei saa torppari hakata muuta kun joka viidennen sylen 
siilon kun talokin.” Torpan velvoitteisiin kuului osallis
tuminen tientekoon sekä talon veronmaksuihin. Hauta- 
ahon torppa käsitti maa-alaa n. 30 hehtaaria.

Perintötorpat rakennettiin yleensä päätalon mallia 
noudattaen. Manu rakensi Ullansa kanssa torppansa si
ten Viitalan talon malliin, lähimain yhtä suureksikin. 
Pituutta torpalla oli 23 metriä ja leveyttä 10 metriä. 
Käynti oli keskeltä taloa suureen tampuuriin, josta pääs
tiin huoneisiin. Päätykamariin kulku kävi toisen kama
rin kautta. Kaikki huoneet olivat suuria.

Hauta-ahon torpasta tuli aikaa myöten suuren per
heen koti. Lapsia syntyi yhdeksän ja kaikki varttuivat ai
kuisiksi. Lokakuussa 1907 Manu ja Ulla siirsivät torpan 
omistuksen ja hallinnan vanhimmalle pojalleen KaapoJ- 
le. Tämä ei milloinkaan perustanut perhettä. Hän kuoli 
vuonna 1922. Vanhaisäntä Manu eleli vielä tällöin vaa- 
rinpäiviään torpassaan, joka oli virallisestikin jo itsenäis
tynyt muiden torppien tapaan. Isäntäväeksi Hauta- 
ahoon muuttivat perikunnan toiseksi nuorin Heikki Ma- 
nunpoika puolisonsa Lempin ja lastensa Ellin, Martan ja 
Siviän kanssa. Heillä oli ollut Hauta-ahon maalla koti
naan mäkitupa, joka jäi autioksi.

Kun vanhaisäntä Manu Hauta-aho kuoli 93-vuotiaana 
kesällä 1925, ryhdyttiin torpan irtaimiston myyntiin se
kä suunnittelemaan torpan tulevaisuutta kahdeksan pe
rijän ajatuksin. Torppaa viimeksi isännöinyt Heikki 
puolisoineen hankki omistukseensa perikunnan muilta 
jäseniltä torpan maista puolet ja Ilma, Manun lapsista 
nuorin, yhdessä puolisonsa Juho Virtasen kanssa toisen 
puolen. Jakotilanteessa päätettiin torpan komea raken
nus laittaa myyntiin. Huutokauppa pidettiin 1. maalis
kuuta 1926. Rakennuksen ostajaksi ilmaantui Lieden
pohjan työväenyhdistys. Yhdistyksen valtuuttamina Ei
no Sepänmaa ja Kalle Stenman ostivat 14.3.1926 teh
dyllä kauppakirjalla Hauta-ahon rakennuksen työväen
taloksi Liedenpohjaan.

Liedenpohjan työväenyhdistys oli perustettu 31.10. 
1915. Oman talon hanke oli ollut suunnitelmissa jo alun 
alkaen. Keväällä 1917 yhdistys oli jo ostamassa maapaik- 
kaa taloa varten ja silloin hankittiin 100 runkoa raken- 
nushirsiäkin. Maakauppa raukesi. Sitten tulivat kansa
laissodan vaikeat ajat. Arvokkaat rakennushirret oli kät
kettävä nevoille hävitykseltä turvaan. Vihdoin taas vuo
den 1919 lopulla saatettiin ryhtyä rauhan oloissa suun
nittelemaan yhdistyksen tulevaisuutta. Oman talon 
hanketta pidettiin tärkeänä. Siksi ryhdyttiin ensimmäi
senä työnä nostamaan kätkettyjä hirsiä Uskalin Sydän
maalta ja Haukkanevan takaisesta maastosta. Hirret kul
jetettiin sahalle, laitettiin talorahaston keräyslistat kier
tämään ja ompeluseurakin lupasi tehdä parhaansa talo- 
hankkeen hyväksi. Rakennusten huutokauppailmoituk- 
sia seurailtiin tarkasti ja käytiinpä kevättalvella 1923 kat
somassa Korpisen myynnissä olevaa rakennusta. Sitten 
tuli myyntiin Viitalan vanha perintötorppa Hauta-aho. 
Se tiedettiin hyvin rakennetuksi ja kooltaankin se oli so
piva yhdistyksen tarkoitukseen. Oston jälkeen tuli mie
tittäväksi maapaikan hankinta talolle ja sitten talon siir
to Viitalan perältä Liedenpohjaan.
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Hauta-ahon torpan perustajien muistokivi Virtain uu
della hautausmaalla.

Viitalan perintötorpan Hauta-ahon perustaja ja sen ensimmäinen isäntä oli Kaapo 
Viitalan vävy Manu Antinpoika (1832-1925).

11



Kuluneiden kuuden vuosikymmenen aikana on Liedenpohjan työväentalolla tanssittu monia hätiäkin. Heinäkuussa 1939 
viettivät siellä häitään Elli ja Heimo Kallioaho. Häävieraita oli runsaasti.

Kun Viitalan perintötorpan Hauta-ahon rakennus siirrettiin keväällä 1921 Liedenpohjaan työväentaloksi, tehtiin raken
nukselle uusi muoto. Pitkä rakennus katkaistiin ja rakennettiin uudelleen vinkkelin muotoon. Hirsisessä ulkoseinässä erot
tuu vielä jokunen vanha oven sijainti. Päädyssä ullakon ikkuna on vanhaa, kuusiruutuista mallia. Kuva on otettu kesäkuus
sa 1988.
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Tilallinen Hermanni Rasi oli ollut myötämielinen työ
väenyhdistyksen toiminnalle. Häneltä saatiin ostaa tule
valle työväentalolle maapaikka, joka oli sijainniltaan 
keskeinen kylässä ja maastoltaan erinomainen. Hauta- 
ahon rakennuksen siirtoon ryhdyttiin maaliskuussa 
1927. Heikki Hauta-aho oli kaupanteon jälkeen edel
leen asunut perheineen torpassa ja kun Liedenpohjan 
työväenyhdistyksen miehet tulivat rakennusta purka
maan, oli Lempi-emännällä menossa parhaillaan leivän - 
paisto. Sovussa ja yhteisymmärryksessä emäntä paisteli 
leipiään samanaikaisesti, kun miehet irrottelivat hirsiä 
rakennuksesta. Siviä Hauta-aho muistaa vieläkin ihme- 
tyksensä, kun koulusta tullessa oli kodista ollut jäljellä 
enää toinen puoli ja aamusella talo oli ollut eheä. Heikki 
Hauta-aho muutti perheineen takaisin mäkitupaansa. 
Kesän tullen tupa siirrettiin vanhan torpan paikalle. Sii
nä se on edelleen, tosin nyt laajennettuna ja nykyaikai
seksi kunnostettuna Kosti Hauta-ahon perheen kotina.

Kun Hauta-ahon rakennus pystytettiin Liedenpoh
jaan, tehtiin sille uusi muoto. Katsottiin, että se vinkke
lin muotoisena paremmin soveltuisi työväentaloksi eten
kin, kun siihen tuli saada juhlasali näyttämöineen. Lat
tialaudoitus tehtiin uudesta puutavarasta, suossa olleista 
hirsistä. Suo oli kuitenkin ehtinyt jättää merkkinsä hir
siin. Suon merkit näkyvät lattialaudoissa yhä.

Liedenpohjan työväentalolla pidetään edelleen iltamia 
ja siellä juhlitaan niin häitä kuin syntymäpäiviäkin. Lie
denpohjan työväenyhdistyksen hyväksi aikanaan paljon 
työtä tehnyt mies, konemestari Yrjö Harju oli sairasvuo
teellaan murehtinut viimeisenä ajatuksenaan sitä, että 
mahtaakohan se työväentalon katto vuotaa. Tytär Kaisa 
oli lohduttanut isäänsä ja luvannut huolehtia siitä, että 
katto ei pääse vuotamaan. Talo on pidetty talkoilla kun
nossa. Menneen kesän aikanakin oli Liedenpohjassa työ
väentalon kunnostustalkoot. Unohduksiin on ollut jo 
jäämässä tieto siitä, että työväentalona seisoo Viitalan 
vanha perintötorppa Hauta-aho.
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Maatalousneuvonnan alkutaipaleilta Virroilla 
1902-1910

— L. S.—

Purettaessa Pirttiniemen vanhaa päärakennusta 1986, 
löytyi talon ullakolta paljon vanhoja asiapapereita, il
meisesti monitoimisen kunnallis- ja liikemiehen Justus 
Pirttiniemen arkistoa. Joukossa oli mm. pöytäkirja, joka 
sisälsi Virtain Maanviljelysyhdistyksen, sittemmin Maa
laisseuran, pöytäkirjat v:lta 1902-1910. Kirja alkaa 
maanviljelysyhdistyksen perustavan kokouksen pöytäkir
jalla 14.9.1902 Virtain Nuorisoseuran talolla.

Mainitussa kokouksessa perustettiin Virtain Maanvil- 
jelysyhdistys "jonka tarkoituksena on, Vaasan läänin 
Maanviljelysseuran haaraosastona, maatalouden ja kai
ken sen sivuelinkeinojen sekä kotiteollisuuden edistämi
nen ja kehittäminen yhdistyksen piirissä’ ’.

Perustavan kokouksen puheenjohtajana toimi kaup
pias Nestor Tainio ja sihteerinä asioitsija Kaarlo Sihvo
nen, joka toimikin sitten yhdistyksen sihteerinä koko 
pöytäkirjassa kerrotun toiminnan ajan.

Perustetun yhdistyksen esimieheksi valittiin mvj. A. 
R. Jalava ja "toimikunnan jäseniksi” pastori H. Hans
son, nahkuri Jaakko Vaali, torppari Viljo Rantapappila 
ja maanviljelijät Juho Koro, Onni Raivio ja Toivo Linna.

Yhdistyksen puheenjohtajaksi tuli jo vajaan vuoden 
kuluttua mvj. Oskari Ytti, Säynäjoen tilan isäntä Lie
denpohjasta ja hänen muutettuaan paikkakunnalta pu
heenjohtajaksi valittiin mvj. Juho Koro, sittemmin Ylä- 
Härkösen isäntä Härköskylästä.

Kuten "toimikunnan” jäsenten valinnasta voi päätel
lä, yhdistyksen vakavana tavoitteena oli saada toimin
tansa piiriin koko maata viljelevä väestö eli melkein 
kaikki kuntalaiset, kun aiemmin maanviljelysseuran jä
seninä olivat lähinnä ’ ’Säätyläiset’ ’.

Sääntöjen mukaan perustettu — "yhdistys koettaa 
saada toiminnalleen suurempaa vireyttä ja paikallista 
harrastusta siten, että alue ( = pitäjä) jaetaan paikallisten 
olojen mukaan piireihin, jotka toimivat yhdistyksen 
alaisena... mahdollisuus suuren kansalaisjoukon yhdis
tämiseksi sen rientoihin”.

Myöhemmin pöytäkirjoista ilmeneekin, että yhdistyk
sen toimintaan ottivatkin osaa kunnan "koko virkamie
histö”, kauppiaat, lukkarit, välskärit, pastorit, leipurit, 
nahkurit, postinhoitajat jne, jotka ilmeisesti harjoittivat 
myös maataloutta.

Sittemmin yhdistyksen "toimikunta” ( = johtokunta) 
suoritti jaon, muodostaen pitäjään 11 piiriä sekä nimeä- 
mällä piirimiehen — 'joita henkilöitä pyydetään myös
kin keräämään Pellervon tilauksia, jota lehteä saa 75 
pennillä vuosikerta”.

Pellervon levittäminen olikin alkuvuosien toiminnan 
"aktiviteetti”. Jo vuonna 1903 yhdistys päätti tilata 300 
vuosikertaa, joista tilaaja maksoi 60 p/vsk ja yhdistys lo
put. Ennakkoluuloton toimi yhdistykseltä, jonka jäsen
määrä oli tuolloin vasta 52 jäsentä, joista jäsenmaksun 
maksaneita 27!

Yhdistys olikin alusta lähtien erittäin aktiivinen. Il
meisesti oli sekä toiminnan tarvetta että siihen halukkai
ta.

Osuusmeijerin perustaminen
Jo kaksi kuukautta perustamisensa jälkeen yhdistyksen 
ylimääräinen yleinen kokous teki päätöksen "koko kun
taa koskevan osuusmeijerin" perustamisesta. Osuusmei
jerin paikaksi valittiin Herraskoski ja siinä sijaitseva Jala
van myllyyn kuuluva "Tonttimaa”. Samalla valittiin 
meijerille väliaikainen johtokunta sekä nimitettiin sih
teeri, jonka tehtäväksi tuli laatia sääntöehdotus.

Tällä päätöksellä ei meijeri kuitenkaan vielä syntynyt. 
Vuoden 1902 aikana asiaan palattiin joulukuun 14. pnä 
yhdistyksen yleisessä kokouksessa, johon oli pyydetty 
asiantuntijaksi ”Waasan läänin meijerikonsulentti A. 
Ruusenberg”. "Hänen selityksestään päätettiin (?) tän
ne perustaa osuusmeijeri ja valittiin joka kyläkuntaan 
kaksi jäsentä, jotka hankkivat jäseniä osuusmeijerille”. 
Näin tehtiin.
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Jo seuraavassa yhdistyksen kokouksessa tammikuun 5. 
pnä 1903 keskusteltiin jälleen meijerin aikaansaamises
ta. Nyt esitettiin vähittäistä siirtymistä, ilmeisesti vastus
tustakin oli ilmennyt. Ehdotettiin, että "asetettaisiin 
uudelleen käyntiin kullakin kulmakunnalla olevat mei
jerit — (yksityiset?) — kuorima-asemiksi, joiden ker
masta tehtäisiin voita yhdessä paikassa keskellä pitäjää’ ’. 
"Tämän erimielisyyden tähden” asia sitten pitkistyi ja 
mutkistui. Päätettiin koota kahdenlaiset lehmien ke- 
räyslistat ja pitää kokouksia eri kulmakunnilla ja sitten 
yhteinen kokous nuorisoseuran talolla, jossa olisivat mu
kana "Waltion ja Pellervon neuvojat".

Myöhemmin yhdistyksen ensimmäisessä vuosikerto
muksessa v:lta 1902-1903 todetaan osuusmeijeriasiaa kä
sitellyn useammassa kokouksessa ”— vaan on tämä 
homma jäänyt toteutumatta, syyt monenmoiset... on 
pidetty vireillä ja toivotaan sen vielä joskus toteutuvan” 
(toteutui vasta v. 1959!)-

Vuoden 1904 vuosikokous toteaa jälleen: "osuusmei
jerin perustamishommakin on ollut joskus puheen alai
sena vaan ei ole vieläkään valmista tullut”.

Kuukausikokouksessaan tammikuussa 1905, valtuut- 
taessaan "edusmiehet” maanviljelysseuran toimeenpa
nemille maamiespäiville — "ehdotteli kokous seuraa- 
van keskustelukysymyksen; "Mitenkä saataisiin maan
viljelys ja karjanhoito kohotetuksi siihen määrään, että 
voitaisiin ruveta ajattelemaan kunnollisen osuusmeijerin 
perustamista”.

Syksyllä 1905 pidettyjen kilpakyntö- ja ojituskilpailu- 
jen palkintojen jaossa puhui esimies "hyvän kynnön ja 
ojituksen merkityksestä ja lopuksi meijerin perustami
sesta, ensin kyläkuntiin ja sitten koko kuntaan”.

Sen jälkeen meijeriasiasta ei pöytäkirjoissa puhuta 
kunnes seuran syyskokous marraskuussa 1910 jälleen 
päätti pyytää meijerikonsulenttia "pitämään esitelmiä 
useammassa paikassa kuntaa yhteisen osuusmeijerin ai
kaansaamiseksi’ ’.

Se että meijeriasia on näin voimakkaasti ollut esillä 
yhdistyksen toiminnassa osoittaa, että se on koettu tär
keänä taloudellisena kysymyksenä, jonka ratkaiseminen 
ja ratkeaminen myönteisellä tavalla antaisi viljelijöille 
parempia mahdollisuuksia taloudelliseen hyvinvointiin, 
kuten myöhempi kehitys on osoittanut.

Erilainen kilpailutoiminta oli yhdistyksen toiminnalle 
varsin keskeistä. Sinänsä koettu ja edelleen käytössä ole
va keino haluttujen asioiden edistämiseksi. Kilpakyntö 
ja kilpaojitus olivat mukana alusta asti samoin erilaiset 
tuote/siemennäyttelyt, joissa ne palkittiin. Käsityönäyt- 
telyt olivat hyvinkin laajoja, käsittäen kymmeniä näytte
ly- ja palkintonumeroita. Sääntöjäkin tarvittiin. Vuoden 
1904 kevään käsityönäyttelyn säännöt mm. sanoivat; 
”... jossa kilpailevat kaikki paitsi ammattilaiset" ja 
"Tekijä, jos on palkollinen ja tekee isännän ajalla ja ai
neista, tulee saamaan tekijäpalkinnon vaan palkittu työ 
jääpi isännälle”.
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Palkinnon kohdistaminen "oikeaan osoitteeseen" 
nähtiin luonnollisesti tärkeäksi tavoitteen saavuttami
seksi ja niinpä esim. karjan puhtaanapito kilpailun sään
nöissä korostettiin että "palkinnon saapi se, joka karjan 
puhtaanapidosta huolehtii”.

Saivat jäsenet esimieheltään nuhteitakin puuttuvasta 
kiinnostuksesta kilpailuun, mm. 1910; "palkintojen 
jaon jälkeen..., sekä pitemmässä puheessaan toi esimies 
julki paheksumisensa siitä, että miesten käsityöt olivat 
tällä kerralla niin huonosti edustettu, ainoastaan 5 nu
meroa, sanoo 5! ja sitä vastaan naisten 51 numeroa! ja 
toivoi että miehet vastaisuudessa tarmokkaammin otta
vat osaa’ ’.

Palkinnot kilpailussa olivat poikkeuksetta rahapal
kintoja, ilmeisesti merkittäviä. Huomiota kiinnittää, et
tä työkilpailussa, ojankaivuu, kyntö, annettiin korvausta 
"ajanhukasta”, jos asianomainen ei palkinnoille yltä
nyt. 1906 ojankaivukilpailussa ei I palkintoa voitu jakaa 
"kun lunta oli niin paljon eikä ollut käytettävissä ojala- 
pioita”.

Torppareita palkittiin vuosittain "hyvästä viljelykses
tään”. Eräänä vuonna tarkastajat eivät kelpuuttaneet 
Santeri M:ä ja Santeri P:ä "oikeutetuksi kilpailemaan 
edellämeinittujen kanssa suurviljelijöinä, vaan myönsi
vät kuitenkin ylimääräiset palkinnot annettaviksi’ ’.

Hevoset, niiden hoito ja niillä ajaminen olivat luon
nollisesti tuohon aikaan huomattavalla sijalla kilpailu
toiminnassa. Ravikilpailuita pidettiin useammatkin tal
vella, jääraveina, mutta jo tuolloin haaveiltiin myös 
maaradasta. Kilpailujen palkintoja rahoitettiin paitsi 
osanottomaksuin, myös juhlia ja iltamia järjestämällä. 
Toiminnan alussa v. 1905, yhdistys nimesi toimikunnan 
laatimaan sääntöjä ensimmäisiä "hevosen hoidon ja 
juoksun palkitsemista varten". Toimikunta laati seuraa - 
vat säännöt "palkinnon saamista varten”;
” 1 ksi korkeus 148 sm

2 ksi hyvät jalat
3 ksi hyvä ruumiin rakennus
4 ksi kuiva kaulainen
5 ksi siro pää, isot ja vilkkaat silmät
6 ksi hyvä ja laaja rintakehä
7 ksi lyhyt ja suora selkä
8 ksi pitkät lautaset
9 ksi vilkas ja lempeä luontoinen (ei laiska)

10 ksi jos mahdollista, väri punainen tai ruskea’ ’
Lieneekö toimikunnan jäsenissä ollut poikamiehiä, 

jotka ajattelivat säännöille laajempaakin käyttöä!
Yhdistys esiintyi erittäin aktiivisena yhteiskunnan eri 

alueilla, muutoinkin kuin suoraan maatalouteen liitty
en, josta osoituksena muutamia toimenpiteitä:

Yhdistys teki useita päätöksiä ja aloitteita yhteiskou
lun, emäntäkoulun ja maamieskoulun perustamiseksi 
Virroille, sittemmin myös kansanopiston. Tätä tarkoi
tusta varten yhdistys laati viimein v. 1909 mm. kanna
tusyhdistyksen säännöt.
v. 1905 — päätettiin sonniyhdistyksen perustamisesta

1908 — perustettiin oriyhdistys ja hankittiin ori
1908 — perustettiin eläinsuojeluyhdistys
1908 — perustettu seuran toimesta Koron Osuuskassa
— päätettiin perustaa maatalouskirjasto (toimi) 1906
— perustettiin maanviljelysostoyhdistys 1906

— Turvepehkuosuuskunnan "Virtain sammalkuivike 
kl” perustettiin 1910

Koulun perustaminen ei saanut käytännön muotoja, 
mutta osin yhdistyksen aloitteet ja toimenpiteet toteu
tuivat käytännössä.

Yhdistys palkkasi useita vuosia "kiertävän karjakon” 
opastamaan viljelijöitä karjanhoidossa. Ensimmäinen 
päätös asiasta tehtiin 1905, jolloin karjakko "päätettiin 
ottaa talviruokinta-ajaksi". Vuodeksi 1906 otettin kar
jakko koko vuodeksi, vuosipalkka 250 mk ja vapaa ruoka 
ja asunto taloissa. Karjakko vahtui ilmeisesti usein. Mar
raskuussa 1908 valittiin jälleen uusi karjakko, nyt jo 500 
mk vuosipalkalla. Karjakon tilaamisesta päätettiin kuu
luttaa kirkossa!

Seuran sihteerin pöytäkirjan pito oli kokouksen mieli
aloja tallentava, muutakin kuin kuivan päätöksen sisäl
tävä, kuten useista otteista on käynyt ilmi. Seuran kesä- 
kokouksessa 1908 oli tavanmukainen laaja kilpailuta
pahtuma, jonka jälkeen — "ennen palkintojen jakoa 
syötiin yhteiset oikean maamiehen päivälliset, jonka jäl
keen metsänhoidonneuvoja Herra Wuolas piti hyvin laa
jan selostuksen osuustoiminnan toteuttamisesta maalais
elämään. Esitelmä oli hyvin mieliinpainuva jota mielen
kiinnolla kuunneltiin ilman, että väsymyksen oireita olis 
huomattu vaikka esitys kestikin kaksi tuntia’ ’!

Yhdistys oli maanviljelysseuran jäsen ja valitsi edusta
jansa sen kokouksiin suurella huolella. Joskus valinta 
kuitenkin muodostui ylivoimaiseksi, kuten pöytäkirja 
kertoo v:lta 1909; "Jyväskylässä syyskuun 17. pnä pidet
tävään kalastuskokoukseen edustajan lähettämistä ko
kous katsoi ei voivansa edustajaa lähettää, syystä kuin ei 
seuralla ole sellaista miestä tiedossa paikkakunnalla ja ly
hyen ajan takia ei ehditä sitä hankkia’ ’.

Yhdistyksen talous oli seuran johtokunnan huolen ai
he jatkuvasti. Useina vuosina se sai avustusta maanvilje
lysseuralta, mutta suurin osa luonnollisesti piti hankkia 
oman toiminnan kautta. Arpajaistoiminta, varsinkin al
kuvuosina oli merkittävää, samoin erilaiset illanvietot ja 
juhlat.

Kun arpajaiset ensimmäisen kerran 1905 järjestettiin 
ja kyliin nimettiin arpajaisvoittojen kerääjät, takasi ke
rääjien vaikuttava nimiluettelo toimenpiteen onnistu
misen:
Kirkonkylään: Ksemia Kankaanpää ja Siviä 

Hietala
Jäähdyspohjaan: KB Hyrkki, Antti Uotila
Tyrkölle: Paavo Laukkanen
Havanka: Manu Havanka
Vaskuu: Kaappo Vaskuu
Koro: Juho Koro
Kurjenkylä: Svante Ruohomäki
Luoteita: Justus Pirttiniemi
Härkönen: Frans Härkönen
Herraskylä: E. R. Jartti
Liedenpohja: Oskari Ytti
Ikkala: U. W. Suutala
Soininkylä: Oskari Ala-Soini
Pylkäs: Rva Ella Holm
Hauhuu: Heikki Siikala
Sipilä: Anselm Sipilä
Nojonen: Nikolai Maijala
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Siinä ilmeisesti kyläkuntien huomattavimmat vaikut
tajat, jotka tietenkin osallistuivat toimintaan aktiivisesti 
muutenkin.

Pöytäkirjaan kirjoitettu viimeinen johtokunnan ko
kous päätti 1911 helmikuussa kääntyä kunnanvaltuus
ton puoleen pyynnöllä "että Virtain kunnalle tulevista 
viinaverovaroista myönnettäisiin seuran käytettäväksi 
1 000 mk, esityksessä mainittuihin hyödyllisiin tarkoi
tuksiin." Sitä saiko seura rahat vai ei, ei pöytäkirja enää 
kerro, ei sitä eikä enää muutakaan.

Otto Saikkonen 
t 1988

Maanviljelijä Otto Saikkonen kuului siihen karjalaiseen 
sukupolveen, joka sai jakaa pitkän ja ansiokkaan elä
mäntaipaleensa tasan synnyinseudun ja uuden kotikun
nan kesken.

Käytännön maamiehen harrastus- ja luottamustoimet 
rakentuivat jo nuoruusvuosista lähtien palvelemaan 
maaseudun jatkuvaa kehittämistä ja elinvoimaisuutta. 
Toiminnan miehen tavoitteille avautui työsarkaa myös 
Virroilla. Tehtäviä kertyi mm. maamiesseurassa, meije
ritoiminnoissa ja osuuspankkijärjestön luottamustehtä
vissä. Killinkosken Rukoushuoneyhdistyksen talouden
hoitajan tehtäviä Otto Saikkonen hoiti vuosikymmenien 
ajan.

Miehuusiässä olleelle karjalaisväestölle lankesi aikoi
naan suurin vastuu sopeutuvasta asennoitumisesta uu
siin olosuhteisiin sodanjälkeisessä jälleenrakennustyössä. 
Yhteistyökylyisiä ja -haluisia voimia tarvittiin. Otto 
Saikkonen täytti paikkansa heimonsa edustajana ja jäse
nenä.

Karjalaisuus leimasi Otto Saikkosen valoisaa elämän- 
myönteisyyttä kaikessa kanssakäymisessä. Hän ei ollut 
ystäviensä ohikulkija. Tämän hän toi rikastuttavana lisä
nä varttuneiden vuosien harrastuksiin sotaveteraanien ja 
eläkeläisjärjestöjen toimintoihin.

Laatokan rantojen kasvattina Otto Saikkonen säilytti 
läpi elämänsä läheisen kosketuksen vesistöön, kalastuk
seen, luonnossa liikkumiseen. Täältä hän ammensi voi
mavaransa pitkän, hyvän elämänsä kehyksiksi.
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Sauli Perälä 
1908-1988

Opetusneuvos Sauli Perälä kuoli Ruovedellä 14.7.1988. 
Hän syntyi Alavudella 29.10.1908 ja valmistui opetta

jaksi v. 1929 toimien opettajan Ruovedellä lähes 20 
vuotta siirtyen Virtain Killinkosken kansalaiskoulun joh
tajaksi v. 1948. Tästä virasta hän myös jäi eläkkeelle.

Sauli Perälä oli kiinnostunut yhteiskunnallisesta toi
minnasta. Virtain kunnanvaltuustoon hänet valittiin v. 
1951 toimien monissa lautakunnissa pj:na ja vatuustossa 
aina vuoteen 1970. Hän osallistui harvinaisen monipuo
lisesti oman ammattikuntansa ja kotiseutunsa erilaisiin 
toimintoihin jotka johtivat moniin maakunnallisiin ja 
valtakunnallisiin luottamustehtäviin.

Matkailu-, nuorisoseura- ja kotiseututyö olivat hänelle 
läheisiä. Sauli Perälä oli Virtain Seuran perustajajäseniä 
ja oli yhdistyksen pitkäaikainen puheenjohtaja. Hänen 
aloitteestaan mm. ryhdyttiin toimittamaan opettajien ja 
kotiseutuyhdistyksen yhteistä lehteä, Virtain Joulua, 
v:sta 1958. Hänen pj:na ollessaan saatiin aikaan Kitusen 
museo, Virtain laulu, Virtain korut ja -viiri, Lakarinjär- 
velle tuulimylly jne. Runoilijantien laivayhtiön hallituk
sen pj:na hän kehitti laivamatkailua Virroilla myöntei
sesti.

Sauli perälä oli leppoisa, avulias ja rehti "vanhan 
ajan” opettaja joka isällisenä koulunjohtajana piti kou
lussa kurin ja järjestyksen. Hänen elämäntyötään jäi 
kunnioittamaan laaja ystäväpiiri, kotiseutuväki ja oppi
laiden joukko.

Sauli Perälä saatettiin Ruoveden kirkkomaahan 30. 
pnä heinäkuuta. Hautakummulle laskettiin Virtain kau
pungin ja Virtain Seuran sinivalkoiset kukkaset.
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Vanhaa posliinia Kotalassa

— PIRKKO KORHONEN —

Valokuvat: MAIJA MÄKI

Kotalan kylätoimikunta järjesti kauniin ja harvinaisen 
Arabia-astioitten näyttelyn Kotalan Työväentalon salissa 
syksyllä -87. Esillä oli n. 600 astiaa, joista vanhimmat 
edustivat aivan Arabian ensimmäisiä tuotantovuosia 
1874 lähtien. Vanhemmat virtolaiset varmaan muista
vat, että ensimmäiset astiat kyseisellä tehtaalla olivat val
koisia ja vasta myöhemmin saatiin ’ 'firmaan’ ’ mallimes
tareita, jotka suunnittelivat niihin koristeluja — useim
miten hillittyjä kukkakuvioita, erittäin kauniita ja tyy
likkäitä. Viereisistä kuvista voidaan todeta, että esim. 
pöytäkannuissa, joita näyttelyssä oli erikokoisia n. 70, 
on mukana myös kaksi kokonaan valkoista, ja pohjalei- 
mojenkin perusteella niiden iäksi voidaan arvioida lähes 
sata vuotta.

Suuren ihastuksen kohteena olivat 60-90 vuotta van
hat pesuastiat, joita aikoinaan säilytettiin vierashuoneen 
"pesukomuutin” päällä.

Näyttelyvieraat kokivat ihmeenä myös sen, että kaikki 
astiat olivat erittäin hyvin säilyneitä ja kauniisti esillä. 
Vaahteranlehdin koristellut valkeat pöytäliinat ja onnis
tunut valaistus loivat tunnelmalliset puitteet näille ar
vokkaille astioille, joita kotalaiset, ja sen lähiympäristön 
väki olivat kiitettävästi tuoneet näyttelyvieraiden iloksi.

Kävijöitä oli n. 300 ja on mahdollista, että runsaista 
kyselyistä johtuen näyttely pystytetään uudelleen lähiai
koina.
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Arabia-mallistoa kahvihetkiin.

Pesuastiastoja vuosisatamme alkukymmeniltä.
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Ensimmäinen kirkkomatka

— ”VIRTAS-MIKKO”—

Elettiin vuotta 1926 tai -27, en sitä niin tarkoin muista. 
Odoteltiin joulua myös minun syntymäkotiini, pieneen 
mökkiin Hauhuussa. Vanhemmat sisaret ihmettelivät 
miksi meiltä ei koskaan lähdetty joulukirkkoon, olihan 
meillä sentään hevonen. Isä katsoi tyttöjään pitkään:

— Kyllä se on kuulkaas niin että meidän hevonen on 
mettäajossa niin kovilla ettei sillä enää turhia ajella. Pi
tää hevosellakin joulu olla.

Asiasta ei enempiä puhuttu. Kaikki tiesivät että se oli 
loppuun käsitelty.

Joulu silti tuli. Kuusta meille ei aina tuotu, saati että 
olisi joulupukkia nähty. Ilmestyi vain pahvilaatikko pöy
dän alle sillä välin kun olimme saunassa. Sieltä sitten 
löysi jokainen jotakin itselleen.

Eikä kotoa ruokaakaan puuttunut. Oli laatikkoa mo
nenlaista ja ihan oikeata pullaa. Sitä olikin vain kahdesti 
vuodessa: jouluna ja juhannuksena. Lipeäkalaa eivät 
lapset vaan oppineet syömään. Kolehman Ransukin 
meillä poiketessaan sanoi, että sehän haisee kuin ukko
sen tappama pirunraato!

Joulua seurasivat sitten uudenvuoden aattopäivät. 
Ihan muina miehinä alkoi isä nyt jutella, että mitähän 
jos tästä lähdettäisiin uudenvuodenkirkkoon. Se kun al
kaa paremmin ihmisten aikaan, ei tarvitse tenaviakaan 
niin aikaisin herätellä.

Riemu oli tavaton! Kiiruhdin heti kysymään että pää- 
sisinkö minäkin mukaan. Kyllähän sinne pääsee kunhan 
vaan muistaa olla kirkossa hiljaa, oli isän ehtona. Piti lu
vata pyhästi ja moneen kertaan.

Isä ajoi hevosen ja reen portaiden eteen ja alettiin 
kuormata. Siinä sitä olikin säpinää niin että isä jo alkoi 
hermostua. Sanoi että tukkikuormankin hän ennen te
kee kuin tenavista kirkkokuorman! Minä jouduin peitto
jen alle ja valitin, että eihän sieltä mitään nähnyt. Mutta 
isä sanoi että pysy siellä vaan, ei sun tartte ennen Jääh- 
dyspohjaa mitään nähdäkään. Olethan sinä myllyssä 
käynyt niin monta kertaa.

Kun sitten vihdoin oltiin isolla tiellä, tuli minullekin 
kiire peiton alta näkösälle. Hämärässä erotin jyrkän vuo
ren jonka alla oli pieni mökki. Sen ikkunan alla vilkutte - 
li pari kynttilää.

— Kuka tuossa asuu? minä kysyin.
— Vuorisen Marjaanahan se siinä, isä sanoi.
— Mitä se tekee? minä vielä utelin.
— No se leipoo nisupullia ja käy niitä myimässä kir

kolla. Ja mitähän lie muuta myykään, isä hymähteli ja 
naurahteli itsekseen.

Kun päästiin Lappajärven mäen päälle kertoi isä että 
siinä oli ennenvanhaan ollut iso honka. Sitä sanottiin 
puolivälin hongaksi. Siinähän sen kanto oli vieläkin nä
kyvissä.

— Kertoivat siinä kummitelleen; isä vielä lisäsi. — 
Mutta kysykää siitä asiasta mummulta, se nuo kummi - 
tusasiat paremmin tietää.

Tien varrella kasvoi seurakunnan metsää. Sitä ei ha
kattu ikinä koska se oli päätetty säilyttää luonnontilassa, 
isä kertoi tietävänsä. Puhelinlankoja oli paljon, ja minä 
kuuntelin niiden outoa sirinää. Isä kertoi sen merkitse
vän pyryä ja huonoa säätä.

Saavuimme vihdoin kirkon aidan viereen hevospuo- 
mien luo. Isä katseli sitä vähän aikaa ja tokaisi:

— Onhan siihen kaakkien väliin sentään yksi hevosen 
paikkakin jätetty!

Loimi hevosen selkään ja heiniä eteen, ja niin sitä läh
dettiin astelemaan kohti kirkkoa. Kun ovet sitten auke
sivat, oli pakko pysähtyä hetkeksi töllistelemään suu
ruutta ja kirkkautta mikä kirkon sisältä paljastui. Ihaste
lin kattokruunuja ja niiden tuikkivia kynttilöitä.

Järjestäydyttiin istumaan. Minä nousin kuitenkin heti 
penkille seisomaan koska halusin nähdä oliko paikalla 
tuttuja. Tunsin ainoastaan Morrin isännän, Anssen. 
Urut alkoivat jo soida, ja virsikin oli ihan tuttu: Enkeli 
taivaan...

Morrin isäntä veisasi mahtavalla bassollaan ja hänen 
äänensä erottui selvästi kaikista muista. Mutta urut! Nii
den ääni minua kiehtoi eniten.

Kirkonmenot päättyivät aikanaan ja palasimme ko
tiin. Tuvassa istui odottamassa enomies, Arvo Raivio. 
Hän alkoi tietysti heti kysellä kuulumisia, mutta joutui
kin pian itse vastailemaan meidän lasten kyselyihin.
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— Kuka se pitkä laiha mies on joka niitä numeroita 
sinne tauluun muutti?

— Nojaa, se on se kirkon perämies, Kuropatki.
Silloin äite vimmastui.
— Ei se mikään Kuropatki ole. Mitä sinä tenaville 

tommosia! Elorantahan sen nimi on. Sillä on Velikin 
täällä Hauhuussa.

Äiti lähti ämpäreineen navettaan ja minä jatkoin ute
lua.

— Mikä se semmonen Kuropatki on kun äite niin 
suuttu?

Ja eno selitti:
— Se on venäläisten kapinakenraali. Ja kun se Eloran

takin on semmosta pitkäkaulasta sorttia niin siitä se on 
liikanimensä saanu.

Kaula oli täällä Virroilla kansankielellä ”kurmo” tai 
"kuro”.

— Kuka sille semmosen nimen on antanu? minä ky
syin.

— Kirkonkylän poijat. kai siinä on ollu Mäkis-Väinö 
mestarina.

Isäkin tuli jo siihen hevosvaljaineen. Laittoi ne pui
seen naulaan roikkumaan.

— Tukinkaatoonhan sä olet tullu mua peräämään? 
hän kysyi enolta.

— Sitähän tässä. Kun se tuossa lähimarkilla lähtee 
kohta käyntiin.

Aikaa on noista päivistä kulunut ja monta reissua eh
ditty jo tehdä. Tämä ensimmäinen kirkkomatka oli vain 
yksi monista.
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Jatkosotavuosilta 1941-44

— OLAVI VUORINEN —

Elokuun 23. 1939 teetti Moskovassa kaksi hirmuista so
sialistia sopimuksen, jonka seuraus oli, ettei rauhallinen 
elämisenlaatu saanut Euroopassa jatkua. Nuo kaksi ih
misten tapattamiseen mieltynyttä olivat kansallissosialis
ti Adolf Hitler ja bolsevikkisosialisti Josef Stalin. Suomi 
oli joutunut tuon Moskovan paktin vuoksi taistelemaan 
ankaran talvisodan, jolla saatiin taattua itsenäisyys, jos
kin liian raskain uhrein.

Monet Euroopan pikkuvaltiot olivat menettäneet vuo
sina 1940-41 itsenäisyytensä, ja kun lähestyi v. 1941 ke
sä, kasvoi jännitys edelleen Euroopassa kun kaikkialla 
pelättiin minkälaisia kärsimyksiä tulevat viikot ja kuu
kaudet jälleen aiheuttavat rauhaa arvostaville kansakun
nille.

Suomen osalle tuo sotapelko oli tosiasia 17.6.1941. Se 
tiistaipäivä oli kaunis poutapäivä ja silloin alkoi yleinen 
liikekannallepano eli YH. Ja niinhän siinä sitten kävi, 
että noiden verenhimoisten diktaattorien riehumisen 
vuoksi joutui tämänkin muistelun kirjoittaja mukaan 
siihen kamppailuun, mitä jouduttiin vuosia käymään it
senäisyytemme turvaamiseksi.

Talvella 1941 olin tullut hyväksytyksi Virtain Suoje
luskunnan jäseneksi. Aikaisempaa sk-toimintaa oli ollut 
5-vuotinen sk:n poikaosastojäsenyys Ruovedellä ja Vir
roilla. Heti YH-päivänä kokoontui melkoinen joukko 
nuoria skdaisia Virtain Sk:n taloon, ja välittömästi nuo
rukaiset saivat tehtäväkseen Keiturin rautatiesillan sekä 
Mantilon rautatiepysäkin vesitornin vartioinnin. Keitu- 
rissa käytiin vartiossa sk:talon majoituksesta käsin, ja 
matka tehtiin polkupyörillä Herraskosken kanavan ala
päähän, josta loppumatka talsien sillalle. Keiturin sillal
la viihtyi hyvin, kun päivät olivat seesteisen aurinkoiset 
ja yöt olivat myös melko valoisia, koska kesä oli suurim
milta osin hyvin kuiva. Illat ja yöt olivat koko kesän hy
vinkin viileitä, joten se pakotti vetämään sotilasmantte
lin ylle hallan torjuntaan.

Mantilossa oltiin majoitettuna pysäkin tavaravarastos- 
sa, ja ruokapuoli oli itse hankittava muutaman markan 
päivärahan turvin. Simoskylän talot myivät jonkin aikaa 
aterioita, mutta sekin hyvä loppui kun ankara ravinto-

säännöstely kiristyi. Vaan onneksi loppui myös Mantilon 
vartiotehtävät, olihan rintama jo kaukana maan länsi- 
alueilta, joten desanttien tihutöitä ei enää pelätty. Vä
hän myöhemmin lopetettiin myös Keiturin vartiointi, 
koska hommaa ei valvottu kunnolla. Pimeinä syysiltoina 
sattui tapauksia, että vartioon lähtevän kulkureitti oli 
sk-talon toimiston puoleisesta ovesta ulos ja ravintola- 
puolen ovesta sisään, ja parituntinen "vartiointi” kului 
mukavasti yläkerroksen huoneen lämpimässä sängyssä. 
Keituri oli silloin loppuyöt ilman vartijaa, koska se joka 
oli mennyt jo aikaisemmin illalla, kyllästyi odottamaan 
vaihtoa, ja hän antoi itselleen "luvan” poistua vartio
paikalta, suunnaten matkansa majapaikkaan. Tämmöi
siä kujeita muisteli jotkut veitikat joskus 40-luvun lop
puvuosina.

Itse en päässyt osalliseksi tuommoisiin ’ 'sotatoimiin”, 
kun vartiointitehtäväni loppuivat jo elokuun puolivälin 
paikkeilla. Sain silloin Sk:n vt. paikallispäällikkö Pentti 
Havangalta — naapurini Koronkylässä — kehoituksen 
ilmoittautua vastikään perustetussa Virtain kuljetusosas
tossa, jolle toimisto oli vallattu kanttori Alestalon asun
nosta seurakuntatalossa. Kuljetustoimiston päällikkönä 
oli Virroilla syntynyt helsinkiläinen metsätieteiden toh
tori Matti Jalava. Hän oli jo 48-vuotias, eikä luultavasti 
ollut aikoinaan joutunut suorittamaan asevelvollisuutta, 
jolloin olisi saanut jonkin sotilasarvon. Sotien aikana oli 
tapana, että korkeasti koulutetuille annetaan vähintäin 
sotilasvirkamiehen arvomerkit ja oikeus käyttää komen
tohihnaa. Tämmöinen herra oli myös tohtori Jalava. En
si tapaaminen Jalavan kanssa oli miellyttävä muistoissa 
pysyvä tapaus. Kun astuin toimistoon ja napsautin terä
vän sotilaallisen asennon, lausui myhäilevä tohtori:

"Tuo oli kyllä hyvin tehty asento, mutta sovitaan nyt 
niin ettei tarvitse sitä muulloin minulle tehdä kuin sil
loin, jos täällä on joku oikein iso sotaherra tuolta Kan
kaanpään piiriesikunnasta. ’ ’

Sitten Jalava kehoitti istuutumaan ja alkoi tentata 
ikääni, syntymäpaikkaa ja missä on nykyinen kotini, se
kä muuta tavanmukaista kun outo henkilö tulee samaan 
"sotaiseen työpaikkaan”. Se oli sellaista leppoisaa kes-
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kustelua 48-vuotiaan tohtorin ja 17-vuotiaan sk Jäisen 
kesken. Rohkenin melko pian kysyä mitä tehtäviä mi
nun piti toimistossa suorittaa? Jalava naputti vähän ai
kaa kynällä kirjoituspöytään ja antoi joitakin osviittoja:

"Tärkein homma on se, että kaikki tilatut ja suorite
tut ajot tulee poimituksi autojen ajokirjoista toimiston 
pääkirjaan. Täytyyhän valtion saada rahansa pohjatto
maan pussiinsa, kun se antaa ajopalvelua sitä tarvitsevil
le. Sitten on tuo kaikenlainen kirje- ja postihomma, se
kä rahastukset tästä kirkonkylän eri liikkeistä. Ja sitten 
on tuo puhelimen päivystys, koitetaan aina olla jompi
kumpi täällä toimistossa, ettei nuo piirin herrat hermos
tu tuolla Kankaanpäässä. Ja onhan sitä kaikenlaista, 
mutta muut asiat tulee kyllä päivittäin eteen. Ja sitten 
vielä se, että tänne toimistoon täytyy hankkia semmoi
nen sievä sänky ja nätti sänkypeite, kun sitä pitää päivi
sin markkeerata istuissohvana. Piiriesikunta on määrän
nyt tänne jatkuvan puhelinpäivystyksen. Kai se sopii, et
tä te nukutte täällä yönne? Sitten en oikein tiedä olisko 
tässä nyt tän kummempaa?”

Minullehan sopi vallan mainiosti sellainen järjestely, 
kun pääsi majoittumaan siistiin toimistoon. Ei tarvinnut 
haistella enää sk-talon vinttihuoneessa niitä väkeviä aro
meja, mitä öiset "leivänpoltot” saivat aikaan kymme
nen nuorukaisen majoitustilassa.

Näin alkoi mielenkiintoinen työni kuljetusosastossa. 
Isällinen Jalava oli leppoisa esimies, joten hänessä ei ol
lut vähäisintäkään koppavaa sotilaallisuutta, koska hän 
ei tarvinnut sellaista arvovaltansa pönkittämiseksi. Päi
vittäin Jalava jutteli, että kun me nyt joudutaan kehitte
lemään tämmöistä organisaatiota, niin meidän pitää 
muistaa, että hoidetaan se homma sillai terveen suoma
laisen talonpoikaisj arjen tavoin. Kaikki asiat pitää saada 
sujumaan joustavasti, ei pidä sekoittaa turhia koukerolta 
selviin ratkaisuihin, neuvoi esimieheni. Matti Jalava ja 
kenr.luut. A. F. Airo olivat ajatuskannoiltaan hyvinkin 
samanlaiset henkilöt. Kun olen viimeisten parinkymme
nen vuoden aikana lukenut paljon eri lähteistä annettu
ja tietoja A. F. Airosta, on aina mieleeni tullut Matti Ja
lava, koska hän oli järkevästi ja ilman koukerolta ajatte- 
leva metsätieteillä. Uskallan epäillä, että hänelle olisi 
ollut masentavaa nähdä nykyinen tehometsänhoito ja 
sen seurauksena olevat ’ 'metsälentokentät’ ’.

Lähestyttiin syyskuun puoliväliä. Eräänä päivänä toh
tori Jalava tilasi puhelun Kankaanpäähän Sk-piirin esi
kuntaan, ja ilmoitti isäntämiehen tavoin ykskantaan, 
että hän lähtee ensi sunnuntaina Helsinkiin. Esikunnas
sa kysyttiin syytä lähtöön. Jalava sanoi kuivasti, että ensi 
maanantaina alkaa yliopistossa luennot ja hänen täytyy 
mennä opettamaan tulevia metsänhoitajia. En tiedä 
montako nuorukaista silloin oli opiskelemassa, olihan 
sota, mutta kai heitä oli kun luennot aloitettiin. Jalava 
oli silloin yliopiston dosentti. Esikunnasta tiedusteltiin 
hätääntyneenä, löytyisikö Virroilta sopivaa henkilöä joka 
voisi ottaa kuljetusosaston päällikön tehtävän toistai
seksi hoitoonsa. Jalava ilmoitti ettei hän tunne sellaisia 
virtolaisia jotka olisivat halukkaita tehtävään, mutta vih
jasi kyllä, että hänen veljensä rak.mest. Eino Jalava voisi 
hoitaa muutaman päivän, mutta ei viikkoja eikä kuu

kausia. Tämä ilmoitus tyydytti esikuntaa ja tiedemies 
saattoi huokaista helpottuneena, olihan hän näin sotan
sa sotinut kaikella kunnialla.

Vaan minulle hänen lähtönsä oli surkean ikävä ta
paus. Oli se nuorukaiselle kova koettelemus kun lähtö- 
hetkellä puristimme käsiämme ja sanoimme näkemiin! 
On syvä suru menettää hyvä, tasapainoinen ja hienosti 
sivistynyt esimies. Se syvä kunnioitus ja arvostus, jonka 
silloin tulin tuntemaan tohtori Matti Jalavaa kohtaan, ei 
tule koskaan himmenemään muistoistani.

Rak.mest. Eino Jalavan päällikkyys kuljetusosastossa 
jäi hyvin lyhytaikaiseksi, taisi olla vain pari viikkoa. 
Muistan kun Eino soitti Kankaanpään esikuntaan, niin 
puheensa hän suoritti seisaaltaan. Seinäpuhelin välitti 
kipakkaa tekstiä. Vaikka Eino oli myös aina leppoisa ja 
rauhallinen mies, niin silloin paloi "sulakkeet”. Eino 
sorautteli R-kirjainta somasti, kun ilmoitti lopettavansa 
päällikkyyden. Ilmoitus kuului:

"Se on nyt sillä tavalla, etten minä kerlkiä olemaan 
täällä. Mulla on vielä perlunat pellossa. Ja täytys sitä 
päästä auttamaan toisiakin perlnojen nostoon, ei niitä 
kukaan pysty lumien alta kaivamaan. ’ ’

Esikunnassa tajuttiin, että peruna on kaiken pulan 
keskellä tärkeä ravintoaine, ja Eino sai vapautuksen 
päällikkyydestä. Hänen lähtönsä jätti myös haikean mie
len, koska luonteenlaatu hänellä oli samanlainen kuin 
Matti-veljellä.

Parin päivän päästä astui toimiston ovesta sisään yli- 
kersantti Joppi J. Harto. Hän oli siviliammatiltaan met- 
säteknikko, ja toimipaikkana oli ennen sodan alkua 
Maaningan metsänhoitoyhdistys. Joppi Harto oli solak
ka totisen oloinen mies, ja kävelytyyli muistutti arvokas
ta pappismiestä. Kun hän astui vakaasti, niin pää teki 
hienoisia nytkäyksiä eteenpäin aivan samalla tavalla, 
kuin kävelee arvonsa tunteva pappi, ohittaessaan syn
neissä ketalehtinutta luihukatseista joukkoa.

Joppi Haron tultua alkoi kuljetusosasto laajentua, 
Autoja ja autonkuljettajia alkoi tulla lisää, myös korjaa
mo sai Niemen Eeron kaveriksi yhden miehen. Toimis
ton väki lisääntyi myös äkkiä yhdellä, kun Harto sai su
jutettua oman vaimonsa kirjanpitohommiin. Tuo 
Harton oma "päällikkö” oli tiukka ja äreä komentaja. 
Toimiston ilmapiiri muuttui takakireäksi, ei ollut enää 
sitä kotoista rauhaa mikä kuului jokapäiväiseen luontais
etuun Matti ja Eino Jalavan päällikkyydessä.

Kun osaston joukko kasvoi otettiin kanttori Alestalon 
sali majoituskäyttöön, ja hänen huonekalunsa sullottiin 
ahtaaseen kulmakamariin. Siellä oli flyygelikin kaikessa 
ahtaudessa, vaan kun kanttori pääsi lomalle, niin sai hän 
itsensä tungettua soittimen viereen, ja pian saatiin 
kuunnella kauniita wienervalsseja sekä rytmikkäitä ope- 
rettisäveliä. Kanttori Alestalohan kaatui sodan alkuvuo
tena, ja se oli kipeä menetys Virtain seurakunnalle ja 
musiikkielämälle.

Kanttorin salissa oli suurimmillaan toistakymmentä 
miestä majoitettuna. Oli siellä väkevät hajut, kun mie
het polttivat kessua iltaisin ja öisin nukkujat "ammus
kelivat”, suitsuttaen saliin lottien valmistamien lanttu-, 
herne- ja ruisruokien jälktuulahdukset.
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Vaan eipä asumisen ahtaus ja ankeus nujertanut huu
morintajua. Sitä harrastettiin siten, että mukaan piti 
saada myös nainen. Ja hän oli seurakuntatalon kiitettä
vän tunnollinen ja ahkera vahtimestari Iida Haapalahti, 
joka oli harras kristitty ja huumoria ymmärtävä osaston 
yhteinen ”Iita-äitee”. Hän sai joskus aamutuimaan kut
sun saapua saliin, ja kuorossa hänelle esitettiin arvelu:

"Onkohan täällä taas viime yönä poikennu piru, kun 
täällä on ihan semmonen pahanhengen sorttinen vinkeä 
haju?”

Sanavalmis Iida vastasi:
"Vai piru!? Täällähän on asunu jo monta viikkoo 

toistakymmentä haisevaa pirulaista, joten äkkiä ikkunat 
ja ovet auki muuton tänne tukehtuu. ’ ’

Salissa raikui pitkään kumea nauru ja Iidan kikatus, 
joka kuului avoimesta ikkunasta kauas maantielle.

Joppi Harto oli sotatoimissakin mukavuutta harrasta
va herra. Se ilmeni siten, että kun hänen veljensä luut
nantti Toivo Harto oli Sk-piirin esikunnassa piirin kulje
tuspäällikkö, niin hän auttoi Joppi-veljeä saamaan Vir
tain Majan piharakennuksesta yläkerta-asunnon. Siellä 
oli soma kuhertaa Ella-rouvan kanssa, ei ollut hajuvaara- 
tartuntaa monelta haiskahtavista automiehistä.

Eräänä päivänä koputettiin napakasti toimiston oveen 
ja sisään astui tummahipiäinen Väinö Tuominen. Hän 
oli jo ennen sotaa Pyynikki Oy:n edustaja Virroilla ja lä
hikunnissa. Väinö oli ollut asevelvollisena samassa jouk
ko-osastossa J. Harton kanssa, joten yhteistoiminta alkoi 
pelata hyvin, ja pian Väinö istui osaston toimistossa apu- 
laiskuljetuspäällikkönä. Ja nopsasti Väinö sai hankituksi 
omistukseensa Antilan autokorjaamon, jossa alettiin he
ti korjailla kuljetusosaston autoja. Eero Niemen auto
korjaamo jäi tällä tempulla paitsi korjaustöitä, ja siitä 
Eero oli pitkään katkera, kun siviliautoja ei ollut liiken
teessä. Väinö T. oli suhdanteiden mies. Sota-aikana hän 
ihaili Aatu Hitleriä, ja kun Aatu potkaisi v. 1945 tyhjää, 
niin ihailu kohdistui isä-aurinkoiseen Jooseppi Staliniin, 
jota Suomessa markkinoi SKDL.

Virtain kuljetusosaston tärkein ja suurin kuljetusten 
antaja vuosina 1941-44 oli Ab J. W. Enqvist Oy:n Kil- 
linkosken puuhiomo. Saksa oli silloin Suomen tärkein 
kauppakumppani ja se osti koko vientiin menevän tuo
tannon. Tuotteet kuljetettiin osaston autoilla Virtain 
asemalle, ja siellä ne lastattiin Mäntyluotoon menevään 
junaan.

Koska osaston talous- ja pesuveden käyttö oli melko 
suurta, kuljetettiin vesi talvella Purulan lähteestä. Au
ton lavalla oli monta jykevää bensiinitynnyriä, oli puh
distettu polttamalla ja monenmoisella pesulla. Seura
kuntatalon saunan padassa oli jatkuvasti lämmintä vettä 
ja kiuasta lämmitettiin usein, että miehet saivat peseytyä 
lämpimässä. Kesällä saunavesi noudettiin nykyisen 
Hiekkarannan tanssilavan edustalta, ja auto ajettiin ko
valla hiekkapohjalla Toisveteen niin pitkälle ettei moot
tori juuri kastunut. Ilomäen- ja Soininkyläläiset ihmet

telivät moista järvessä kaahailua, kulkiessaan joko kir
kolle tai kotiinsa.

Suojeluskuntatalon keittiön ja ravintolan puolella eh
ti toimia kymmeniä ahkeria lottia. He pitivät huolen 
mm. kuljetusosaston miesten muonituksesta, ja joutui
vat loihtimaan kovin vaatimattomista ruokatarvikkeista 
jokapäiväistä ravintoa. On nolo todeta, että niin monien 
nimet ovat unohtuneet, vain muutamia on jäänyt mie
leen ja he ovat: Aino Saario, Aira Hamara, Aino ja Liisa 
Vehmas, Kaisa Havanka, Kaija Vaali, Sinikka Kosonen, 
Sirkka Hyvönen, Aune Jarkko, Bertta Hietaranta, Irja 
Heinämäki, Liisa Haapajärvi, Liisa Ahola, Pirkko ja Kre- 
ta Jokela, Esteri Niinivehmas, Irma Laihanen, Aune Si
monen ja Annikki-siskoni.

Lottien suorittamat eri tehtävät lähellä rintamaa sekä 
kotijoukoissa oli vertaansa vailla oleva isänmaallinen uh
rautuvaisuus, kun itsenäisyyttämme yritettiin kukistaa 
vuosina 1939-44. Koskahan nyky-Suomen pelokkaat 
poliitikot, jotka vapisten tuntevat kauhua sk- (1917-44) 
ja lottajärjestöä (1919-44) kohtaan, uskaltaisivat ryhdis
täytyä niin, että ilman pelkoa alkaisivat hyväksyä itsenäi
syytemme ajan niitä vuosia, jolloin sk- ja lottajärjestot 
tekivät vapaaehtoista maanpuolustustyötä? Kyllä nyt 
olisi jo aika julkisuudessa kiittää vaikka joka kuukausi 
niitä naisia ja miehiä, jotka uhrasivat tuhansia ja tuhan
sia työtunteja sk- ja lottajärj estojen hyväksi.

Virtain kuljetusosasto oli myös sellainen pulja, jossa 
tapahtui tavanmukaista armeijan vaihtuvuutta. Vain 
niiden nimet ovat jäänyt mieleeni, jotka olivat pitempi
aikaista kantarevohkaa. Autonkuljettajia olivat: Kaarlo 
Siltala, Killinkoski; Toivo Keskinen, Liedenpohja; Niilo 
Alanappa, nyk. Kyrönkoski; Eino Kuusisto, Ikaalinen; 
Viljo Valtonen, Puumala (myöh. Virrat); Pentti Mänty
lä, Huittinen; Aarne Vuorenpää, Jämsä; Suikka, Iitti; 
Koskinen, Nokia; Myllyrinne, Helsinki. Autokorjaa
mossa toimi asentaja Leo Lindeman, Ikaalinen. Autossa 
apumiehenä oli mm. Heikki Reinikka, Toisvesi.

Kun vuosi oli sodittu jatkosotaa, päättyivät hommani 
kuljetusosastossa. Päämaja käski, että kaikki vapaaehtoi
set on kotiutettava. Jätinkin mielelläni toimiston, kun 
siellä alkoi olla kaikenlaista päällikköä yli todellisen tar
peen. Syksyllä 1942 jouduin armeijan vakinaiseen kaksi
vuotiseen asevelvollisuuspalveluun. V. 1944 talvella 
Kannaksen Lempaalassa palkittiin vapaaehtoinen palve
luni kuljetusosastossa, kun silloin pääsin reserviläiseksi. 
Tuli myös pönäkkä tunne, kun Postipankkiin alkoi tul
via tililleni reserviläisille annettua rintamamiesten ko
tiuttamisrahaa, jonka sai nostaa sitten kun sota päättyy 
ja mies selviää siviiliin. Ja miten mielekäs asia oli se, kun 
Lapin sodassa Muoniossa sain tiedon, että reserviläiset 
pääsevät siviiliin. Muoniosta lähdettiin kävelemään Tor
nion Röyttään — vain 295 km — ja sieltä laivalla Vaa
saan sekä edelleen Viitasaareen ja Kankaanpään kautta 
Virroille kotiin.
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Kuljetusosastossa eräät vasemman aatteen ihailijat 
muistuttivat vapaaehtoista oloani toimistossa leikkimie
lisellä nolaamisella, ja hokema oli: ”Ei kannata karhua 
nylkeä aikaisemmin, ennen kuin se on kaadettu.”

Omasta mielestäni kannatti karhua vähän tukistella kar
voista, koska Suomi saatiin yhteisin ponnistuksin pysy
mään itsenäisenä ja on tuommoinen kohtalaisen demok
raattinen valtakunta.

Osa Virtain kuljetusosastoa, kuva otettu joulukuussa 1941. Kuv. vasemm: Olavi Vuorinen, Väinö Tuominen, Iida Haapalahti, Ella Har- 
to, Aarne Vuorenpää, Joppi Harto, hänen takana Leo Lindeman, Harton vier. lähetti Simo Hietanen. Taaimpana Viljo Valtonen, Kos
kinen ja pitkä (210 cm) Mylly rinne. Muut kuusi kuvan henkilöä olivat autoissa apumiehinä, vaan nimet ovat unohtuneet.
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Itämeri

— ANNA-LIISA MÄKI —

Tämän kylän syntysanat silloin kai jo luotiin 
kun synkän korven syrjälle, kirves, kuokka tuotiin. 
Nyt kylän halki kiemurtelee suuripikitie.
Suuren suureen maailmaan se nuoret meiltä vie. 
Lähimpänä tietä on kai Tauno Isoniemi.
Asutuksen alkaessa ensimmäinen lienee.
Kerran on jo katkaistu talon toista päätä 
kun liikenteessä autoin alle oli se jo jäädä.
Tässäpäässä rakennusta tiedon jyvät sai 
ensimmäiset koululaiset, eläkkeellä kai.
Kun laskettelet mäen alle pienen kylän kohtaat. 
Lappi sekä Rutamäki. viitta tiessä johtaa.
Kautun Nikon talo ensin, Riitajärvi tässä. 
Ruovedeltä on lähtö tässä Kautun elämässä. 
Nennäänkö nyt Suutalaan, Vehmaan Ullan taloon. 
Aikoinaan se rakennettu myöskin synkkään saloon. 
Vieressä on Kotikorpi, Salonen on tämä. 
Savonmaalta lähteneet, vaan kotiutuneet tähän. 
Jokelassa asustelee nyt Näen Nätti.
Tehtaan töille sanottiin me kiitos sekä tattis.
Ennen tässä oli kauppa, kävi kylän väki.
Kun ovet kiinni naulattiin, senkin kylä näki. 
Vastapäätä asustaa Purakasmäen Kauko. 
Netsäkoneet sähähtää, ei usein ole tauko.
Vieressä on vanha koulu, opin ahjo lasten 
kesähuvilana on se varmaan, ihan sitä vasten.

Najanen se seisoo mäellä, sillan tuolla puolen. 
Riitamäen As s en siitä pitää huolen.
Siltalassa asustaa Vuorenmaan Pentti 
työmatkaan pitkään kuluu kai moni hetki.
Sivutietä vähän matkaa löytyy Veikko Näki.
Pellot laajat aukeaa, pihasta ne näki.
Vanhimpia taloja on myöskin Purakasmäki.
Nyös tämä paikka aikoinansa kyläkoulun näki. 
Vanhan talon orren alla oppi aakkos alkeet 
vaan syksy yönä tämän talon poltti kuumat valkeet. 
Asia on eriksensä kesämökkikansa.
Niilo, Sylvi, Aarne varmaan etsii juuriansa. 
Tammelat tuo etelästä viestin kevät tuulen 
kun ensi kertaa kasvimaalta kuokan jytkeen kuulen. 
Ruoveden suuriin maisemiin myös Korkee Ville 

kuului
Kangasniemen kylästä hän korven syrjään juuttui. 
Vanha kansa muistaa sen suuren kaskivalkeen. 
Kesäkuumalla kun poltti, noidan sai hän maineen. 
Urho seilas maailmalla, kynti suurta merta. 
Korkee-aho pysähdytti, kun sinne osui kerta.
Vaik ei loiski suuret laineet Itämeren päällä 
niin meiminkiä meillä on, vielä lehmät ammuu 

täällä.
VieläRiitamäen perällä on Purosen Pauli.
Siellä Askon naapurissa, vaan tie on sinne auki.
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Virrat vaihto-oppilaan silmin

— PAMELA BLAKE & LINDA BAERTLEIN —

Suomalaiset ovat vahvoja, työteliäitä ihmisiä, jotka eivät 
pidä siestaa ja kestävät niin talven kylmyyden kuin sau
nan kuumuudenkin. He ovat myös hiljaisia, mutta ystä
vällisiä kun heihin tutustuu ja jopa muihin eurooppalai
siin verraten erittäin kohteliaita myös tuntemattomille. 
Suomalaisen tuntee myös perhekeskeisyydestä ja urhei- 
lullisuudesta.
Tällainen kuva jäi Suomessa ja Virroilla vuoden vaihto- 
oppilaina viettäneille amerikkalaistytöille, Linda Baert- 
leinille ja Pamela Blakelle. Rotaryvaihdon kautta Suo
meen päässistä tytöistä varsinkin Pamille Suomen luonto 
merkitsi Arizonan autiomaiden jälkeen todellista elä
mystä, mutta myös minnesotalaista Lindaa vihreyden 
ulottuminen kaupunkeihin asti ihastutti.

Molemmat tytöt olivat tyytyväisiä vuoteensa pikku
kaupungissa. — Alunperin halusin kyllä isoon kaupun
kiin, mutta tutustuttani isompiin paikkoihin täältä kä
sin olen iloinen siitä, että olen saanut asua Virroilla, sillä 
pienemmässä kaupungissa on aina helpompi tutustua 
ihmisiin ja kulttuuriin. Pääsee ehkä lähemmäs sitä, mitä 
Suomi on, arvioi Pam.

Isäntäperheet olivat tyttöjen mielestä ehdottomasti 
parasta koko vuodessa. —Jos nyt pitäisi valita perheistä
ni yksi, jonka luona mieluiten asua, en pystyisi siihen, 
sillä kaikki ovat olleet niin ihania. Olen myös iloinen sii
tä, että olen joutunut asumaan monessa paikassa, sillä 
jos koko vuoden viettäisi yksien ihmisten luona, voisi ol
la tosi vaikeaa erota. Siinä tulisi jo niin läheisiksi, sanoo 
Linda.

— Alussa minulle oli vaikeaa lähteä Amerikasta ja 
tulla Suomeen, mutta täällä kaikki sujuikin sitten jo 
ihan hyvin, kertoilee Pamela alkukankeuksistaan. — 
Minulle taas asia oli päin vastoin noin kuukauden ajan, 
sitten kaikki alkoi sujua paremmin, sanoo puolestaan 
Linda.

Molemmille tuotti alussa vaikeuksia kielen takia pys
tyä kunnon keskusteluihin ihmisten kanssa. Loppuvuo
desta tytöt puhuivat ja ymmärsivät jo yllättävän hyvin 
suomeakin. —Jos jotain olisin tehnyt toisin niin olisin

ehkä opetellut suomea ennen tänne tuloa, Linda huo
mioi.

Kasvamisestaan ihmisenä vaihto-oppilasvuoden aika
na Pam kertoo saaneensa itseluottamusta lisää. — USAssa 
on oltava kavereita, että voidaan tehdä jotain. Täällä on 
oppinut tekemään asioita yksinkin, jopa nauttimaan yk
sinäisyydestä. — Minä taas tunnen olevani avoimempi 
kuin ennen, tiedän itsestäni enemmän ja tietoisesti yri
tänkin saada ystäviä, luettelee Linda.

Kotonakin aktiiviset tytöt ovat Suomessa oppineet 
paljon uusia harrastuksia. — Täällä oppi täyttämään ai
kansa niin, ettei pitkästynyt. Mm. neulominen, poppa
nan tekeminen, murtomaahiihto ja lasketteleminen 
ovat harrastuksia, jotka aioimme viedä täältä kotiinkin. 
Sekä tietysti kirjeiden kirjoittaminen, nauravat tytöt.

Kotiin paluu ja suomalaisista ystävistä eroaminen ei 
Pamista ja Lindasta tuntunut lähdön koittaessa ollen
kaan helpolta. — Täällä on saanut niin paljon uusia ys
täviä, parempiakin kuin mitä kotona ja toisekseen vähän 
pelkään muuttuneeni niin paljon, etteivät ystävät enää 
tunne ja hyväksy, kiteyttää Linda. Kotonaan he kuiten
kin haluavat olla auttamassa ja tukemassa sinne tulevia 
vaihto-oppilaita. — Nyt kun tietää, millaisia tuntemuk
sia vaihtarille voi tulla eteen, haluaa olla tukena ja aut
taa, sanoo Pam.

Poronnahkatossuissa ja Fazerin sinistä kainalossaan 
Arizonan aavikolle hiihdellyt Pam halusi kiittää kaikkia 
tapaamiaan virtolaisia jättämällä seuraavan viestin: "Tä
mä vuosi Suomessa on ollut upea. Muistot ja ystävät, joi
ta olen saanut ovat korvaamattomia. Suomi on todella 
toinen kotini. En koskaan unohda sinua, Suomi.”

Minnesotaan mm. Alvar Aallon maljakon ja itseteh- 
tyä poppanaa mukanaan vienyt Linda puolestaan halusi 
pukea kiitoksensa seuraavanlaiseen muotoon: "Siihen 
mennessä kun luet tätä, olen jo kotona, mutta tulen ai
na muistamaan ihanat ystävät, joita olen saanut ja sen, 
kuinka olette kaikki auttaneet siinä, että Suomesta on 
tullut toinen kotini. Tulen vielä takaisin!”
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Pertovin hauta
— MAURI MONTO —

Tarina on jo kerrottu viime Virtain Joulussa. Perimätie
don mukaan uhri olisi kätketty tähän kallionrakoon. 
Kätkijän kerrotaan paikalla sanoneen samalla, että "Sii
nä olet niinkauvan kun näillä käsillä nostetaan." Niin
kuin sitten tarinan mukaan kävikin rikoksen tultua ilmi.

Tässä muodossa kuulin tarinan Vaskuun kylällä asuessa- 
ni. Paikan kävin kuvaamassa ensilumien aikaan neljä 
vuotta sitten. Kuvissa näkyvässä puupaalussa on joitain 
epäselviä merkintöjä; K-kirjain, vuosiluku 18(3?)9 sekä 
muitakin numeroita. Kukahan tietäisi paremmin.
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VIRRAT — L’VOV
— Helluntaiseurakunnat ystävyyttä solmimassa

— MAURI MONTO —

Ystävyyskaupunki-ajatus on viime aikoina ta
vattomasti saanut julkisuutta. Usealla kaupun
gilla on kaksi, kolme tai useampiakin. Tällaisia 
ystävyyssiteitä ollaan solmimassa myös eri 
maissa olevien järjestöjen välillä. Suomen ja 
Neuvostoliiton välisen YYA-sopimuksen 40. 
juhlavuosi 1988 oli mitä soveliain ajankohta 
solmia ystävyysside kahden helluntaiseurakun
nan välille näissä maissa; Virtain helluntaiseu

rakunnan ja L’vovin helluntaiseurakunta nu
mero l:n. Ikäeroa näillä seurakunnilla on vain 
kaksi vuotta. L Povissa perustaminen on tapah
tunut vuonna 1936. Virroilla vietettiin kulu
van vuoden keväällä 30-vuotisjuhlaa. Virroilta 
oh kesän kynnyksellä muutaman helluntaiseu- 
rakuntalaisen ' 'lähetystö ’ ’ ystävyyttä solmi
massa. Seuraavassa pieni matkakuvaus yhden 
vierailijan silmin.
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”Lco Tolstoi”, Neuvostoliiton valtionrautateiden pika
juna 31/32 kolisteli hitaasti ohi punavihreän rajapyl- 
vään. Laskeva aurinko valaisi rehevää metsää, ilta oli hel
teen jäljiltä melkein kuuma. Kiskojen kohina vaimeni 
Luzhaikassa hetkeksi, jolloin Rajavartioston ja Tullin vir
kailijat nousivat mukaan. Matka jatkui kohti Viipuria. 
Vaunussamme oli monenlaista matkailijaa. Pari nuorta 
poikaa matkalla Siperian halki Japaniin ja Australiaan. 
Vanhahko herrasmies palaamassa kotiinsa Moskovaan. 
Ja sitten joitakin virtolaisia menossa L’vovin kaupunkiin 
Länsi-Ukrainaan.

Toukokuun viimeinen sunnuntai oli jo lähes lopussa. 
Viipurin-Terijoen välillä alkoi täysikuu valaista maise
maa. Silloin tällöin näkyi yövuoron ratatyömiehiä kahvi- 
tulilla... Juna jatkoi yöhön, Valkeasaari, Neva ja Lenin
gradin itäiset kaupunginosat. Niiden läpikulku kestikin 
toista tuntia. Kun Tosno valoineen jäi taakse ja kiisim- 
me kohti sydän-Venäjää, oli jo maanantai alkanut. Lju- 
ban ja Malaja Vyzheraja, loppujen lopuksi yöjunaa 
odottavat näyttävät kai samanlaisilta kaikkialla maail
massa. Avoimet osastojen ovet ja tuuletusikkunat viilen
tävät, uni tulee paremmin kiskojen kohinassa kuin liias
sa lämmössä. Bologoje, Vysnij Volodzek, aamulla katse
limme ohikiitävää maaseutua datsoineen.

Lukemattomat pilvenpiirtäjät ja Moskova. Katosim- 
me Inturistin opastamana miljoonakaupungin sydä
meen; Kreml ja Punainen tori katsastettiin. Aika kului 
nopeasti, iltapäivällä kiidimme jo Aeroflotin lennolla 
Vnukovon lentoasemalta L’voviin.

L’vov on kaupunki Karpaattien tuntumassa, 60 kilo
metrin päässä Puolan ja Neuvostoliiton rajasta. Kaupun
ki on perustettu vuonna 1256 ja on ehtinyt historiansa 
aikana kuulua moneen valtakuntaan. Nimikin on esiin
tynyt erilaisena historiallisesta ajasta täi kieliryhmästä 
riippuen: L’vov, Lemberg, L’wow tai ukrainaksi L’viv. 
Nykyisin asukasluku on noin 728 000, kaupunki on 
huomattava taide- ja kulttuurikeskus. Teollisuus on 
merkittävä elinkeinoala.

Me virtolaiset tutustuimme turistikierroksella myös 
paikalliseen "perinnekylään”, jonka perusteellinen kat
selmus veisi useita päiviä. Pääasia oli kuitenkin kaupun
gin Helluntaiseurakunta numero yksi, johon kuuluu ny
kyisin noin 1 100 jäsentä. Näihin ystäviimme olimme

nyt luomassa virallista ystävyyssidettä.
Saavuttuamme ”Dom Malitvy:n”, rukoushuoneen, 

pihaan tuntia ennen tilaisuuden alkamista pääsimme 
tutustumaan seurakunnan toimitiloihin. Sitten meidät 
virtolaiset vieraat johdettiin seurakunnan johdon kanssa 
korkean kuoro- ja puhujalavan istumapaikoille. Seura
kunta otti meidät ja meidän tervehdyksemme aluksi ko
kouksen johtajan välityksellä vastaan seisaalleen nous
ten, kaunis tapa sielläpäin. Jos sanot yleisölle terveisiä, 
nousevat kaikki kuulijat heti ja istuvat sitten alas.

Kun suuri kuoro lauloi ukrainaksi, olin varma, etten 
koskaan ollut kuullut mitään sellaista aiemmin. Tässä 
tuntui olevan hengellisen musiikin huippu. Äänten 
sointuvuus ja voima yhdessä laulajien sydämenasenteen 
myötä ei voinut jättää ketään kylmäksi. Samoin oli tilai
suuden johtajan yhteisrukous ja raamatunluku, voima
kas yhteenkuuluvuuden tunne suuren seurakunnan 
kanssa oli voimakas kielimuurista huolimatta.

Leo Koronen ja Pentti Viikilä käyttivät puheenvuorot, 
joissa tuotiin tervehdykset Virroilta, kerrattiin ystäväseu- 
rakunta-asiaa sekä esitettiin tervehdykset Jumalan Sa
nasta. Kaikki tämä kuulosti kauniilta tulkattuna ukrai
nan kielelle. Virtolaisten esittämien puhe- ja lauluter
vehdysten jälkeen ojennettiin seurakunnan johdolle tu- 
liaislahjana kolmiosainen venäjänkielinen kommentaa- 
riraamattu. Jokainen meistä sai vastalahjaksi "öljysar- 
ven’ ’ Pyhän Hengen voiman vertauskuvana.

Kun virallinen ystävyys oli näin vahvistettu lahjoin, 
kättelyin ja suudelmin ukrainalaiseen tapaan, jatkui ti
laisuus seurakunnan omana asiakokouksena. Me siir
ryimme vierailemaan ystäviemme kodeissa. Voi sitä vie
raanvaraisuutta. Ruokalaji toisensa jälkeen. Syvimmin 
meitä liikutti se hengellinen yhteys, jota ei mikään kieli- 
raja näytä estävän.

Paluumatkalla kotiinpäin sopi vielä kertailla matkan 
yksityiskohtia. Perjantaiaamuna lähestyimme Suomen 
rajaa — jälleen ”Leo Tolstoin” vaunussa. Kun sinival
kea rajapaalu oli ohitettu, ajattelin L’vovin ystäviämme, 
jotka ottivat meidät vastaan niin sydämellisesti. Maapal
lo tuntui ikäänkuin pienentyneen, usko Kristukseen ei 
tunne rajoja.

Olimmehan me samalla tietenkin tehneet Virtain 
kaupunkia tunnetuksi maailmalla.
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Kituskosken silta

— RAIMO MÄKI — 
— kuvat M.L. MÄKI

KÖ talasta Killinkoskelle noin 2 km päässä sijaitsee kau
nis Kituskoski, johon rakennettiin v. 1987 uusi silta tien 
parantamisen yhteydessä. Silta rakennettiin uusin me
netelmin käyttäen pääasiassa konetyötä ja työntekijöitä 
oli vain muutama.

Edellinen silta oli rakennettu vuosina 1935-36 ja se ra
kennettiin käsityönä. Koneita ei ollut tuohon aikaan, ai
nakaan lähiseuduilla.

Sillan urakoi Virtain Uurastenkylässä Salonpään tor
passa syntynyt 89-vuotias Johannes Järvinen, joka viettää 
eläkepäiviään Virtain Ainalakodissa.

Johannes Järvinen muistaa hyvin sillan rakentamisen 
ja hänellä on tallella urakkasopimus.

Järvinen urakoi samalla kertaa Kituskosken sillan li
säksi Killinkosken sillan rakentamista, joka sijaitsee tien 
toisessa päässä, ja yhteinen urakkahinta oli 195 000 
markkaa. Järvisellä oli vakituisia rakennusmiehiä 17 ja 
lisäksi oli tilapäistä työväkeä.

Sillan tukipilarien kaivuu suoritettiin lapiolla ja vesi
rajan alapuolella oli punttilankusta rakennettu arkku, 
jonka turvin kaivuu suoritettiin. Kun ilmeni, että pohja 
kävi kovan kerroksen jälkeen pehmeäksi, juntattiin pys
tyyn noin 6 m pitkiä tukkeja. Tukit juntattiin kivipai
nolla, jota 22 miestä nosteli naruista ja junttaus tehtiin 
laulun tahdissa.

Junttapuiden päälle valettiin 80 cm vahvuinen beto- 
nikerros, jonka jälkeen asennettiin kivet ja näiden päälle 
rautaiset palkit. Palkit oli tilattu Belgiasta ja niiden pi
tuudet olivat 13,5 m ja 7 m. Jokaista pituutta oli 4 kpl.

Sillan ajorata oli 5 m ja kantavuus 24 tonnia. Järvinen 
muistelee sillan yli ajetun suurempia kantavuuksia, 
mutta silta kesti ne hyvin.

Siltapalkit noudettiin Pihlajaveden asemalta Vilho 
Uotilan kuorma-autolla. Kuorma-autoja ei Virroilla ol
lut tuohon aikaan Järvisen muistaman mukaan kuin 
kaksi. Toinen oli Kivistöllä.

Kituskosken sillanrakentajia on elossa Johannes Järvi
sen lisäksi enää muutamia, joista voi mainita Esko Järvi
nen, Veikko Nieminen, Lauri Mäki (saattaa olla joku 
vielä). Osa miehistä kaatui sodassa.

Johannes Järvinen on siitä harvinainen mies, että hän 
on rakentanut Pihlajaveden-Ähtärin reitille 5 kpl vastaa
via siltoja ja useita pienempiä. Mainittu alue kuului sil
loin Vaasan vesipiiriin. Järvisen työkohteet ovat ulottu
neet Oulun lääniin asti.

Hänellä on useita kunniakirjoja Tie- ja vesirakennus
hallitukselta hyvin suoritetusta työstä, jotka usein val
mistuivat etuajassa. Tästä Järvinen kiittelee työporuk
kaa, joka oli tunnollista ja ahkeraa.

Koska Järvisen työkohteet sijaitsivat asunnoltaan Ko
talasta kaukana, oli hän taloloissa kortteeria ja kotona 
käynnit tehtiin polkupyörällä.

Johannes Järvinen jäi eläkkeelle TVH:n työnjohtajan 
paikalta vuonna 1963.

(Lisäyksenä, joka jäi välistä pois: rakentamiseen käyte
tyt kivet oli ajettu hevosilla paikalle läheiseltä tehtaan 
paikalta ja ne muokattiin sopiviksi kivimiesten toimes
ta.)
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Kituskosken siltatyömaa v. 1935. Kuvassa oikealla lekanvarressa Vertti Majanen, kiveä lohkomassa Väinö Hietikko. Molemmat kivityön am
mattilaisia. Kuvassa keskellä Johannes Järvinen vasen käsi taskussa. Kuvan omistaa Lauri Mäki.

Kuvassa oikealla urakoitsija Johannes Järvinen ja paikkakuntalaista työväkeä. Kuvan omistaa Tauno Isoniemi.
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Kituskosken vanha silta v. 1936. Kuvan omistaa Johannes Järvinen.
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Kanavatyömaalla. Kuvassa eturivissä ensimmäinen vasemmalta rautakanki kädessä Aleksi Akren, s. Alavudella 1868. Ostettuaan v. 1907 Pur
run tilan hänen nimensäkin muuttui Purraksi. Toinen vasemmalta: Juho Antila, myöhemmin Raunioniemi, s. Virroilla 1875. Kuva: Leo Koro- 
nen. Tiedot saatu Elli Koro seita.
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Valtuuston päätöksiä v. 1988

26.10.1987
— päätettiin, että v. 1988 veroäyrinhinta on entinen 

17,50 p/äyri
— hyväksyttiin v. 1986 kunnalliskertomus
— hyväksyttiin v. 1986 tilinpäätös
— saattin selvitys ATK-suunnitelmasta

12.12.1987
— hyväksyttiin v. 1988 talousoarvio
— hyväksyttiin kuntasuunnitelma vv. 1988-92 (jäi pöy

dälle)

29.12.1987
— hyväksyttiin kuntasuunnitelma lopullisesti

23.1.1988
— valittiin valtuustolle puheenjohtajaksi Matti Maijala, 

I vpj. Kauno Vuorenpää ja II vpj. Kari Korhonen
— päätettiin kunnallisten ilmoitusten julkaisemisesta il- 

tustaululla ja Suomenselän Sanomissa
— hyväksyttiin äänestysaluejako 1.9.1988-31.8.1989 

(11 äänestysaluetta)

26.3.1988
— päätettiin vuoden 1987 tilinpäätöksen mukaisista 

mukaisista siirtomäärärahoista
— hyväksyttiin selvitys aloitteista

2.5.1988
— hyväksytän Keiturinrannan ja Keiturin pääkadun 

asemakaava

20.6.1988
— hyväksyttiin v. 1987 kunnalliskertomus
— hyväkyttiin v. 1987 tilinpäätös
— ostettiin Metsä-Serlalta Nurminiemen tila
— päätettiin periaatteessa, että valmistellaan vapaakun- 

takokeiluanomusta

1.10.1988
— hyväksyttiin v. 1989 lisätalousarvio
— hyväksyttiin Perinnekylän kehittämistä varten perus

tettavaksi Virtain Loma Oy

Edellisten päätösten lisäksi kaupunginvaltuusto on 
käsitellyt luottamushenkilöiden ja viranhaltijain valinto
ja, virkojen perustamisia, lainojen ottamisia ja takausten 
antamista sekä mm. kiinteistökauppoja.

— HANNU HIETANEN —
kaupunginsihteeri
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Erkin jäähyväisruno Kalle-veljelle

Lahdenrannan lahnat hauet, 
turhaan oottaa pyytäjää.
Härköslahden sorsaparvet, 
muistaa kaipaa suojelijaa.

Tuonen virran rauhanranta 
kätkee matkan päättäneen.
Tähtitarhain tuollapuolla, 
sielu levon rauhan saa.

Kalle Ala-Härkönen 1918-1988

— HELLI SAARINEN —

Jäiden lähdön aikaan tuli tieto, ettei Kalle enää saavu 
Härköslahden rannalle, tutuille paikoille, tuttujen ih
misten pariin, kotiseudulleen kesänviettoon. Tätä kevättä 
hän odotti erikoisella innolla, koska hänen suunnitel
mansa oli viettää tulevaa 70-vuotis päiväänsä sukulaisten 
ja ystävien kanssa kotirannoillaan.

Kalle Ala-Härkönen oli syntyjään Ala-Härkösen talos
ta ja oli sisarussarjan vanhimmasta päästä. Lapsuus- ja 
kouluvuodet kuluivat Virroilla, sekä oppi- ja liikealan 
koulut Helsingissä. Sota vei osan nuoruudesta, kuten 
kaikilta hänen ikäisiltään. Kuitenkin hän sodan aikana 
ehti perustaa perheen ja asettui asumaan Helsinkiin, jos
ta löytyi myös työpaikka, talouspäällikkönä Puolustus
voimissa.

Lapsuuden ja nuoruuden koti ja sieltä saadut elämän
ohjeet viitoittivat hänen toimian, toiset huomioiden, ja 
tarvittaessa ojentamaan tarmokkaan auttavan kätensä. 
Luonto ja sen seuraaminen antoivat Kallelle virikkeitä ja 
samalla hän tunsi voimakkaan vastuun luonnon ja sen 
elämän säilyttämisen puolesta.

Yksi esimerkki: Kallen yli kymmenen vuotta sitten 
koolle kutsuman kokouksen seurauksena syntyi Helsin- 
ki-Virrat seura, jonka puitteissa hän valppaasti seurasi 
kotiseudun asioita ottaen kantaa siellä tapahtuviin asioi

hin, koskivat ne sitten menneen säilyttämistä tai uuden 
suunnittelua. Hän katseli asioita muistitietonsa ja muu
alla näkemiensä tapahtumien valossa.

Pitkän päivätyön jälkeen hän pirteänä "oloneuvokse
na” yhä enemmän oli ja eli kotiseudulle. Kotipaikka- 
seuran toiminnan yhteydessä hän sai yhä useamman var
maan kiinnostumaan uudestaan kotiseudun mittaamat
tomasta arvosta itselle ja jälkipolville. Kallelle oli hyvin 
tärkeää saada Virroilta aina Helsingissä oleviin seuran ti
laisuuksiin vieraita, samoin saada kesällä kesävirtolaisia 
osallistumaan kotipitäjän tapahtumiin. Aina tavatessa 
hän varmasti muisti kysyä: "Oletteko nyt käyneet Vir
roilla?” ja sanoi useimmiten kohta itse lähtevänsä sinne 
Eevinsä kanssa, milloin lumen luontiin tai haukia nar
raamaan.

Hauskoja olivat hänen tarinansa "pahaisina pojankol
tiaisina tehdyistä tempuista”, kuten hän sanoi. Tuleva 
talousmies kun oli, hän jo nuorukaisena oli valppaasti 
seurannut Virtain sen aikaista liike-elämää, josta riitti 
tarinaa, niin ihmisistä kuin tapahtumistakin.

Kallen toimelias ja iloinen olemus vei hänet moniin 
harrastuksiin mukaan, kuten esim. Ala-Härkösen suku
seuran johtoon, mutta varmaan kotiseututyö oli se kaik
kein rakkain harrastus.
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Mieskuorot matkalla 
ORVAL

— KIRSTI PERÄHUHTA —

7.2.1988 eli Kynttelinpäivä vaaleni vähitellen Virroilla. 
Lumiräntää satoi ja yöllä oli karmutuuli. Mieskuoron 
miehet raottivat silmää eri puolilla pitäjää ja vääntäysi- 
vät kahville. Komeat asut päälle, ja rusetti eli mirri. 
Mutta missä tarpeeksi valkoinen paita, sopivat sukat ja 
kaikki prenikat, valkoinen röyhelökin täytyy vielä asetel
la rintaan. Villapaita ja -sukat varoiksi, jotta ääni pysyy 
tallella.

Tulijoen Pertti oli tullut kirkolle jo 9.30, vaikka lähtö 
oli 10.30. Kaukaa kerkiää. Tulivat mukaan myös Kul
malan Olavi ja Sirenin Risto, ja kehuivat että niin kau- 
hia kiire oli ollut koko aamun. Työksi tulee. ORVAL on 
lähtövalmiina Virtain osalta; samat valmistelut on tehty 
eri puolilla lääniä: Lapualla, Alavudella, Ruovedellä ja 
Orivedellä, mieskuorolaisten kesken.

Idean kotipaikka on kantatie 66: n keskivaiheilla Vir
roilla, Jytilän Martin harmaissa.

Nisulan Johanneksen uudessa bussissa huristimme 
halki talvimaiseman. Säät ovat olleet leutoja ja vesien 
virtapaikat pitkälle sulia Virtain ja Ruoveden seuduilla. 
Virtain Mieskuoro on melkein 40-vuotias kulttuuriyhtei
sö, joka laulun lisäksi hoitaa jäseniään erinomaisella yh- 
teishengellä. Saahan siinä olla yhdessä, saa nauraa ja it
keä, saa laulaa ja manata, koko elämä se on. Iso este pi
tää olla, ennenkuin jäädään pois keikalta. Ruovedeltä 
haettiin Hautamäen Paavo. ”Hyvin menee”, sanoi Paa
vo, "mutta menköön nyt.” Jorma kertoi, että Kotalan 
mies oli ollut kirkossa ja kotona sitten todennut, että oli
pas pirusti porukkaa.

Oriveden opisto on konserttipaikka. Kun oltiin läsnä, 
virittivät pillinsä ja pelinsä Arto Viren, Matti Lehtinen, 
Pertti Tulijoki ja Veikko Ruohomäki. Vippaa mulle vii
tonen svengaa jo ihan sopivasti. Kaikki kuorot ovat pai
kalla. Ilmassa on suuren urheilujuhlan tuntua. Aurinko 
näyttää naamansa pitkän tauon jälkeen, ja vanhat lehti- 
kuuset opiston puutarhassa ovat upeissa väreissä.

Äänenavaukseksi "Monen monta Mannilan Maunoa 
menee männikköön” eri sävellajeissa ketjussa hartaasti 
suuta avaten ja tuki paikallaan. Jopa lähtee Suomen lau
lu soimaan kauniisti viiden mieskuoron voimin. "Maa

kaunehin maa on pohjoinen” Madetojan kynästä sopii 
tismalleen.

Oriveden Mies- ja Naiskuorojen yhteisellä Lauluma
jalla tarjottiin ihanat voileipäkahvit Hiukan Toinin 
asianmukaisella johdolla. Alamäkeä luisteltiin kohti 
Opiston salia, joka alkoi jo täyttyä kuulujöistä. ORVAL 
yhteisesitys alkaa "Kun poijat ne raitilla” Irri Mattilan 
komennossa, ja Ehströmin Lähde soi täyteläisesti Matti 
Jytilän johdolla.

Jarmo Hietala laittoi Sirkat laulamaan ihan vaan lys- 
tikseen, eikä iloa puuttunut Y. Stunzin Ylioppilaslau
lustakaan.
Siis nyt käsikkäin...
Veljet valan kallihin.

Lapuan Mieslaulajien kolmesta laulusta jäi parhaiten 
soimaan mieleen Good Night Ladies.

Alavuden Mieskuoron lauluista Armas Järnefeltin 
Mennyt oli harvoin kuultu upea laulu. Lasse Kataja johti 
ansiokkaasti. Paras esitys se "Vippaa mulle viitonen” oli 
Laurilan Hilkan mielipide ja samaa voin sanoa myös mi
nä Virtain Mieskuoron esityksistä. Kun johtaja säestää 
pianolla, kuoro jää ik. ilman paimenta ja se häiritsi jois
sakin Ruoveden Mieskuoron lauluissa. Muuten Ruove
den kuorossa on hyvä kuri ja yhtenäinen äänenmuodos
tus ja suuret ikäerotkaan eivät olleet yhtään haitaksi, eh
kä päinvastoin.

Yhteiskuoron esittämä Leevi Madetojan Hän kulkevi 
kuin yli kukkien osoitti kuoron hyvää sointia, mutta en
nenkaikkea Madetojan neroutta säveltäjänä.

Ruoveden sali oli laululle hyvin edukseen ja Lähde soi 
suurkuoron esityksenä Jytilän johdolla suoraan sydä
meen. Sam Sihvon laulut Jääkärin morsiamesta olivat 
hyviä piristeitä ja Jorma Korhosen ja Paavo Hautamäen 
äänet erottuivat oivasti sota-aikaiseen tyyliin.

Pienenä huomiona ohjelmalehtisestä, että siihen toi
voisi myös laulujen sanoittajien nimet esiin.

Kaiken kaikkiaan helmikuu ei helissyt suotta ja kuo
rojen yhteistoiminta on kannatettavaa, kehittävää ja 
yleisölle virkistävää.

Kiitos, että sain kulkea mukana!
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ORVAL

YHTEIS
KONSERTTI

Sunnuntai
7.2.1988

ORIVEDEN OPISTO 
Klo 14.00

RUOVEDEN 
KOULUKESKUKSEN 
JUHLASALI 
Klo 18.00

Oriveden kuorojen Laulumajalla herkullisia tarjouksia nauttimassa Vir
tain Mieskuoron johtaja Martti Jytilä ja kansalaisopiston rehtori Matti 
V. Lehtinen.

Vakaana vuoroaan odottelemassa Orivedellä Virtain Mieskuoro laisia. 
Vasemmalta Jorma Luukko, Olli Luodes, Tauno Sarva.

Olli Peltonen ja Martti Typpönen.
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Mietteitä Hällströmien sukujuhlassa

— KYLLIKKI HELENIUS —

Petter Hällströmin (1702-81) jälkeläisten sukuyhdistys 
vietti heinäkuun viimeisenä viikonloppuna Virroilla su
kujuhlaa, jossa oli yli 900 osanottajaa. Mukana oli myös 
lapsia. Muuan 6-vuotias huokaisi juhlassa puheita ja oh
jelmaa seurailtuaan: ”On se nyt harmi, kun Petteri itse 
ei päässyt tänne tulemaan.” Samainen juhlavieras oli 
ympärille katseltuaan tuumaillut: ”En kyllä ihan näiden 
kaikkien kanssa välittäisi olla sukulainen. ’ ’

On vain todettava, että sukujuhlassa ainakin tämä 
osanottaja oli todenteolla syventynyt päivien teemaan. 
Ja mitäpä olisi sitten enää hänen tuumailuihinsa lisättä
vää!

Sukujuhlia
Ala-Härköset koolla

— AINO NISKALA —

Ala-Härkösen sukujuhlat viime elokuussa olivat ensim
mäiset jotka pidettiin kolmen välivuoden jälkeen, kuten 
kymmenvuotisjuhlissa 1985 oli päätetty. Siihen saakka 
oli kokoonnuttu joka kesä, oli pidetty 5 sukujuhlat, juh
lakonsertti laulunopettaja Kyllikki Ala-Härkösen 90- 
vuotispäivän kunniaksi sekä erilaisia kesätapaamisia. 
Toimintaa oli siis ollut ja väkeä kaikkiin riittänyt. Siksi
pä hallituksessa arveltiin, että nyt kun tapaamme har
vemmin on ehkä paikallaan juhlia kahtena päivänä, 
näin saamme ohjelman monipuolisemmaksi ja jää aikaa 
seurusteluunkin. Perinteeksi on tullut, että järjestämme 
juhlat elokuun alkupuolen viikonlopuksi. Ensimmäiset 
sukujuhlammehan pidettiin 10.8.-75 Kyllikki Ala-Här
kösen syntymäpäivänä. Ajatuksemme oli varmasti hyvä, 
emme vain tienneet että kahdella muullakin sukuseural
la oli suunnitelmia samalle kesälle! Koska meidän juh
lamme ajoittuivat viimeisiksi, on ymmärrettävää, että 
osanottajamäärämme jäi pienemmäksi kuin odotimme, 
eiväthän virtolaisetkaan jaksa joka viikonloppu sukujuh
lissa käydä!!!

Juhlien onnistumiseen asia ei kuitenkaan vaikuttanut, 
mieluumminkin päinvastoin. Tunnelma oli alusta alka
en lämpimän kodikas ja sydämellinen, miinkuin vain 
sukujuhlissa voi — ja tuleekin — olla. Ja vaikka osanot
tajista puolet vaihtui sunnuntaina uusiksi, oli olo Ala- 
Härkösen tuvassa ja pihamaalla yhtä iloinen ja juhlava 
kuin ala-asteen koulun, Suomen lipuin ja koivuin koris
tellussa juhlasalissakin.

Lauantain juhlapaikan valinta oli onnistunut. Keskus
tan ala-asteen koulun tilat sopivat tarkoitukseen erin
omaisesti. Suuresta juhlasalistakin tuli sopivan kokoinen 
kun paljeovella jaettiin tila kahtia. Ylä-aulassa myytiin 
sukukirjoja ja vuosittain ilmestyviä sukujulkaisuja. Siellä 
oli myöskin mahdollisuus tutustua sukuseuran historiik
kiin, valokuviin ja lehtileikkeisiin. Koulun ruokalasta oli 
saatu varsin viehättävä, kun suvun ammattitaitoiset 
emännät olivat sen somistaneet liinoin, kukin ja kyntti
löin. Sieltä oli helppo aloittaa juhlapäivien vietto. Pari 
kuppia kahvia ja tunnelmallinen musiikki, jota esitti vir- 
tolainen "trio” Yrjö Raja, Urho Ristiniemi ja Kalman 
Horväth, saivat kyllä hämäläisimmänkin sydämen virit
täytymään sopivasti.

Tervehdyspuheessaan joutui allekirjoittanut kuiten
kin valitettavasti toteamaan, että viimeiset kolme vuotta 
ovat olleet sukuseuran historiassa raskaitten menetysten 
aikaa. Seuramme matriarkka Kyllikki Ala-Härkönen 
poistui joukostamme 12.4.1986. Seuraavan vuoden syk
syllä kuoli hallituksemme pitkäaikainen jäsen, rovasti 
Jalo Mäenpää ja viime keväänä suvun päämies, talous
päällikkö Kalle Ala-Härkönen. Viimeksi mainittu oli su
kuseuramme ensimmäinen puheenjohtaja. Heidän li
säkseen lukuisa joukko seuran jäseniä on saanut iäisyys- 
kutsun, viimeisiä ehkä talousneuvos Onni Viitala, Vir
roilta. Heidän muistoaan kunnioitettiin hetken hiljai
suudella. Tuntuu, että jotain korvaamatonta on siirtynyt 
suvun historian lehdille. Ohjelman suorittajista olivat
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Virroilla 1988

keskeisimpiä esitelmien pitäjät: fil.maist. Annikki Mä
kinen ja lainop.kand. Jorma Räsänen, jotka esiintyivät 
lauantaina, sekä maist. Matti Kankaanpää joka piti esi
tyksensä Härkösellä sunnuntaina. Kaikki olivat paitsi su
kuseuran jäseniä, myöskin asiantuntijoita joita kuunnel
tiin suurella mielenkiinnolla.

Musikaalisuus on eräs suvun perinnöllisitä lahjoista, 
sitä ilmenee kaikissa ikäryhmissä. Omasta takaa löytyy 
soittajia ja laulajia tarvittaessa. Tällä kerralla esiintyivät 
Kihniön sukuhaarasta Oksasen sisarukset, laulaen hen
gellisiä lauluja säesäten itseään kitaralla. Musiikki on ai
na ollut keskeisellä sijalla ohjelmistossamme. Näissä 
juhlissa saimme nauttia unkarilaissyntyisen taiteilijan 
Kalman Horväth’in taitavista esityksistä, paitsi yhtyeen 
mukana myöskin omina pianosooloina. Ja jos vain laulut 
ovat tuttuja niin yhteislaulukin sujuu. Se kuultiin näil
läkin juhlilla molempina päivinä. Sunnuntaina vietet
tiin Härkösen talon pihassa yhteislauluhetki, jota johti 
ja säesti harmonikallaan Yrjö Raja (hänkin sukuun kuu
luva).

Yhdessä nautittu, kauniisti katettu ateria päättää 
yleensä sukujuhlamme. Nyt se oli valmistettu Mikonta- 
lon ravintolassa PerinnekyIässä ja sai paljon kiitosta osak
seen. Koska juhlat olivat kaksipäiväiset, oli meillä nyt 
mahdollisuus jatkaa iltaa. Virroilla kun oltiin valitsim
me tietysti Tarjanne risteilyn ja maiseman ihailijoita riit

ti kun laiva lipui kauniin Herraskosken kanavan läpi 
Toisveden puolelle.

Sunnuntain aloitimme jumalanpalveluksella Virtain 
kirkossa ja siirryimme sieltä sukuhaudalle. Maanviljelys- 
neuvos Toivo Hakamäki piti puheen muistellen erityi
sesti Kalle Ala-Härkösen valoisaa ja elämänmyönteistä 
persoonaa. Kukkalaite laskettiin nykypolvien tervehdyk
senä edesmenneille suvun jäsenille.

Sukuhaudalta siirryimme sankarihaudalle. Kukkalait
teen ison ristin juurelle laskivat sodan veteraanit: Annik
ki Mäkinen, Juho Hietanen ja Erkki Niskala.

Arvokkaan aamuohjelman jälkeen siirryimme pitkässä 
autokaravaanissa Härköskylään. Siellä oli kahvipöytä 
niin suolaisine kuin makeinekin tarjottavineen odotta
massa.

Ohjelmasta olenkin jo edellä suurinpiirtein kertonut. 
Onneksi ilma oli kaunis ja aurinkoinen joten kaikki voi
tiin viedä ulkona läpi. Lopuksi pidettiin vuosikokous.

Sukua oli kokoontunut Helsingistä, Rovaniemeltä ja 
siltä väliltä. Oli uusia jäseniä ja alusta saakka mukana ol
leita. Iloinen puheensorina ja nauru oli kaikunut pari 
päivää kun tutut pitkästä aikaa vaihtoivat kuulumisia. 
Jäähyväiset ovat kuitenkin aina edessä lopulta, vähän 
haikeatkin. Kolmen vuoden kuluttua kuitenkin tava
taan jälleen — tervetuloa mukaan Virroiltakin!
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Sulkavan sukuseuran perustamiskokouksen osanottajatyhteiskuvassa.

Sukujuhlia...

Sulkavan sukuseuran perustamiskokous
— KYLLIKKI HELENIUS —

Pitäjänräätälin ja talollisen Kustaa Juhonpoika Sulkavan 
ja hänen virtolaissyntyisen puolisonsa Valpuri Tuomaan- 
tytär Paavolan jälkeläisiä oli kokoontunut n. 200 henkeä 
Virroille heinäkuisena viikonloppuna perustamaan su
kuseuraa. Sulkavan sukuseuran perustamispäiväksi tuli 
16.7.1988.

Kustaa Sulkava oli syntynyt Kangasalla Kerppolan 
ratsutilan poikana 29.7.1744. Hänen isänsä, Kerppolan 
isäntä Juho Laurinpoika oli ollut tullut aikanaan vävyksi 
Kerppolaan ja ehtinyt jäädä jo kahdesti leskeksi, kun 
hän vuonna 1743 avioitui Anna Kristina Ditnerin kans
sa. Tästä avioliitosta syntyi poika, joka kastekirjan mu
kaan sai nimen Gustavus ja jonka ensimmäiseksi kum
miksi merkittiin jalosyntyinen herra kapteeni Gustav L. 
Uggla. Myös muut kummit olivat korkea-arvoisia. Tästä
kin päätellen äiti Anna Kristina Ditner on ollut sääty
läisnainen. Kerppolan isännyyttä jatkoi Juho Laurinpo- 
jan poika ensimnmäisestä avioliitosta, äitinsä puolelta 
syntyperäisesti Kerppolan sukua. Toisen avioliiton pojat 
ottivat sukunimekseen Ringbom kuten myös kolman
nen avioliiton Gustaf räätäliksi valmistuttuaan. Gustaf 
Ringbom sai räätälin valtakirjan 28.7.1767 ja tuli arvos
tetun pitäjänräätälin virkaan Virroille. Äiti Anna Kristi
na Ditner seurasi poikaansa Virroille.

Kun räätäli Gustaf Ringbom ryhtyi uudisraivaajaksi 
Liedenpohjan kylässä, ei nimi vielä muuttunut. Vasta 
verotilallisena vuonna 1797 tapahtui nimenmuutos. Ti
lan nimeksi tuli Sulkava. Tilan nimeä alettiin yleisesti 
käyttää sukunimen tapaan. Tässäkin tapauksessa nimi 
Ringbom jäi käytöstä pois ja vähitellen etunimikin muo
toutui suomenkieliseen asuun Kustaa. Kustaa Sulkava 
kuoli 16.7.1807. Hänen jälkeensä pojat Juho ja Henrik 
viljelivät Sulkavaa kahtena tilana. Selvennyksenä alettiin 
Juhon tilaa nimittää Ala-Sulkavaksi ja Henrikin tilaa 
Ylä-Sulkavaksi. Tilat ovat edelleen säilyneet sukutiloina.

Sukujuhlan juhlapuheessa apulaisprofessori Seppo 
Sulkava puhui sukuseuran merkityksestä ja totesi, että 
sukulaisuus on pysyvä side ja yhtisyys. Sukuseura on si
ten aito ja turvallinen ryhmä yhteisine tarkoitusperi- 
neen, joista tärkein on sukuharrastuksen lisääminen su
vun jäsenten kesken.

Sukukokoukset tullaan pitämään joka neljäs vuosi 
Virroilla. Sulkavan sukuseuran hallituksen puheenjohta
jaksi valittiin Bruno Lönnberg, varapuheenjohtajaksi 
Kyllikki Helenius, sihteeriksi Seppo Sulkava, rahaston
hoitajaksi Sirpa Ilvesaho ja muiksi hallituksen jäseniksi 
Matti Ala-Sulkava, Yrjö Asunmaa, Anita Hoppendorff, 
Markku Niemi ja Eero Ylä-Sulkava.
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Oli päivät heinäkuun viimeiset
kun matkamme juhlavaatteissa ja -mielellä
Virtaille johti, oli kesä kauneimmillaan.
Siellä tuhatkunta juhlavierasta 
liikuntahallia kohti vaelsi.
He ylvään itsetietoisesti, pää pystyssä 
ystävällisesti tervehtien ja hymyten kulki.
He olivat sukulaisia keskenään, kautta 
Peter Hällströmin, takaa seitsemän sukupolven.

He etäistä sukua olivat toisilleen 
kuitenkin niin tutuilta ja läheisiltä tuntuivat. 
Monen piirteet, hymy tai ääni
ihan lähisukulaisen mieleen toi.
Kaukaa katsoen hätkähtäen todeta saattoi 
onko Hänkin täällä, vaan olikin vieras. 
Tutustuessa yhtä rakkaalta ja tutulta vaikutti 
se varmaan sukurakkautta oli.

Vain kaksipäivää niin paljon 
uusia ystäviä toi, laajeni tuttavien 
määrä ja vierailukutsuja paljon sai.
Vaan unohtuu neuvot mitä tietä tulla pitää.
Selailen sukukirjaa, tutkien KATARIINA JASKARIN 
jälkipolvien historiaa, jo löytyy suunta.
Nimitarrassa selviää osoite lähempi.
Siispä ystävät ja sukulaiset rakkaat 
iloisiin tapaamisiin.

Heikki Haapala 
Jalasjärvi

Petter Hällströmin jälkeläiset ry:n 
sukukokous Virroilla 30.-31.7.1988

Tuhatlukuinen joukko Petter ja Elisabet Hällströmin jäl
keläistä kokoontui Virroille sukukokoukseen kesän olles
sa kauneimmillaan. Juhlaan tulleiden runsaslukuisuus 
yllätti miellyttävällä tavalla kaikki odotukset. Tähän, et
tä näin suuri juhlajoukko kokoontui vaikutti omalta 
osaltaan Petter Hällströmin suvun sukukirjan ilmestymi
nen, josta hyvin monelle kävi ilmi tähän sukuun kuulu
minen ja ehkä sitten myöskin tietoisuus siitä, että suku
kirjan toinen osa on tekeillä. Erinomaiseen sukukirjaan 
on sukututkimuksen suorittanut ja sukutauluston laati
nut diplomi-insinööri Sakari Siltaloppi ja sukuhistorian 
kirjoittanut rehtori Irma-Liisa Särkkä. Samat henkilöt 
jatkavat n. kahden vuoden päästä ilmestyvän sukukirjan 
toisen osan tekemistä. Varmaankin näin suuren osanot
tajamäärän yksi tärkeä aihe oli siinä, että Virroilla on 
paljon tämän Hällströmin suvun jäseniä. On mm. to
dettu, että Kurjenkylä on Suomen Hällströmiläisin kylä. 
Petter ja Elisabet Hällströmin tytär Katariina yhdessä 
aviopuolisonsa Simo Antinpoika Kurjen kanssa muutti 
Kurjenkylänjaskariin v. 1777. Sieltä suku on sitten kas
vanut ja levinnyt varsinkin Virroille ja lähipitäjiin, mut
ta juhlien osallistujaluettelosta voidaan todeta, että tätä 
Katariina Jaskarin sukuhaaraa on lähes joka puolella 
Suomea ja myöskin ulkomailla.

Juhlat onnistuivat hyvin. Juhlassa oli aistittavissa, että 
saimme olla todella sukulaisina koolla. Oli todella ilo 
tuntea suvun yhteenkuuluvaisuuden tunne.

Juhlapaikkoina olivat liikuntahalli, kirkko, Hiekka
rannan huvipuisto ja ruokailupaikkana ala-asteen koulu. 
Ravintolan hoitivat taidolla Maa- ja Kotitalousnaiset. 
Päävastuun juhlien järjestelyistä kantoi yhdessä Suku- 
neuvoston kanssa juhlatoimikunta joilla oli apunaan 
runsas talkoolaisten joukko.

Sukujuhlan ohjelma suoritettiin pääasiassa sukuun 
kuuluvien voimin. Juhlapuheen piti sukuun kuuluva 
kansliapäällikkö Jaakko Numminen. Juhlien ohjelmaan 
kuului myöskin kiertoajelu seitsemällä linja-autolla Kur- 
jenkylään kantaäiti Katariinan ja Simo Antinpoika Jas
karin ja heidän jälkeläistensä asuinsijoille, joka oli 
myönteinen kokemus kiertoajeluun osallistuneille. Tar- 
janne-laivalla tehtiin kaksi risteilyä Herraskosken kana
van kautta Toisveden vesille, joista jäivät osallistujille 
"fantastiset” muistot.

Luettuaan Petter Hällströmin jälkeläisten sukukirjan 
ensimmäisen osan voi todeta, että tämä suku on ollut 
jatkuvasti läheisessä yhteydessä seurakuntiin ja niihin ar
voihin joita seurakunta tässä ajassa edustaa. Uutteruus 
näyttää olleen suvun piirissä olennainen piirre. Elämän 
ilojen ja surujen keskellä on turvauduttu Ikiaikojen Ju
malaan, on tahdottu rakentaa elämä kesätävälle perus
talle, Kristus-kalliolle. Menneitä sukupolvia muistettiin 
kiitollisin mielin.

Seuraava sukukokous pidetään kolmen vuoden päästä 
Ilmajoella.
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Vaihdoksia Virtain papistossa

— LEENA LEPPÄNEN —

Virtain seurakunnan kaikki papit ovat vaihtuneet kah
den vuoden aikana.

Kirkkoherra, lääninrovasti Juhani Leppänen (s. 1932) 
menehtyi vakavaan sairauteen 6.11.1986. Hän ehti olla 
Virtain kirkkoherrana 16 vuotta.

Juhani Leppänen näki jumalanpalveluksen seurakun
nan keskeisenä työmuotona. Sen kehittämiseksi aloitet
tiin muun muasa perhekirkkotoiminta ja kutsuttiin us
kollisen kirkkokuoron lisäksi paikkakunnan toisiakin 
kuoroja ja musiikkiryhmiä kirkkoon laulamaan.

Entisenä pyhäkoulupappina ja uskonnonopettajana 
Leppänen piti arvossa pyhäkoulua, rippikoulua ja muu
ta työtä lasten ja nuorten parissa. Hän pani alulle Vir
roilla seurakunnan päiväkerhotyön ja ylläpiti yhteyksiä 
kouluihin. Vuosien mittaan Jussi Leppänen tuli tutuksi 
seurakuntalaisten kanssa ja sai heistä matkatovereita 
myös useille järjestämilleen seurakuntamatkoille. Työs
sään hän oli ahkera ja toi seurakuntatyöhön mukaan 
perheensäkin.

Juhani Leppäsen Virtain aikaan osui seurakunnan 
suuria hankkeita, kuten seurakuntatalon rakentaminen 
ja uusien urkujen hankkiminen. Toiminnallisen ja 
muun vastuun lisäksi hän piti tärkeimpänä työnään saar
naamista ja kaste-, vihkimis- ja hautaustoimituksia ja ih
misten kohtaamista niissä. Hänen saarnoissaan toistui 
usein sanan armo. Jumalan armoon hän turvautuikin 
loppuun asti.

Virtain uudeksi kirkkoherraksi valittiin Säkylän kirk
koherra Kari Aalto (s. 1953). Hän otti viran vastaan ke
sällä 1987. Kirkkoherra Aalto kertoo, että hänenkin työ- 
näyssään korostuu jumalanpalveluksen merkitys. Uusi 
kirkkoherra, ”Kari-pappi”, on osoittautunut hyväksi 
puhujaksi. Hallinnon, viraston ja tiedotuksen ohella 
hän uusista papeista nuorimpana on saanut työalakseen 
varhaisnuoriso- ja nuorisotyön, mm. päiväkerhot ja per- 
hekirkot.

Marjatta Aalto on ammatiltaan terveydenhoitaja ja 
toimii kotisairaanhoidossa. Perheessä on kolme tytärtä, 
joista kaksi on jo koulussa.

Tolsissakin papinviroissa tapahtui muutoksia, kun 
molemmat pidetyt nuoret kappalaiset Ilkka Järvinen ja 
Tapani Tulisalo hakeutuivat uusiin seurakuntiin.

Pastori Tapani Tulisalo lähti keväällä 1987 papiksi 
Kurikkaan, lähelle kotiseutuaan. Hänet tunnettiin sy

vällisenä saarnamiehenä ja aitona ihmisenä, joka oli 
mm. partiolaisten ja muitten nuorten ystävä.

Tapanin ja yo-merkonomi Leilan perheeseen kuu
lui Virroilla neljä lasta. Kurikassa heille on syntynyt vielä 
uusi tytär.

Tapani Tulisalon tilalle saatiin pastori Pekka Kerä
nen, joka juuri oli vauhdilla valmistunut papiksi toimit
tuaan siihen asti yläasteen matematiikan opettajana. 
Toisen kappalaisen virka muutettiinkin sittemmin viral
lisen apulaisen viraksi. Pekka Keräsen työalana on dia
koniatyö sekä koulutus, kuten rippikoulut, isoskoulu
tus, raamattukoulu ja pyhäkoulutyö. Hänellä itsellään- 
hän on opetusalan koulutusta ja kokemusta.

Marja-Liisa Keränen on kotitalousopettaja ja perheen 
nuoret, kaksi poikaa ja tytär, lähtevät hekin aamuisin 
kouluun.

Virtain ensimmäinen kappalainen, pastori Ilkka Järvi
nen valittiin syksyllä 1987 Kari Aallon tilalle Säkylän 
kirkkoherraksi. Hän tuli tutuksi paitsi puhujana myös 
laulajana, kun puhuja välillä tarttui kitaraan tai liittyi 
seurakunnan nuorten "bändiin”. Näitä esityksiä van
hempikin väki kuunteli mielellään.

Säkylään lähti samalla toinenkin seurakunnan työnte
kijä, seurakuntasisar Maarit Järvinen, ja tietysti myös 
perheen kolme lasta.

Uudeksi kappalaiseksi tuli kesällä 1988 Sipoon suo
malaisen seurakunnan kirkkoherra Samppa Asunta, joka 
on aiemmin ollut kirkkoherrana Virtain naapurissa Ruo
vedellä. Samppa Asunta on monipuolinen musiikki
mies, ja hänen työalanaan Virroilla onkin erityisesti ju
malanpalvelus- ja musiikkityö sekä lähetystyö ja nuoriso
kuoro.

Asunnan perheeseen kuuluu kirjailijavaimo Marja 
Asunta sekä kolme lasta, joista vanhemmat ovat opiske
lemassa ja nuorin käy koulua.

Tällä hetkellä siis Virtain kaikki papinvirat on vakinai
sesti täytetty. On todettu, että työmäärään nähden tar
vittaisiin oikeastaan neljäskin pappi. Jokohan olisi aika 
saada nainen papiksi Virroillekin?

Tervetuloa, uudet Virtain papit! Toivottavasti saatte 
työssänne seurakuntalaisten täyden tuen ja jaksatte vie
dä viestiä eteenpäin iloisesti ja rohkeasti.
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Juhani Leppänen kesällä 1986. (Kuva: Nuppu Leppänen)

Aallon perhe Ainalassa jouluna 1987. (Kuva: Taina Lundmark)

Hällströmin suvun Sukuneuvoston jäsenet rehtori Irma-Liisa 
Särkkä ja majuri Tapani Penttilä laskemassa seppelettä sankari
haudalle. Puheen sankarihaudalla piti diakoni Antero Järvinen. 

Kuvan otti ja omistaa Saara Järvinen.

Hällströmin sukujuhlan väki kunniakäynnillä Virtain sankarihaudalla, jossa toisten aseveljien rinnalla lepää myöskin yli 20 Hällströmin su
kuun kuuluvaa sankarivainajaa.

Kuvan otti ja omistaa Saara Järvinen.
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Ystävyyskunnat tapasivat 
Norjan Golissa

Kuvat: Arto Karvonen Toim. Marjatta Ylinen-Kärkkäinen

Golin museonmäellä virtolaiset ihailevat jylhiä maisemia.

Tanskan Aulum.Haderup, Norjan Gol, Ruotsin Ärjäng 
ja Virrat tapasivat ystävyyskuntamerkeissä yhteisessä 
kulttuuritapahtumassa Norjan Golissa 23.-25.9.1988. 
Päivien aikana esitettiin kansantansseja ja -musiikkia, oli 
yhteisnäyttely, voimisteluesityksiä, nuorten jalkapallo- 
turnaus, oli mahdollisuus seurata Golin harrastajanäyt
telijöiden musiikkiteatteriesitystä ja tavata ystäväkunta- 
laisia vapaamuotoisissa illanvietoissa.

Tanskalaiset olivat lähteneet edustamaan kotikuntaansa lähes kahden sadan hengen ryhmänä värikkäissä kansallispuvuissa, nuoret ja vanhat 
yhdessä.

46



Taiteilija Svein Woje Golista tutustuu perheensä kanssa näyttelyyn.

Virtain kaupunginhallituksen nimittämän valtuus
kunnan lisäksi Götissa oli esiintymässä Virtain kaupun
gin Palvelusväki -tanhuryhmä säestäjineen. Pirkko Sisko 
Syrjäsen, Pasi Karjulan ja Arto Karvosen töitä oh muka
na laajassa yhteisnäyttelyssä.

Golissa asuva keraamikko Ruthie Simon-Leybovitch esittelee näyttely- 
töitänsä.

Kansallispukuisiaystäväkuntalaisia tutustumassa näyttelyyn.
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Kertomus Soininkylän poikien kirkkomatkasta 
1900-luvun alkupuolelta

Hei Erkki, nouseppas ylös, nyt lähdetään kirkkoon! — 
lauleli Toimelan Jussi eräänä sunnuntaiaamuna huhti
kuun alkupuolella, herätellen veljeään, joka vielä veteli 
makeita aamu-uniaan.

Mi-i-t-ää?
Nyt on mainio suksikeli ja me olemme päättäneet lähteä 
suksilla kirkkoon. Minä olen jo syönytkin ja Walto on 
parasta aikaa syömässä, — nouse nyt sukkelaan niin ker- 
kiät vielä samaan joukkoon.

En minä viitsi niin pitkää matkaa lähteä hiihtämään, 
murahti Erkki ja kääntyi toiselle kyljelle.

Puolen tuntia vielä maattuaan nousi hän haukotellen 
ylös. Mitä, ettekö te mennytkään kirkkoon? kysyi hän 
Jussilta, joka samalla astui huoneeseen.

Kyllä sinne jo isä lähti, mutta me ei taitta lähteäk- 
kään. Waltokin tuli katumapäälle, enkä minä liioin yk
sin viitsi lähteä.

Wai ette meinaa lähteä, häpeähän se olisi menemät- 
täkin olla, kun kerran touhussa on ollut, huhusi Erkki, 
johon jo innostus oli tarttunut. Nopeasti haukkasi hän 
aamiaista ja kun vielä voileipä oli evääksi otettu niin läh
dettiin matkalle.

Woi, kuinka kaunis aamu nyt oli ja suksikelikin oli 
mitä parhain, ei jättänyt suksi jälkeäkään kovaan han
keen. Yli aitojen ja niittyjen laskettiin pienehkölle Ah- 
venjärvelle, josta sitte koskenrantojen myöden tultiin 
isolle Toisveden seljälle. Koivussa kosken rannalla istui 
teeri ihmeissään katsoen noin vinhaa menoa ja vesakossa 
juosta piipersi metsäkana kilpaa hiihtäjien kanssa. Waan 
tätä eivät pojat huomanneet, sillä he koittivat isää kiin
ni, joka meni jo kaukana selällä. Kovan hiihtämisen jäl
keen saavuttivatkin he hänet.

Kylläpä se oli tuloa, sanoi Erkki, pyyhkien hikeä otsal
taan.

Oli se, — en minä ole vielä ikänä tuommoista kyytiä 
mennyt, läähättijussikin.

Kuinkas se pikku Walto jaksaa niitä isoja poikia seura
ta, kysyi isä.

Kyllä minä siinä jaksan kun toinenkin.
Älä kesken kehu, sitten sen vasta tiedät, kun kirkolle 
päästään, huomautti Erkki.

Aika liukua sitä taas aljettiin hiihtämään kohti vas
taista rantaa. Mutta yhä korkeammalle nousi aurinko
kin, paistaen niin lämpöisesti valkeaan hankeen, että se 
alkoi päältäpäin käydä nuoskeaksi ja sukseen tarttuvaksi. 
Jo täytyi hiihtäjienkin seisahtua huilaamaan, ettei kovin 
itseänsä väsyttäisi, sillä pitkä matka oli vielä edessä.

Saa siinä vielä pojatkin hikoilla, ennenkuin perille 
päästään, sanoi isä nauraen, kun taas matkaa käytiin jat
kamaan .

Yhä nuoskeammaksi kävi hanki. Ei mennyt suksi enää 
luistamalla, vaan ikäänkuin kävellen täytyi matkaa jat
kaa. Aina useammin täytyi pysähtyä lepäämään, sillä 
pikku Walton voimat olivat aivan loppumaisillaan. Ja

tarpeensa siitä jo Erkki ja Jussikin saivat.
Noin puoli kilometriä rannasta uupui Walton voimat 

kokonaan. Nyt oli keino keksittävä matkan jatkamiseksi 
ja pian se löytyikin. Isä ojensi suksisauvansa Waltolle, 
johon hän tarttui molemmin käsin ja näin alkoi isä vetää 
häntä rantaa kohden. Walton sauvoista saivat isommat 
pojat pitää huolen. Kirkonkylään päästyä pystytettiin 
sukset erään mökin seinälle kuivamaan ja lähdettiin kii
reesti kirkkoon.

Mutta kovin olivat he myöhästyneet, sillä sisälle tultu
aan oli pappi jo puoli saarnassa. Oven suuhun kävivät he 
istumaan. Woi, kuinka se teki mukavaa jaloille, kun 
pääsivät lepoon. Mutta hetken tässä istuttuaan, alkoi 
poikia niin kovasti raukaista ja silmät tuppasivat väkisin
kin kiinni. Waan kovasti taistelivat pojat unta vastaan, 
sillä eihän nukkuminen kirkkomiehelle sovi. Jo vihdoin
kin loppui saarna ja pappi astui pois saarnastuolista. Sa
malla alkoivat urutkin soida. Oli kuin raitis henkäys olis 
käynyt yli seurakunnan. Kauas pakeni uni poikainkin 
silmistä ja koko sydämmellään ottivat he osaa seuraa- 
vaan virteen. Kuinka hupaisesti tämä loppuaika meni. 
Pois lähtiessään tunsivat he ikäänkuin kesken aikoja olisi 
tarvinnut pois lähteä ja tuntui niin ikävältä.

Mökille suksiensa luo lähtivät he astelemaan. Aptee
kista poikkesi Erkki ostamassa vaksia suksivoiteeksi. Mö
kille päästyä otettiin eväsvoileivät esille ja maukkaalta ne 
maistukin. Kun vielä oli kahvit juotu, niin lähdettiin 
uusin voimin matkalle.

Wähän matkaa tultuaan, saavutti heidät eräs oman 
kylän isäntä, joka oli hevosella kulussa. Tämän rekeen 
pyysi isä Walton suksineen. Helpotuksen huokaus pääsi 
jälelle jääneiden rinnasta, sillä nyt pääsi vapaammin 
kulkemaan, kun ei ollut huonompaa hoivattavana.

Jäälle tultua alkoi pojille taas kova työ. Sillä mökillä 
vedetty rasva ei kauvan vaikuttanut, vaan lumi alkoi ka
saantua suksen ala ja päälle. Kyllä hyvä oli, että Walto 
pääsi hevosessa, sillä tänne se muutoin olisi jäänyt, tuu
mivat pojat tullessaan. Pari tuntia tultuaan pääsivät he 
Ohtolan lahdelle, jonka perästä maantiekin menee. 
Tänne poikkesivat he. Isällä oli asiaa Ohtolan taloon ja 
jäi sinne. Waan pojat jatkoivat matkaa maantietä pitkin. 
Jo alkoi aurinkokin laskea ja lumen päälle rupesi tule
maan hieno kuori. Liukkaasti jo poikainkin sukset alkoi
vat luistamaan vallankin mäkilöissä.

Hetken tultuaan kuulivat he takanaan rapsetta ja nä
kivät naapurin isännän, isä reessään, ajavan heidän si- 
viutseen. Tämä lisäsi poikainkin intoa ja pian alkoi koti
kylä näkyä. Kotio päästyään oli täällä jo kaikki koolla.

Ja pöydässä oli maukas ateria, johon he heti miehen 
tavalla kävivät käsiksi.

Tämä on kirjansitoja NIILO OKSASEN (11.8.1888- 
29.4.1905) päiväkirjasta.
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Kievarikaudelta kerättyä

— S.P.—

Elämme aikaa jossa vaaditaan vain tehokkuutta, aikaa 
jossa nopeassa tahdissa tapahtuu muuttumista ja asioi
den uudelleen järjestämistä. Näin teknillistyneessä ja 
ylikehittyneessä ajanjaksossa on hyvä muistaa, että elet
tiin sitä ennenkin, hyvin tultiin toimeen ja hoidettiin 
sekä omat että kyläkunnan asiat. Elämänohjeena oma 
apu paras apu, ja se piti paikkansa aina eteentulleissa 
haasteissa. Juuri tuolla 20-luvulla itsenäisyytemme aa
munkoitteessa tarvittiin viisaita ajatuksia, kun herättiin 
kehittämään ja kohottamaan olosuhteita kotoisille ja 
myönteisille tavoitteille.

Virrat oli tuohon aikaan hiljainen maaseutukylä, josta 
oli huonot yhteydet lähipitäjiin ja kauemmaksikin. Ju
naliikenne toimi, mutta matkat asemille olivat 30-40 
km joka suuntaan. Laivaliikenne Tampereelle auttoi 
monessa muodossa, oli tavarankuljetusta puolin ja toisin 
sekä matkailua, ehkä monet liikeasiatkin tulivat hoidet
tua tätä kautta. Sisämaapitäjässä olivat tieolot alkeelli
set, jopa puutteelliset. Jos nyt kesäaikaan nähtiin joku 
autokin liikenteessä, niin teiden huono kunto talvella 
saneli omat rajoituksensa. Kahden hevosen vetämä yksi- 
siipinen aura ei suurtakaan tolaa tehnyt, vain hevospe
leille, kelkkamiehille ja jalankulkijoille.

Tuohon aikaan oli kievarikausi jo hyvinkin yleistynyt, 
hevonen oli arvossaan ja sillä liikuminen kyläkunnasta 
toiseen auttoi yhteyden pitoa ja asioiden hoitoa. Muisti
tiedon mukaan oli Kankaanpään talo aikoinaan hyväk
sytty ja valtion kanssa tehdyn sopimuksen mukaan asial
linen kirkonkylän kievariksi, joka myöhemmin oli tar
jousten perusteella myöskin Kalettoman talossa ja Oino
sella. Kyytiasemia oli eri puolilla pitäjää, kyläkunnissa 
niissä vain muutamissa oli yöpymis- ja ruokailumahdol- 
lisuudet. Sopimus kievarin pidosta tehtiin aina kolmeksi 
vuodeksi kerrallaan, jota saattoi jatkaa jos niin haluttiin,

jos ehdot ja yleisön palvelu niissä puitteissa tyydytti.
Kievarissa sai matkustaja olla yötä, ruokailla ja toimi

tella liike- ym. asioita ympäristössä sikäli kun ne hänelle 
itselleen sopivat, sai vielä hevoskyydinkin mihin suuntaan 
vaan seuraavalle kyytiasemalle. Kyytiasemia oli keskus
tasta ainakin kuuteen suuntaan: Toisvedellä Keski-Soini, 
Mantilossa Soininmäki, Tulijoella Ylä-Tulijoki, Ranta- 
kunta Valli, Korossa Järvenpää ja Visuvedellä Ranta-Pu
su. Kaikkiin näihin kohteisiin oli nimismiehen määrää
mä kilometriluku jonka mukaan perittiin maksu mat
kustajalta. Useimmiten kievarikyytiä tarvitsivat kauppa
matkustajat jotka siirtyivät liikeasioissaan paikasta toi
seen, lääkäri, kätilö, jopa nimismieskin oli kyytiä vailla, 
kaikkia palveltiin. Määräysten mukaan oli kievarissa 
paikka rahattomallekin, hänkin tarvitsi katonalustaa, 
penkki ja kynttilä oli velvotteet. Sattuipa kyytimiehen 
palaillessa yksinään, että rahatonkin sai matkan huojen
nusta.

Mitkä sitten olivat kustannukset kievarin pidosta ja 
kuljetuksista sekä kaikesta muusta tähän palvelumuo
toon liittyvästä. Aivan viimeaikoina valtio maksoi pohja- 
palkkaa vuodeksi kerrallaan 8000 mk. Sen sai käyttää 
erilaisiin kustannuksiin joita tiettävästi talvella oli enem
män, kuten lämmitys. Sopimuksessa oli työajat tarkoin 
määrätty eikä miistä käytännössä poikettu. Päivittäinen 
työaika oli kuudesta kuuteen. Siihen saattoi yhdelle 
miehelle ja hevoselle sisältyä kaksi, jopa kolmekin mat
kaa päivässä. Tavalliseen päiväaikaan perittiin kuljetulta 
kilometriltä 2 mk, ja jos ajomääräys tuli aamulla aikai
seen tai myöhemmällä oli ajotaksa 3 mk. Järjestelmään 
kuului vielä odotusmaksu, jos asiakas hoiteli liikeasioi
taan, tai millä nyt liikkuikin, ja palasi samalla kyydillä 
takaisin, oli pari tuntia hevosen syöttöaikaa, mutta sit
ten maksu kohosi aina muutamalla markalla puolen
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tunnin jälkeen. Sunnuntaisin liikuttiin ja toimiteltiin 
monenlaisia asioita, jolloin maksu oli 3 mk kilometriltä. 
Tuohon aikaan olivat taksat samat kesällä ja talvella, ke- 
säkyytiä tehtiin jo paljon autoillakin niiden yleistyessä.

Yleensä matkustajat olivat tyytyväisiä tähänkin palve
lumuotoon: puhelivat kuskin kanssa, ja jos reenperässä 
oli kaksikin he kertoilivat kokemuksiaan ja näkemyksi
ään matkansa varrelta. Usein heillä oli hyvät matkava- 
rusteet: suuret turkit, joiden sisään ei pakkaspoikakaan 
osannut. Toista se oli kyytimiehen, 40 asteen pakkasessa 
täytyi pistää juoksuksi hevosen rinnalle, että pysyi sula
na. Leikkiäkin laskettiin, pari kauppamatkustajaa tinka

si, että kun meitä on kaksikin niin tottahan viet halvem
malla, mutta kuskipoikapa lupasi ottaa sunnuntaitaks- 
san mukaan. Visuveden Ranta-Pusuun tultaessa matkus
taja tilasi kahvit kuskille ja itselleen, sekä viehättävältä 
tarjoilijalta "rantapusun” kaupanpäällisiksi. Joskus kun 
oikein hyvin sattui saattoi kuskipojan taskuun pirahtaa 
ylimääräinen markka, joka todella merkitsi, että molem
minpuolinen tyytyväisyys oli saavutettu.

Kulttuurissa on edetty valtavin askelin eteenpäin, kie- 
varikaudesta vain hataria muistoja. On voinut jäädä 
poiskin kertomisen arvoista, mutta ehkä tämäkin omalta 
osaltaan valaisee taaksejäänyttä elämisen muotoa.
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Kuvat ja teksti 
— MAURI MONTO —

Vaskuulla kuvattua ja kuultua

Käsikäyttöinen kirnu ja kirnun siivet 
Vaskuun kylässä on toiminut meijeri kahteenkin ottee
seen. Ensiksi Niinimäessä (Job. N.) toimi ns. hevoskier- 
rolla käyvä meijeri vuosina 1894-1900.

1922 aloitti Vaskuun osuusmeijeri toimintansa, ensin 
Vaskuujärven rannassa, sittemmin Vaskuun (nykyisin 
Salme V.) riihen päädyssä olevassa rakennuksessa. Kat
koksia lukuunottamatta meijeri toimi vuoteen 1937, jol
loin ei maitoa enää riittänyt kirnuttavaksi radanrakenta- 
jien tultua kulutusta lisäämään. Keskimäärin meijerin 
kuukausituotto oli neljä dritteliä (dritteli = 51,5 kg). 
Maidontuottajia oli 25. Kuvassa oleva käsikäyttöinen 
BENTWOOD-kirnu on valmistettu USA:ssa Ohion Wa- 
pakonetassa toiminimellä The Brown & Co.

Vilja- ja jauhoseula
Käsityöesimerkit 1800-luvulta. Osakuva viljaseulan poh
jasta osoittaa, miten seulaverkko voitiin punoa ohuista 
katajasuikaleista rottinkityön tapaan.
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Ryssänsaari
Käräjäkirjojen mukaan ilmajokelainen sotamies Mikko 
Erkinpoika Trana syyllistyi henkirikokseen marraskuun 
lopulla 1715. Hän oli havainnut Patalanmajan Koron 
talon lähellä venäläisen rengin, joka oli löytänyt talon
poikien kätköt. Pelosta, että renki löytäisi myös viljan ja 
taloustarvikkeet, Mikko seurasi häntä ja suoritti epätoi
voisen tekonsa, piilottaen uhrinsa Vaskuun järveen. 
(Vanhan Ruoveden historia I, sivut 555-556). Perimätie
don mukaan kuvassaoleva länsirantaan kiinnimaatunut 
saari liittyy tähän synkkään tapahtumaan. Saari sijaitsee 
vastapäätä Vaskuun taloja.

Jalkajousen vekara
Vekara siirtyi Kalle Hakarin omistukseen eräässä huuto
kaupassa Pirttikylässä. Kun esine ”osui käteen” romu- 
laatikosta, ei kukaan ensin tiennyt mihin sitä oli käytetty.

Vekara oli jalkajousen virityslaite. Sen avulla saatet
tiin jousi virittää niin, että nuoli läpäisi helposti ritarin 
panssarin. Keksintö sai aikanaan niin paljon huomiota, 
että paavin kerrotaan vuonna 1140 bullallaan kieltäneen 
kristikunnalta "tämän mielettömän tuhoaseen käytön”. 
Voidaan olettaa vekaran olevan 1400 luvulta balttilais
ten tai saksalaisten aseseppien työtä. 1500-luvun vaiheil
la valmistus loppui tuliaseiden kehittyessä. Kukapa tie
tää, vaikkapa entisaikojen "asekätkijä” taltioi vekaran 
itselleen mahdollisia metsästysretkiään varten.

Haapion mela
Löytyi suosta Lamminmäen vuoren luoteispuolelta (Ha- 
vangankylän karttalehti). 1930-luvulla suossa oli vielä 
viiden metrin läpimittainen vesisilmäke.

Löytöpaikka sijaitsi noin 60 metriä silmäkkeen reunas
ta sisämaahan päin. Paikalla oli puisen säilytystavan jät
teet. Haapiota ei paikalta ollut, mela löytyi tavan vierel
tä turpeen alta. Ainoa viite melan ikään on sammalen 
kasvunopeus soistuvassa tammessa. Mikäli löytöpaikka 
on ollut nimenomaan rantaa, on rahkasammalen leviä
minen saattanut kestää vuosisatojen ajan. Toisaalta tur
ve säilyttää puuta hyvin.
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Toukokuisella torilla ja Tarjanteen muoti-illassa kartutettiin matkakassaa ja kohotettiin retkimieltä.

Kaijan kanssa Lontoossa
— TAINA HEIKKILÄ —
— MAIJA VIITAMÄKI —

Kesäkuun 4. iltapäivänä matkasimme me 19 Virtain 
kansalaisopiston englanninkielen harrastajaa opettajam
me Kaija Karvosen kanssa Pirkkalan lentokentälle. Edes
sämme oli viikon tutustumismatka Lontooseen. British 
Airwaysin kone lennätti meidät odottelun jälkeen Cat- 
wickin kentälle. Sieltä meidät suurkaupungin iltavalais
tuksen syttysessä kuljetettiin bussilla Lontoon keskus
taan. Majoituimme hotelli Royal Nationalin neljänteen 
kerrokseen.

5.6. Nukuttuamme yön mukavissa vuoteissa englanti
laisessa viileydessä nautimme mannermaisen aamiaisen 
eräässä hotellimme ravintolassa. Edeltä suunnitellun 
matkaohjelman mukaisesti suunnistimme sitten lähei
selle Russel Squaren maanalaisen asemalle. Laskeuduim
me verryttelyksi 175 porrasaskelmaa maan alle. (Hissikin 
olisi ollut.)

Koska olimme hankkineet "Visitor Travelcardin”, 
osoittautui Lontoon Underground meille viikon aikana 
nopeaksi ja tarpeelliseksi kulkuneuvoksi. Petticoat Lane 
Marketin kirpputorilla meidät kohtasi eri kansallisuuk
sien väentungos. Oli siellä kauppiaita, varkaita ja hen
gellisiä rumpaleita. Mekin teimme ensimmäiset ostok
semme, joista onnistunein lienee ollut harsohattu hovin 
naisten tyyliin erään retkeläisemme esittelemänä. Niin
pä olimme sopivasti viritetyt lounaan jälkeen matkaa
maan Towerin linnaan ja Englannin historiaan. Tuossa 
suuressa linnassa on monia menneisyydestä kertovia 
näyttelyitä. Erikoisesti jäivät mieleen aseet ja sotilaiden 
sekä hevosten haarniskat. Jonotettuamme kauan pää
simme katsomaan kruununjalokiviä ja eri hallitsijoille 
kuuluneita kruunuja, viittoja ja muita kalleuksia. Kuu
luisat Beefeatherit, vartijat, käyskentelivät komeissa uni- 
formuissaan linnan pihalla. Me suunnistimme läheiselle

Tower Bridgelle ja sieltä puiston ruusukäytävien kautta 
maanalaisen asemalle. Uteliaimmat ja virkeimmät pis
täytyivät päivän päätteksi läheisessä pubissa.

6.6. lähdimme bussilla Oxfordiin. Matkalla ihailim
me englantilaista maaseutua viehättävine taloineen. 
Mustapäisiä lampaita oli suurina laumoina lehtipuiden 
reunustamilla vihreillä niityillä.

Oxfordissa tutustuimme yliopistoon ja erääseen colle- 
geen. Näimme opiskelijoita vihreillä nurmikoilla, sillä 
kesäloma ei ollut vielä alkanut. Matkamme jatkui Srad- 
ford-on-Avoniin Shakespearen syntymäkotiin. Tuo vie
hättävä kaupunki henki meille taloissaan ja puistoissaan 
Shakespearen ajan elämää.

Automatkallamme ohitimme vielä Windsorin linnan 
ja Blenheim Housen, missä Churchillin suku asuu. Mo
lempien asuntojen asukkaista oli oppaallamme huvitta
vat tarinat ja tositapahtumat meille kerrottavana.

7.6. Tiistaiaamuna klo 9 jatkui tutustumisemme Lon
tooseen. Ensin kävimme Charles Dickensin kodissa, joka 
on tyypillinen englantilainen talo. Siellä näimme kaikki 
hänen kirjoittamansa kirjat, käsikirjoituksia sekä hänen 
oman kirjastonsa.

St. Paulin katedraalissa kuuntelimme hetken urku
musiikkia. Tämä mahtava kirkko kesti maailmansodan 
pommitukset pienin vaurioin.

Madame Tussaud’n vahakabinetissa tapasimme mel
kein kaikki maailman tunnetuimmat henkilöt. Olimme 
mukana Trafalgarin taistelussa ja tunnetuimpien rikol
listen päänkatkaisuissa.

New London Theater on esittänyt Cats-musikaalia 6 
vuotta. Kaija oli onnistunut saamaan meille liput tiistai- 
illaksi. Kovakuntoiset kissat lauloivat ja tanssivat yli kak
si tuntia.
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8.6. heräsimme sateen ropinaan. Lähdimme maan
alaisella kohti Kew Gardensia. Royal Botanic Gardens 
on eräs maailman suurimmista kasvitieteellisistä puutar
hoista. Vaikka näimme paljon erikoisia kasveja, emme 
ehtineet tavata kaikkia maailman kasvilajeja.

Suuntasimme matkamme Kensingtonin puutarhaan 
ja linnaan. Kiertelimme linnan huoneissa ja tutustuim
me hovipukujen historiaan. Kuningatar Victorian aika 
henki tässä linnassa. Kuninkaallisia siellä nytkin asuu. 
Me nousimme kaksikerroksisen bussin toiseen kerrokseen 
ja tahdoimme nähdä Buckinghamin palatsin. Kuljimme 
kullattujen porttien ja karhunnahkahattuisten vahtisoti- 
laiden ohitse. Pääportilta johti suora katunäky Trafalgarin 
Aukiolle. Näimme, miten punainen helikopteri kohosi 
taivaalle linnan sisäpihalta. Me palasimme hotelliimme 
päivän kokemuksia muistellen.

Yöllä puoli kahden maissa heräsimme hirvittävään 
jatkuvaan ääneen. Aluksi emme tajunneet, mistä oli ky
symys ja kurkistelimme silmät sikkurassa käytävälle. 
"Tärkeimmät mukaan ja pian ulos!” kuului Kaijan käs
ky. Varauloskäytävä löytyi ihmeen nopeasti, sillä hissei
hin ei voinut mennä. Ulkona satoi reippaasti. Jotkut oli
vat ottaneet kaikki tavaransa mukaansa. Toiset seisoivat 
yöpaidassa paljain jaloin. Kun näimme pihan täynnä 
paloautoja, ymmärsimme, mistä oli kysymys. Siellä me 
satojen muiden hotellin asukkaiden kanssa seisoimme 
noin tunnin sateisessa Lontoon yössä. Vasta sitten uskal
simme mennä sisälle, kun näimme, miten paloautot 
rauhallisesti poistuivat pihasta. Huhu kertoi, että joku 
saattoi poltella tupakkaa palohälyttimen lähellä. Jotkut 
eivät saattaneet nukkua enää sinä yönä.

9.6. Aamulla hymyilimme yön tapahtumille. Edessä 
oli kävelypäivä. Suunnistimme Oxford Streetille, Lon

toon ostoskadulle. Tutustuimme National Galleryn tai
deaarteisiin. Viereisessä St. Martin in the Fields -kirkossa 
olimme mukana nuoren miehen muistotilaisuudessa. 
Tämän kirkon kuoroa ja orkesteria kuulemme usein ra
diossa.

Trafalgarin Aukiolta suunnistimme kohti Parlament
titaloa. Pysähdyimme suljetun Downing Streetin pää
hän. Näimme sinipukuisen Margaret Thatcherin mene
vän mustaan autoon. Me jatkoimme matkaamme ku- 
ningattaren hevoskaartin päämajaan, missä valmistau
duttiin viettämään kuningattaren virallista syntymäpäi
vää 11.6.

Parlamenttitalon edustalla liityimme Ylähuoneeseen 
menevään jonoon. Tarkan tutkimuksen jälkeen täytim
me kaavakkeen, jossa tunnustimme henkilöllisyytemme 
ja lupasimme olla häiritsemättä istuntoa. Meidät ohjat
tiin loisteliaan salin lehterille. Taisimme pitää loordien 
tapaa käsitellä asioita hieman liian kaunopuheisena. 
Lähdimme läheiseen Westminister Abbeyhin. Tässä kir
kossa vietetään tavallisesti kruunajaiset.

Maanalaisella matkasimme Piccadilly Circukseen ja 
Sohoon. Eroksen patsas oli saanut hupun silmilleen. 
Emme osallistuneet Sohon yöelämään, vaan kävelimme 
hotelliin.

Perjantai 10.6. oli ns. vapaapäivä. Kaija järjesti mei
dät selviämään omin neuvoin. Kävimme kaupungilla ja 
teimme ostoksia. Jotkut kävivät taidenäyttelyissä. Pala
tessa poikettiin British Museumissa. Seuraavana aamuna 
ei lähdettäisi enää retkelle, vaan meitä odotti jo koti
matka ja kesä Suomessa.

Viimeisenä iltana vietimme hetken pienessä ravinto
lassa kiittäen Kaijaa ja toisiammekin antoisasta onnistu
neesta matkasta.
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— MIKKO SILLANPÄÄ —

Runo koulusta

Tämä on runo koulusta 
jossa haaveillaan vain joulusta

joulua ei voi odottaa 
koska aurinko vain porottaa

Kaikkien mielessä on joulu 
mutta ei vain pääty koulu

Kaikki pulpeteillaan häärää 
voi tätä koulun määrääl

Mutta koulu on opettavainen 
ja myös joulu on alkavainen

— TEEMU VÄYRYNEN —

— HEIKKI KUUSNIEMI —

Koulupäivä

Aamulla kouluun lähden juu 
henkeä haukkoen koko suu

Pihassa väki jo odottaa 
jotkut sisälle jonottaa

Päivänavauksessa koulumme alkaa 
aamuisin
jotkut tulevat myöhässäkin

Tunnilla opimme yhtä ja toista 
jotkut ei opi puheista noista.

Välitunnit riennämme pitkin pihaa 
joku huutaa: Älä revi mun hihaal

Koulun loputtua kotiin lähden 
en väsymyksen, vaan koulu 
loppumisen tähden.

Kun aamulla kouluun herään
vasta koulussa herään parhaimpaan terään

Välitunnilla oppilaat nenäänsä niistää 
kun opettajat huoneessaan kahvia ryystää

Ruokalassa on aina kova mölinäja tärinä 
kun oppilaat ruokaansa rouskuttaa

Tunneilla opettaja opettaa yhtä ja toista 
toiset opettaa kahtatoista

On koulussakin joskus hauskaa 
mutta on se toista kun koulu päättyy 
ja kuuluu kellon pärinä
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Virtain 4H-yhdistys
— Suomen ensimmäisen kerhotilan historiaa

— KAUNO VUORENPÄÄ —

Virtain 4H-yhdistys on edelläkävijä Suomessa kerhotila- 
asiassa. Tänä vuonna tuli kuluneeksi 10 vuotta siitä, kun 
maamme ensimmäinen, ja tiettävästi toistaiseksi ainoa, 
4H-tila aloitti toimintansa Virtain kaupungin myötävai
kutuksella. 4H-tilan 10 vuotisjuhlaa vietettiin kulunee
na kesänä Perinnekylän työväentalolla ja juhlaa varten 
oli kerhotilan alkuaikojen innokas puuhaihminen, ker- 
honeuvoja Seija Poukka laatinut paljon kertovan histo
riikin. Historiikin ja muiden asiakirjojen perusteella on 
paikallaan tallentaa kerhotilan kymmenvuotistoiminta 
myös omaan kotiseutujulkaisuumme, Virtain Jouluun.

4H-toiminta nykyisessä yhdistysmuodossa alkoi Vir
roilla Virtain Hovissa pidetyssä kokouksessa helmikuun 
1. päivänä 1967. Muutama vuosi aikaisemmin toimintaa 
oli kunnallisen maatalouskerholautakunnan toimesta, 
jolloin lautakunnan puheenjohtajana toimi Kalervo 
Kangasaho. Kunnan taholta katsottiin kuitenkin vii
saammaksi, että 4H-työtä tekisi ja ohjaisi itsenäinen yh
distys, joka saisi toimintaansa kunnan tukea. Edellä 
mainitussa kokouksessa yhdistys tulikin perustettua, en
simmäisenä puheenjohtajana Kauno Vuorenpää ja yh
teisenä mielipiteenä, että yhdistyksen johtokuntaan va
littaisiin jäsenet kunnanvaltuuston poliittisten mielipi
teiden mukaisena.

Alussa oli vaikeuksia saada yhdistykselle pysyvä neu
voja, kunnes Niilo Kulmala otti tehtävän vastaan. Hän 
oli toiminut aikaisemminkin kerhoneuvojana mm. Kih
niössä. Virroillakin oli toki ollut 4H-toimintaa aikaisem
minkin, 1920-30 luvuilla, mutta jostain syystä toiminta 
oli päättynyt. Niilo Kulmala hoitikin neuvojan tehtäviä 
vuosikausia ja sai toiminnan vilkkaaseen käyntiin.

4H-yhdistyksen pöytäkirja kertoo, että huhtikuun 24. 
päivänä 1978 on ensi kerran keskusteltu virallisesti Her-

rasen saaressa olevan Kivistön eli Marttilan tilan anomi
sesta kaupungilta 4H-yhdistyksen käyttöön kerhotilaksi. 
Tila toimisi keskeisenä toimintapisteenä ja siihen avat
taisiin myös kahvio joka palvelisi matkailijoita tarjoten 
kahvia ja kotoisia leivonnaisia, myöskin olisi makkara- 
grilli. Lisäksi voitaisiin viljellä vihanneksia ja aikaista pe
runaa, joita myös myytäisiin matkailijoille. Mahdolli
suuksien mukaan hankittaisiin tilalle myöskin eläimiä, 
mm. ratsukolta joilla kerholaiset voisivat harrastaa rat
sastusta. Tilalle suunniteltiin myös sienien vastaanotto
pistettä ja sienineuvontaa. Kerhoneuvojana toimi tällöin 
Seija Poukka, joka näin sai entisten töidensä lisäksi pal
jon uutta harkittavaa ja työllistävää toimintaa. Puheen
johtaja Esko Koiviston nuijan paukahdus vahvisti johto
kunnan yksimielisen kannan 4H-tilan aloittamisesta.

Ensimmäisiin suunnitelmiin kuului mm. luovuttaa 
kerhotilan aluetta myös matkailijoiden käyttöön, teltta- 
ja asuntovaunualueena. Tilalla voidaan järjestää erilaisia 
kursseja ja kokouksia. Ensimmäiset eläimet olivat pukki, 
lammas ja kalkkunat. Seija Poukka ei yksin voinut vasta
ta tilan hoidosta muun toimintansa ohella ja niin pää
tettiin palkata tilapäistä työvoimaa.

Näin pääsi toiminta 4H-tilalla mukavasti alkuun. To
ki vaikeuksiakin oli. Tilan rakennukset tarvitsivat kor
jausta, tarvittiin paljon talkootunteja ja kaupungin ra
hallista tukea. Myöskin 4H-piiri tuki aluksi ns. taajama- 
apurahalla. Ensimmäisenä tilan hoitajana toimi kiitosta 
ansaiten Vuokko Kammonen.

Vuosien mittaan on tilan eläinkanta lisääntynyt ja 
vaihdellut. Tilalla on toiminut myös ratsastuskoulu ja 
parhaina aikoina on ollut jopa kahdeksan hevosta käy
tettävissä ja tietysti myös poni on ollut nuorten matkaili
joiden ihailtavana. Yhdistyksellä 0I1 eräässä vaiheessa
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myös oma hevonen, mutta suurin osa hevosista on ollut 
lainalla ja ratsastuskerholaiset ovat pitäneet niistä hyvää 
huolta. Eläimiä on ostettu, vuokrattu ja saatu lahjoituk
sina. Ikävintä on ollut luopua monesta eläinystävästä 
syksyn tullen, sillä niiden kaikkien hoitaminen on liian 
suuri urakka kerholaisille, eikä talvitilojakaan ole riittä
västi.

Virtain 4H-tila on saanut paljon mainosta tiedotusvä
lineissä ja se tunnetaan koko maan kerholaispiiressä. 
Useilta paikkakunnilta on siellä vieraillut ihmisiä tutus
tumassa toimintaan ja suunnittelemassa miten vastaavaa 
toiminta saataisiin aikaan myös omalla paikkakunnalla. 
Tutustumiskäynnillä on käynyt mm. Tampereen nuori
sotoiminnan päättäjiä.

Mikä on Marttilan 4H-tilan tulevaisuus, se on kau
pungin päättäjien käsissä. Yleensä 4H-toiminta ja tila 
on saanut kiitosta kaupunginhallitukselta ja -valtuustol
ta ja päätökset 4H-tilan toiminnan tukemiseksi ovat ol

leet yleensä yksimielisiä. Yksimielisesti on myös todettu, 
että Marttila on osa Perinnekylän kokonaisuutta ja paik
ka jossa erikoisesti lapset viihtyvät. Mutta Perinnekylän 
kehittäminen on keskeneräinen ja voi käydä niin, että 
4H-tila joudutaan etsimään muualta. Uskon kuitenkin 
toiminnan jatkuvuuteen ja kaupungin päättäjien mie
lenkiinnon ja myötämielisyyden jatkumiseen. Tällä ker
taa 4H-toiminnasta vastaavat kerhoneuvojat Sirpa Julku, 
Päivi Kangasaho ja Paula Koskinen. Yhdistyksen johto
kuntaan kuuluvat puheenjohtajana Hilkka Jokela, Simo 
Jussila, Esko Koivisto (kirkonkylä), Esko Koivisto (Lie
denpohja), Sulo Eteläniemi, Sulo Lamminpää, Auli 
Makkula, Terttu Iivonen ja Kauno Vuorenpää. Vielä lo
puksi kannattaa mainita se suuriarvoinen työ jonka Sulo 
Eteläniemi on vuosien mittaan tehnyt hevosensa kanssa 
kerhotilan hyväksi, ollen aina valmiina auttamaan, kun 
neuvojat ovat tarvinneet apua.

'^0-0 Ö8 °
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Lumiveisto skisan satoa Osuuspankin Vaskiveden konttorin pihamaalla. Kuvan ottanut Jari Soini.

Vilskettä Vaskivedellä
— HILKKA ELINA JOKELA —

Vaskivedellä joulun odotus alkaa seurakunnan järjestä
mästä pikkujoulusta. Naiset ovat laittaneet jouluisen 
kahvipöydän torttuineen. Takassa loimuaa tuli. Väkeä 
on saapunut joulujuhlaan salintäydeltä, vaikka ilmojen- 
haltijat ovat tukkineeti tiet lumikinoksin ja näkyvyyttä 
on tuskin ollenkaan lumen tuiskatessa. Lasten posket 
hehkuvat, pian on ohjelman vuoro: jouluisia yhteislau
luja, kyläkuorokin on taas koossa. Inkeri kertoo kuvin ja 
sanoin Israelin matkastaan. Pappikin on paikalla. Kylä
toimikuntien myyjäispöydät ovat tyhjentyneet leivon
naisista ja lämpöisistä villasukista ja hyvä lämmin hellä 
on mieli jokaisen.

Lumentulo ei viime talvena hellittänyt kuin hetkiksi 
ja niin lumivallit kasvoivat kasvamistaan. Työpaikaltani 
osuuspankista ei enää juuri kaupoille nähnyt. Niinpä 
koululaiset ottivat riemukkaina vastaan kutsun tulla te
kemään lumiveistoksia. Oli kaunis talvinen päivä, kun 
lumikinokset saivat eloa. Pihalla tervehti kyläläisiä ja 
ohikulkijoita mahtavat Hanna ja Henry Hipot. Oli koi
raa, kissaa, lohikäärme tunneleineen, hieno lumimaja, 
pupujusseja ym. pihapiirin kaunistajaa. Aherruksen 
päätyttyä kuuma mehu ja hillomunkit tekivät kauppan
sa.

Nuoret ystäväni koulunmäeltä olivat Ulpun, Anjan ja 
Maurin johdolla juhlistamassa Virtain Osuuspankin Vas
kiveden konttorin 25-vuotispäiviä soitollaan ja laulul
laan ja meillä kaikilla oli niin mukavaa.

Talvenselkä taittui, odotettiin jo pääsiäistä. Kuopuk
seni Maria Julia, juuri kolme vuotta täyttänyt, oli päässyt 
Tiitiäisiin, Vaskiveden Nuorisoseuran nuorimpiin tan
huajiin. Pääsiäisiltamissa oli ensiesiintyminen. Äitini 
hankkima Virtain ensimmäinen lasten kansallispuku oli 
taas käytössä. Mikä esittämisen riemu näillä nuorimmil
la olikaan. Pirjo joukkonsa kanssa sai varauksettomat ap
lodit. Seuran puuhanaiset Anne, Aila ja Irja olivat taas 
koonneet joukkonsa ja valmistelleet kyläläisille iltamat. 
Ohjelmaa oli missikisoista lähtien.

Pohjalammin sulaan poikkesi suuri joukko joutsenia. 
Ne nousivat siivilleen, kiertelivät ja palasivat uudestaan 
messuamaan. Tämä toistui useampana päivänä. Vanhan 
kansan mielestä tuo kaunis valkea lintu tietää kuolemaa. 
Äitini oli vakavasti sairaana, ehkä siksi seurasin joutsenia 
entistä tarkemmin. Äitienpäiväaamuna lauloimme yh
dessä hautakummun äärellä, kukat oli valmiiksi laskettu 
edellisenä päivänä.

Lumi suli, kesä teki tuloaan, satoi vettä ja Näsijärven 
pinta nousi nousemistaan. Pian keihäänperästen tie 
muuttui järveksi ja he jäivät mottiin pitkäksi aikaa. Vas
kivedeltä tie oli poikki Ruoveden suuntaan, Kuruun ja 
Virroille päin tehtiin perusparannustöitä. Oliko sitten 
ihme, jos vuoden puheenaihe Vaskivedellä oli TIE. Myl
lyniemeen ohjattiin käkeä kiertoteitä pitkin.
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Koko talven kylässä oli harjoiteltu Nuorta mylläriä, 
laulunäytelmää. Ensiesiintyminen oli viikko ennen ju
hannusta. Hieno saavutus kyläläisiltä. Edellinen vastaa
vanlaatuinen näytelmä Huutokauppa esitettiin parikym
mentä vuotta aiemmin Moisio-Tyrkön pihalla Ala-Nojo- 
sen Vilhon johdolla, nyt oli miniä ohjaksissa.

Heinäkuussa Vaskiveden väki lisääntyy, kesäasukkaat 
ovat mökeillään. Vuosisadan lämpimin heinäkuu meillä 
olikin ja lomalaiset olivat tyytyväisiä. Lämpöä ja kosteut
ta riitti, heinä kasvoi, mutta viluhan se viljan kasvattaa. 
Kesä lavatansseineen, Vaskivesi-päivineen ja piimäjuhli- 
neen oli takanapäin. Oli sadonkorjuun aika. Kato oli 
kohdannut viljanviljelijöitä toistamiseen. Mieli oli mo
nella maassa, kuitenkin usko parempaan oli tallella ja 
taas pellot kääntyivät traktorin aurojen alla mustalle 
mullalle.

Pikimiehet olivat saapuneet kylään. Pian kyläkunta 
sai tasaisen ajoväylän valkoisine ja keltaisine viivoineen.

Suojatiemerkitkin olivat paikoillaan. Ilmassa oli juhlan- 
tuntua. "Sanoinhan minä, pikitien varressa sitä vielä 
asutaan”, moni tokaisi. Pian neljännesvuosisata sitten 
Vaskivedelle muutettuani tosin pitäjän vaikuttajat sa
noivat: "Tie on suunnitteilla Virroilta Kurun kautta 
Tampereelle.” No, hyvin suunniteltuhan on puoliksi 
tehty. Uuden tien varteen huoltoaseman uudisraken
nukset valmistuvat vauhdikkaasti. Kyläkuva on avartu
nut uuden tien myötä.

Syksy jatkui leutona, toukokuulla ostamani petuniat 
kukkivat täysin vielä lokakuun puolivälin jälkeen. Ukko- 
nenkin kävi vielä lokakuulla. Aamuruskon jälkeen tuli
kin kaunis päivä, liekö entisiin hokemiin enää uskomis
ta. Miten sitten nykyaikaan soveltaa isäni käyttämää sa
nontaa: syö säästäen savea, sano sammakko pohjallensa, 
sillä pitkä on maailman sivu. Näitä ja kaikkea muutakin 
kulunut vuosi 1988 toi mieleeni.

— LEILA PELTOKANGAS — — VESA RANTANEN —

Ilta saapui
nousi kuu
tähdet syttyi
pimeniyö
Näin kuinka
hiiri saapui kolostaan

Heräsin aamuun 
avasin silmäni 
nostin koipeni 
olin ylhäällä

Vauhti, kaari, ponnistus 
ja ylitys
Sen kun tekee kertaan 
tai kahteen
niin johan alkaa hyppy lähtee

Oli kilpa helppo taikka kova 
niin aina on mielessä 
vauhti, kaari, ponnistus 
ja —ylity s!
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Virtain vapaapalokunta 50 v.
— REIMA NIEMINEN —

Vuonna 1933 voimaan tulleen palolain päätöksellä myös 
Virroilla tuli vuoteen 1939 mennessä olla palotoimi jär
jestettynä. Voidaan sanoa, että VPK:n perustaminen al
koi uuden lain myötä. Juuri näinä samoina vuosina Vir
tain keskustassa sattui useita tulipaloja, jotka varmasti 
osaltaan edesauttoivat VPK:n perustamista. Palolain 
määräysten täyttämiseksi VPK perustettiinkin Virroille 
8.3.1938.

Perustajajäseninä olivat Yrjö Niittylä, Otto Paananen, 
Aarne Männikkö, Pentti Havanka, Viljo Vehmas, K. J. 
Huhtala, Paavo Moisio, Jalmari Pakkala, Eino Jalava se
kä palokunnan ensimmäinen palopäällikkö Hannu Kal
lio.

Paloaseman rakennusten hankkiminen alkoi edellise
nä vuonna, jolloin VPK:n perustajat olivat saaneet tie
toonsa, että seurakunnan pihassa on vanha riihi joka hy- 
vion sopisi VPK:n kalustosuojaksi. Niinpä seurakunnal
ta anottiin tätä riihirakennusta. Seurakunnan annettua 
riihirakennuksen VPK: lie siirrettiin se nykyisen torin 
kohdalle, jota siihen aikaan kutsuttiin markkinalaaniksi.

Alueella pidettiin sen ajan markkinoita. Samoihin aikoi
hin siirron kanssa rakennettiin VPKdle samaan yhtey
teen letkutorni sekä kalustosuoja. Nykyisestä torialuees
ta muodostui paloaseman ensimmäinen toimintapaikka 
VPK:n toimiessa siinä usean vuoden ajan.

Kalustosuojaan sijoitettiin uusi moottoriruisku, käsi- 
voimaruisku sekä muutama sata metriä hamppu- ja pel- 
lavaletkua.

Alkuvuosina palokunnalla ei ollut omaa paloautoa 
lainkaan käytössä, vaan palokunnan autovajassa piti 
osuuskauppa kuorma-autoaan. Se oli heti hälytyksen 
tultua lähtövalmiina paikalla, letkut ja ruiskut vain no
peasti kyytiin lavalle sekä miehet kaluston sekaan. Koska 
palokalusto oli irrallaan lavalla miesten seassa tuli joka 
kerta vaaratilanteita hälytykselle mentäessä, sillä miehis
tö saattoi kolhia itseään ja jäädä kaluston väliin. Pahem
milta kolhuilta onneksi vältyttiin.

Tällainen vaaratilanne sattui VPK:n saatua hälytyksen 
Sorvanvuoren paloa sammuttamaan: Koska oli päivä, 
niin osuuskaupan auto oli parhaillaan teurastamon pi-
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hassa lava eläimiä täynnä. Kun kuljettaja kuuli palohä- 
lytyksen, hänelle tuli kiire saada nopeasti viskattua mul
lit lavalta pois, jotta pääsisi ottamaan palokaluston no
peasti kyytiin. Lavaa ei siinä tilanteessa ehditty siivoa
maan, joten kalusto ja miehet olivat lavalla yhdessä irral
laan. Miehistöllä olikin vaikeuksia pysyä paikoillaan.

Ensimmäisen paloauton Virtain kunta hankki VPK:n 
käyttöön vuonna 1950. Auton myötä myös sammutus- 
toiminta tehostui huomattavasti. Alkuvuosina hälytys 
suoritettiin palotornissa ollutta triangelirautaa hakkaa
malla. Sodan aikana palokunnan käytössä oli jo käsin- 
veivattava väestönsuojelusireeni, joka myös otettiin mu
kaan tulipalolle lähdettäessä, matkan aikana aina tar
peen tullen yksi miehistä sitä sitten lavalla veivasi. 1950- 
luvun alussa tuli käyttöön sähkötoiminen palosireeni.

Parina ensimmäisenä vuotena palokunnassa oli aktii
visia jäseniä 10-15, joille pidettiin harjoitukset kahdesti 
kuussa. Toiminta oli juuri päässyt hyvään vauhtiin, kun 
väliin tulivat sotavuodet, jolloin miehistön sekä määrä 
että laatu olivat sekalaisia ja vaihtelevia.

Toiminta sodan aikana olikin aika heikkoa vanhem
pien miesten ja rintamapalvelusta vapautettujen ylläpi
täessä VPK:n toimintaa. Sodan aikana VPK:n päällikkö
nä toimi edelleen Hannu Kallio.

Isomman radanvarsipalon sattuessa lähti Haapamäen 
asemalta sitä varten pidetty sammutusjuna, joka keräsi 
matkalta tai rautatieasemalta palokunnan miehet ja ka
luston kyytiin. Näin toimittiin koska siihen aikaan teitä 
ei ollut joka paikassa ja junalla pääsi monesti lähemmäk
si metsäpaloa kuin autolla.

Esimerkiksi sodan aikaan, kun oli kova talvi ja tiet 
umpihangessa jouduttiin usein palokunnan kalusto lait
tamaan hevosen kyytiin, jotta päästäisiin palopaikalle.

Alkuvuosina myös vesipaikat olivat harvassa. Nykyi
sen Nahkuripuiston paikalla oli sitä varten rakennettu 
vesikaivo, jota kutsuttiin Nahkurin runniksi. Nimensä 
se oli saanut erään vaatturin mukaan, joka käytti runnia 
nahan liotuspaikkana. Salinin puruojaa käytettiin myös, 
muutoin vesi oli haettava kauempaa järvistä. Tänä päi
vänähän veden saanti on järjestetty hyvin vesipostien an
siosta.

Virtain VPK on kunnan, nykyisen kaupungin, sopi- 
muspalokuntana toiminut alusta lähtien kunnalta saa
man avustuksen turvin. Uusi paloasemarakennus valmis 
tui vuonna 1966, ja se on käytössä tänäkin päivänä. Se 
on tosin käynyt ahtaaksi ja epäkäytännölliseksi, koska 
autot ovat vuosien varrella tulleet aina vaan suuremmik
si ja myös kalustoa on saatu huomattavasti lisää.

Vuosien varrella VPK:n päällikköinä Kallion lisäksi 
ovat toimineet Tauno Palanne, Matti Virtanen, Olli 
Hietanen, Otto Moisio, Kaarle Veija, Seppo Kemppi
nen, Mauri Niemelä ja nykyisin Pentti Vaara.

Tauno Palanne toimi myös kunnan palopäällikkönä. 
Kaupungin palopäällikkönä toimii nykyisin Otto Moi
sio.

Paloasemarakennus uusittiin ja kunnostettiin vuonna 
1947, jonka jälkeen miehistön määrä alkoi nousta. Sitä 
on edistänyt myös poikaosaston perustaminen vuonna 
1952.

Alkuvuosina kesäaikaan rautatie työllisti palokuntaa 
usein jopa useamman kerran päivässä. Johtuen sen ajan 
höyryvetureista, joita lämmitettiin haloilla ja hiilellä. 
Usein palokunta meni jo valmiiksi puttosharjuun radan 
varteen junaa vastaan, junan aikataulu kun oli tiedossa. 
Sillä usein junan piipusta lentäneet kipinät lensivät kui
vaan radanvarteen.

Kalusto, johon nykyisin kuuluu mm. kaksi kappaletta 
hyökkäysautoja, säiliöauto, miehistönkuljetusouto, am
bulanssi, öljyntorjuntaperävaunu, moottorikelkka sekä 
kaksi kappaletta veneitä, on saatu Virtain kaupungilta 
VPK:n käyttöön.

Virtain VPK:n toimintaa on monella tavalla tukenut 
palokunnan naisosasto, joka perustettiin 9. maaliskuuta 
vuonna 1953. Tällöin laadittiin osastolle toimintasään
nöt ja ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Anna- 
Liisa Virtanen. Vuosina 1955-1971 naisosastolla oli 
vuokrattuna kioski, joista saaduista varoista naisosasto 
on antanut raha-avustuksia mm. tulipalossa kotinsa me
nettäneille. Tärkein toimintamuoto on kuitenkin ollut 
oman palokunnan miehistön ja poikaosaston avustami
nen.

Alkuvuosina VPK hoiti vain tulipalojen sammuttami
sen, mutta nykyään toimintaan kuuluu paljon muuta
kin.
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Vuonna -57 kunnalle tuli ensimmäinen vakituinen 
palomies, jonka tehtäviin kuului myös kaluston hoita
minen ja kunnostaminen.

Nykyään VPK:hon kuuluu 31 aktiivista miestä. Kesä
aikaan järjestetään viikonloppupäivystys, jolloin varuil
laan on kolme miestä henkilöhakulaitteilla. Vuonna -87 
Virtain VPK sai 93 hälytystä, joista yli puolet oli sairaan
kuljetuksia. Näistä suurimman osan palokunnan vaktui- 
nen henkilökunta hoiti yksin. Vertauksen vuoksi mainit
takoon, että vuonna 1974 VPK sai 43 hälytystä. Nykyi
sen torialueen puhdistuksesta VPK on huolehtinut vuo
desta 1977 lähtien.

Vuonna 1979 valmistui VPKdle Jäähdyspohjaan Val- 
keajärven rannalle oma kesänviettopaikka, johon talkoo
voimin pystytettiin kaunis, hirsinen rakennus. Erityisesti 
kesäaikaan paikka on ollut ahkerasti VPK-laisten käytös
sä. Kesänviettopaikan rakentamisen teki mahdolliseksi 
laaja talkoo- ja keräystyö. Virtain kyläkunnista saadut 
tukkipuut sekä rahalahjoitukset tekivät suurelta osin 
mahdolliseksi paikan rakentamisen. Paikka, jossa palo
kuntalaiset voivat yhdessä kokoontua on omalta osaltaan

pitämässä yllä vapaapalokuntahenkeä ja innostaa jatka
maan tätä työtä edelleenkin.

VPK:n koulutuksesta ovat vuosien varrella vastanneet 
mm. Otto Moisio, Kaarle Veija, Jouko Sintonen ja nyky
ään Jaakko Maijala.

Rahastonhoitajina ovat toimineet mm. Liisa Moisio, 
Aulikki Ketven, Else Latvala ja nykyisin Aulikki Länsi- 
aho.

Hallitukseen kuuluvat tällä hetkellä Eino Salin, joka 
on puheenjohtaja, Reima Nieminen sihteerinä ja jäseni
nä Seppo Kemppinen, Mauri Niemelä, Tauno Virtanen, 
Matti Niironen ja Hannu Uotila.

Näiden 50:nen vuoden aikana, kun Virtain VPK on 
toiminut, on ollut monenlaisia ja erisuuruisia tulipaloja. 
Kuitenkin suurin ja järkyttävin tulipalo on varmasti 
meidän kaikkien mielestä ollut 23. tammikuuta 1979. 
Tällöin syttyi ja tuhoutui Virtain vanhainkoti, jossa me
nehtyi 26 vanhusta palokunnan ja muiden auttajien teh
dessä kaikkensa heidän pelastamisekseen.

Virtain VPK ry:n 50-vuotisjuhlan kunniaksi 3.7.1988 
laadittu historiikki
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J. V. Sysimetsä antanut kuvan Anna ja Manu Korhoselle. Kuvan omistaa Eeva Murtolahti.

Muistelmia Virroilta
—JOUKO RAJALA —

Elettiin toisen vuosikymmenen puolivälin aikaa (1915- 
16), jolloinka Suomi eli tsaari-vallan kautta ja tehtiin 
pääpuolustuslinjaa, koska tsaari pelkäsi Ruotsista tule
vaa, mahdollista vihollisen hyökkäystä.

Niin kutsuttiin Vaasan rannikkopitäjistä nuoria mie
hiä linnoitustyöhön Virroille. Miehet tulivat junalla Äh
täriin ja kävelivät noin kahdenkymmenen kilometrin 
matkan Killinkoskelle, osan jäätyä tekemään linnoitus- 
työtä Killinkoskelle, sekä osan jatkaessa matkaa Virtain 
kirkolle ja Herraskylään.

Päivisin he tekivät juoksuhautoja ja korsuja, joita nyt 
voidaan entisöityinä katsella Perinnekylän läheisyydessä 
Herrasessa.

Myös virtolaisia miehiä kutsuttiin työhön mukaan, ve
näläisten hoitaessa työnjohdon ja muonituksen. Erikoi
sesti mieliin on jäänyt paksu venäläinen ruislimppu, jo
ka oli hyvää syödä.

Vaskuun kylästä oli saapunut linnoitustyöhön Jalo 
Koronen, jonka perheeseen odotettiin esikoista. Tavalli
sesti kyläkätilöt hoitivat tuolloin uuden tulokkaan autta
misen tähän maailmaan, mutta tällä kertaa tarvittiin

lääkärin tuloa kotiin. Niinpä perheen isä lähtikin nouta
maan pitäjän ainoaa lääkäriä, Johan Sysimetsää paikalle. 
Tohtori Sysimetsä oli juuri lähdössä samanlaiselle käyn
nille Kotalaan Osuuskaupan taloon. Autettuaan Korho
sen perheeseen terveen tyttölapsen, Eevan, maailmaan, 
matka jatkui Kurjenkylään Raunioniemen taloa koh
den. Matkalla tohtorin moottoripyörästä sattui puhkea
maan rengas. Sen korjattuaan ja käveltyään Antilan ta
losta loppumatkan, saapui hän Raunioniemeen. Eikä ai
kaakaan, kun pirtin täytti juuri syntyneen Leo Ilmarin 
kirkuva huuto.

Tällaista oli entisajan terveydenhoito.
Alussa mainittuun linnoitustyöhön osallistui ranni

kolta, Närpiön pitäjästä saapunut, juuri kaksi vuosikym
mentä täyttänyt Frank Mangs. Hän oli muutamia kuu
kausia aiemmin kokenut hengellisen herätyksen. Tällai
nen muutos nuoren miehen elämässä huomattiin. Frank 
tahtoikin säilyttää sen hyvän minkä olijumalalta saanut. 
Toisten nuorten pitäessä tupatansseja Frank saattoi lu
kea raamattuansa, josta oli tullut hänelle rakas kirja.
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Palattuaan kotiseudulleen takaisin Frank Mangs meni 
Lähetysliiton raamattukouluun. Käytyään koulun hän 
aloitti vuosikymmeniä kestäneen evankeliumin julista
jan tehtävän, joka vieläkin, 85-vuoden iästä huolimatta, 
jatkuu. Julistusmatkansa hän on ulottanut kaikkiin Poh
joismaihin sekä aina Amerikkaan saakka. Kirkot ja ru
koushuoneet ovat täyttyneet sanan kuulijoista, jotka 
ovat tulleet kuulemaan armon sanomaa Jeesuksesta Kris
tuksesta. Frank Mangs on evankelista, mutta hänellä on 
ollut aikaa ja Jumalan antamaa viisautta toimia 
taitavana sielunhoitajana.

Julistus- ja sielunhoitotyön ohella hän on kirjoittanut 
monia hengellisiä kirjoja ja parhaillaan on työn alla kol
mas osa elämänkertateoksestaan.

Tässä kirjoitelmassa olemme suorittaneet pienen kat
sauksen Virtain historiaan. Mutta on tarpeellista palata 
ajassa vieläkin kauemmaksi, ajanlaskumme alkuun, 
Beetlehemin kylään, joka sai olla suuren Vapahtajam
me, syntiemme sovittajan synnyinkylä.

Ulkonaiset olosuhteet eivät olleet valtavat, mutta hän 
joka syntyi on todella suuri!

Jeesus tahtoo tulla ja syntyä uskon kautta meidän sy
dämiimme. Ei ole sekään paikka, meidän sisimpämme, 
puhdas, sillä Raamatun mukaan me kaikki olemme syn
tiä tehneet, mutta Jeesus puhdistaa sydämemme verel- 
lään ja niin hän on meidän elämämme Herra.
Muistiin merkinnyt, Leo Korosen kertomana

<5B

Virtolaista kirjallisuutta

Sihvonen, Jukka: Kuviteltuja lapsia — suomalaisen las
tenelokuvan lapsikuvasta, H:ki Suomen Elokuva-arkis
to, 1987
Kontio, Kimmo ja Mikkonen, Harri: Äijänneva: Suo
men ainoa suonaapuristo, Tampere: Tampereen yliopis
to, 1987

Havas, Paavo ja Sulkava, Seppo : Suomen luonnon talvi 
H:ki: Kirjayhtymä, 1987
Saavalainen, Teuvo: Satama lyö leiman, Jyväskylä: K. J. 
Gummerus, 1988
Nojonen, Uolevi: Pallo sukassa, Porvoo, WSOY, 1988
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Joulupiparit

— HEIKKI HEIKKILÄ —

Nyt kun te tytöt ja pojat olette kovasti innostuneet koti
taloudesta, olen ajatellut, että kaikki yhdessä tekisimme 
joulupipareita, sopiiko? Voisimme niitä vaikka myydä 
joulumyyjäisissä, niin saisimme kartutettua yhteistä 
matkakassaa, ei tarvitsisi jokaisen pulittaa kovin suurta, 
ylitsepääsemätöntä summaa. Näin helpottuisi matkalle
lähtö jokaisen kohdalla.

— Joo, huusivat kaikki miltei yhdestä suusta. Kyllä 
me hyväksymme ehdotuksen. Pipareiden leipominen on 
rentouttavaa touhua näin joulun alla ja saa siinä maistel
la makoisia paloja ja haistella hyviä tuoksuja. — No hy
vä, ette jouluodotukseenkaan ehdi kyllästyä ja tuohan se 
yksitoikkoiseen koulutyön puurtamiseen mukavaa vaih
telua.

Kaikki eri ryhmissä rupesivat innokkaina tekemään 
taikinaa. Se olikin pian valmista vaikka pojat vatkasivat 
munia enemmän kuin oli määrä. Opettaja oli oppilai
den tietämättä varannut tarpeeksi aineita tätä varten, jo
ten kaikki sen puolesta piti onnistua.

Jokainen piti tarkkaa huolta valmistamastaan annok
sesta. Tunnilla, joka sinä päivänä oli käytössä, saatiin 
valmiiksi taikina. Paistaminen päätettiin suorittaa myö
hemmin, luultavasti jo seuraavana päivänä koulun lo
puttua tai iltakerhossa. Kaikki, varsinkin lähellä asuvat 
lupasivat tulla paistamaan pipareita. Silloin saisi maisti
aisia. Kyllä niitä varmasti joku pellillinen tulee ylikypsiä 
nokipoikia. Oppilaat jättivät taikinakulhot hyvin peitet
tyinä kotitalousluokkaan odottamaan tulevia toimenpi
teitä. Monella oli varmasti seuraavana yönä rauhaton yö
uni, sillä mieleen tuli väkisin piparien paistaminen ja

kuinka sitten myyjäisissä markat kilisisivät heidän lip
paisiinsa ja matkasta tulisi täyttä totta varattomienkin 
kohdalla.

Seuraavana aamuna pipariryhmät menivät ihailemaan 
ja tarkastamaan miten taikinat olivat tekeytyneet kiin
teiksi ja täyteläisiksi.

Heitä kohtasi kuitenkin surkea näky. Kulhoista oli 
näykitty taikinaa ja toisissa astioissa ei ollut jäljellä kuin 
häävin puolet. Silloin alkoi poru ja sadattelu. Oppilaat 
rupesivat syyttelemään toisiaan, ja varsinkin ryhmään 
kuulumattomia kansalaiskoulun poikia.

— He varmasti ovat käyneet maistelemassa, tiesivät - 
hän he heidän suunnitelmistaan. Viimein joku älypää 
hoksasi ilmaista epäilyksensä:

— Opettaja se on käynyt näitä maistelemassa, hänhän 
on niin makean peräänkin, eikä tänne kukaan muu ole 
yöllä päässyt, ei tänne ollut murtauduttu ja ei kai tänne 
kukaan ole teettänyt avaimia kun on vanhanaikaiset lu
kot.

Heti seuraavana päivänä alkoivat kuulustelut, kun oli 
johtajaopettajalle käyty kantelemassa moisesta koiruu
desta. Opettaja aloitti heti asian tutkimisen. Jokainen 
joutui tekemään yksityiskohtaisesti tiliä teoistaan ja oles
kelustaan. Syyllistä tai syyllisiä etsittiin salapoliisimaisen 
tarkasti. Niitä ei löytynyt. Asia jäi kaikkien mieliin ar
voitukseksi .

Olkoon se kaikille salaisuus — niin kuin koko juttu 
on minua aina hymyilyttänyt tultuaan mieleeni piparei
ta syödessäni. Eiköhän se oikea joulu tullut taikinansyö- 
jille sitten aikanaan paistetuin piparein.
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”Meidän joukkueen poikia Kannaksella”. Aseista huolimatta leppoisa ryhmäkuva, josta 
Jaakko Korhonen muistaa vieläaseveljensä.

Virtain tuntemattomat sotilaat
— PERTTI TAMMINEN —

Marraskuun viimeisen päivän aamuna 1939 oli maamme 
aamulehtien etusivuilla pahaenteinen ja tyly otsikko: 
Neuvostoliitto katkaissut diplomaattiset suhteet Suo
meen.

Varhaisimmat aamuvirkut olivat tuskin ehtineet leh
tensä lukea, kun jo radiosta kuullaan lisää: Neuvosto
joukot ovat avanneet tykistötulen Kannaksella ja ylittä
neet rajan. Helsinkiä on pommitettu ja kahdessa ilma- 
hyökkäyksessä on saanut surmansa 91 henkilöä ja yli 200 
haavoittunut.

Sota oli alkanut ja joulukuun ensimmäisinä päivinä 
loimusivat vainovalkeat jo pitkin itärajaamme. Loka
kuussa alkaneiden neuvottelujen pitkittyessä alkoi eri
tyisesti neuvostoradion lähetysten sävy muuttua yhä vi- 
hamielisemmäksi ja sen kommentaattorit kuvasivat ehti
miseen sorretun Suomen kansan kurjia oloja. Tarinat 
olivat uskomattoman tökerösti tehtyjä ja valheellisia. 
Niitten jonkinmoinen tarkoituksenmukaisuus paljastui 
kuitenkin pian: Kun venäläiset olivat miehittäneet Teri
joen, ilmoitti Moskovan radio, että siellä oli perustettu 
Suomen Kansanhallitus, jota Neuvostoliitto lupasi tu
kea ’ 'koko maan vapauttamiseksi imperialismin ja rahan 
vallasta”. Radion suomenkielinen kuuluttaja Aino Kal
lio eli "Teuvan Tiltu" puolestaan luonnehti sodan alka
mista seuraavasti: "Huomio, huomio, puhuu Moskova, 
kuunnelkaa kertomusta, kuinka aseistettu miesjoukko 
hyökkää rauhallisen puna-armeijan kimppuun! ’ ’

Tähän aseistettuun miesjoukkoon oli Virtain reservi- 
läisetkin kutsuttu ja määräpäiväksi oli asetetu 10.10. 
Miehet kokoontuivat kirkonkylään suojeluskunnan ja 
työväen taloille, joilta marssittiin asemalle. Sinne oli 
saapunut myös omaisia ja tuttavia lähteviä saattamaan.

Tunnelma oli vakava, sillä sodan uhka oli ilmeinen ja lii
kekannallepano eli YH (Ylimääräiset harjoitukset) tuli
sivat jo sellaisenaankin vaikuttamaan yhteiskuntaan sen 
kaikilla aloilla.

Jalkaväkirykmentti 30 perustettiin Keuruulla, ja sen 
III Pataljoona muodostui pääosin Virtain miehistä. Pe- 
rustamispaikoistaan kuljetettiin joukot keskitysalueilleen 
ja ennenkuin sota alkoi, oli puolustusvoimien vahvuus 
295 000 miestä. Samaan aikaan kun Suomi valmistautui 
puolustamaan rajojaan, olivat Viro, Latvia ja Liettua ka
kistelematta solmineet yhteistyösopimuksen Neuvosto
liiton kanssa, joka välittömästi miehitti sovitut tukikoh
dat Baltiassa tavalla, joka merkitsi jo silloin näiden mai
den miehitystä.

Näitä tapahtumia seurattiin lehtien ja radion välityk
sellä myös virtolaispataljoonassa, joka sodan syttyessä 
suoritti linnoitustöitä Kannaksella Kiviniemen lohkolla. 
Siellä se myös otti ensimmäisen kerran yhteen vihollisen 
kanssa, mutta siirrettiin pian Taipaleeseen Kirvesmäen 
lohkolle. Täällä — liki Laatokan rantoja — koki Polonin 
pataljoona kiirastulensa, sen saman, joka kypsytti komp
panianpäällikkö Yrjö Jylhänkin runoilijana täyteen mie
huuteen ja sen myötä tajuamaan suomalaisen kansakun
nan sisintä.

Jatkosotaan lähdettiin toisenlaisissa olosuhteissa ja 
tunnelmissakin. Oli suvi ja juhannuksen aikaa ja koko 
välirauhan ajan uhkauksia ja vaatimuksia esittänyt naa
puri oli ahtaalla.

Virtolaisten oma pataljoona ja koko JR 57:n esikunta 
sekä muutamia muita yksiköitä perustettiin nyt Virroil
la, josta ne kuljetettiin kohti rajaa. Hyökkäys virtolaisten 
kaistalla Simpeleen ja Rautjärven välillä alkoi vasta hei-
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partio murroksella. Miehet edustavat sitä mielikuvaa, joka vastaa käsitystä tuhansista taiste
levista ja tuntemattomista sotilaista. Kuva on Tauno Piilin jäämistöstä.

nä-elokuun vaihteessa ja päättyi rajujen taisteluitten jäl
keen Inkerinmaalle Lempäälän pitäjään, josta pataljoo
na lokakuun lopussa 1941 siiryi puolustusasemiin Lumi- 
suon ja Metsäpirtin maastoihin. Asemasotavaiheen päät
tyessä kesäkuussa 1944 venäläisten armeijakuntien mas
siiviseen hyökkäykseen vetäytyi I/JR 57 taistellen Vuok
sen yli, jonka partaalla se taisteli rauhantekoon asti; pa
himmat tappiot pataljoona kärsi Vuosalmella, jossa se 
osallistui Laguksen panssaridivisioonalle alistettuna 
hyökkäyksiin Vuoksen ylittäneitä vihollisjoukkoja vas
taan.

Virtolaisten antama uhri vapauden puolesta viime so
dissamme on ollut raskas. Paitsi "omassa joukko-osas
tossamme” virtolaisia osallistui sotiimme lähes kaikilla 
rintamilla aina Suomenlahdelta Petsamoon saakka, ja 
nuorimmat ikäluokat olivat loppuun asti mukana Lapin 
sodassa saksalaisia vastaan. Kaatuneitten lopullista luku
määrää ei ole tiedossamme — ei ainakaan vielä. Virtain 
ja Killinkosken sankarihautoihin siunattujen lukumäärä 
386 kaipaa huomattavaa täydennystä. Kun sotaveteraa
nit ryhtyivät tämän vuoden alussa keräämään tietoja 
matrikkelia varten, kävi vähitellen selville, että kaatu
neita oli haudattu myös merkittävä määrä yksityishau- 
toihin. Tähän mennessä on täytetyistä kyselylomakkeista 
löydetty 14 ja luku tulee edelleen nousemaan.

Keruutoimikunta luetteloi myös eri kylissä olevat kaa
tuneitten muistotailut ja sai tiedot 13 eri kylästä. Kor
kein kaatuneitten määrä oli Kotalan koululla säilytettä
vässä taulussa: 43 ja muissa kylissä vastaavasti Jäähdys- 
pohja 30, Keihäs 14, Keskusta 24, Killinkoski 26, Kur- 
jenkylä 25, Liedenpohja 24, Ikkala, jonka taulua säilyte
tään Liedenpohjan koulussa 25, Mantilo 23, Koro 5

(vain talvisodassa kaatuneet), Vaskivesi 22 ja Äijänneva 
29. Yhteensä kertyi nimiä 308, joista 246 löytyy sankari
haudoilta. Missä ovat loput 62?

Kirkkoherranviraston sodanaikaisesta arkistosta saatiin 
lisätietoja ja lopuksi tuli luetteloon 115 kaatunutta, joi
den kohtalo oli kokonaan tai osaksi tuntematon. Järjes
tämällä kyselytilaisuuksia ja haastatteluja on aukkoja 
voitu jonkin verran täyttää, ja kirkkoherranvirasto on ol
lut edelleen kiitettävästi mukana yhteistyössä. Tähän 
mennessä on saatu selville, että 16 kaatunutta on hau
dattu muualle, 9 on kadonnut (jäänyt kentälle tai van
giksi), 10 kohtalo on täysin tuntematon ja lopuista 
66:sta on vähäisiä tiedonmuruja, joiden perusteella tut
kimukset jatkuvat.

Veteraanimatrikkelissa on kysymys lähes 2000 miehes
tä. Kantavirtolaisten joukko täydentyi jo talvisodan ai
kana Karjalasta muuttaneista ja sotien jälkeen täällä 
merkittävän osan elämäntyöstään suorittaneista. Tieto
jen keruutyö pyritään saamaan päätökseen tammikuun 
loppuun mennessä ja sen jälkeen ryhdytään laatimaan 
matrikkelijulkaisun käsikirjoitusta. Tarkoitus on saada 
se julkaistuksi joulukuussa 1989, jolloin tulee kuluneek
si 50 vuotta talvisodan syttymisestä.

Veteraanien rivit harvenevat yhä nopeammin ja nyt 
on viimeinen tilaisuus saada tallennetuksi mahdollisim
man täydellinen tieto veteraaneista ja heidän sotien ai
kaisista vaiheistaan. Virtain historian kirjoittaja tohtori 
Kari Hokkanen kirjoittaa talvisodan kuvauksensa lopuk
si: "Virtolaisjoukon sankaruus on kiistaton, eikä paikka
kunta puolustajiaan unohda. ’ ’

Veteraanit toivovat, ettei matrikkeliin jäisi ketään 
kaatunutta tai sodan kurimuksesta selvinnyttä, jonka 
kohdalle tulisi: kohtalo tuntematon.
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Tie — sana — isänmaa

— MATTI MAIJALA —

Tie
"Mitä merkitystä onkaan sillä, millainen tie on? Tie on 
sitä varten, että se taivalletaan loppuun. Me kuljemme 
tietä päästäksemme siltä kerran pois... Pidä aina pää
määrä kirkkaana mielessäsi. Sinun on oltava kuin kai
puun nuoli ammuttuna kohti maalia. ’ ’

Näillä Axel Fredenholmin mietteillä katson sopivaksi 
aloittaa muistokirjoituksen hyvästä esimiehestäni, ystä
västäni ja työtoveristani Onni Viitalasta.

Tottakai sillä on käytännön elämän kannalta merki
tystä, millainen tie on. Onni Viitalan osana oli olla 
”tien päällä” silloin, kun tiet olivat meiltä joka suun
taan huonot. Virtain tieolojen kannalta historiallisena 
voi pitää Onni Viitalan puheenvuoroa Hämeen tie- ja 
vesirakennuspiirin edustajille joskus 1960-luvun puoli
välissä, kun Virrat oli siirretty Vaasan piiristä Hämeen 
piiriin: ”Jos täällä Virroilla ei pian aleta korjata näitä 
surkeita tieoloja, niin me vietämme 100-vuotisjuhlia sen 
kunniaksi, ettei täällä tänä aikana ole tietä tehty.” Vie
raat säikähtivät siitä, että heitä kutsuttaisiin sellaisiin sa
tavuotisjuhliin. Siitä alkoikin teiden suunnittelu ja ra
kentaminen jatkuen edelleen.

Tie Viitalasta omalle kylälle, Killinkoskelle, kirkonky
lään ja siellä kunnantalolle, metsätalolle, kirkkoon, seu
rakuntatalolle, säästöpankkiin, sähköyhtiöön, Pirtille, 
yhteiskoululle sekä moneen muuhun kotoiseen paikkaan 
tuli vuosien varrella hyvin tutuksi. Hänen tiensä johti 
yhteisissä asioissa Jyväskylään, Seinäjoelle, Tampereelle 
ja aina pääkaupunkiin asti. Yhteisten asiain hoitaja, vir- 
tolaisten ja koko maakunnan luottomies oli pantu pal
jon haltijaksi. Se tiesi lukemattomia kiireisiä lähtöjä ko
toa ja yhtä monta kotiinpaluuta, kokousaikojen ja mat
kojen järjestelyjä, kiirehtimistä paikasta toiseen, kuiten
kin niin, ettei sitä kiirehtimistä ja sen esiintuomista mie
hestä huomannut. Joskus säälitti, kun Onni tuli myö
hään iltapäivällä työpaikalleni ja totesi, ettei ollut syönyt 
sinä päivänä.

Yksi tie tai oikeastaan polku oli se, mikä veti Onnia 
metsälle. Se olikin hänen harrastuksistaan ehkä läheisin 
ja tärkein. Ensimmäisten joukossa Virroilla hän oli laadi
tuttanut tilalleen metsätaloussuunnitelman. Sitä hän 
noudatti ja seurasi tiiviisti. Siitä hän myös paljon puhui. 
Hän oli metsänhoidon käytännön asiantuntija. Metsis
sään hän suoritti todellisen elämäntyön tietäen sen koi
tuvan tulevien sukupolvien hyväksi. Tietenkin metsä oli 
osallistuvalle ja menevälle isännälle myös latautumisen 
ja rentoutumisen paikka. Talon perinteisiin, joita hän 
eri tavoin halusi vaalia, kuului myös se, että ruokapöy
dässä oli metsän ja veden viljaa.

Tämän vastuun- ja velvollisuudentuntoisen miehen 
tie, johon sisältyi myös vastoinkäymisiä, päättyi Virtain 
terveyskeskuksessa viime kesäkuun 29. päivänä. Kun hä
nen matkallaan aina oli ollut päämäärä, niin hyvin mo
net tiesivät, että se oli kirkkaana mielessä myös tällä vii
meisellä matkalla.

Sana
Onni Viitalan kirkkopolku ei päässyt ruohottumaan. Se
kin oli hänen tiensä. Sanankuuloon kirkkoon hän saa
pui täsmällisesti ja säännöllisesti istuen suurin piirtein 
samalla paikalla, aikaisemmin yhdessä puolisonsa Hel
min kanssa ja viimeisinä vuosina yksin. Helmin osallis
tuessa kirkkokuoron harjoituksiin Onni oli kyytimiehe- 
nä ja oli itse samanaikaisesti mm. raamattupiirissä. Vais
tosin, että hän suhtautui hengellisiin asioihin nöyrästi ja 
puutteensa tuntien, samanlaisena kuin muutkin, siis an
teeksiantamusta tarvitsevana ihmisenä.

Onni myös luki paljon. Hän suorastaan etsi lukuelä- 
myksiä. Näin päättelin siitä, kun hän usein lainasi kirjal
lisuudesta kulloiseenkin tilaisuuteen sopivia sanontoja ja 
tarinoita. Tällaisia ihmisiä ei tapaa kovn usein. Heitä — 
siis Onniakin — voi kutsua kulttuuripersooniksi.

68



Kuuntelin myös Onnin puheita. Niissä oli aina asiaa 
ja ne olivat hyvin jäsenneltyjä. Kokouksia johtaessaan 
hän toimi jäntevästi ja joustavasti. Kaikesta hänen toi
minnastaan ja puheistaan kuvastui maltillisuus ja asialli
suus sekä kunnioitus toisia kohtaan. Tämän ohessa me, 
jotka hänen kanssaan kokouksissa tai muuten olimme 
kanssakäymisissä, muistamme Onni Viitalan hyvämuis- 
tisena ja aivan loistavana jutunkertojana. Lämmin ja ys
tävällinen huumori oli hänen erityisavunsa.

Isänmaa

Severi Nuormaalta olen usein lainannut lausetta: 
"Isänmaallisuus on yhteisön palvelemista.”

Onni Viitala jos kuka oli yhteisön palvelija. Virrat, 
hänen syntymä- ja kotiseutunsa, sai merkittävän osan 
hänen ajastaan ja ajatuksistaan. Tähän kotiseutuun kuu
luivat ja liittyivät myös sen ihmiset ja erityisesti ne, joi
den kanssa hän oli tekemisissä.

Hän oli 14-vuotiaana poikasena mukana vapaussodas
sa. Talvisotaan hän osallistui keskisuomalaisten kanssa. 
Jatkosodan ”isä-Viitala” on säilynyt veteraaniveljien 
muistissa komppaniastaan hyvin huolehtivana talousali- 
upseerina. Kotoa saapuneet ruokapaketit jaettiin korsun 
tai teltan poikien kesken. Entinen Lapuan hiippakun
nan piispa Eero Lehtinen oli sen komppanian päällikkö 
ja muisteli myös hyvällä ’ ’isä-Viitalaa’ ’.

Sotien jälkeen alkoi kuitenkin Onni Viitalan varsinai
nen "kuormitus". Keskeisiä luottamustehtäviä lankesi 
hänen hoidettavakseen maataloustuottajajärjestössä, 
metsänhoitoyhdistyksessä, kunnanvaltuustossa ja -halli
tuksessa, kirkkovaltuustossa ja -neuvostossa, säästöpan
kissa, sähkönjakeluyhtiössä, yhteiskoulun kannatusyh
distyksessä, manttaalikunnassa ja rotaryklubissa. Useisiin 
paikallisiin tehtäviin lisättiin vielä maakunnallisia, ku
ten Metsänhoitoyhdistysten Liitto, piirimetsätalouslau- 
takunta, Säästöpankkiyhdistys, Osuusteurastamo, 
Maanviljelysseura, Keskussairaalan kuntainliitto ja sano
malehti Ilkka. Näistä taas kutsuttiin valtakunnallisiin 
tehtäviin Säästöpankkiliitossa, Keskusmetsäseura Tapi
ossa ja Vakuutusyhtiö Metsäpalossa. Kansanedustajaeh
dokkaana hän oli pari kertaa ja valittiin tasavallan presi
dentin valitsijamieheksi 1956 ja 1962.

Kunnioitin häntä erityisesti siinä, että hoitaessaan 
maakunnan ja valtakunnan tason asioita hän ei väheksy
nyt vähäisempiä paikallisia luottamustehtäviä. Hän py
syi siis uskollisena vähässä.

Onni Viitala, Virtain oma poika, paikkakunnan ke
hittäjä ja sopuisa rakentaja, on poissa. Poissa on myös 
hyvä naapuri ja lähimmäinen, isällinen ja turvallinen 
esimies, avarakatseinen, valistunut talonpoika ja kansa
lainen sekä valoisa ja kaikille ystävällinen ihminen. 
Saamme olla kiitollisia siitä, että olemme Onnin tunte
neet ja saaneet hänen kanssaan hetken tätä maallista 
matkaa vaeltaa.

Z

aa °
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Killinkosken taajama kehittyy;
Inkan laajennus valmistunut

Uusi lehti on jälleen kääntynyt Killinkosken lähihistori
assa. Vuonna 1987 tehtiin Lassila & Tikanoja Oy:ssä 
päätös jakaa Inka kahteen itsenäiseen tulosyksikköön.

Killinkosken tehtaan lisäksi on Inkalla myös Turussa 
suuri tuotantolaitos. Inka on perinteisten nauhojen li
säksi valmistanut parin viime vuosikymmenen aikana 
myös raskaita remmejä, nostovöitä ja kuormansidonta- 
laitteita.

Yrityksen strategiaa suunniteltaessa nähtiin parhaaksi 
ratkaisuksi erottaa perinteinen nauhan valmistus ja 
myynti edellä mainituista raskaista tuotteista.

Inkassa koettiin samanaikaisesti myös tuotantotilojen 
puutetta vaikka viimeisin laajennus oli vuodelta 1981 ja 
yrityksen yhteenlaskettu lattiapinta-ala ylitti kaksi heh
taaria. Turussa on viime vuosina ollut myös työvoiman- 
saantivaikeuksia .

Jotta jako kahteen tulosyksikköön olisi myös fyysisesti 
mahdollisimman selväpiirteinen päätettiin perinteinen 
nauhanvalmistus keskittää Killinkoskelle. Tämä vaati li
sätiloja. Vuoden 1987 syksyllä aloitettiin Killinkosken 
tehtaan laajennustyö.

Tehdaslaajennus valmistui kuluvan vuoden keväällä. 
Rinnan laajennuksen kanssa käynnistyivät nauhanteki- 
jäin kurssit. Vuoden aikana koulutettiin yhteistoimin
nassa ammattikurssikeskuksen kanssa kolmella neljän 
kuukauden pituisella kurssilla 60 henkilöä, joista 40 otti 
nauhanteon omaksi ammatikseen.

Tehdaslaajennus on suuruudeltaan 2650 neliömetriä, 
siihen on sijoitettu neulakonekutomo joka aiemmin toi
mi Turussa. Inkan Killinkosken tehdas tarjoaa tänä päi
vänä työtä paitsi lukuisille ammattikunnille, myös työtä 
monessa eri vuorossa. Normaalin päivätyön lisäksi tar
joutui työmahdollisuuksia myös viikonloppuisin. Vii- 
konloppuvuoro joka käsittää 12 tuntisen rupeaman lau

antaina ja saman tuntimäärän sunnuntaina sopii esim. 
monille pienviljelijöille, jotka haluavat harjoittaa suu
rimman osan viikosta omaa ammattiaan ja silti ansaita 
"toisen palkan" viikonloppuisin. Kurssitettujen nau- 
hantekijöiden lisäksi on Inka tarjonnut työtilaisuuksia 
myös myynti-, konttori- ja varastotehtävissä, sillä tulos- 
yksikköjaon myötä siirtyivät markkinointi-, osto- ja va
rastotoiminnot Turusta Killinkoskelle. Myös vientitoi
minnot hoidetaan Killinkoskelta käsin.

Inka on investoinut Killinkoskelle viime vuoden ja 
kuluvan vuoden aikana yli 15 milj. mk. Tästä summasta 
puolet on kulunut tehdaslaajennukseen ja toinen puoli 
uusiin konehankintoihin. Investointitahti jatkuu kovana 
vielä ensi vuonnakin ja huippumoderneja koneita on 
tulossa kevättalven aikana lisää.

Viimeksi kuluneet vuodet eivät ole olleet suosiollisia 
vaatetusteollisuudelle. Killinkosken tehtaan suurimmat 
asiakkaat löytyvät vaatetusteollisuudesta. Neuvostolii
ton kaupan vähenemisen myötä on moni Inkan asiakas 
supistanut tuotantoaan, monet yritykset ovat myös sul
keneet ovensa joko vapaaehtoisesti tai konkurssin kaut
ta. Inka on silti pystynyt jopa lisäämään tuotantoaan. Li
sääntynyt tuotanto on onnistuttu viemään ulos, etupääs
sä pohjoismaihin.

Varsin merkittäviä asiakkaita on nauhatehdas löytänyt 
myös eri puolelta Eurooppaa.

Killinkosken tehtaalla työskentelee tällä hetkellä 183 
henkilöä, tämän lisäksi työllistää kevyt linja Turun vär- 
jäämössä ja pohjoismaissa eri konttoreissa 34 henkilöä. 
Killinkosken yksikkö on sekä vaihdoltaan että henkilölu
vultaan suurin pohjoismainen nauhatehdas. Samalla se 
on myös suurin yksityinen työnantaja Virtain kaupun
gissa.
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Pohjoismaiden suurin nauhatehdas Inka sijaitsee Killinkoskella. Vuonna 1988 laajennetun tehtaan pinta-ala on 10.000 m3. Tehtaan huippu-uu- 
denaikainen koneistus mahdollistaa tehokkaan tuotannon. Tehtaalla työskentelee yhteensä 190 henkeä. Inka-nauhoja viedään moniin Länsi- 
Euroopan maihin.

Nauhatehtaan menestys näkyy myös Killinkosken ka
tukuvassa

Yhteistyössä valtiovallan ja Virtain kaupungin kanssa 
on Killinkosken taajama kehittymässä viihtyisäksi työ- ja 
asuinsijaksi yhä useammalle perheelle.

Kuluneen kesän aikana suoritettiin tienparannus Vir
tain ja Killinkosken välillä. Lopullinen uusi tie Killin- 
koskelle on luvassa ensi vuosikymmenen aikana. Jalan
kulkija ja pyöräilijä ovat myös saaneet omat väylänsä taa
jamassa. Syksyn aikana valmistui taajaman päästä pää
hän ulottuva kevyen liikenteen väylä. Asfalttipäällysteen 
väylä saa ensi keväänä.

Viime keväänä valmistui 10 vanhusten rivitaloasun
toa. Parhaillaan kaavailee kaupunki yhden aravarahoit- 
teisen kerrostalon rakentamista. Killinkoskella on myös 
runsaasti tontteja kaava-alueella. Tonteilla on kunnallis
tekniikka valmiina, samoin tiet. Tontteja myy sekä Vir
tain kaupunki että Inka. Inka myy tontteja muodollises
ta hinnasta rakennusvelvoitetta käyttäen halukkaille.

Yksityinen uudisrakennus- ja saneeraustoiminta on 
ilahduttavasti viriämässä Killinkoskella. Virtain Osuus
pankki rakentaa parhaillaan suurehkoa liike- ja rivitaloa

taajaman keskustaan. Liiketiloja valmistuu yhteensä 420 
m2 ja asuinhuoneistoja 8 kpl.

Taajaman palvelut paranevat. Kaupunki on ryhtynyt 
toimenpiteisiin lääkäri- ja hammaslääkäripalvelujen pa
rantamiseksi Killinkoskella. Nyttemmin kaupungin 
omistukseen siirtyneeseen vanhaan nauhatehtaaseen on 
suunnitteilla nauhamuseo. Museohankkeen piirrustuk- 
set ovat pääosiltaan valmiit. Hankkeeseen liittyy myös 
museon vieressä olevan alueen kunnostus rantapuisti- 
koksi. Alue käsittää 2-3 hehtaaria virkistysaluetta uinti- 
ja veneilymahdollisuuksin. Museon yhteyteen on suun
niteltu nauhakahvio. Museosta löytyy koneita nauhan- 
valmistuksen koko 90 vuotisen historian ajalta. Sieltä 
löydät myös maan laajimmat nauhamallistot ja yrityksen 
historian tilikirjoista ja kaunokirjoituskäsialalla tehtyjen 
silkkipaperisten laskujäljennösten sivuilta.

Myötätuulessa oleva museohanke pitää sisällään myös 
eräiden taajaman vanhimpien asuinrakennusten säilyt- 
suunnitteilla nauhamuseo. Museohankkeen piirustuk- 
hankkeen toivotaan valmistuvan jo ensi vuoden kulues
sa.

71



V oipa Sulkavan
— SEPPO SULKAVA —

Sukukokouksen yhteyteen suunniteltu Voipa Sulkavan 
(1884-1970) muistonäyttely täytti monipuolisesti kau
pungintalon näyttelyhallin. Mukana näyttelyssä oli yh
teensä 56 taide-esinettä, joista 5 taulua, 27 veistosta ja 
24 kohokuvaa (reliefiä). Kaikkiaan Voipa Sulkavan tie
detään tuottaneen ainakin 220 taide-esinettä, joista 95:n 
esineen nykyinen sijainti ja omistaja saatiin esiin tätä 
näyttelyä valmisteltaessa.

Taulujen pieni määrä näyttelyssä on ymmärrettävää, 
sillä Voipa Sulkava maalasi etupäässä nuoruusaikanaan; 
tunnetut taulut ovat vuosilta 1907-1922. Tämän jälkeen 
taiteilijatyö painottui pysyvästi veistoksiin ja kohoku
viin, mihin opintomatka Pariisiin vuonna 1928 lienee 
osaltaan vaikuttanut. Teoksia on kaikkiaan seitsemän 
vuosikymmenen ajalta, vanhin tunnettu taulu, "Pöllö”, 
vuodelta 1907 ja tuoreimpana veistos "Veistäjä” vuo
delta 1962. Aktiivisinta Voipa Sulkavan luomistyö on 
ollut 1920- ja 1940-luvuilla.
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Veistosten ja reliefien aiheet kuvaavat useimmiten 
maaseudun eri töitä ja muita elämäntilanteita. Viehättä
viä tyttö- ja naishahmoja on myös useita, samoin muoto
kuvia sekä veistoksina että kohokuvina. Materiaalina 
puu on hallinnut Voipa Sulkavan veistoksia ja reliefejä. 
Tässä näyttelyssä puuesineet olivat kuitenkin todellista 
vallitsevampia, sillä useita tiedossa olleita kipsiveistoksia ei 
haluttu kuljetella. Puuveistosten pinnan käsittelyssä 
näyttää taiteilijan iän mukana tapahtuneen kehitystä si
ten, että varhaisemmissa töissä pinta on usein viimeistel
ty hyvin sileäksi. Myöhemmin taltan jälki sen sijaan on 
jätetty tarkoituksellisen voimakkaaksi. Erään aikaisem
man taidenäyttelyn yhteydessä asiantuntija on arvioinut 
Voipa Sulkavan töitä näin: "Hallitsevia piirteitä ovat 
massiivisuus ja rehevä kansanomainen leikillisyys. Hän 
käyttää henkilöhahmoissaan laajoja, leveitä muotoja 
tyypitellen niitä rohkeasti. Puuveistoksissa liike on saatu 
hyvin elävästi esille, ja monissa pienoistöissä huumori on 
kiteytetty nasevasti ihmisiin ja ilmapiiriin, monasti val
lan riemastuttavalla tavalla.

muistonäyttely
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Tyttö tunturin
— sanat ja sävel TOIVO PALOMÄKI —

Lapsena kuulin ett’ tunturissa 
vois kultaa olla tään Lapinmaan 
kun äitini vierellä porraspuulla 
niin useinkin sinne nousta mä saan. 
Mietin silloin ett’ kaikkiko aivan 
kultaa täällä näin olla vois 
tänne tahtoisin jäädä vielä 
vaik’ polkukin täältä mun takaisin tois.

Tänne tahtoisin jäädä nyt vielä 
kohta päiväkin hämärä yön saavuttaa 
pois on häipynyt syksyinen ruska 
on hiljainen luonto, luminen maa. 
Vain riekon polulle rihmat laitan 
tuo toivoa tunturin tyttöseen.
Näin viitat vierelle taitan
niin säilyisi uskokin taas huomiseen.

Jos vielä nousta vois tunturille 
ja etsiä kultaa tään Lapinmaan. 
Kukkasten loiste ja syksyn ruska 
vois olla sitä kun kun katson mä vaan 
Äitini neuvoi jo lapsena mulle, 
jos kultaa kaipaa meet tunturiin.
Et sieltä sitä löytää sä voine 
se kätketty äitien on sydämiin.
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KAIKILLE VIRTOLAISILLE 

JOULUN RAUHAA 

JA

SIUNAUSRIKASTA UUTTA VUOTTA!

Virtain Seurakunta

JOULUN TAPAHTUMIA VIRTAIN SEURAKUNNASSA:

Sunnuntaina 11.12. klo 19 Kauneimmat joululaulut Virtain kirkossa 
Keskiviikkona 14.12. klo 19 Kauneimmat joululaulut Killinkosken kirkossa 
Torstaina 15.12. klo 19 Kauneimmat joululaulut Liedenpohjan kirkossa 
Sunnuntaina 18.12. klo 10 ehtoollisjumalanpalvelus Virtain kirkossa 
Tiistaina 20.12. klo 17 joulumyyjäiset seurakuntatalossa
Jouluaattona 24.12. klo 15.30 aattohartaus Killinkosken kirkossa 
Klo 16 aattohartaus uudella hautausmaalla 
Klo 17 aattohartaus Virtain kirkossa ja Liedenpohjan kirkossa 
Joulupäivänä 25.12. klo 7 joulukirkko Virtain kirkossa 
Klo 9 joulukirkko Killinkosken ja Liedenpohjan kirkoissa 
Tapaninpäivänä 26.12. klo 10 ehtoollisjumalanpalvelus Virtain kirkossa 
Klo 13 joulujumalanpalvelus Kurjenkylän rukoushuoneessa ja Rajaniemen lomakodissa 

Uudenvuodenaattona 31.12. klo 23 uudenvuodenvastaanotto kirkossa 
Uudenvuodenpäivänä 1.1. klo 10 ehtoollisjumalanpalvelus Virtain kirkossa 
Loppiaisena 7.1. klo 10 jumalanpalvelus Virtain kirkossa 
Klo 13 ehtoollisjumalanpalvelus Liedenpohjan kirkossa 
Sunnuntaina 8.1. ehtoollisjumalanpalvelus Virtain kirkossa ja 
klo 13 Killinkosken kirkossa
Nuutinpäivänä, perjantaina 13.1. klo 18 ehtoollisjumalanpalvelus Virtain kirkossa

Muita joulujuhlia eri puolilla seurakuntaa 
aikuisille ja lapsille lehti-ilmoitusten mukaan.
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Toivotamme Hyvää Joulua Kotalasta!

Kangasahon kauppa
Pentti Kangasaho Ky p. 599 141

K-kyläkauppa
Timo Kangasaho p. 599 132

Konekorjaamo velj. Mäkinen
p. 599 119

Vironkosken kahvimaja
Pirkko Mäkinen p. 599 260

Uurasen kylätoimikunta
p.j. Kari Hokkinen p. 599 295

Kotalan Nuorisoseura ry.
p.j. Timo Kangasaho p. 599 132

Kotalan Työväenyhdistys ry.
p.j. Kalervo Kangasaho p. 541 21

Kotalan Pienviljelijäyhdistys
p.j. Jorma Korhonen p. 599 151
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Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuottam METSÄLIITTO
Puukauppa asioissa ota yhteyttä 

Metsäliiton miehiin

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta
EDULLISET LAATUVARAOSAT

VIRTAIN /SO VARAOSA $
~ Viitamäki & Murtolahti puh. 934-552 64, 547 77^ 

Keskustie 5 VIRRAT

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

Hyvää Joulua

VIRTAIN PUUNJALOSTUS
Velj. Virtanen

Puh.55323

Rakentajan erikoisliike

Hyvää Joulua ja
turvallista
autoiluvuotta-89

Kiitämme asiakkaitamme kuluneesta vuodesta ja toivotamme 
HYVÄÄ JOULUA JA ONNELLISTA UUTTAVUOTTA

PIIRIMYYJÄ
[VV-AUTO oy]

LI\V IIIMIIM<V<IHIM<

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

M Vidoin 
Automyynti Oy

PIRKANTIE 7 puh. 934-56593

VIRTAIN
OSUUSMEIJERI

Virrat puh. 55144

Virtain Optiikka Ky
Mattilan Sähkötalo 

34800 Virrat 
puh. 934-554 92

Kiittäen osoittamastanne luottamuksesta 
ja miellyttävästä yhteistyöstä toivotamme 

HYVÄÄ JOULUA JA 
ONNEKASTA UUTTA VUOTTA
VIRTAIN PESULA OY

Purotie 1, 34800 Virrat, Sampolan teollisuusalue 
Puh. (934)55417

JOULURAUHAA JA 
ONNEA VUODELLE -89

KAARINAN ASU
VIRTAINTIE 25

HYVÄÄ JOULUA JA 
ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

REIMARIKISKA
VIRRAT PUH. 53015

VIRTAIN
KUMIKORJAAMO KY

Kolu ja Harju
Virrat puh. 55207

Hyvää Joulua asiakkaillemme

maatalous
MÄKINEN OY

Sampola 34800 VIRRAT 
@934-55597, 54145

Ennen muinoon oli pappi tärkiä ja peliättävä her
ra. Seurain päätyttyä eräskin heistä kätteli kaikkia 
etupenkillä istuneita sanankuulijoita. Kysäisipä 
eräältä mummolta ikään noin niinkuin tilannetta 
keventääkseen. Kuultuaan vastauksen pappi huo
mautti:

— Saatte olla Herralle kiitollinen että olette 
vielä noin hyvässä kunnossa korkeasta iästä huoli
matta.

— Ei kestä kiittää! pappia kunnioittava mum
mo vastasi.
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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

VESIPETO

- SADEVESI 
JÄRJESTELMÄ

il //< ////</(//< -Sff/

KESOIL 66 Mlfaest
P.M-L PYHÄLAHTI

Järvisuomentie, 34800 VIRRAT, puh. 934-543 99

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta

Ravintola Toisvesi
Puh. 551 02

Torigrilli
Puh. 552 93

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 
toivottaa asiakkailleen

VIRTAIN JÄTEHUOLTO Ky
Kotikuja 8, 34800 VIRRAT 

Puh.55888

Rauhallista Joulua

artinkarhu
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Rauhallista Joulua
ja

Onnellista Uutta Vuotta

YHDYSPANKKI
VIRRAT puh. 55154

KANSALLISOSAKEPANKKI
VIRRAT puh. 55340

* VIRTAIN
OSUUSPANKKI
VIRRAT puh. 55866

VIRTAIN
SÄÄSTÖPANKKI
VIRRATpuh. 55755
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HYVÄÄ JOULUA JA 
ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

virtain

vale
34800 VIRRAT © 934-55693

SÄHKÖTARKASTUSKESKUKSEN hyväksymä

valomainos ky

HYVÄÄ JOULUA JA ONNELLISTA 
UUTTA VUOTTA

KULJETUSLIIKE Y. HEINONEN KY
Puh. 934-55189

LIIKUNTAHALLIN KAHVIO
viihtyisä, savuton

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

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

Puh. 512 361

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

PERIMMEKYLÄ
VIRRAT

puh. 934-56 570

SAUMATTOMAT
KESTÄVÄT

Osta oikein — hanki taloosi 
SAUMATTOMAT SADEVESIKOURUT

Kattoturvallisuustuotteet, rakennuspellitykset. 
Saat ne meiltä valmiiksi asennettuna.

T:mi Tuomo Hartikainen
Siekkinen, 34800 VIRRAT 
Puh. 934-557 04, 949-362 694 
Edustaja: Kauko Lähteenmäki 
Puh. 933-842 89

AUTOTARVIKKEET ERIKOISLIIKKEESTÄ

VIRTAIN
AUTOVARUSTEKY

Leivonlie 7. 34800 VIRRAT, Puh. (934) 55698

Lukijoillemme
Hyvää Joulua

SUOMENSE LÄf

SANOMAT
PUOLUEETON PAIKALLISLEHTI

Akkaväki juoruili tapansa mukaan. Isäntä ei ollut 
oikein selvillä mitä asiaa siinä käsiteltiin ja niinpä 
hän päätti kysyä aihetta. Tiedon kuultuaan harva- 
puheinen äijä hymähti:

— Asia ei mulle kuulu eikä mulla ole sen kans
sa mitään tekemistä kunhan vaan tietää saan.

Pohojalaasisäntä Kurjenkyläs kehuu jotta:
— Meillä tuli tänä vuonna rukihia kuuskym-

mentä ja yks hehtoo yhyreksänkymmentä ja puoli 
litraa vähä runsahammin...

Ennenvanhaan oli nuorilla tapana seisoskella ky
län raitilla. Joskus joukkoon eksyi myös Amerikan 
käyneitä konkareita. Puhuessaan nämä tietysti 
käyttivät mielellään fingelskaa, se kun teki olemi
sen vähän tärkeäksi. Kerran eräskin poijankloppi 
kuunteli tuollaisen vanhan konkarin jutustelua ai
kansa ja tokaisi sitten kesken kaiken jotta: ”In- 
värttes sisällisesti”. Poika oli tutustunut vieraisiin 
kieliin apteekin rohtopullojen kyljen teksteistä ja 
halusi osoittaa hänkin jotain osaavansa.
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VIRTAIN
KAUPUNKI

TOIVOTTAA
ASUKKAILLEEN

RAUHALLISTA
JOULUA

SEKÄ

MENESTYKSEKÄSTÄ 
UUTTA VUOTTA 

1989
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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

JSJatME

qUTOPOTO oV

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

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

Kiitämme asiakkaitamme ja toivotamme 
HYVÄÄ JOULUA JA 

ONNELLISTA UUTTA VUOTTA
Ruoka- ja kahvilabaari

SAM POLA
Puh. 530 70

VALMISTAMME KAIKKIA ALAN TUOTTEITA

(Vilenin Jjuipmno
Virrat, puh. 552 90, 555 30 

Myymälä, Ruovesi, puh. 2122

Kysy kauppiaaltasi tuotteitamme.

Korhos-Heikki pani Lapinperällä koiransa hirven 
jäljille, mutta eipä aikaakaan kun koira palasi jo 
tyhjin toimin takaisin.

— Olihan se vähän pienikokoinen hirvi, Heikki 
tuumasi.

HYVÄÄ JOULUA

VVIHURIOY AARNIO ver
PIKATUKKU

Mettäreissulla oli Heikin hirviporukka päättänyt 
kaataa kerrankin oikein isosarvisen hirven. Heikki 
oli kuunnellut miesten jutustelua aikansa ja sitten 
tokaissut että onhan siinä hirvessä parempaakin 
syötävää kuin pelkät sarvet...

Isäntä oli ollut peltotöissä koko aamun ja tuli nyt 
tupaan einekselle. Tutki korissa olevia leivänkop- 
puroita ja totesi ne kuiviksi.

— Tuos akka leipää pöytähän! hän komensi 
emäntää.

— Siinä nuota on koris, ekkössä havaannu? 
emäntä puolustautui.

— Ekkös soo akka kuullu mitää mun hampahis- 
tani? isäntä kysäisi.

Vuosia sitten olivat virtolaisäijät koolla ja jutteli- 
vat — mistäpä muusta kuin metsästyksestä. Saari
sen Ville kuunteli aikansa tarinanpitoa ja päätti 
sitten hänkin osallistua aiheeseen:

— Mutta minäpä oon ampunu viimesen hirveni 
Punasen Ristin luvalla!

Heinä-Eevertti määritteli ostajalle tukkileimikko- 
aan:

— Tosta alkaa airan takaa sieltä täältä, harvak
seltaan järjestänsä...
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Tectyl
fMBBBBB) Y
VIRTAIN

RUOSTEENESTO
T. NESTE puh. 934-544 41 VALVOTTUA IS-LAATUA

HUOLTO

K IRTAIN
AUTOKORJAAMO KY

Pirkantie 16, 34800 Virrat, puh. 934-54544

ILOISTA JOULUA
Kampaamo Marianne

Virrat puh. 55850

™ HÄMEEN 
KULJETUS OY

VIRRAT puh. 567 192

HYVÄÄ JOULUA JA 
ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

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

VIRTAIN PALA KY
Virtaintie 29, Virrat

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. 934-55722

Virtolaispoika oli sotaväessä ja putosi harjoituksis
sa edteeltä pahoittaen siitä mielensä perusteelli
sesti. Kun ryhmänjohtaja hoputti yrittämään uu
destaan niin poika päätti jo harata vähän vastaan:

— Minkä takia siitä pitää yli mennä kun ei oo 
pitkä matka kiertääkään?

Virtolaispoika vapautettiin ennen aikojaan polku- 
pyöräpataljOonasta. Kyselijöille hän selitti:

— Emma siellä päriänny. Kun toiset lähti ajahn 
pyörälläja minen ollut häävi eres taluttamahan.

Eräässä talossa rakennettiin navettaa. Isäntä oli va
roitellut rakennusmiehiä kiroilemasta, heillä kun 
oli pikkupoika.

Joku miehistä löi sitten vasaralla peukaloonsa ja 
poika pällisteli vieressä niinkuin pikkupojilla on 
tapana. Äijä piteli peukaloaan ja huusi naama pu
naisena:

— Viekää viekää poikaa äkkiä pirttiin!

Karstetti katseli aikoinaan syrjästä kuinka rippi- 
koulupojat tapella nahistelivat kirkonmäellä ja 
päätti lopulta puuttua asiaan:

— Kyllä te ny siinä nyhjäätte ja rähäjäätte mut
ta kun mies tullee ja ottaa toisen toiseen kätteen ja 
toisen toiseen kätteen ja vetää niinkun harmonik
kaa vaan...
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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
Virtain asukkaista ja elämästä kertova 
Toiset Aijat II
(saatavana vain toimittajalta)

Fysikaalinen hoitolaitos
KUNTOLA

Lääkintävoimistelijat Kuntohoitaja
LIISA VAALI KIRSI MÄENPÄÄ
TAINA NEVANPÄÄ

NALLENTIE 4, VIRRAT, AINALA, PUH. 55875

ILOISTA JOULUA ASIAKKAILLEMME
ILO ON SOPIVAT KENGÄT

HYVÄÄ JOULUA JA 
ONNELLISTA 

UUTTA VUOTTA

JYRÄPOJAT OY
Puh.53200

HYVÄÄ JOULUA JA 
ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

Paäskyntie 6 34800 VIRRAT 
Puh. 54 921

Virtaintie 42, Virrat p. 934-54678

Puh. 54005

Kotiruuan mukaan myynti, 
paikan päällä ruokailu.

Avoinna ark. 11-16.00 
viikonloppuisin (sop. mukaan)

— AUTOPUHELIMET
— AUTORADIOT
— KAUKOHAKULAITTEET
— TELEFAX LAITTEET
— ASENNUSPALVELU
— PUHELINJÄRJESTELMÄT

SUtenlund
Mäkitie 2 p. 54630 Virrat

@u.to-Tale Ku
Kiertotie 1, 34800 Virrat *

Valto osti hevosen ja vei sen Setälän Väinölle ken
gitettäväksi .

— Kuinkas ton kokosessa talossa kannattaa he
vosta pitää? Väinö kysyi.

— Kyllä nuo kotopellot kannattaa hyvinkin ja 
kyrölläpidetäänkin vain lehmiä, Valto vastasi.

Sivulan Veikko kuunteli linja-autossa keväällä 
kuinka pari äijää jutusteli keskenään kaloista.

— Kyllä se vaan hauki taas kutee jään alla, toi
nen miehistä totesi.

— En minä vaan ole koskaan nähny sen jään 
päällä kutevankaan, Veikko huomautti.

Pikku-Jyrki vieraili Kitusen museossa ja katseli 
hartaana täytettyä karhua. Tovin miettimisen jäl
keen hän kysäisi:

— Onkohan ne täyttäny sen Martti Kitusenkin?

Harras virtolaisisäntä veisasi virsiä poikansa kans
sa. Jumalinen kun oli, hän päätti vähän siistiä sa
noitusta ja veisasi: "Kiusaaja juoniaan miettii ja 
keksii...”

Mutta pojatpa olivatkin tarkkoja.
— Ei se niin oo. Tässä lukoo jotta "Saatana juo

niaan miettii ja keksii".
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Z/YVAA JOULUA 
JA

ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

KODINKONEIDEN
ERIKOISLIIKE

VIRROILLA
RUOVEDELLÄ
MÄNTTÄSSÄ

TAMPEREELLA

MUSTA PÖRSSI
KOKO KANSAN 
OSTOPAIKKA Hannu Niemi Oy

VIRTAIN
MAATALOUSPALVELU KY 

JA KAHVIO
Pääskyntie 13 puh. 934/55464

KIRJANPITOTOIMISTO
MARTTI LAITINEN

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

SIEKKINEN 34800 VIRRAT 
PUH. 55 730

Rauhallista Joulua ja Onnekasta vuotta 1989

VIRTAIN APTEEKKI
VIRRAT

VIRTAIN KARAUTA JA MAATALOUS

I. KAIKKONEN
Virrat, puh. 54 255

Saarisen Ville kävi lääkärillä Vaalastilla. Tämä käs
ki häntä lopettamaan heti tupakanpolton. Ville 
katseli alta kulmiensa lääkäriä joka parhaillaan 
sauhutteli itse väkevää norttia.

— Kyllähän mä kielsin pikkupoikiakin mene
mästä heikoille jäille mutta itte mä sinne ensim
mäiseksi putosin!

Saaris-Ville oli metsänhoitaja Larpon kanssa pil
killä Koron selällä. Koko päivä siinä meni mutta 
kalaa saatiin vain kolme pientä ahventa. Kylläpä 
tuli nyt kalliit kalat! Larpo päivitteli.

— Oli se sitten hyvä ettei niitä tullu enempää, 
Ville tokaisi.

TEKNILLISEN TARKASTUSKESKUKSEN HYVÄKSYMÄ HUOLTOLIIKE

SAMMUTINHUOLTO J. SINTONEN
MÄNTYKUJA 7 34800 VIRRAT PUH: 55 368
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Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta

PIRKKA-HÄMEEN VAKUUTUSYHDISTYS 
LÄHIVAKUUTUS
VIRRAT—RUOVESI—TAMPERE

VASKIVEDEN TALOUSKAUPPA
PUH. 569136

A tA

ATOIVOTTAA ASIAKKAILLEEN, 
RA UH ALLISTA JOULUA 

JA
ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

Valoisaa
Lämmintä
Joulua

KOILLIS-SATAKUNNAN SÄHKÖ OY 
RILLIN VOIMA OY

9 hengen taksibussi

SIMO SATAMO
HYVÄÄ JOULUA JA 
MENESTYKSELLISTÄ UUTTA VUOTTA

Puh. 934-55386 t® VIRTAIN

VALOKUVAUSLIIKE
VARPUSTIE4, PUH. 934-55106

Jukka
SPORTIA-VIRRAT

Virtaintie 25 
puh. 934-53 100

SUOMENSELÄN KATE JA 
ERISTYS KY

VIRRAT
Puh.567197

Hyvää Joulua ja Onnellista 
Uutta Vuotta asiakkaillemme

■KYLÄKAUPPA
EERO LEHTOVAARA

Liedenpohja puh.561115

VIRTAIN
MAANRAKENNUS

PAULI SYRJÄNEN 
Virrat puh. 55248

HYVÄÄ JOULUA ASIAKKAILLEEN TOIVOTTAA

P. KANGASAHO KY
Kotala puh. 934-599 141 

Aina ajankohtaista varastossa

HYVÄÄ JOULUA JA 
ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

KOLARIKORJAAMO 
JA AUTOMAALAAMO 
A. KAIPIO KY

Pirkantie 16 • 34800 Virrat • Puh. 934-55362
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• meillä voit kutoa itsellesi tai lahjaksi kätevästi mattoja, raanuja, 
poppanoita, shaaleja, pellavaliinoja ym.

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

Q8P
KOTIIEfllllSUIIS SUOMI

CNO

RAUHALLISTA JOULUA

Virtain neuvonta-asema
Rantatie 3 puh. 934-55817

Q8P
KDTIIEOllISUUS SUOMI

CIO

RAKENNUSKONEVUOKRAAMO

VI RAKO
Kiertotie 3, 34800 VIRRAT 
Puh. 934-54 644

Kiittäen kuluneesta vuodesta ja 
Hyvää Joulua toivottaen
VI RT,

Avaa ovi 
Jouluun
-tule 
lahjataloon

n SOKOS VIRRAT
Puh.55145

Virtaintie 35, puh. 55171

.htijitdän totun

HUONEKALU
JA
VXRILIIKE

Lastenasu
Kauneuspiste

Virtaintie 37,EVELIINA 34800 Virrat

(jää fu. a

«m
s VIRRAT 934-55260 

ALAVUS 965-11441

HYVÄÄ JOULUA

cruJLii

VIRRAT - Puh. 934/55359
om. Raimo Yläjärvi

HYVÄÄ JOULUA

VIRTAIN VALOKOPIO
E. Karhukorpi 

34800 Virrat puh. 55 537

2

HAUSKAA JOULUA JA ONNELLISTA 
UUTTA VUOTTA

ASUSTE PI-KE
Virtaintie 25, 34800 VIRRAT 

Puh. 548 03
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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

Tsmi PIR TA
Killinkoski (934) 50066

K-KAUPPA NEUVOO JA PALVELEE

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

SIMO YLÄ-SOINI
Toisvesi puh. 50013

Hyvää Joulua ja Onnellista
Uutta Vuotta asiakkaillemme

HALPA-AITTA
Killinkoski

Puh. 50132

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta
TUULILASIT JA HINAUKSET

/ZY'\
HUOLTO

111J
E 1--------- n---- R.ANTILA <*55550sAARHMAENAiitnlrnruaamn i /RT» \

VIRRAT Puh. 934-54898
octiidciictiic h, O4ouu vinnMi

C. Ä ) 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

Teemme mittatilaustyönä yrityksille ja yksityisille i
— ohutlevytöitä
— rakennuspellityksiä

EKOJLMASTOINTI KY
Pirkantie 11, 34800 Virrat

Puh. 934-54747

TAKSI
Lasse Eteläaho

Puh. 934-502 14
Auto 949231485
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^Piirrän 'Kukka - ja
^Hautauspalvelu AKy"
Meijeritie 11. 34800 VIRRAT, puh. (934) 55917

HYVÄÄ JOULUA JA 
ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

FOTO-RIITTA
Virtaintie 35 puh. 542 49

jt<nmen%eipä
34870 VISUVESI 

Puh. 934-765 300

Hyvää Joulua

Kontiontie 8 34800 VIRRAT PUH. 934-55765

Hyvää Joulua ja 
Onnea Vuodelle 1989

TYÖVÄLINE
Rakennuspuu
Alasintie 1, Ahjola 
34800 Virrat

Purotie 1,34800 VIRRAT PUH. 934-54611 Puh.934-54100

Rakentamisen kokonaissuunnittelua

f^SUUNNITTCLUMLO ky 9 HENGEN TAKSIBUSSI 
TIMO LAUKKO

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

Kalevantie 5 34800 Virrat puh. 934-55767 
Autopuhelin 949235778

AUTOKORJAAMO

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

FIAT—HONDA HUOLTO JA VARAOSAT 
VOLKSWAGEN — AUDI-HUOLTO

HYVÄÄ JOULUA JA ONNELLISTA 
UUTTA VUOTTA 

LOMAKYLÄ

SUVI-NUUTTILA
34850 JÄÄHDYSPOHJA, Puh. 567 134

Vaskiveden
Nuorisoseura
- kyläläisten ja 

nuorten hyväksi

s

Jt

Hautausasiossa Teitä palvelee
P.N. Järven
Hautaustoimisto
Petteri Niemi
Virrat Puh. 55331

Sidontatyöt, hyvät kukat
Järven Kukka
Virrat Rantatie 7 
Puh. 55390

Hyvää Joulua ja Onnea Vuodelle 1989

Hyvää Joulua Asiakkaillemme

LVI-ASIANTUNTIJALIIKE
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GWS KODINKONE
34800 VIRRAT PUH. (934) 542 70'

Finncont
Joustavaa osaamista Pohjoismaissa

HYVÄÄ JOULUMIELTÄ toivottaa

RAUHALLISTA JA HYVÄÄ JOULUA

Baari
TEUVON-TUPA

Liedenpohja 
Puh. 561130

PUKEVAA JOULUA

symppis
34 800 VIRRAT PUHELIN 54622

HYVÄÄ JOULUA JA ONNELLISTA 
UUTTA VUOTTA KAIKILLE 

ASIAKKAILLEEN TOIVOTTAVAT
VIRTAIN TAKSIAUTOILIJAT

HOTELLI
Rauhallista Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta

TARJANNE
34800 VIRRAT* PUHELIN 934-55454

Hyvää Joulua asiakkailleen toivottaa

VIRTAIN VILLA KY ja 
VIRTAIN KEHRÄÄMÖ

ja lankamyymälä 
Puh.55164

SEKATAVARAKAUPPA

ERKKI JOUTSENJÄRVI
Kurjenkylä puh. 59754 

Aina edullisia tarjouksia

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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HUOLTOPALVELU KY
Jouko Ruohonen

PL 30, 34801 VIRRAT, PUH. (934) 558 29 
KOTITALOUSKONE- JA KYLMÄKONEHUOLTO

SI! Lähikauppa 
H. MURORINNE

Kurjenkylä, puh. 59502

Messuilta löydettyjä uutuuksisaapuu jatkuvasti, 
esim. korttia, kynttilöitä, ja runsaasti 

lahjaesineitä kaikenlaisiin lahjapulmiin
Kukka ja Askartelu

PEUKALOINEN
Virrat puh. 934-555 38

ILOISTA JOULUMIELTÄ TOIVOTTAEN

Parturi-
Kampaamo

VIRTAINTIE 25 
34800 VIRRAT

(Sarila
PUHELIN 
(934) 55885

Kiitämme asiakkaitamme kuluneesta vuodesta 
ja toivotamme kaikille 

Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta

1 * LASTEN ASUSTENeIxÄPILÄW
VIRRAT VIRTAINTIE 25

Hyvää Joulua asiakkailleni

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta

SIRPA KALLIALA
Hermo- ja lihashierontaa 

Virtaintie 45, ajanvaraukset puh. 54722

Jt

VIRTAIN AUTOVUOKRAAMO 
MATTI KEINONEN
Penkkivuorenkuja 4 
_ 34800 Virrat

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

puh. 934-55638

Hyvää ja Rauhallista Joulua

asema, virren 
uh. 556 69

Virtain Hitsauspalvelu Ky
Virrat (934) 55488 

SIIRTOVAUNUOVIA
sahoille, kuivaamoille, 

teollisuudelle, varastoihin

Hyvää Joulua ja 
Menestyksellistä Uutta Vuotta
Parturi Terttu Rantanen

PUH. 54830

Jalka- ja kauneushoitola, solarium 
COSMETICS 
puh. 934-54 969 

Virtaintie 33 34800 VIRRAT 
PIRJO HÄKKINEN 
SKY-kosmetologi

Ella Bache
PARIS NEW YORK

— asiantuntija Sinun palveluksessasi —
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