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KARI AALTO VALON JUHLAJoulukuun 25. päivä sijoittuu kalenterissamme välittömästi talvipäivän seisauksen jälkeiseen ajankohtaan. Talvipäivän seisaus merkitsee sitä, että auringon valo alkaa jälleen lisääntyä. Päivät tulevat pidemmiksi ja yöt lyhyemmiksi. Talvipäivän seisaukseen asti päivät ovat koko ajan lyhentyneet. Näin ollen joulun edellä on vuoden pimein aika. Pimeys rasittaa ihmisiä ja valon kaipuu on suuri.Rooman valtakunnassa oli tapana juhlia auringon voittoa pimeästä. Pakanallinen Voittamattoman Auringon päivä sijoittuu roomalaisessa kalenterissa joulukuun 25. päivään. Valon voitto oli juhlan arvoinen asia. 300-luvulla jälkeen Kristuksen syntymän. Voittamattoman Auringon päivä sai uuden aiheen. Pakanallinen valon juhla vaihtui kristilliseksi juhlaksi. Joulukuun 25. päivä on kristillisessä kalenterissa Jeesuksen syntymäpäivä.Kristillinen joulu tuo valkeuden pimeyden keskelle. Joulu on valon juhla. Jeesus sanoi kerran pimeänä syyspäivänä Jerusalemin temppelialueella katsellessaan kynttilöitä: "Minä olen maailman valkeus, joka minua seuraa, hän ei pimeydessä vaella! ’ ’ Tässä aikuisena pitämässään lyhyessä puheessa Jeesus avaa uuden näkökulman itseensä. Ihmiskunta on elänyt hämärässä ja pimeässä ollessaan erossa Jumalasta. Jeesus tuo Jumalan kirkkauden keskellemme avatessaan ristinkuolemassaan meille tien Jumalan yhteyteen.Joulu on Jeesuksen syntymäjuhla, mutta meidän on syytä muistaa, ettei Jeesus-lapsi jäänyt seimeen, vaan hänestä kas- voi ristin Kristus, vaivattujen auttaja ja pelastaja. Tie Beetlehemin seimeltä kulki Golgatan ristin kautta Puutarhahaudan ylösnousemuksen aamuun. Seimen pienestä lapsesta kasvoi maailman Vapahtaja, sinunkin syntiesi sovittaja. Kristuksen valkeus on elämän valkeutta, joka valaisee kuolemanvarjon laakson. Joulu on valon juhla.
JOULUNAJAN TILAISUUDET
VIRTAIN SEURAKUNNASSA 1989-90

Kauneimmat joululaulut:Lasten joululaulut sunnuntaina 10.12. klo 15Virtain kirkossa.Kauneimmat joululaulut tiistaina 12.12. klo 19 Liedenpohjan kirkossa.Kauneimmat joululaulut torstaina 14.12. klo 19 Killinkosken kirkossaKauneimmat joululaulut sunnuntaina 17.12. klo 10 Virtain kirkossa
Lasten joulukirkkoVirtain kirkossa torstaina 21.12. klo 8.50.
Jouluaatto 24.12.Klo 10 ehtoollisjumalanpalvelusVirtain kirkossaKlo 15 jouluaaton hartaus Liedenpohjan kirkossa.Klo 15 jouluaaton hartaus Killinkosken kirkossa.Klo 16.30 jouluaaton hartaus uuden hautausmaan kappelissa. Klo 17 jouluaaton hartaus Virtain kirkossa.

Joulupäivä 25.12.Klo 7 jouluaamun jumalanpalvelus Virtain kirkossa.Klo 9 jouluaamun jumalanpalvelus Killinkosken kirkossa.Klo 9 jouluaamun jumalanpalvelus Liedenpohjan kirkossa.
Tapaninpäivä 26.12.Klo 10 ehtoollisjumalanpalvelus Virtain kirkossa.Klo 13 joulun jumalanpalvelus Kurjenkylän rukoushuoneessa. 
Uudenvuoden aatto 31.12.Klo 10 ehtoollisjumalanpalvelus Virtain kirkossa.Klo 23 uudenvuodenyön jumalanpalvelus Virtain kirkossa. 
Uudenvuodenpäivä 1.1.1990Klo 10 jumalanpalvelus Virtain kirkossa.
Loppiainen 6.1.Klo 10 ehtoollisjumalanpalvelus Virtain kirkossa.Klo 13 ehtoollisjumalanpalvelus Liedenpohjan kirkossa.
Sunnuntai 7.1.Klo 10 jumalanpalvelus Virtain kirkossa.Klo 13 ehtoollisjumalanpalvelus Killinkosken kirkossa.

Virtain Seurakunta toivottaa kaikille siunattua Vapahtajan syntymäjuhlaa 
ja uutta vuotta 1990.
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LEENA LEPPÄNEN

MARKKU HINTALA21.5.1925 — 17.8.1989Viime keväänä kuultiin, että Virroilta radioitaisiin jumalanpalvelus elokuussa. Puhuimme asiasta kirkkokuoron puheenjohtajan ja vahvan tenorin Markku Hintalan kanssa. Hän odotti innostuneena haasteellista tehtävää.Ihminen päättää, Jumala säätää.27.8. radioihinkin jumalanpalvelus Virroilta. Saarnan jälkeen ilmoitettiin kuolleet, heidän joukossaan Markku Hintala, jonka siunaus oli samana päivänä. Hänet oli lyhyen vaikean sairauden jälkeen kutsuttu laulajaksi taivaalliseen kuoroon.Markku Edvard Hintala oppi jo varhain rakastamaan ja viljelemään isiensä maata, Oriveden kansanopiston jälkeen hänkin joutui nuorella iällä mukaan sodan loppuvuosiin. Myöhemmin hänestä tuli kotitilansa Vaskiveden Hintalan isäntä, kuudes samaa sukua. Markku ja Pirkko Hintala hoitivat tilaa taidolla, kunnes oli aika jättää se taas seuraavan sukupolven käsiin.Markku Hintala oli kulttuuripersoona sanan täydessä merkityksessä. Maan viljelemisen ohella hän yhtä suurella hartaudella harrasti hengen viljelyä. Nuoresta pojasta asti Markku lauloi kotikylänsä Keihään kuorossa, ja ehti johtaakin Keihään kuoroa kymmenkunta vuotta.Kirkkokuoroon Hintalan isäntä ja emäntä liittyivät yli 20 vuotta sitten. Pitkä matka ei koskaan ole ollut esteenä uskollisille kuorolaisille. Markku oli pitkään myös kirkkokuoron puheenjohtaja ja varajohtaja.Laulamisen lisäksi Markku Hintala harrasti myös soittoa, ja niinpä kanttori Varha pyysi häntä joskus virsien säestäjäksi. Tämä tehtävä laajeni niin että Markku toimi lopulta vuosikausia varakanttorina. Hän oli tuttu näky kirkon urkupenkillä tai kirkollisten toimitusten veisuunjohtajana. Asiaan kuuluvilla musiikkikursseilla hän täydensi taitojaan.Kotiseurakunta ja erityisesti SLEY:n osasto oli muutenkin Markulle rakas. Hän palveli pitkään seurakunnan luottamustehtävissä kirkkoneuvostossa ja -valtuustossa, viimeksi mm. jumalanpalvelus- ja musiikkityön johtokunnan varapuheenjohtajana. Hintalan talon ovet ovat aina olleet avoinna seurakunnan tilaisuuksille.Markkua tarvittiin myös yhteiskunnallisissa tehtävissä. Hän kuului 36 vuotta Virtain Säästöpankin isännistöön.Markku Hintala oli luonteeltaan äärimmäisen hienotunteinen ja itseään korostamaton. Tuskin kukaan on kuullut häneltä kiivasta sanaa. Sovitteleva ja tasapainoinen luonne perustui varmasti omantunnon rauhaan. Markun eheän elämänkaaren päätteeksi sopi hyvin kirkkokuoron radiokirkossa laulama "Kiitos sulle Jumalani, armostasi kaikesta...”
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LEENA LEPPÄNEN

SENNI TAMMINEN

17.11.1922 — 27.9.1989

P-LK

Tutustuin Senni Tammiseen musiikin merkeissä. Lähes 20 vuotta sitten liityin silloiseen Marttakuoroon. Kuoron sopraanossa lauloi ryhdikäs tummatukkainen opettaja, jonka ääni soi kirkkaana ja nauru helähti iloisesti. Marttakuoron jälkeen jatkoimme yhteistä harrastustamme uudessa Virtain Naiskuorossa, jonka kansalaisopisto rehtori Pertti Tammisen myötävaikutuksella otti harrastuspiirikseen.Senni oli esimerkillisen luotettava kuorolainen. Hän oli mikäli mahdollista joka kerta paikalla, aina pirteänä ja huoliteltuna. Jos hän joskus ei päässyt mukaan, hän aina ilmoitti siitä etukäteen johtajalle. Naiskuorossa Senni lauloi vielä viime laulukaudenkin..Tällainen tinkimättömyys ja tunnollisuus oli tyypillistä SenniTammiselle sekä työssä että kaikissa harrastuksissa. Sen, mitä hän teki, hän halusi tehdä hyvin.Senni Tuulikki Tamminen o.s. Kaarela oli kotoisin Laukaasta. Päästyään ylioppilaaksi keskellä sota-aikaa hän jatkoi opintojaan Jyväskylän kasvatusopillisessa korkeakoulussa. Nuoren opettajan ensimmäinen virkapaikka oli Laukaan Ho- hon koululla. Vuonna 1947 hän avioitui Pertti Tammisen kanssa, ja niin sai Virtain Kalliojärven koulu innostuneen ja tarmokkaan opettajapariskunnan. 14 vuoden aikana koulun vaikutus säteili monella tavoin koko kyläkuntaan. Puutarhatkin alkoivat kukoistaa koulun mallipuutarhan myötä. 60-luvun vaihteessa Senni Tamminen suoritti yhdessä miehensä kanssa hum.kand. tutkinnon Helsingin yliopistossa. Tammisen perhe muutti Virtain kirkolle. Senni Tammisen työpaikkana oli ensin keskuskansakoulu ja myöhemmin kansalaiskoulu, joka sitten 70-luvulla muuttui peruskoulun yläasteeksi. Siellä hän työskentelikin eläkkeelle jäämiseensä saakka.Opettajana Senni Tamminen oli vaativa, mutta myös kannustava. Hän valmistautui joka tuntiin huolella. Muistan, kuinka Senni haki kirkkoherralta lisämateriaalia uskontotunneille. Matkoillaankin hän keräsi aineistoa kouluun.Työ murrosikäisten oppilaitten parissa ei aina ole helppoa. Senni Tammisen työstä hyvinä näytteinä olivat mm. koulun juhlien hiotut musiikkiesitykset ja kunniakirja Nuorten taide- tapahtumasta.Senni Tamminen paneutui opettajantyöhönsä koko tarmollaan. Sen lisäksi hänellä oli monta harrastusta, kuten puutarhanhoito, käsityöt, kansatiede, kielet, matkailu — ja tietysti musiikki. Hän oli taitava emäntä ja huolehtiva äiti. Lapset ja myöhemmin lasten perheet olivat hänelle suurena ilonaiheena.Sennin pirteys peitti sen, että hänen terveytensä ei viime aikoina ollut kovin vahva. Kesästä asti hän oli sairaana, mutta silti hänen poismenonsa tuli yllättäen.Vuosikymmenien aikana Senni Tamminen ehti opettaa lukemattomia virtolaisnuoria. Hän jätti muiston määrätietoisesta ja tunnollisesta, työlleen ja läheisilleen omistautuneesta kasvattajasta.
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MAURI MONTO
LAHJA JOULUN VAPAHTAJALLE

Joskus kerrotaan tarinaa pienestä lapsesta, joka uteli
aana seurasi kolehdin keruuta kirkossa. Kun rahaa ei 
silläkertaa ollut, kysyi pienokainen hetken mietittyään 
äidiltään: ”Jos minä menisin kolehtiin”.

Haluaisin hetken kanssasi tarkastella elämäntarinaa, 
jossa melkein näin kävi. 16-vuotias tyttö lähti kulke
maan tietä, jossa hän oli avuksi monelle. Selma Pohjas- 
mäki toimi 29 työntäyteistä vuotta lähetyssaarnaajana 
Intiassa.

Hänen virtolaissyntyinen isänsä Eemeli Pohjasmäki muutti Amerikkaan 20-vuotiaana paremman elämän toivossa. Sieltä löytyi Nurmolaissyntyinen elämäntoveri, avioliitto solmittiin vuonna 1912. Seuraavan vuoden juhannuksena heille syntyi Massachusettsissa Worchesterin kaupungissa tyttö, jolle annettiin nimeksi Selma Johanna.Puolen vuoden iässä hän muutti vanhempiensa kanssa Virroille, Suomeen. Valitettava talouslama johti kuitenkin vielä perheessä moniin kipeisiin ratkaisuihin. Selman oli jäätävä tätinsä ja isovanhempiensa hoiviin, isän ja äidin oli pakko palata joiksikin vuosiksi entisille tulolähteilleen Yhdysvaltoihin. Myöhemmin isä joutui vielä lähtemään Kanadaan pariksi vuodeksi.Vartuttuaan Selma aloitti koulunsa, sisäänkirjoitus oli Vas- kuun kansakoululla toukokuun 23. 1922. Hän olikin yhtä vaille sadas koulun oppilasluettelossa. Myöhemmin hän siirtyi Koron kouluun.16-vuotiaana Selma oli mukana seuratilaisuudessa Vaskuun kylällä. Täällä hän luovutti koko elämänsä Vapahtajan käyttöön. Tuskinpa nuori tyttö osasi kuitenkaan edes aavistaa vielä tulevia teitään.Ollessaan kerran Ruoveden kirkossa alttarin äärellä, koki Selma voimakkaan kutsun lähetyssaarnaajan tehtävään. Kyynelten virratessa hän päätti suostua tuohon tehtävään. Se merkitsisi koko elämän uhraamista kristinuskon ilosanoman viemiseen osattomille, ehkä kauaksikin. Tämä tie johti ensin

toimintaan Baptistien piirissä. Myöhemmin oli vuorossa Helluntailiikkeen lähetyskurssi Helsingissä vuosina 1946-1947. Kesällä -47 oli aikaa kielikoulussa Englannissa. Siellä hän sisäisen kutsun johtamana hankki rahat matkustaakseen Intiaan lähetyssaarnaajan tehtäviin. Työkausi tuossa suuressa liittovaltiossa alkoi vuonna 1949.Selma Pohjasmäen 29 vuotta kuluivat Bihar’in osavaltiossa, jossa Ganges-joen tulvat ovat tuttu käsite. Lukutaito siellä on yhä heikko, 40 %. Oloista kertoo jotain tämän päivän tienra- kennustekniikkakin. Sepeli murskataan lekalla ja kannetaan paikalleen. Asfalttiterva keitetään padoissa ja levitetään kivien päälle. Palkka moisesta työstä on noin dollari päivässä. Näissä ankarissa olosuhteissa Selma antoi suuren työpanoksen. Rakennettiin sosiaali työkeskus, kirkko ja lähetysasema. Sairaanhoito, kouluopetus sekä ennenkaikkea sanoma Kristuksesta antoi valoa monen ihmisen elämään noilla seuduilla. Elämäntapa oli Selma Pohjasmäellä esimerkillinen. Pienistä kannatuspalkkioistaan hän työtoverinsa kanssa säästi jatkuvasti. He elivät tietoisesti aivan yhtä yksinkertaisesti ja alkeellisesti kuin muutkin tuolla alueella. Niinpä heidän säästöillään kyettiin rakentamaan uusi kirkko siinä vaiheessa, kun Ganges "vaati” vanhan purkamista. Noista säästöistä on voitu maksaa palkkaakin paikalliselle työntekijälle myöhemmin. Uhrautuessaan näin toisten hyväksi Selma Pohjasmäki antoi joulun Vapahtajalle todella suuren lahjan... koko elämänsä.

Lähetysasema, jolla Selma Pobjasmä- 
ki on toiminut Bibarin osavaltiossa 
Intiassa.
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EINARI VUORELA

Ihmisen vaellus

Mäet nousee, mäet laskee, 
loppumaton jatkuu tie.
Metsä tumma kahdenpuolen 
niinkuin seinät synkän huolen. 
Minne meidät, matka vie?

Moni vuori, moni laakso 
taakse unhon helmaan jää. 
Yhä välkkyy silmiin uutta 
siintäväistä kaukaisuutta. 
Missä lienee määränpää?

Lapsi leikkii lapsuuttansa, 
nuori palvoo nuoruuttaan. 
Hiljaisessa, himmeässä 
tupapirtin hämärässä 
vaalii vanhus muistojaan.

Tuulen täällä tavoitamme, 
työmme tyhjään mahtuvat. 
Vaikka kaiken perisimme, 
kaiken villan kerisimme, 
riittää kaipuun hahtuvat.

Turhaan täällä pyydystämme 
mainetta ja mammonaa. 
Vaikka kultaa puntaroisin, 
timantteja kahmaloisin, 
onnea en ostaa saa.

Aarre ainut pysyväinen 
niinkuin aamun kirkkaus, 
taivaasta on tänne tuotu, 
iki-iloksemme suotu — 
lähimmäisen rakkaus.

Siunauksen virrat syvät 
valtoihinsa meidät saa. 
Toisin mielin työhön lähdet, 
toisin loistaa kuu ja tähdet 
sieluun, joka rakastaa.

Lintu laulaa linnullensa, 
tuuli haastaa tuulelleen. 
Silmä leikkii silmän katissa. 
Loputonta satuansa 
sydän kuiskaa sydämeen.

JuhlarunoKorvenojan Nuorisoseuran kotiseutujuhlaan 2.8.59
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SENJA PUUKKONIEMI\\

Yllättävä jouluvieras

/
,/j

Oli jouluaaton keskipäivä, sää uumoili tuollaista pikkupakkasta, oli kirkasta ja selkeää. Viimeisten viikkojen ja päivien aherruksen jälkeen oli tupaseeni asettunut jo levollisuus, kaikki oli niin puhdasta ja viimeisteltyä. Tuvan takassa hehkuivat hiilet huokuen lämmintä ja hyvänolon tunnetta. Hiljalleen askaroidessani kaikki näytti lupaavalle, ruuan tuoksut leijailivat ilmassa, odotinhan omaisiani yhteiselle aterialle ja viettämään kanssasi aattoiltaa. Suureksi hämmästyksekseni avautui tuvan ovi ja sisään astui pienehkö, parroittunut vanha mies. Kerkisin jo miettimään, mikä on hänen asiansa ja tähän aikaan. Pyysin häntä käymään peremmälle ja tarjosin istuinta, jolloin hän kysyi, saisiko talosta ruokaa tähän aikaan päivästä. Tokihan lupasin, laitoin pöytään ja oikein iloisin mielin kehoitin häntä syömään hyvällä halulla näin suuren juhlan kunniaksi. Hänen ruokaillessaan mietin monia asioita, mikä sai hänet liikkeelle näin juhla-aikana, oliko todella olosuhteiden pakko, pelkkä uteliaisuus, vai kokeiliko ihmisten joulumieltä. Olipa nyt miten vain, varauduin jo mielessäni, jos hän pyytää ja kysyy vaikka yöpymismahdollisuutta. Sen hän varmasti saa, sillä niin monenlaista kulkijaa on ollut yö- täkin, jopa jouluna.Ruokailtuaan mies nousi pöydästä, kiitti ja lähti kyselemättä sen kummemmin, poistui vähin äänin. Yritin ikkunasta kat

soa hänen jälkeensä, en onnistunut, nopeasti hän poistui näköpiiristäni. Mieleni jäi hieman haikeaksi kun en puhellut hänen kanssaan enempää, hämmästys ja ajankohta veivät ajatukset muualle. Jäin miettimään, näinköhän meidän joulu- mieltämme todella koetellaan, niin hyvinvointivaltiossa kun elämmekin, joidenkin on jouluruokakin pyydeltävä. Meillä täällä koti-Suomessa on asiat hyvin. Kaikille on turvattu hyvä toimeentulo ja monet mahdollisuudet päästä elämässä eteenpäin. Aina silloin tällöin osuus kohdallemme kuitenkin vä- hempiosaisia, he ovat lähimmäisiämme, heidät tulisi ottaa huomioon ja heitä tulisi tukea. Mutta miten on, onko meistä siihen? Löytyykö lämpimiä ajatuksia? Ojentuuko auttava käsi? Paljon jo merkitsevät tapaaminen ja hyvät sanat, mutta koemmeko antamisen iloa, jossa oma ilommekin moninkertaistuu. Lahjaksi saatte lahjaksi antakaa, näin meitä kehoitetaan. Ainakin näin suuren juhlan tuntumassa meillä on monet mahdollisuudet panna kehoitus täytäntöön, oma juhlammekin saa uutta sisältöä ja hohtoa, jota ei mikään muu korvaa. Joulun Herra siunatkoon suuren juhlamme.Joulu saavuthan taas kerran, tuot hyvyyttä lämpöä sydämiin, että rakkautta hetkisen verran sais tuntea ihminen köyhinkin.
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MATTI MAIJALA kunnallisneuvos
Virtolaisten haaste ensi vuodelle 

VALTAKUNNALLISET KOTISEUTUPÄIVÄT

Lähestyvistä kotiseutupäivistä on tähän mennessä puhuttu vielä vähän, mutta ensi vuoden puolella toiminta tiivistyy. Vieraita on odotettavissa entisten kotiseutupäivien lukujen perusteella noin 1.000. Luku saatetaan ylittää. Se edellyttää mm. majoituspalvelujen suhteen erityisjärjestelyjä. En pidä ongelmia ylivoimaisina, kun muistan, että 7 vuotta sitten järjestettyjen evankeliumijuhlien vierasmäärä oli suurempi. Majoituksessa turvaudutaan myös naapurikuntien palveluihin. Toivon mukaan virtolaisten kotien ovet ovat jälleen avoimet tilanteen helpottamiseksi. Kevätkaudella tullaan tiedustelemaan yksityismajoitusmahdollisuuksia perheiltä.Meitä oli Virroilta aika suuri joukko viime kesäkuussa Espoossa tutustumassa kotiseutupäivien kaikkiin järjestelyihin. Tietenkin Espoo oli ja on aivan erilainen paikkakunta puitteiltaan ja muutenkin, joten emme yritäkään täällä järjestää samanlaisia kotiseutupäiviä. Sitä ei kukaan edes edellytä meiltä.Espoon kotiseutupäivien päätösjuhlassa Vaskiveden Nuorisoseura toi tervehdyksen Virroilta kertoen tanssillisen kuvaelman keinoin kasvavista kulttuurin virroista. Minun osalleni tuli suullisen tervehdyksen esittäminen. Mitä siinä sanoin?Totesin ensin, että Virrat on nyt liittymässä kotiseutupäivien ketjuun niiden 42. renkaana. Perinne on siis varsin pitkä. Kun minulta oli Espoossa muutaman kerran kysytty, millaisia asioita Virtain kaupungilla on esitettävänään kotiseutupäivien vetovoimatekijöiksi, niin vastasin kysymykseen näin:1. Tarjoamme erilaisuutta, Virtain luonnon ja maiseman, jonka kaltaista ei voi olla muualla. ”Kun ihanat nää Virtain veet”, kirjoitti J.L.Runeberg runossaan Heinäkuun viides päivä.2. Esittelemme virtolaista työtä, alkutuotantoa ja teollista tuotantoa. Espoolaisetkin näkevät sen yrityksen, missä Tapiolan ja Vaskisaaren välillä liikennöivät vesibussit on tehty. Toinen esimerkki on maan vanhin nauhatehdas, jonka tuotteita täysin pukeutuneen miehen asusteissa sanotaan olevan 13 metriä, eli Inka Oy.3. Kotiseutuväkeä arvelemme kiinnostavan Perinnekylämme Herraskosken ja Herraskosken kanavan välisellä saarella. Kesäkuun alussa juuri avattiin alueella metsäkämppämuseo — pokasahalla. Vieraille esitellään perinnetutkimusyhteistyötä Tampereen yliopiston kanssa.4. Paikallinen kulttuuri muutosilmiöineen tulee esille päivien ohjelmassa ja retkeilyjen myötä.5. Virtolaiset ihmiset ovat luku sinänsä. Paikkakunta sijaitsee neljän maakunnan risteyskohdassa, useiden murteiden vaih- tumisalueella. Hämäläisellä perusmurteella siellä sanotaan:
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"Siittä näkkee, koska näläkä tullee, sano Jokelan Iivari kun peiliin katto”. Sitten sanotaan naapurikuntien murteita vertaillen: "Virtolaiset pyyrystää kallaa kurusta, ruovesiläiset kulusta ja keuruulaiset kuusta”. Kolmenkymmenen vuoden kokemuksella voin sanoa paikkakunnalla asuvan oikein laa- tuihmisiä, vaikka paikkakunnan oma kasvatti, kirjailija Uolevi Nojonen onkin ilkikurisesti luonnehtinut virtolaisia näin: "Joskus tuntuu, ettei siitä sekotuksesta ota selvää pirukaan — alkuperäisestä virtolaisesta. Totisella naamalla kuin pohjalainen se puhuu löysää kuin savolainen, on itseriittoinen kuin satakuntalainen ja hidas kuin hämäläinen. Kertakaikkiaan monipuolinen jässikkä. ”Meillä on vanha kättelyn perinne, tosin nyt jo valitettavasti vähentynyt. Kun pohjalaismies kerran pyhäaamuna seurasi virtolaisten kättelemistä Virtain kirkkopihalla, niin kertoi hän kotonaan tästä havainnostaan: ”Mä en oo millinään nähäny niiv vetua lyätävän kuv Virtain kirkonmäellä.”Mutta tervetuloa tutustumaan ja kättelemään. Näitä ihmisiä on ensi vuoden kotiseutupäivien järjestelyissä tavalla tai toisella mukana noin 2.500 eli joka neljäs kaupungin asukas. Lisäksi järjestelyihin osallistuu lukuisa joukko hyvien naapuri- kuntiemme ihmisiä retkeily- ja majoitustehtävissä. Talkoohenki elää vielä.Arvoisa kotiseutuväki. "Kasvavat kulttuurin Virrat” — ensi vuoden kotiseutupäivien tunnus — kutsuvat Teitä Virroille 3.—5.8. ensi vuonna. Tervetuloa.”* * *
Kas näin siellä lausuin. Toivottavasti en esiintynyt taitamattomasti. Meille paikalla olleille virtolaisille jäi sellainen käsitys, että ne taitavat tulla isolla joukolla tänne. Niin ainakin hyvin monet vakuuttivat. Entiseen hyvää virtolaiseen malliin me taas yhdessä teemme parhaamme kotiseutupäivien onnistumiseksi.Hyvät ystävät ja kaikkien kylien naiset sekä miehet. Mitähän jos seuraavien kuukausien kuluessa palauttaisimme käyttöön vanhan virtolaisen kättelyperinteen. Käsihän ei kulu kättä antaessa, sanottiin Kantelettaressakin. Siitä vaan "käsipäivää”! Kunnioittavat tervehdykset kaikille. Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!



MATTI LEHTINEN

KUTSUVAT
KULTTUURIN

VIRRAT
42. VALTAKUNNALLISET 

KOTISEUTUPÄIVÄT 
3.—5.8.1990 

VIRROILLA

Virtain kaupunki on saanut kiehtovan, monimuotoisen nimensä lukuisista vesistään, sadoista järvistään ja kymmenistä koskistaan. Mutta yhtä hyvin Virrat-nimi voisi kuvata paikkakuntaa monien kulttuurivirtojen kohtauspaikkana.Aikoinaan pirkkalaiset soutivat pitkin Näsijärveä Virroille oman satakuntalais-hämäläisen eräkulttuurinsa. Pohjalaiset kuljettivat Kyrönjoen latvoille omat vaikutteensa. Savon suku levitti kaskikulttuurinsa samoille seuduille asti.Vielä nykyään Virroilla elää hämäläinen, satakuntalainen, pohjalainen ja savolainen perinne. Eri heimojen piirteet kuulee puheesta, näkee rakennuksista, havaitsee tavoista. Vaikutteet voi tunnistaa myös ajanvietteistä tai vaikkapa uskonnollisesta ja poliittisesta elämästä.Mutta tänään perinteitä muokkaa maailmalta vyöryvä kult- tuurivirta. Uudet vaikutteet tulvivat jokaisen ihmisen elämään kaikkia mahdollisia väyliä — taivaskanavat mukaan lukien. Miten käy paikallisen, omaleimaisen kulttuurin yhdentyvässä maailmassa, kansainvälisten pyörteiden keskellä?Tampereen yliopisto on kiinteästi seurannut virtolaisen kulttuurin murrosta. Valtakunnallisilla kotiseutupäivillä on tilaisuus kuulla kokemuksia. Samalla voidaan pohtia uusia haasteita: miten kotiseututyön purtta tulisi luotsata läpi ajan ja muutosten virtojen.Kotiseutupäivien aikana vietetään myös Virroilla syntyneen kulttuurin monitaitoisen suurmiehen I.K. Inhan 125- vuotisjuhlaa. Retkillä päästään tutustumaan elämänmenoon Virtain naapureissa, neljän läänin ja maakunnan puolella.

KOTISEUTUPÄIVIEN OHJELMA
torstai 2.8.iltapäivä
perjantai 3-8.iltapäiväilta

I.K. Inha 125 v.seminaari ja näyttelyn avaus Kotiseutupäivien avajaiset Kotiseutuliiton vuosikokous Pop-musiikin vuosisata — musiikki- draama renttulauluista rock’n rolliin Ekumeeniset iltamat
lauantai 4.8.aamupäivä Kotiseutupäivien retketiltapäivä Kotiseutupäivien retketilta Juhlaillallinen, iltamat
sunnuntai 5.8.aamupäivä Kirkkoveneet saapuvatJumalanpalvelusiltapäivä Pääjuhla
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VANHOJA VALOKUVIA

Pyykkärit Vaskuutia 11.2.1936. Kuran om. Siiri Alander.

Puutavaran siirtäjiä proomuun joskus 20-luruUa. Takana Matti Mä
kelä. edessä Esko Rantala (Rautala). Haitaria soittaa Emit Mäkelä. 
Kuran om. Irma Leponiemi.
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MARTTA LAMBERG

PAJASSA

Lapsuudessani meillä oli paja pellon laidassa, kylätien varrella. Isäni oli taitava kyläseppä. Pajan ympärillä oli aina paljon kyläläisten työvälineitä ja hevosajopelejä, kuen rekiä, rattaita, pellavaloukkuja ym. odottelemassa raudoitusvuoroaan. Isän kanssa kävelimme pajalle. ”Tuleppas taas paljepojaksi”, isä komensi, eikä ollut varaa sanoa vastaan. Hän oli käynyt jo aikaisemmin sytyttämässä tulen ahjoon, hiilet hehkuivat ja rätisivät, savu ja häkä, jota ahjossa muodostui, nousi katossa olevan räppänän kautta taivaan tuuliin. Palkeet isä oli tehnyt lampaan nahoista, ne pohisivat, pihisivät, nitisivät ja natisivat, kun niitä paineltiin. Näin ne antoivat ilmaa ahjon nieluun, jossa rauta kuumeni. Isä käänteli kuumenevaa rautaa ahjossa pitkillä pajapihdeillä. Kun rauta oli tarpeeksi pehminnyt ja tulenkarvainen, hän vei sen alasimelle ja alkoi takomalla muodostella siitä tarvitsemaansa esinettä. Silloin minulla oli tilaisuus hetken hengähtää, sillä palkeiden painaminen ei suinkaan ollut sitä helpointa työtä ai- kuisellekaan saati lapselle.Mutta oli pajassa mieluisiakin hetkiä. Isän pajan oven pielessä oli reikäpora, sorvi, jolla väännettiin rautaan reikiä, jäänteinä siitä syntyi kiekuraisia rautalastuja, joita me lapset veimme koristeiksi leikkeihimme. Näin oli raskaan ja yksitoikkoisen työn, palkeiden painannan aiheuttama masentava mieli taas kerran tipotiessään.
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Virrat ja vanha vesireitti kuuluvat tiiviisti yhteen. Nykyisen kiireen aikana tuo 135 kilometriä 
pitkä laivareitti "Runoilijan tie” on todellinen levon mahdollisuus. Millaista on taittaa taivalta 
höyrylaivassa lähes kahdeksan tuntia Tampereen Mustalahdesta Kalettoman laaituriin? Aika ei 
välttämättä käy pitkäksi, aina voi nähdä ja kuulla jotain uuttakin.

Heikki Asunta kuvaa taivalta näin:
Taa jäänyt on kauneus Tampereen,
päämäärä on valkama Virtain.
Ui helisten mainingit hiljalleen
Näsin, Koljon, Ruoveden Tarjanteen...
kuin lyöminä kultaisten pirtain.
Läpi salmien, luotojen tutkaimitse
purtena soi suvi itse. ”On aurinkoinen heinäkuun tiistai. Mustalahden nupukivilai- turilla on kerääntymässä matkailijoita valkokylkisen laivan vierelle. Viimeiset lipunostajat jonottavat vielä erillisen kojun luona. Virroille lähtevän Tarjanteen kannelle ei vielä pääse. Mustasta piipusta kohoaa väreilevää kuumuutta sinitaivaalle. Kyljessä olevasta pumppuaukosta jumpsahtelee vettä satama- altaaseen. Virvoitusjuomakorit kilahtelevat kannella. Perä- potkuri kuohuttaa vettä jo tunnustellen...Kello 10.30 lastiperämies Timo Laakso Tampereelta avaa köyden ja päästää meidät kannelle. Kävelen kuumuutta hohkaavan piipun ohi portaisiin, yläkannella on viileämpää. Kello 10.45 kilahtavat köysirenkaat laiturikiveyksellä, laivaa irrotellaan. Kapteeni Markku Karkama Lohjalta tarttuu viesti- kahvaan. Vesi alkaa avautua laivan ja laiturin väliin. "Ota vähän oikealle”, kuuluu ohje perämies Ivan Ivanoffille. Hän on syntyisin Varnasta, Bulgariasta, mutta on nykyään Suomen kansalainen. Viestilaite kilisee "täyttä eteen”. Konepäällikkö Otto Majakari Visuvedeltä päästää 220 kilowatin pääkoneen tehon potkuriin. Lämmittäjä Mikko Tammi Visuvedeltä huolehtii omasta tehtävästään. Peräkuohu alkaa vyöryä koskena tyyneen satamaveteen. Höyrypillin alakuloinen ulvahdus melkein säikäyttää yläkannella olijan, kaiku vastaa kohta Näsin- kalliolta. Vesi alkaa kuohuta keulan halkaisemana, ohitamme 
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aallonmurtajan. Hetkisen kuluttua kurssi on suoraan kohti pohjoista ja Siilinkaria. Edessä on monia rauhallisia tunteja kesävesillä. Nojailen verkkokaiteeseen kuunnellen kuohujen kohinaa ja koneen tasaista jumputusta. Tämä Tarjanne onkin jo vuosikymmeniä — tarkalleen 81 vuotta — kyntänyt aaltoja. Alus valmistui Varkaudessa Lehtoniemen telakalla vuonna 1908. Sisävesille rekisteröitynä tämä on aivan kunnioitettava; teräsrunkoisella on pituutta 28,46 m, vetoisuus on 133,5 bruttorekisteritonnia. Pääkoneita on yksi kuljettamassa meitä tänäänkin kohti Virtain laivarantaa.Turisteja ei näy paljoa. Virallisesti mukana saisi nykyään olla 131 matkustajaa. Nykyään, sillä lastiperämies kertoo virallisen ennätyksen vuodelta 1934; 724 ihmistä laivassa yhdellä kertaa.Henkilökuntaa on tasan kymmenen. Kaikille riittää työtä, toisaalta enempää ei tarvita matkan onnistumiseen ainakaan tänään.Yläperäkannen kaiutin alkaa kertoa reitin historiaa. Onhan mukava tietää, että esimerkiksi tämä Näsijärvi on ollut jo ammoisista ajoista pitkän matkan vesireittinä. Höyrylaivat ilmaantuivat näille vesille vuonna 1858. Höyrylaiva- osuuskunta Tarjanne perustettiin Ruovedellä yksimielisesti ja suurella innoituksella vuonna 1907. Kaksi vuotta myöhemmin sitten hankittiinkin tämä yhtiön lippulaiva. Nykyinen Runoilijan tie perustettiin muuten vasta vuonna 1967 kehittämään Näsijärven laivaliikennettä, lomamatkailua silmälläpitäen.Katselen Lapinniemeä sekä Särkänniemeä auringon kiloa vasten. Tässä Siilikarin kohdalla koeteltiin tosimielessä Tarjanteen kunto. Syysmyrskyssä oli pelastettava Kuru-laivan matkustajia. Tänään ei sentään ole mitään myrskyä, vaikka pohjoistuuli vähän vaahtopäitä nostaakin.



Kapteeni Markku Karkama sekä konepäällikkö Otto Majakari lepotauolla Vankat edellä.
Kuva: Mauri MontoTuntia myöhemmin huomaan kuuntelevani konepäällikköMajakarin muisteluksia. Hän kertoo sellaistakin, mitä olen virtolaisilta aiemmin jo kuullut. Että Tarjanne on kuljettanut väkeä joulukirkkoonkin. Kello kolmelta aamuyöllä lähtivät Tarjanne ja Pohjola Visuvedeltä kohti Virtoja ja Ruovettä. Valonheittäjien valossa ajettiin, keula pystyi aluksen "miehuus- vuosina” jopa kymmenen tuuman teräsjäähän. Myös matkustajia on ollut vuosien saatossa monenlaisia. "Eräskin isäntä oli aikanaan lähtenyt hakemaan mikonpäivän markkinoilta hevosta. Laivareissulla hän tutustui nykyiseen vaimoonsa. Samalla reissulla tuli hevonen ja nuorikko. Hän on tehnyt hope- ahääreissunsa tässä laivassa ja nyt on kultahääreissu. Mä kysyin, että kumpi onnistui paremmin, akkakauppa vai hevos- kauppa. Siihen hän sanoi, että molemmat erinomaisesti.” Näin Otto Majakari. Perään tulee heti toinen muistelus: "Yks pikkupoika kysy kerran, että kuinka vanha tää laiva on. Mä sanoin, että 80 vuotta. Se kattoo tapitti mua silmiin ja kysy —

Ooksä ollu tässä ihan alusta alkaen?” Muistelukset keskeytyivät. Suora vapaa reitti päättyy pian, Rantalan laituriin ei ole pitkä matka. Konepäällikön on oltava konehuoneessa vastaanottamassa ajokäskyt komentosillalta. Pian kymmenen solmun matkanopeus hiljenee. Lähestymme laituria, lämmittäjä Mikko Tammi odottaa keulapakalla valmiina heittämään kiinnity sköyden...Vankavedellä näen vielä Näsinneulan huipun kirkkaassa säässä. Muu Tampere on jo jäänyt metsävyön taakse. On mukava istua rennosti kansipenkillä ja kuunnella jälleen konepäällikön kertomaa: "Laivan kone on ollut 56 vuotta korjaamatta. Viime talvena kampiakselit haalattiin ylös ja oikaistiin, peti- laakerit ja epäkeskojen laakeripinnat valettiin uudet. Homma kesti koko talven, höyrykattilaan tehtiin uudet levyt, niittejä ja hitsauksia uusittiin. Nyt pitäs mennä vähintään toiset 56 vuotta.”Vuonna 1854 valmistuneen Muroleen kanavan läpi siirrym-

M I R JA IL
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me mutkaisten kapeikkojen alueille. Onkin jo aika siirtyä yläkannelle Akseli Gallen-Kallelan suunnittelemaan ravintolamil- jööseen. Täällä, höyrylaivaan sopivassa romanttisessa salongissa, voi tilata vaikkapa hyvin suositun grillipihvin. Toinen kärkilaji voisi olla Tarjanteen herkkuleipä. Kumpi tahansa valmistuisi pian pääkokki Pekka Tolpan johdolla alakerran keittiössä. Apuna ruoveteläisellä pääkokilla ovat Marko Hurme Tampereelta, Veli Kiiski Joensuusta ja Mikko Kaipio Mäntästä. Tilaus siirtyy huutotorven kautta alas, annos nousee ruokahissillä tänne ja tarjoillaan pöytään. Valintani osui grilli- pihviin. Sitä nauttien seuraan ohikulkevaa maisemaa, kallioita ja vesinäkymiä.Pilli ulvahtaa usein, kapea salmi toisensa jälkeen ajetaan vastavirtaan. Aina kun reitti näyttää loppuvan tyystin, avautuu uusi väylä. Tällaisessa kohdassa on usein niemen nenäk- keessä valkoinen kivikasa-kummeli osoittamassa mistä päin väylä jatkuu. Kirnusalmi maalauksineen, jotka Simberg ja Gallen-Kallela ovat kalliopintaan muistoksi jättäneet sekä Kautun avokanava. Näiden jälkeen Tarjanne pitkästä aikaa rantautuu jälleen Kalelan laituriinkin. Täällä Kalelassa ovat valmistuneet mm. Sammon puolustus, Joukahaisen kosto sekä Velisurmaaja.Vuodesta 1885 ovat laivat päässeet tänne ylävesille kanavan läpi. Seuraan kuuluisia nähtävyyksiä Ruoveden "alusvesillä”, Ruoveden kirkonkylän, Lieran-, Teeri- ja Sap- pisaaren. Saavuttuamme Tarjannevedelle näen ensimmäisen virtolaisen maamerkin; Penkkivuoren viestimasto erottuu tänään hyvin. Päästyämme Kaivoskannan kanavan läpi, näen vielä Kurun pitkän ruosteisen rungon rannassa.Laivamme saapuu vähitellen Virroille. Visuselältä kaarramme Rautavuolteen kautta Romppaansalnteen. Karut kalliosaa

ret petäjineen ovat kuin Lapin erämaista siirretyt. Katson salmen mustaa vesipintaa, onkohan perää tarinan kulta- aarteessa syvyyksissä...Ohitamme iloisesti vilkuttavia lomalaisia mökkirannoilla.Oikanselkä, Näntönsalmi, Papinlahdenkärki, Saviselkä... Aurinko on vahvasti siirtymässä länteen. Tunnistan Koronkylän kaukana edessä. Käännymme pian Latosaaren ja Piikinkarin ympäri kohden Toltaansalmea. Vasemmalle jää Mustalahti, jonne vuosisadan alussa päättyi laivaliikenne. Sinne on vahvistettu aikanaan oikein kaupungin asemakaavakin. Onpa siellä venäläisten rakentama "höyrytiekin”.Kapteeni Karkama viestittää konehuoneeseen: "Hiljaa eteenpäin”. Kapean Hampaistensalmen vesi laskee potkurin imussa nopeasti, nousten kohta hyökynä takaisin. Pian toistuu sama Toltaansalmessa. Tuskin olemme päässeet kapeikosta, kun havaitsen paljon tuttuja piirteitä maisemassa. Jylhä Keiturin- salmi, Isosaaren kalliot ja kuuset, Pukkivuori. Vihdoin tulee näkyviin päämäärämmekin, Kalettomanlahti. Viimeinen pillin ulvahdus, jonka kaiku kimpoaa rannoilta tyyneen iltaan. Kirkontorni, rantapuisto sekä kaunis vierassatama! Rantaviivaa koristavat punaiset venevajat. Lähes vapaavauhdilla lähestymme laituria. Yhä tutummaksi käy maisema, kunnes jo laivan kylki hiljaa rusahtaa puuparruihin, Virroilla ollaan aivan ajassa, kello on 18.30. Olen nyt vakuuttunut; kokeakseen kesä-Virrat oikein sinne on saavuttava vesireittiä. Pian ovat köydet kiinni ja maihinnousu alkaa. Ilta-auringon paistaessa lähden nousemaan Rantatietä. Valkokylkinen höyrylaiva täydentää upeasti virtolaisen kesämaiseman...

Tarjanne Virtain Syräiabdessa entisaikaan. Kuran omistaa Liisa Saikkonen.
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KYLLIKKI HELENIUS

LIEDENPOHJAN 
ALA-SULKAVAN VAIHEET

Viime vuosien sukuseuratapahtumista on virtolaisille tullut tutuksi Gustaf Ringbomin nimi. Hän on Sulkavan kantaisä.Gustaf Ringbom oli syntynyt Kangasalla Kerppolan ratsutilan poikana 27.9-1744. Vaaditut opit käytyään hän sai räätälin valtakirjan 28.7.1767 ja tuli arvostettuun räätälin virkaan Virroille.Kun räätäli Gustaf Ringbom ryhtyi uudisraivaajaksi Liedenpohjan kylässä, tuli perustetun tilan nimeksi Sulkava. Tilan nimeä alettiin käyttää yleisesti sukunimen tapaan. Varsinainen sukunimi Ringbom jäi vähitellen käytöstä pois ja etunimikin muotoutui suomenkieliseen asuun Kustaa. Asiakirjoissa 1790-luvulla on nimeksi merkitty Kustaa Sulkava. Puolisona, Sulkavan talon emäntänä oli virtolaissyntyinen Valpuri Tuo- maantytär Paavola (1746-1826).Kun Kustaa Sulkava kuoli 16.7.1807, ryhtyivät hänen jälkeensä pojat Juho ja Henrik viljelemään Sulkavaa kahtena tilana. Juhon tilaa alettiin nimittää Ala-Sulkavaksi ja Henrikin tilaa Ylä-Sulkavaksi. Tilat ovat säilyneet sukutiloina.
Ala-Sulkavan isäntäväet

1. Juho Kustaanpoika Ala-Sulkava (1772-1813), puoliso Maria Antintytär Braski (1779-18427.2. Edellisen poika Antti Juhonpoika Ala-Sulkava (1799-1868), puoliso Justiina Matintytär Pitkäjärvi (1793-1863).3. Edellisen poika Juho Antti Antinpoika Ala-Sulkava (1828- 1878), puoliso Anna Matintytär Patala (1825-1910). Avioliitto lapseton.4. Edellisen isännän sisaren Anna Antintyttären (1826-1897) ja hänen puolisonsa Aatu Pekanpoika Myllyniemen (1821- 1880) tytär Maria oli varttunut aikuiseksi kasvattityttärenä enollaan Ala-Sulkavassa ja hänestä tuli puolisoineen seuraa- va isäntäväki. Maria Justiina Aatuntytär Ala-Sulkava 1854- 1899), puoliso Emanuel Heikinpoika Ylä-Herranen 1849- 1909). Uusi isäntä otti nimekseen Ala-Sulkava talon mukaan.5. Edellisen poika Juho Valfrid Emanuelinpoika Ala-Sulkava (1871-1923), puoliso Hilja Katariina Korpi (1878-1963) Alavudelta.6. Edellisen poika Matti Aleksanteri Ala-Sulkava (1914- ), puoliso Laimi Marja Hautamäki (1929- )•

Kunnallismies Juho SulkavaAsetuksella kunnallishallinnosta maaseudulla 6.2.1865 pyrittiin erottamaan varsinaiset kunnalliset tehtävät seurakunnalle kuuluvista tehtävistä. Asetus merkitsi kunnallista itsehallintoa kaikkialla maassa ja sen tärkeimmäksi toimintamuodoksi tuli kuntakokous. Kaikilla kuntalaisilla oli mahdollisuus päästä äänestämään yhteisitä asioista. Tosin äänestäminen tapahtui veronmaksukyvyn perusteella ja merkitsi käytännössä sitä, että päätösvalta asioissa oli pitäjän varakkailla. Kuntakokouksen rinnalla toimi kunnallislautakunta, jonka oli määrä vastata käytännön asioiden hoidosta. Kuntakokouksen puheenjohtaja oli arvossa pidetty mies pitäjässä. Hänestä käytettiin myös nimitystä kunnan esimies. Lautakunnan esimies oli myös tärkeä toimessaan. Kun Virroilla kunnallinen itsehallinto saatiin käynnistetyksi, valittiin ensimmäiseksi kunnan esimieheksi Ala-Sulkavan isäntä Juho Sulkava vuosiksi 1867-69. Kun sukunimeä tarvittiin, oli sulkavalaisilla tällöin vielä yleisesti käytössä vanhan talon nimi Sulkava. Lautakunnan ensimmäiseksi esimieheksi valittiin Juho Ilomäki vuosiksi 1868- 71.Yhtenä syynä siihen, että Juho Sulkava valittiin kunnan esimieheksi, oli hänen luku- ja kirjoitustaitonsa. Sama syy oli vaikuttamassa myös Juho Ilomäen valintaan. Näitä taitoja osaavia miehiä oli harvassa. Sulkavan suvun piirissä on aina osattu lukea ja kirjoittaa syrjäisestä asuinpaikasta huolimatta. Todennäköisesti Gustaf Ringbomin äiti Anna Kristina Dittner on jo kuulunut siihen sivistyneistöön, jolla oli nämä taidot ja kun hän asettui asumaan poikansa luo Liedenpohjan Sulkavaan vanhuudenpäivikseen, pääsivät uudet sulkavalaiset osallisiksi näistä arvokkaista taidoista isoäidin opetuksessa. Ja perinne jatkui seuraavissakin sukupolvissa.Ensimmäisenä kunnan esimiehenä Juho Sulkava joutui luomaan toimintamallit kunnan asioiden hoidossa. Lisäksi nälkävuodet seuraamuksineen vaativat erityisiä toimenpiteitä. Kun vaivaishoitokin oli siirtynyt seurakunnalta kunnalle, olivat hoidettavat asiat todella moninaisia. Kuvernöörinkin kanssa oli käytävä kirjeenvaihtoa pulmatilanteista. Seuraavassa ote kunnankokouksen pöytäkirjasta 20.huhtikuuta 1868. Pykälä 1 sisältää selvityksen kuvernöörille ja se on merkitty lähetetyksi kirjeenä 21.4.1868.
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Ala-Sulkavan ensimmäinen talo on rakennettu n. 1825. Sitä ennen Sulkavan veljekset asuivat perheineen vanhaa taloa yhdessä. Ala-Sulkavan talo oli 50 vuotta sijoillaan ja myytiin sitten Alavuden Sulkavankylän Pispan tilalle uuden talon valmistuttua. Perimätiedon mukaan rakennuksesta saatiin maksuksi kuorma nauriita. Kuvassa talo uudella sijainnillaan Alavudella.

Manu Ylä-Herrasen 1874 rakennuttama Ala- Sulkavan talo kuvattuna 1935. Talo oli 30 metriä pitkä ja maantien suunnalta 9-ikkunainen. Perusteellisissa muutostöissä vuonna 1937 talosta jätettiin kuvassa näkyvä oikea puoli taloa asuinrakennukseksi ja toinen puoli taloa purettiin.

Nykyinen Ala-Sulkavan talo on puolikas 1874 rakennetusta talosta. Muutostöiden yhteydessä 1937 myös kattoa madallettiin. Ulkopuolelta talon ikää ei voi uskoa. Sisätiloissa on mm. tuvan seinät piilukirvein veistettyä hirttä.Piirros valokuvasta.
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— Kunnankokouksessa oli määrätty, että jokainen Kinkeri- 
kunta piti vaivaisensa ylöspitämän ja holhooman, nämä jau
hot piti jaettaman joka kinkerikuntaan siinä mitassa, kuin 
kussakin oli kuluussa olevia hädänalaisia eli kerjäläisiä, joi
denka luku yhteensä nousi 572 henkilöön, jotka näin jauho
jen jaettua tuli saamaan 5 naulaa henkelle, joka määrä heille 
kohta Kinkerikunnan Kaitsinmiehiltä annettiin.

Ala-Sulkavan rakennuksetKun Sulkavan veljekset Juho ja Henrik ryhtyivät isänsä Kustaa Sulkavan kuoleman jälkeen viljelemään Sulkavaa kahtena tilana, asuivat he perheineen kaikessa sovussa yhdessä vielä vuosia vanhaa kotitaloa. Ala-Sulkavan ensimmäinen asuinrakennus valmistui vasta seuraavan sukupolven aikana, Antti Juhonpojan ollessa jo isäntänä, vuonna 1825. Se toimi Ala- Sulkavan päärakennuksena 50 vuotta.Kun Emanuel Ylä-Herranen, Manuksi kutsuttu, tuli Ala- Sulkavalle vuonna 1871 nuoreksi isännäksi, ryhtyi hän suunnittelemaan uutta päärakennusta mallinaan oma kototalo. Rakennus valmistui 1874 ja uusi Ala-Sulkava oli nyt yhtä suuri ja komea kuin oli Ylä-Herranen. Pituutta talolla oli 30 metriä ja päädyn ns. tupapirtti oli aarin kokoinen. Sisäänkäyntikuis- teja lasi-ikkunoin oli kaksi. Maantien suunnalle talossa oli yhdeksän ikkunan rivi — kuten Ylä-Herrasessakin. Katolla oli kolme savupiippua ja lisäksi oman pikku katoksensa alla velli- kello.Vanha päärakennus oli ollut käytössä kolmen sukupolven aikana, puoli vuosisataa. Uuden talon valmistumisen jälkeen se oli käynyt tarpeettomaksi ja myytiin Alavudelle Sulkavanky- län Pispan tilalle. Perimätieto kertoo, että rakennuksesta saatiin maksuksi hevoskuorma nauriita.Manu-isännän rakentama talo oli käytössä sellaisenaan aina vuoteen 1937, jolloin Juho-isäntä ryhtyi perusteellisiin muu

tostöihin tarpeettoman suuressa talossaan. Toinen puoli taloa, ns. tupapirtin pääty, purettiin ja varsinainen isäntäväen
Nykyinen Ala-Sulkava on edelleen osa vanhaa Manu Ylä-Herrasen suunnittelemaa ja rakentamaa taloa, joskin se kunnostettuna näyttääkin ulkoapäin nykyajan omakotitalolta. Suuri avotakka, vanhan ajan leivinuuni ja piilukirveellä veistetyt komeat seinähirret avarassa keittiössä ovat muistoja Mani-isännän arkkitehtuurista yli sadan vuoden takaa.

Hupaisa muisto kiertokoulustaAla-Sulkavan suuressa tupapirtissä pidettiin monia kylän yhteisiä tilaisuuksia. Kiertokoulukin toimi siellä.Nykyisellä Ala-Sulkavan isännällä on ensimmäinen kierto- koulupäivänsä jäänyt pysyvästi mieleen. Ikärajan suhteen ei tässä opinahjossa oltu kovin tarkkoja ja kun koulu toimi vielä omassa kotitalossa, päätti 6-vuotias Matti Ala-Sulkava lähteä isompien rinnalla opintielle. Asia jännitti kovasti etukäteen. Joillakin isommilla pojilla oli tukka kammattu jakaukselle ja tulevasta kiertokoululaisesta tuntui siltä, että sellainen jakaus omassakin päässä juhlistaisi tilannetta ja saisi näyttämään miehen paremmin vielä koululaiselta. Tulevan koulumiehen tukka oli karkeahko eikä jakausta syntynyt, vaikka miten paljon tukkaa kasteli ja kampasi. Konstit eivät olleet kuitenkaan vielä lopussa. Keritsimet käteen ja johan alkoi syntyä jakausta peilin edessä! Tuleva koulumies leikkasi keritsimillä runsaan sentin levyisen vaon keskelle päätä otsalta takaraivoon saakka ja kyllähän oli sitten kaikilla ihmettelemistä Matti-pojan omatekoisessa ja ihan itse keksimässä jakauksessa. Valokuvaajakin sattui tulla kiertokouluun ja niin tuli ainutlaatuinen jakaus ikuistetuksi — vieläpä Virtain Joulussa 1989!

Laimi ja Matti Ala-Sulkava tutkivat aitan rapuilla vanhaa suvun postillaa kesällä 1989- Kuvaaja Kyllikki Helenius.
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Kun Manu Ylä-Herranen tuli vävymiehenä isännäksi 1871 Ala-Sulkavalle, niin hän rakennutti uuden talon, jossa tupakin oli aarin kokoinen. Kuvassa ison tuvan lattianpesu käynnissä 1930- luvun alkuvuosina. Etualalla hakosudin varressa Hulda Sahi ja Hilja Ala-Sulkava, toisen sudin varressa Anni Vartiamäki ja Aini Ala-Sulkava. Martti Ala-Sulkava on heittämässä sutien alle hiekkaa ja vettä. Äitee Ala-Sulkava pitelee tantarin koukusta kiinni ja seuraa, miten puhdasta tulee.

Kiertokoulun kuva Ala-Sulkavan tuvasta vuodelta 1920. Edessä istumassa vasemmalta Onni Ahola, Antti Maijala, Antti Ojaluoma, Jussi Ala-Sulkava, Matti Ala-Sulkava, Saimi Peltonen. Keskirivissä vasemmalta opettaja Lempi Järvinen, Onni Ylä- Sulkava, Siiri Salmi, Anni Ojaluoma, Martta Sahi, Vieno Koivula, Alli Ahola, Kalle Vartiamäki. Takarivissä vasemmalta Eino Kytölä, Toivo Lampinen, Hannes Kytölä, Sylvi Koivula, Laina Ylä- Sulkava, Huuko Salmi.

3°

Kun Manu Ylä-Herranen tuli vävymiehenä isännäksi Ala- Sulkavan taloon 1871, ryhtyi hän perusteellisiin muutostöihin laajalla piha-alueella. Rakennusten ja viljelysten paikkoja siirreltiin ja uuttakin rakennettiin. Jokunen vanha rakennus sai jäädä entisille sijoilleen. Manu-isännän suunnitelmista tuli hyvä ja sellaisenaan se säilyi Ala-Sulkavan talon toimivana pihapiirinä aina 1930-luvun alkuvuosille. Talon nykyinen isäntä Matti Ala-Sulkava (s. 1914) on piirtänyt kartan vanhasta pihapiiristä muistikuvansa mukaan.1. päärakennus2. puutarha3. luhti vuodelta 18254. aittarivi5. väentupa vuodelta 18246. alikulkukäytävä7. talli8. heinälato9. navetta10. rehulato11. sikolättejä12. tunkio13puusee14.liiteri15. joutilaan karjan suojat16.

17. lampola18. kalustovaja19. kaivo20. perunakuoppa21. sauna22. paja23. riihi vuodelta 180924. riihi25. heinälato26. humalaviljelys27. kessupelto28. ruotuvaivaisten mökki29. räätikäs-, hamppu- ja pellavapellot30. entinen asunto-alue31. ruumenlato
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ESKO RÄNTILÄ

ENNEN JA NYT
Mietteitä eilisen ja tämän päivän 

rakentamisesta Suomessa

Kun tavallinen suomalainen maaseudun eläjä vanhoina hyvinä aikoina rakensi itselleen taloa, ei hän saanut pienintäkään päänsärkyä ajatellessaan, mistä aineista ja millaisen talon tekisi. Puutalohan se oli ilman muuta: runko hirrestä ja muutaman vuoden päästä, kuivuneiden salvosten laskeuduttua, lau- tavuoraus päälle. Katto laitettiin päreestä ja oli tavallista, että se punamullattiin kuten seinien laudoituskin. Nurkat tietysti maalattiin valkoisiksi kuten myös ikkunat, ikkunapielet ja räystäslaudat. Päätykolmiossa, ovissa ja pienissä yksityiskohdissa saatettiin käyttää keltamullan väriä, joiltakin osin ehkä vähän sinistä tai ruskeaa.Säännönhän vahvisti yleensä poikkeus, ja niinpä tietysti jonkin verran rakennettiin maaseudullakin vaaleita taloja, mutta silloin oli aina kysymys pyrkimyksestä herraskaisempaan, kartanomaisempaan lopputulokseen. Tällöin oli kyseessä kartano, pappila, sotilasvirkatalo tai vastaava.Palatakseni talonpoikaistaloon... Kukaan ei varmaan ollut kuullut mistään kattokaltevuusstandardista . Kuitenkin valtaosassa taloista kattokaltevuus oli jokseenkin 30 eli lappeen mitta on kaksinkertainen verrattuna harjan ja räystään korkeuseroon. Tämä kaltevuus oli vuosien saatossa osoittautunut miellyttävimmäksi suomalaisen katsoa. Vesi ei katolla viihtynyt, ullakolle saatiin runsaasti säilytystilaa, laajennusvaraa asuintiloissa oli myös tästä syystä paljon.Ikkunat olivat ilman muuta symmetriset. Tyyppejä oli peräti kaksi: kuusiruutuinen malli ja "venäläisellä” T-karmilla varustettu ikkuna. Pielilaudoissa oli jo enemmän vaihtoehtoja tekijän ja teettäjän maun mukaan. Nämä mallit olivatkin kuistin ohella tärkein tekijä, jolla taloon saatiin persoonallista ilmettä.Hyvän kuvan ikkunailmeiden moninaisuudesta saa vaikkapa katsomalla Ritva ja Simo Ylä-Soinin ansiokasta kuvasarjaa vuoden 1974 Virtain Joulusta. Entisaikaan ymmärrettiin, että ikkunat ovat talon silmät ja silmät sielun peili.Koska ei ollut sisävessoja, -saunoja, apukeittiöitä, kylpyhuoneita eikä keittiön työpöytätasoja ikkunaseinällä, olivat ikkunat samanlaisia ympäri julkisivun — "komian ja näkymäin tähren” saattoi yksi tai kaksi tuvan "klasia” olla leveämpiä kuin muut, kolmiosaisia.Samasta syystä muodostui myös pohjapiirustuksesta luontevan yksinkertainen läpikuljettavine huoneineen, ilman nykyisten talojen käytävän pätkiä. Talon muoto oli selkeä suorakaide, josta vain kuisti ulkoni omaksi hahmokseen.

Tämän vuoksi talo oli selkeä rakentaa. Sen rakennejärjestelmä oli sukupolvien kierroksessa moneen kertaan harjoiteltu, se oli muuttunut perimätiedoksi. Samalla olivat epäonnistuneet rakenteet karsiutuneet historiaan. Asuinrakennuksesta puuttuivat pesutilat tms. oli ripoteltu erikokoisiin piharakennuksiin. Vaikka yksittäiset rakennukset sinänsä olivat muodoltaan yksinkertaisia, oli niiden muodostama kokonaisuus samalla kertaa sekä yhtenäinen että virikkeisen monimuotoinen.

VäbäHinelä LabdenkyIässä on byvin kaunis empiretyylinen 
esimerkki aikakautensa edustaja.Lämmitystavan valinta oli helppoakin helpompi — metsä, joka antoi rakennusaineet ja aimo annoksen ravinnostakin, antoi myös lämmön, aika vaivalla kylläkin.Ensi kesän rakentamista ajattelevalla sen sijaan on runsauden pula vaihtoehtojen suhteen; markkinoihan eräskin alan liike tuotteitaan mainoskirjasella ”21 tapaa lämmittää talo”. Yksi tapa on helppo, toinen halpa, kolmas terveellinen, neljäs kodikas ja ympäristölle ystävällinen, kaikki ovat hyviä kun sopivasta vinkkelistä katsoo. Ei lämmitysmuodon valinta silti ole lainkaan vaikea verrattuna kaikkeen muuhun, mistä on tehtävä päätökset, esim. tehdäkö lauta-, tiili-, hirsi-, betoni-, peltilevy-, kivisirotelevy-, rapattu kevytsora- vai ke- vytbetoniharkkotalo.Julkisivumateriaaleista voidaan koota satoja ellei tuhansia erilaisia yhdistelmiä, puhumattakaan pohjapiirrosvaihtoeh- doista, joita on huomattavasti enemmän kuin miljoona. Yksin talotehtaiden esitteissä on niin paljon ehdokkaita, että niitä
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IKKUNOITA PERINNEKYLÄSTÄ: Vasemmalla Ilmajoelta siirretyn Tupararintolan uutta tekoa otera ikkuna, jonka puite- ja karmiyksityiskobdis- 
sa on räbän ’ oikaistu ’ tosin yleisilme hyvin säilyttäen. Keskellä Monoskylästä siirretyn työväentalon T-karmi-ikkuna. Oikeatta vanha kunnon 
6-ruutuinen Rajalahden museotalosta. Viimeisessä voi panna merkille, miten jo muutenkin ' 'sutjakkaa ’ ’ ikkunaa on taitavasti venytetty kehys- 
laudoituksella.

Julkista 1980-tuvun rakenta
mista Rantatien molemmin 
puolin. Oikealla Kauppaoppi
laitos. julkisivun kettoaibe 
kenties kuvaa kaupallistuvan 
nykyajan kiihtyvää elämän- 
tabtia?

Vasemmalla Liikuntahalli. 
Yksityiskohdat osoittavat, 
kuinka nykyisinkin osataan 
suunnitella myös silmän ilok
si, jos siihen annetaan tilai
suus.
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setviessä lienee pää mennyt pyörälle yhdeltä jos toiseltakin, kun ei osaa päättää, mikä näistä aika hyvistä on paras, kun toisaalta tuntuu, ettei mikään ole juuri se oikea omalle perheelle ja tontille.Rakennustarvikkeiden ja rakenteiden kirjo on valtaisa, ja jatkuvasti tulvii markkinoille uusia, entistä parempia (?), ja vanhat poistuvat sitä vauhtia, että alan ammattilaisellakin on vaikeuksia pysytellä alan tasalla, saati sitten Manne Meikäläisellä. Manne on ihmeissään, sillä kun hän turvautuu asiantuntijoihin, niin yksi sanoo yhtä, toinen toista ja kolmas siltä väliltä. Tämä johtuu siitä, että tuotekehittely ja kierto on niin vauhdikasta. Kun tuotteesta on ehditty saada muutaman vuoden käyttökokemus, mikä rakennusalalla on ehdottomasti vähäinen pitkäaikaistestien tekoon, tuote on jo muutettu toiseksi, ja taas alkaa uusi testi ihmispoloisten taloissa heidän kustannuksellaan. Pahimmillaan testaaja saa todeta, että koko tuote oli kupla, pilasi hyvän talon. Esimerkkejä tästä löytyy riittämiin, mainittakoon vaikka Finlandia-talo, jossa ohuet Carraran-marmorilevyt eivät kestäneet Suomen lämmönvaih- teluja; Helsingin pääpostitalo, josta tiililaattoja putoili vuosikaudet jalkakäytävälle, kun rakenteesta puuttui tarpeellinen ilmarako; hengittämättömät lateksimaalit ovat lahottaneet puuverhousta ja rapauttaneet rappausta miljoonien neliömetrien alalta. Puun ja betonin liittäminen toisiinsa ilman kosteu- seristystä, piittaamattomuus/tietämättömyys rakenteiden tuu- lettumisesta ja vastaavasti toisissa paikoissa kunnollisesta tiivistämisestä sekä maanpinnan tasaaminen valesokkelia vasten lattian yläpuolelle jne. ovat aiheuttaneet mahtavat määrät lahovaurioita ja lattiasieniesiintymiä. Valitettavasti tällainen sieniviljely ei toistaiseksi ole osoittautunut kaupalliseksi menestykseksi.Kaiken kaikkiaan on rakentamisen perinne pahasti katkennut. Lisäksi suhtautuminen työntekoon on muuttunut: mitä kauemmas on edetty vaihdanta- ja omavaraisuustaloudesta, sitä harvinaisemmaksi on muuttunut ammattiylpeys ja kiinnostus työn laatuun ja kestävään lopputulokseen. Etualalle on työntynyt taloudellinen edunvalvonta ja mukavuudentavoit- telu, Paljolti tämä tietysti johtuu siitä, että harva enää rakennusalallakaan on itsellinen ammatinharjoittaja. Osaksi teollista prosessia joutunut työntekijä ei tunne sen paremmin yrityksensä johtajia kuin työn tilaajiakaan. Työtä tehdään lähinnä siksi, että voidaan hyvällä omallatunnolla nostaa palkkaa.Missä vaiheessa syntyi näin ratkaiseva ero vanhan ja uuden rakentamiskulttuurin välille? Vuosisadan vaihteesta alkaen kai muutos alkoi hitaasti hiipiä kyliin niin Suomessa kuin muuallakin. Ensin tuli kansallisromantiikka/jugendtyyli, joka korosti yksilöllisyyttä ja kaihtoi symmetriaa. Tämän tyylikauden kesto jäi kaikkiaan lyhytaikaiseksi, kesti noin 15 vuotta, maaseudulla vähemmänkin. Jugendhenkiset talot eivät vielä eronneet naapurustostaan kovin radikaalisti, vaan antoivat pikemminkin sopivan, piristävän lisän ympäristöön. Se oli kuitenkin ensimmäinen niistä uusista tyyleistä, jotka aloittivat alati jatkuvan rakentamisen perinteen moninaistumisen ja vähittäisen katkeamisen. Ratkaisevan muutoksen toi kuitenkin 1910-30 -lukujen hillityt uusklassismin jälkeen funktionalismi vaaleine, kubistisine tasakattoineen. Funktionalismin pioneerit riisuivat rakennuksen kaikista perinteisistä koristeista, mutta loivat korvaukseksi taloista mittasuhteiltaan herkkiä. Kun "funkis” levisi kaikkialle maailmaan, se sai nimen "kansainvälinen tyyli”, The International Style. Siinä vaiheessa se oli kuitenkin jo latistunut: vivahteet ja suhteik-

kuus muuttuivat monotoniseksi laatikkoarkkitehtuuriksi, kun modernismin resepti joutui elementtiteollisuuden käsiin ja taloudellisuuden tavoittelu vietiin äärimmilleen. Tätä valitettavasti auttoi maassamme samanaikainen, sodan jälkeisestä asutuspolitiikasta ja elinkeinoelämän rakennemuutoksesta syntynyt suuri rakentamistarve. Osaksi tarkoituksellakin väärin ymmärrettiin sekä saks. -amerikk. arkkitehdin Mies van der Rohen sanat ”less is more” ("vähemmän on enemmän”, ts. yksinkertainen on kaunista) että Tapiolan metsäkaupunki- ajatus. Maamme ladottiin täyteen samannäköisiä, ilmeettömiä kerrostaloja, joita viskeltiin mihin tahansa ympäristöön piittaamatta tuon taivaallista, sopivatko ne sinne. Päin vastoin, vanhoja rakennuksia purettiin mielellään, koska ne eivät enää sopineet syntyneeseen "uuteen, uljaaseen maailmaan”. Pian oli kuitenkin tultu tämän tien päähän, ja seurasi luonnollinen vastareaktio: alettiin taas kaivata inhimillistä mittakaavaa ja yksilöllisyyttä, romantiikkaakin.Näihin aikoihin myös kansan varallisuusaste alkoi koheta, noin keskimäärin siis, yhä ylemmäs, ja haaveista tuli totta. 1970-luvulla tulivat muotiin ensin "käkikellotalot” ja sitten espanjalaisvaikutteiset lohkotiilitalot, jostain syystä väritykseltään kalsean valkomustina. Toisaalta ilmeni liikettä kaupungeista luontoon ja maaseudulle, vanhoihin kouluihin, pappiloihin ja "mummon mökkeihin”.Viimeiset kymmenkunta vuotta ovat olleet arkkitehtuurin murroskautta. Suomessa on erityisesti Helsingin seudulla voimallisesti palattu funktionalismin juurille ja pyritty sitä kautta ponnistamaan kohti uutta, raikkaampaa ilmaisua. Pohjoisemmassa Suomessa taas on ulkomaisten esikuvien innostamana haettu suuntaa postmodernismista ja regionalismista, (ns. "Oulun koulu”). Regionalismi lähtee siitä, että kullakin rakennuspaikalla täytyy tavoittaa Genius Loci (lat. = paikan henki), joka juontuu seudun rakentamisen perinteestä ja kulttuurihistoriasta sekä paikan topografisista ominaispiirteistä ja ympäristöstä.Postmodernismi on lähinnä Yhdysvalloista kotoisin oleva tyyli, jonka edustajat lähtevät siitä, että modernismi/ funktionalismi on loppuun kaluttu, ja siitä on nyt lähdettävä eteenpäin uuteen suuntaan (post modernism = jälkeen modernismin). Postmodernismi on kaikkea muuta kuin yhtenäinen tyylisuunta, se esim. yhdistää estottomasti aiempien tyylien elementtejä uudeksi kokonaisuudeksi, joka joko ihastuttaa tai vihastuttaa. Värien käyttö on usein korostetun voimallista, ja yksityiskohtien runsaus hämmentää ihmisiä, joiden ympäristön kokemisen kykyä nykyajan stressaava elämänrytmi ja pahimman elementtirakentamisen kauden visuaalinen ankeus ovat tärvelleet. Täytyy kyllä myöntää, että näiden luomusten suunnittelijat eivät aina ole näyttämisen innoissaan malttaneet pysyä rajoissaan, vaan lopputuloksesta puuttuu se viimeinen silaus, joka sitoisi aiheet ja yksityiskohdat täysin hallituksi kokonaisuudeksi.Mainittujen tyylisuuntien ohella moninaisessa ajassamme liikkuu paljon muitakin ilmiöitä ja huomattavan paljon sellaista rakentamista, jota ei ainakaan tämän päivän perspektiivistä voi selvästi nimetä mihinkään nimenomaiseen tyyliin kuuluvaksi. Valitettavasti osalla siitä ei myöskään ole paljon tekemistä minkäänlaisen tyyli- tai kauneustajun kanssa.Entä tästä eteenpäin?Vaikka nykyhetken valtatyylien, uusfunkiksen ja postmodernismin eli "possun”, edusmiehet ja -naiset ovat välillä mieluustikin sanaharkkasilla omiensa paremmuudesta, hei-
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dän töissään on usein yllättävän samanlaisia piirteitä, varsinkin sisätiloissa. Kumpikin suunta on parhaimmillaan saavuttanut loistavia tuloksia, tosin etupäässä kaupunkikeskuksien julkisessa rakentamisessa.Molemmat tyylit ovat 1980-luvulla rikastuttaneet ympäristöämme, mutta käykö niin, että jatkossa taas siirrytään äärim
mäisyydestä toiseen, eli "ylivirikkeisten” talojen ärsyttäminä aletaan vaatia puritaanisen puhdaslinjaista rakentamista, josta kaikki "turha” konstailu, varsinkin jos siitä aiheutuu kustannuksia, on riisuttu pois. Toivoisin, että näin ei käy, vaan että kehitys saa jatkua niin, että turhat ylilyönnit karsiutuvat ja löydetään tasapaino harmonian ja virikkeisyyden välillä.

piirustukset lahjoitti lapsuudenpitäjäänsä seurakunnalle arkkitehti lisko Nyström, 
LK.Inhan veli.
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Virtolaista YmpäristöäKirj. ja kuvat Mauri Monto

Lähes jokainen Virtain ohi kulkenut tuntee maiseman, pibtakuuset sekä kanavan vuodelta 1907, joka yhdisti Toisveden laivareittiin Tampereel
le. Samalla muodostui kanavan ja Herraskosken väliin uusi kokonaisuus, Marttisensaari.

Harakkamylly Perinnekylässä Marttisensaarella. Tyyppi on ollut Maatalousmaisemaa Virtain Labdenkylästä. läheltä Killinkoskea. 
yleinen Virroilla.

Virroilta löytyy paljon mielenkiintoista katsottavaa sekä rakennetusta että luonnonympäristöstä. Taajamissa sekä maaseudulla voi yllättäen huomata arvokkaita kohteita, joiden ohi niin helposti "maisemaan tottunut” kulkee mitään erikoista näkemättä. Tämä kuvasarja koostuu tällaisista esimerkeistä, olematta täydellinen luettelo. Tänä syksynä kuvattu sarja perustuu tekijän aitoon kiinnostukseen virtolaisesta miljööstä.
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Riidenliekoa (Lycopodium annotinum) Ilmarisenbaudan pohjalla.

Virtolaista maisemaa muovaavat perustekijät ovat peruskalliosiirrok- set ja -vajoamat sekä luode-koillinen -suunnassa esiintyvät pitkät harjujaksot. Nämä määräävät pitkälle pinnanmuodot sekä vesistön kulun. Valokuvaesimerkit kertovat suuresta peruskallion ruhjeesta sekä jääkaudenaikaisesta kookkaasta suppakuopasta. Jälkimmäiset ovat aivan yleisiä ulommalla Salpausselällä Parikkalasta Lohjalle.
Polku syvimpään pohjaan, jonne aurinko ei usein paista.

Virtain selkein ja kuuluisin vajoama peruskalliossa on Torisevan järvijono. Kuva esittää itäistä kallioseinää Ala-Torisevan eteläpäässä.
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Kirkon pääoven akselissa v. 1776 valmistunut kellotapuli.

Virtain puinen ristikirkko, mahdollisesti Antti Hakolan rakentama 1773-1774. Rakennettu ensimmäisen, "Sepposen veljesten naurismaalle” v. 1650-1651 pystytetyn kirkon viereen. Maalattu punaiseksi v. 1776. 1790 Tuomas Kempen seinämaalaukset sekä alttaritaulu. Kuorisakaran jatkeeksi sakaristo v. 1859- Vuonna 1884 kirkko maalattiin valkoiseksi ja seinämaalaukset peitettiin. V. 1897 A. Soltinin uusi alttaritaulu "Vapahtajan ilmestys”. Sisusta uusittiin v. 1925 Ilmari Lau- niksen mukaan. Kirkon viimeinen entisöinti Rihlaman mukaan vuonna 1968, jolloin ulkomaalaus jälleen punaiseksi.
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Marttisen pappila

Nimismies Sarion virkatalo, aikansa poliisiasema 20-luvulla. Vanhat petäjät kunnantuvan lähettyvillä.

Ensin oli kirkollinen, sitten kunnallinen kansanopetus. Virkavalta valvoi tavallaan järjestystä ja opetuksen perillemenoa Virroillakin...



Muita säilytettäviä tai sen arvoisia rakennuksia Virtain keskustan kaava-alueella ovat esimerkiksi tällä sivulla kuvatut kolme, jotka kaikki saumattomasti ovat jossain olemassaolonsa vaiheessa liittyneet vanhanajan lääkärintoimeen. Ylimmät kaksi kuvaa esittävät vanhaa lääkärintaloa Rantatiellä eri puolilta kuvattuna. Keskellä on kuva nykyisen kirjastotalon eteläpäädystä. Talossa on toiminut aikanaan Virtain apteekki. Alimmassa kuvassa on kaikkien virtolaisten tuntema vanha sairaala,

Vartavasten rakennettu palomuuri katkaisee keskeltä rakennuksen runko-osan. Valmistunut 1894 Onni Tarjanteen piirtämänä.
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Jarlin herran rakentama "Volanteri" kaukaa kuvailuna. Rakennus oli en
nenvanhaan usein käräjäpaikkana.

Yksityiskohta samasta talosta; Wolanderin kuisti.

Vusi-Jokela Vaskivedellä.

Keski-Soini. pitkäaikainen kievaritalo Soininkylässä.

Ylä-Härkönen Härkiiskyiästä. Huomaa vellikello aitan katolla.
Arvokkaasti käsitelty rakennus Killinkoskeila.

Rajalahden talomuseo Virtain Perinnekylässä Marttisensaarella. 
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Tälle sivulle on valittu runsaasta tarjonnasta joitakin rakennustyyppejä edustamaan erilaisia rakennustapoja ja -tyylejä. Moni arvokas rakennus puuttuu tästä kuvasarjasta, johon kohteet valitsin sisäisen mielenkiinnon, en minkään arvojärjestyksen mukaan. Huomiota voisi kiinnittää rakennusten yksityiskohtiin, esimerkiksi ikkunoiden ja vuorilautojen vaihteluun. Vertailla voi myös yleistä muotoilua ja sijoittelua. Tietty vaikutuksensa tyyli- vaihteluun on varmasti Virtain sijainti neljän maakunnan rajamailla.



clKcfci?

Merkittävämpiä maatalousalueita Virroilta löytyy Jääbdyspobjasta, Kurjenkylästä. Liedenpohjasta, Soininkylästä sekä Vaskivedeltä. 
Toki maataloutta harjoitetaan laajasti muuallakin Virroilla. Kuva esittää maatalousmaisemaa Vaskiveden Nojoskylästä.

Kulttuurimaisemanboitoalueita on Virroilla kolme; Isomäki Virtain itäosissa, Soininkylä Äbtärintien varressa sekä Sulkavan kylä Vir
tain pohjoisosassa. Ylläoleva kuva on Isomäestä. Tämä on pieni, yhden talon kohde, yksittäistila kauniine autoineen, ja puineen.

Siellä missä asfaltti ja kiire jää taakse, löytää aitoa maisemaa (Vaskivesi).

Kenellä on aikaa poiketa päätieltä, hän 
löytää aina uutta. Kivisiltä Ohtolassa, 
päätien alla.
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Suurta ja pientä, kuuluisaa ja tuntematonta, harvinaista tai erikoista. Siinä rauhoitetut luonnonmuistomerkit pähkinänkuoressa. Pähkinäpensasta tosin ei täällä enää löydy, vain reliikkeinä sen pähkinöitä maakerroksista. Kotalassa ja Puukko- niemen läheltä tällaiset jäänteet kuulemma löytyvät. Tänään Virroilla kasvavia rauhoitettuja yksilöitä on tämän sivun kuvissa. Ylhäältä ja alhaalta, vasemmalta oikealle; 1, Kitusen uhrikuusi Kotalasta. 2, Isokokoinen kuusi, 25 m, Virrat, Sy

välahti. 3, Kääpiökuusi, Uurainen, Sillanpää. 4, (alarivi) Kaksihaarainen niinipuu, toinen haara painunut lumen alla, Virrat, Latoniemi. 5, Monihaarainen tienvierikataja, voi hyvin kahden männyn välissä, Uurainen, Peltoniemi. 6, Puumainen 11 m korkea kataja pimeässä kuusikossa, Uurainen, Pyymäki. Valokuvaamatta; 7, kaksi lehmusta, Jäähdyspohja, Saarenhar- ju. 8, Niinipuumetsikkö, Hauhuu, Ala-Raski.

30



Virtain lintujänet: Metterinjärvi, Mäntyiabti (kuva) ja Yltävänjärti.

Vielä luonnontilainen Pibtineva. Yksi Virtain luonnonsuojelualueista.

Muut luonnonsuojelualueet: Herraskosken luonnonhoito- metsä, Lakeisnevankankaan aarnialue, Sierajärvi, Torise- van luonnonsuojelualue, Vaskisalon luonnonhoitometsä, Ympyriäisen aarnialue. Kuvasarjan päätteeksi sopii vielä syksyinen järvimaisema Vaskivedeltä. Virtain luonnosta löydät aina arvokasta, sekä suurta että pientä.
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SISKO LAGERSTEDT
Jääkärieversti Matti Laurilan sukujuuret 

Virtain Vaskivedellä

Jääkärieversti Matti Laurilan (1895-1983) isoisän isoisä oli Erkki Juhonpoika Tyrkkö Virtain Vaskivedellä. Erkki Juhon- pojan vaimo oli Maria Matintytär Koro Virtain Koronkylästä.Erkki Juhonpojan isä puolestaan oli Juho Heikinpoika VirtainSipilästä. Juho Heikinpoika muutti 1780-luvun loppupuolella vaimonsa Valpuri Yrjöntytär Purran kanssa Vaskivedelle, jossa he saivat haltuunsa Poukan verotalon Jokelan torpan. Jokelasta ei kuitenkaan tullut perheelle asuinpaikkaa, sillä Juho Heikinpojan kuoltua vuonna 1819 leski muutti vanhimman poikansa Erkin ja toisen poikansa Matin kanssa Moisio- Tyrkköön, joka näihin aikoihin oli muodostettu Vaskiveden Ranta-Tyrköstä. Perheen vanhin tytär Maria oli naimisissa Antti Ranta-Tyrkön kanssa. Pariskunta asui Väli-Havangan talossa Havangankylässä. Nykyiset Väli-Havangan asukkaat eivät ole heidän jälkeläisiään. Toinen tytär Anna oli naimisissa Ranta-Tyrkön tuonaikaisen omistajan Tuomas Juhonpojan kanssa. Anna ja Tuomas muuttivat varsin pian pois Vaskivedeltä.Vuonna 1829 Erkki Juhonpoika, jolla tähän aikaan oli jo kuusi lasta, möi Moisio-Tyrkön talon Virtain Toisvedeltä kotoisin olevalle Antti Antinpoika Ohtolalle, minun isoäitini isoisälle. Erkki Juhonpojan äiti Valpuri oli kuollut vuonna 1827. Luovuttuaan Moisio-Tyrköstä asui Erkki Juhonpoika Virtain seurakunnan rippikirjojen mukaan koturina Kauppilan talossa Vaskivedellä sekä myöhemmin poikansa Matin luona Viljakkalan torpassa Koronkylässä.Vuonna 1834 Erkki Juhonpoika Tyrkön vanhin poika Erkki, joka oli syntynyt 1811, muutti ”med god betyg” Lapualle ja hänestä tuli vävy ja isäntä Lapuan Saarenpään taloon. Ajan tavan mukaan hän otti sukunimekseen Saarenpään. Erkille ja hänen vaimolleen Justiinalle syntyi poika, joka sai nimen Iisakki. Tästä Iisakista tuli sittemmin vävy ja myös isäntä Laurilan taloon Lapualle. Iisakki Laurilalla oli puolestaan Matti- niminen poika, joka kaatui Länkipohjan taistelussa maalis

kuun lopulla 1918. Etelä-Pohjanmaalla legendaarisen maineen saanut jääkärieversti Matti Laurila oli hänen poikansa.Vuonna 1835 muutti Erkki Juhonpoika vaimonsa Marian ja vuonna 1813 syntyneen Juho-poikansa kanssa poikansa Erkin luokse Saarenpään taloon Lapualle. Erkki kuoli 66-vuotiaana 1845 ja vaimo Maria 90-vuotiaana vuonna 1866 Lapualla.Täydennyksenä jääkärieversti Matti Laurilan sukujuuriin Vaskivedeällä on syytä tuoda esiin vielä seuraavat seikat: Erkki Juhonpojan isä oli siis Sipilän poikia ja äiti Purran tyttäriä. Tämän Valpuri Yrjöntytär Purran äiti oli kotoisin Nojoselta. Hänkin oli Valpuri nimeltään. Erkin vaimon Maria Matintyttä- ren äiti Kaisa, s. 1749, oh puolestaan Patalan tytär. Kaisan isoäiti Maria Juhontytär, s. 1691, oli Tyrkön talon tytär. Nojo- siin liittyy vielä Maria Matintyttären isän äidin isä, joka hänkin oli Nojoselta kotoisin.Näin jääkärieversti Matti Laurilan isänpuolelset esi-isät liittyvät lujasti Nojosen, Tyrkön ja Purran vanhoihin talonpoikaissukuihin Virtain Vaskivedellä.
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OLAVI VUORINEN

Kalliosaaren juhannustansseista

Virtain Koronselän Kalliosaari on aikoinaan saanut olla ensimmäinen huomattava kesätapahtumapaikka, kuten nykyisin hienosti sanotaan pitäjien ja kaupunkien kesäjuhlista. Ja semmoinen mukava merkkitapaus oli 55 vuotta sitten, eli ensimmäiset juhannustanssit Kalliosaaren avolavalla. Tämän muistelun kiitettävänä avustajana on ollut toim.joht. Matti Purra, hän kun on selannut Patalanmajan Nuorisoseuran pöytäkirjoja ja lähetti niistä jäljennöksiä, joista on saanut autenttista tietoa.Vuosi 1934 on pöytäkirjojen mukaan se aika, kun Kalliosaaren juhannusjuhlia alettiin viettämään. Svante Purra kertoi aikoinaan tämän sepustuksen laatijalle, että avolavan koko oli 8x8 metriä ja se oli tehty 5/4 tuuman raakalaudasta.Pauli Kammonen on kertonut Matti Purralle, että hän muistaa Kalliosaaren ensimmäiset juhannustanssit. Pauli oli silloin 14-vuotias, eikä siihen aikaan alaikäisiä päästetty norkoilemaan tanssipaikkojen läheisyyteen. Pauli katseli turvallisen välimatkan päästä eli Patalankalliolta, kun aikuiset rymisti Kalliosaaressa. Olisihan siinä pianaikaan tullut rippikoulun käymättömälle nuorukaiselle elinikäinen vamma sieluun, joten Pauli ja monet muut nuoret ovat silloin tulleet varjelluksi näkemästä liian läheltä "synnillistä tanssinnytkyttelyä”. Pauli muistaa myös sellaisen salamyhkäisen lymyilvn mitä tapahtui Kalliosaaren naapurissa Latosaaressa. Sinne souteli jostakin lähirannalta yksi mies, ja kun vene oli rantautunut, niin kohtapian alkoi Kalliosaaresta kaarrellen lipua veneitä Lato- saareen. Rantalepikon suojissa alkoi vilkas kaupanteko aineesta, joka oli tiputettu jonkun tuuhean kuusen varjossa. Ja kun taskumatista oli otettu muutama rohkaisuryyppy, niin venekunnat souteli äkkiä Kalliosaareen, ja huulia nuoleskellen mentiin juttelemaan poliisikonst. Kalle Vaskuun kanssa. Kyllä Kalle Vaskuu haistoi ja tiesi millä asioilla soutelijat kävivät, mutta hän oli sellainen auktoriteetti ettei hän pientä pöh- näilyä pitänyt merkittävänä häiriönä. Kalle Vaskuu oli pidetty poliisimies.Juhlakansaa Kalliosaaressa kuljetettiin Koro-nimisellä kirkkoveneellä — on nykyisin Perinnekylässä eläkepäivillä. Soutajina ennen sotia oli useana vuonna Aarne Nieminen, Onni Ahoniemi, Toivo "jukoliste” Mäkinen ja Manu Palolampi. Kaikki pitkäaikaisia Huvilan Saha Oy:n hyviä, ahkeria työntekijöitä.Vuosina 1935-36 juhlittiin sankemmin joukoin Kalliosaaressa.

Kun v. 1937 vähän yli 10-vuotiaana kössinä pääsin ensi kerran näkemään Kalliosaaren juhannustansseja, se oli jännä kokemus. Olin saanut luvan soudella saaren lähistöllä, ja siellä sitä sitten navigoitiin niin lähellä saarta, että airot kolahteli rantakallioihin. Oli mukava katsella mitä touhuja oli aikuisilla miehillä saaren kallionkoloissa sekä hatarassa käymälässä. Salainen touhu oli kovaa "kiikarointia” valoisaan avaruuteen.Illan kohokohta oli pikkupojan ja varmaankin myös monien aikuisten aikuisten juhlijoitten mielestä se, kun valtavan iso kokko oli sytytetty siihen ajankohtaan, jolloin myöhäislaiva- na Virroille saapuva S/S Tarjanne ohitti Kalliosaaren. Tarjanteen päällikkö merikapteeni K.E.Selin oli kaikella tavalla herrasmies, mutta se nosti vielä paljon hänen arvostustaan, kun hän tervehti saaren juhlijoita kolmella komealla Tarjanteen höyrypillin soitolla. Tarjanteen henkilökunta ja matkustajat saivat saaresta sadat iloiset huiskutukset.Jo ennen sotia Kalliosaaressa juhlittiin klo 20-02 välinen aika.V. 1945 oli ensimmäiset sodanjälkeiset juhlat. Näissä juhlissa oli mukana myös politiikkaa. Suomessa oli silloin kommunistipuolue väkevä kuin rankkitynnyri. Ja kuten ajan henkeen kuului, niin oli Virroillakin melko paljon niitä, jotka uskoivat sokeasti isä-aurinkoiseen Josef Staliniin ja hänen väkivaltaop- piinsa. V. 1945 tuli muotiin amerikkalainen tanssi gonga. Sitä täytyi tanssia Kalliosaaressa. Vaan sehän ei miellyttänyt erästä iloista isänmaallista isäntää, ja hän meni väkevöityneenä lavan lähelle ja kielsi kuuluvasti: ”Ei täällä tartte tommosta rys- sää tanssia”.Pian oli isännän kimpussa muutamia Stalinin ihailijoita, ja he mukiloivat hänet sellaiseksi, että juhannusta oli tiirailtava silmät mustina ja muurattuina.V. 1948 kesäkuun alkupuolella uusittiin saaren lava ja siitä tehtiin vähän isompi.Vuoden 1950 juhannusaatto oli sään puolesta surkea. Jo varhain aamulla alkoi sade kohisten ja navakka pohjoistuuli piiskasi märkää luontoa. Vaan eipä hätiä mitiä, kun silloin tehtiin jo ulkoilmajuhlia varten sadevakuutuksia. Teimme vakuutusasiamies, poliisikonst. Usko Ristolaisen kanssa sadevakuutuksen, ja sen voimassaoloaika oli muistaakseni klo 19-22. Kun Ristolainen toi sademittaria Kalliosaareen klo 18, niin kohtapian taivas alkoi selkeentyä ja klo 19 oli jo täysin pilvetöntä. Tuuli laantui heikoksi ja ilta oli hyvin kolea.
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Vuoden 1951 juhannuksena järjesti Virtain Urheilijat tukki- laiskisat. Kisojen ohjelmaan kuului aattona tanssit Kalliosaaressa, jonka VU vuokrasi käyttöönsä. Tanssien vetomagnee- tiksi U-seura oli tilannut Helsingistä solistiseitsikko Otavan, joka silloin oli olevinaan harvinainen pällisteltävä. Ja kyllä saaressa väkeä olikin eli noin tuhat eri tavalla koihkelehtivaa sielua.Silloin nähtiin saaressa myös sellainen ihme, kun S/S Tarjanne toi matkustajia Virtain kirkkorannasta juhliin. Siellä oli sopiva kallionkolo johon laivaa pusketettiin hiljaisilla koneen kierroksilla. Tarjanteesta jäi paljon tanssihaluisia saareen, mutta myös saaresta lähti risteilijöitä matkalle, koska ohjelmaan oli pykätty että Tarjanne käy kääntymässä Oikanselällä. Matkalla otettiin rohkaisua oluen ja viinin voimalla, joten limssat sai jäädä arkisemmiksi juomiksi. Rohkaisua tarvitsi myös nuoret miehet senkin vuoksi, kun Kustaa Vilkuna oli julkaissut Vuotuinen Ajantieto -kirjansa, ja kertoi siinä ju- hannustaiasta. Ja se oli semmoinen homma, että juhannusyönä saattoi nähdä naimakuntoisia ja -haluisia tyttölapsia piehtaroimassa alastomina poikatalojen ruispellossa. Kyllä se uskottava on, kun semmoinen tieto on pantu kansien väliin.Silloisena juhannuksena teki Koro-kirkkovene kovan ennätyksen. Kun Jorma-veljeni hinasi moottoriveneellämme juhlijoita saareen, tunki yhdellä matkalla veneeseen 72 naista ja miestä. Oli onneksi tyyni ilta, sillä ylälaitaa ei ollut vedenpinnan yläpuolella kuin kaksi tuumaa.Kokkojen pystytys suoritettiin aina maaliskuussa, ja se oli mukavaa talkootyötä. Useana vuonna kokon ydinnapa tuli Huvilan sahalta, kun huonoksi käynyt keluvene oli poistettava käytöstä. Keluvene nostettiin pystyyn kokon keskelle ja se ympäröitiin tukkihakkuulta noudetuilla kuusenoksilla. Kasa oli ärhäkkä palamaan, olihan se saanut kuivua pitkän kevät- jakson. Kapteeni K.E.Selin sanoi joskus 50-luvulla, että Näsijärven vesistöalueen komein kokko on ollut aina Kalliosaaressa.Vaikka kaikissa saaren juhannusjuhlissa useat miehet nauttivat alkoholia — saadakseen muka paremman juhlatunnelman

— niin koskaan ei näiden juhlien yhteydessä tapahtunut yhtään hukkumisonnettomuutta. Sellaista kyllä sattui, että jokunen ukkeli käveli takaperin järveen ja kaatui letkeästi selälleen ahventen seuraan. Myös veneistä jotkut hyppivät liian aikaisin rantakiville ja kastelivat jatsipatiininsa.Se vaatimaton ravintolanpito mitä jokaisena juhannusaattona oli saaressa, se oli kuitenkin kovan työn ja toimen takana. Kaikki suuhunpantava vaati monenlaisen käsittelyn, kun tavaroita raahattiin saareen. Kahvikojusta myytiin kahvia, virvokkeita, voileipiä, makkaranpaloja, savukkeita ja makeisia. Kojussa oli kuuma työskennellä, kun valurautakaminassa keitettiin kahvi ja lämmitettiin makkara kuumassa vedessä. I- pilsneri teki hyvin kauppansa, sillä kun sai jatkettua väke- vämmän aineen tehoa, ettei voltit päässä pudonneet vesiluke- miin liian aikaisin.Nuorisoseuran jäseninä olevat emännät ja tyttäret tekivät monien vuosien aikana suuresti kunnioitettavan työn seuran hyväksi. Ja ahkeran toimensa he suorittivat aina iloisin mielin, eikä silloinkaan kuulunut marinaa ja valituksia, jolloin talojen kukot kiekui aamuherätystä, kun naiset järjesteli saaresta jääneitä tavaroita seuran talon suojiin.Koro-veneen, joka oli tärkein apuväline kaikissa juhannusjuhlissa, meinasi käydä köpelösti. Venekoppeli oli tehty huonoon paikkaan, ja jokaisena keväänä kun tulva nousi, niin vene makasi peräpuolestaan pari metriä vedessä. Seuraus vuosien myötä oli, että perä lahosi ja otti vettä sisään. Onneksi kylässä oli taitava puumestari Onni Salminen, ja hän taitu- roi veneeseen uuden peräkokan ja lyhensi lahonneet sivulaudat kovaan puuhun. Koro-vene lyheni alkuperäisestä pituudestaan noin 30 cm, mutta tulipahan hyvään kuntoon. Tanssimusiikista eri vuosina pitivät huolen mm. Korvenojan Kaiku Rantakunnalta, Latvamäen veljekset Ruovedeltä, Otava- seitsikko Helsingistä ja Matti Pakan yhtye Ruovedeltä. Kaikilla oli hyvä taito musisoida miellyttävää ja rytmikästä 20- ja 30- lukujen tasokasta tanssimusiikkia.Kalliosaaren juhannusjuhlissa oli oikea ja hyvä entisajan ju- hannustunnelma, ja sää oli myös juhlia kohtaan suosiollinen. Sellaisista keskikesän juhlista on jäänyt miellyttävät muistot.
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ONNI MÄKINEN

MALTAITA
Muistan vieläkin elävästi, kuinka ennen vanhaan tehtiin maltaita, vaikka siitä on kulunut jo melkoisesti aikaa. Ensin rukiin- tai ohranjyvät laskettiin kolmeen kertaan kasmasiinin eli lajittelijan läpi ja näin saatiin vain parhaat jyvät esiin. Jyvät laitettiin säkkiin ja vietiin puroon likoamaan. Siellä ne saivat olla niin kauan, että ne itivät. Puro oli kirkasvetinen luonnonpuro ja siinä olleeseen pieneen suvantoon säkit upotettiin. Säkkejä käytiin usein tutkimassa, sillä jyvien idut saivat olla vain puolesta sentistä senttiin, mutta eivät sitä pitempiä.Ruismaltaista tehtiin mämmiä, mutta ruis-ohrasekoituksesta kaljaa, jota ennen oli kesän aikaan taloissa yleisesti saatavissa.Maltaiden teostahan minun piti kertoa, eikä siitä mihin niitä käytettiin.

Kun jyvät olivat tarpeeksi itäneet, säkit nostettiin puron penkalle ja vesi valutettiin pois. Sitten säkit vietiin saunaan ja jyvät levitettiin laverille. Ainakin Perinnekylässä käyneet tietävät, millainen mallassaunan laveri oli. Saunan lämmitys oli tarkkaa työtä, sillä saunaa lämmitettiin aluksi hiljaisella tulella, että jyvät imeltyisivät. Vähitellen lisättiin lämmitystä, mutta ei liikaa, etteivät jyvät vain palaneet. Jyvät olivat tarpeeksi kuivia, kun ne menivät puremalla napsahtaen poikki.Sitten kun jyvät olivat tarpeeksi kuivuneet, ne kerättiin pois ja vietiin aittaan. Siellä olivat käsikäyttöiset jauhinkivet, joilla jyvät jauhettiin melko karkeiksi jauhoiksi. Kauan siinä pikkupoika sai kiviä pyörittää ennen kuin kaksikin hehtoa oli jauhoina. Minäkin olin tuolloin vähän yli 10-vuotias, kun renki- poikana olin maltaiden teossa mukana. Silloin sitä työtä tehtiin aamuhämärästä iltahämärään, joten kansakouluun menosta ei ollut puhettakaan.
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MARJATTA YLINEN-KÄRKKÄINEN

KUNNALLISEN KULTTUURIN VIRRAT

Virtolaiset ovat nimenneet kunnallisen kulttuurityön vastuunkantajaksi kulttuuritoimenlautakunnan. Lautakunnan tehtävät painottuvat vapaaseen sivistystyöhön, kirjastotyöhön ja museotyöhön. Kulttuuritoimenlautakunnan lisäksi toimii Virtain kaupungissa kymmenkunta muuta lautakuntaa. Kaikki vaikuttavat päätöksillään virtolaiseen kulttuurityöhön.* * *
Kunnan kulttuuritoiminnan avulla edistetään ihmisen ja taiteen kohtaamista. Kulttuurityötä tietoisesti tekevät ovat kokemuksensa kautta vakuuttuneita taiteen ja kulttuurin voimasta. Yhä enemmän taloustutkijat myös puhuvat rajallisten aineellisten varojen sijasta henkisten voimavarojen ja kulttuurin merkityksestä ihmisen kaikinpuolisen hyvinvoinnin perustana.Kulttuuria ei voi suunnitella, taidetta ei voi koskaan täysin kuvailla eikä ihmisten kulttuuritarpeita tai tarpeettomuuksia voi hallita budjettitermein eikä toimintasuunnitelmin. Mutta tietoisella työllä voidaan luoda edellytyksiä sille, että syntyy uutta mielenkiintoista, sanoin kuvaamatonta, yllättävääkin. Kulttuurielämä koostuu muusikoista, näyttelijöistä, kirjailijoista, kuvataiteilijoista, markkinoista, järjestötoiminnasta, mielipiteenmuokkaajista, kaikista niistä, jotka osallistuvat ja ovat siten mukana aikaansaamassa jotain pysyvää. Jotta kyettäisiin valitsemaan oikea tie kunnallisessa kulttuurityössä, on välttämätöntä tuntea elämänmuotoja, kulttuuritapoja ja niiden taustoja, kyetä tunnistamaan erilaiset tekijät kulttuurielämässä sekä tuntea heidän voimansa ja erityispiirteensä. Virtain kulttuuritoimenlautakunnassa on seitsemän jäsentä. Esittelijöinä lautakunnassa ovat kirjastotoimenjohtaja ja kulttuurisihteeri. Esittelijänä toimiva Tarmo Yli-Rajala on tullut Virtain kaupungin kirjaston johtajaksi vuoden 1977 kesällä. Itse olen tullut 80-luvun alussa kaupungin palvelukseen ja vuodesta 1984 lähtien olen hoitanut kulttuurisihteerin tehtäviä. * * *

Tätä kirjoitusta varten kysyin lautakunnan jäseniltä, miten he ovat hankkineet tiedot ja taidot, joita pitävät tärkeinä kulttuuritoimen luottamustehtävässään.Puheenjohtajana toimiva Kirsti Perähuhta kertoi saaneensa kodin perintönä kulttuuriharrastuksensa ja kannustuksen opiskella opettajan työn ohella laulu- ja soitinmusiikkia sekä kuvallista ilmaisua. Hän on toiminut aiemmin kaupunginvaltuutettuna ja puheenjohtajana kulttuurilautakunnassa. Hän toteaa kaupungin luottamushenkilönä oppineensa näkemään yhteiskunnassa olevat tosiasiat ja mahdollisuudet, missä eletään. Koillis-Pirkan Taide -järjestelytehtävissä ja Suomenselän Taiteilijaseuran johtokunnassa sekä Kokoomuksen Naisten Liiton kulttuuripoliittisessa toimikunnassa työskentelyn hän on kokenut henkisesti avartavaksi.Kirsti Perähuhta korostaa, että oppiakseen tuntemaan muita kulttuureja, ihmisen on hyvä perehtyä lähiympäristönsä elämään ja esimerkiksi kylätoimikuntien työn hän näkee kulttuurisesti arvokkaana ja kertoo saaneensa lämpöä ja mielihyvää osallistuessaan Härköskylän kylätoimintaan.
Heimo Leinonen työskentelee vastaavana työnohjaajana kehitysvammaisten toimintakeskuksessa. Hän on työssään kokenut ja nähnyt, miten ihmiselle on tärkeää kyetä ilmaisemaan itseään ja siten päästä toteuttamaan itseään. Todellista elämän ymmärtämystä Heimo Leinonen toteaa saaneensa työssään kehitysvammaisten parissa.Heimo Leinosen rakkain harrastus on musiikki, itse hän soittaa saksofonia Virrat Swing Bändissä ja toimii ryhmän puheenjohtajana. Tärkeänä harrastuksenaan hän pitää myös näyttämötyötä ja lausuntaa. Yhteiskunnallinen näkemys on muotoutunut työväenjärjestötoiminnassa. Heimo Leinonen on toiminut kulttuurilautakunnassa varajäsenenä, nykyisessä kulttuuritoimenlautakunnassa hän on varapuheenjohtajana. 
Martti Lummukka on Mantilosta ja koulutukseltaan humanististen tieteiden kandidaatti, joka hoitaa Jyväskylän Ylioppilasteatterin sihteerin ja taloudenhoitajan tehtäviä. Kulttuuritoimen luottamustehtävän lisäksi hän on Virtain Korhosten Sukuseura ry:n hallituksessa.Martti Lummukka kertoo, että päätöksentekoon hän on perehtynyt toimiessaan 80-luvun puolivälissä Jyväskylän Yliopiston Kirjallisuuden laitoksen laitosneuvostossa. Yhteisten asioiden hoitamiseen tarvittavia valmiuksia hän toteaa saaneensa myös toimiessaan Virtain Työväenyhdistyksen ja Virtain Veikkojen johtokunnissa.
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Tekstiilisuunnittelija Aila Osmovaara-Niemi Korosta on uusi kunnallisen luottamustehtävän hoitaja. Hän on ammattinsa myötä toiminut pitkään Tampereen Taideteollisuusyhdistys Interissä sekä Käsi- ja Taideteolliset Suunnittelijat ry:ssä.Virtolaiset tuntevat emäntä Aila Osmovaara-Niemen syvällisenä kuvataiteiden harrastajana, taidenäyttelytoiminnan ja kuvataideopetuksen puolestapuhujana. Virtolaiseen ja alueelliseen taide-elämään hän on paneutunut toimiessaan Suomenselän Taiteilijaseurassa ja Virtain Taideyhdistyksen hallituksessa.
Liisa Saikkonen on koulutukseltaan varhaisnuoriso- ja liikunnanohjaaja. Ohjaajana hän on ollut Etelä-Pohjanmaan Nuorisoseurassa ja Virtain Kansalaisopistossa. Killinkosken koulussa hän on hoidellut opettajien sijaisuuksia ja saanut siten tuntumaa opetustyöhön. Liisa Saikkonen on ollut luomassa Virtain kulttuurihallintoa ja on työskennellyt usean kauden kulttuurilautakunnassa.Liisa Saikkosella on paljon tuttuja Virroilla ja ympäri Suomen. Tutuksi hän on tullut esimerkiksi kotiseutuyhdistystoi- minnassa, sillä hän on toiminut Virtain Seuran pitkäaikaisena sihteerinä ja nyt puheenjohtajana. Maatalouskeskusten Liiton valtuuskunnassa, piirijohtokunnassa ja paikallisosaston sihteerin tehtävien hoito on vaatinut vastuunkantamista samaten toiminta Mannerheimin Lastensuojeluliiton Killinkosken osastossa. Järjestötoiminnan lisäksi Liisa-emännän sydäntä lähellä ovat kuoroharrastus ja matkustelu.Killinkoskelainen Raija Siirilä työskentelee Inka Oy:n palveluksessa. Hän pitää tärkeänä ammattiyhdistystoimintaa ja

toimii ammattiosastonsa rahastonhoitajana. Hän on myös työpaikkansa työosaston luottamushenkilö ja työsuojeluasiamies. Raija Siirilä on Killinkosken Myrskyn johtokunnassa ja Killinkosken Työväenyhdistyksen varapuheenjohtaja.Raija Siirilä tunnetaan innokkaana killiläisenä näyttelijänä, joka on ansiokkaasti toiminut Killinkosken harrastajateatteri- perinteen jatkajana. Hän on toiminut kaksi kautta kansalaisopiston johtokunnassa, aikana jolloin muun muassa opistoon perustettiin näyttämöaineiden opettajan virka.
Pekka Tammiselle ovat ammattityönsä puolesta Virtain kylät ja maatalousyritykset tuttuja. Hän sanookin tuntevansa maaseudun ihmisten elämänarvot ja toimintapiirin.Pekka Tamminen on ollut mukana Virtain Urheilijat ry:n toiminnassa toistakymmentä vuotta ja tällä hetkellä hän hoitaa seuran puheenjohtajan tehtäviä. Yhdistyksen huvitoimikun- nassa hän on vastannut tanssitoiminnan pyörittämisestä ja vuosittain järjestettävän Karhunpeijaiset-kotiseututapahtu- man järjestelyistä. Matkailun myötä Pekka Tammista on ruvennut kiinnostamaan kansanperinne, erityisesti kansanmusiikki ja -tanssi kulttuurin ilmentäjänä. Hän on toiminut aiemmin yhden kauden kulttuurilautakunnassa.Kaupunginhallituksen nuorin jäsen Jorma "Päde” Etelä- 

niemi toimii hallituksen edustajana kulttuuritoimenlautakun- nassa ja on myös edustajana oikeusapulautakunnassa.Jorma Eteläniemi on ollut kaupunginvaltuutettuna kaksi kautta ja nyt hän on ensimmäisenä varavaltuutettuna. Hän on toiminut myös nuorisolautakunnassa ja matkailulautakunnassa ja hän on ammatiltaan palvelukeskuspäällikkö Virtain Fin- noililla.

Virtain kaupungin kulttuuritoimenlautakunnan jäsenet ja esittelijät, ras. seisomassa Pekka Tammi
nen, Martti Lummukka, Aila Osmoraara-Niemi, Jorma Eteläniemi, Tarmo Yli-Rajala, edessä istu
massa Heimo Leinonen, Kirsti Perähuhta, Marjatta Ylineti-Kärkkäinen ja Liisa Saikkonen. Raija Sii
rilä puuttuu kurasta. Kura: Jori Häll/Virtain ralokurausliike.
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JASMIINIPENSAS SYKSY

Jasmiinipensaan alla, haudan vierellä istun, 
mietiskelen, kuinka voisin maailmaa parantaa.

Jasmiinipensaan tuoksu, 
mätänevän ruumiin lemu, 
imaisen itseni sierainteni sisään, 
aivoihin, mieleen, ajatuksiin...

Jasmiinipensaan kukka, 
hautakukkien nuput, 
olen surullinen, sillä kaikki on 
niin katoavaa.

Jasmiinipensaan alta, 
ystävän haudan takaa, 
oman maailmani sisältä, 
katselen maailmaa.

TURKKA KULMALA

KUVA

Liiman tahrna, haju sormen päissä, 
usvasiivet kaniapäissä, 
ah. kuin humalapäissä...

Leikkelin lehden, leikkelin muodon, 
säännön poistan, olen ameeba, 
muotoa vailla.

Vailla rajoja, kiviaitoja, 
kivisempiä, kylmempiä sanoja, 
niistä olen vapaa.

Sillä kuvan tein, kehnoa en, 
hyvää en, muotoa en, 
kuvan vain, vaatimattoman.

Mutta kuva riittää,
se riittää, se jatkuu,
juoksee, maailman loppuun asti.
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Kuolleen lehden alla, kuin suojassa, kuin turvallista.

Maan tuoksu, haju, kouriintuntuva, lapion ja talikon 
muotoinen, känsäinen, voimakas...

Mato törmää vastaan käytävässä, tivaa päivämäärää, 
rykäisee flunssaisen, käheän kiitoksen 
ja painuu talviunille.

Tuuli piiskaa kasvoja, vihmoo lehtiä puista 
niin kuin ei koskaan ennen, kuin tietäen, 
että aikaa on vähän.

Tänäkin aamuna maa oli jäässä, kuin betonia, 
mutta rannalla silti hyllyvä pohja, 
sydän ei vielä ollut jäätynyt.

Viimein juoksen lehden alta, repäisen itseni 
irti juuri ennen kuin jäädyn kiinni maahan, 
sekuntia ennen ensihiutaleen putoamista.

Keltaista, punaisia, ruskeaa havinaa, vapinaa 
ja suhinaa.

'inäl näen, kuulen, haistan, aistin kaiken sen,
•en kauneuden, rumuuden, kuoleman, mädän ja 

uuden elämän.

”Se on rappio”, sanoo uskoton, se on elämä 
ja kuolema, sanon minä.

’ 'Se on hulluus' ’, sanoo tylsämielinen, 
se on elävien sirkus, sanon minä,

minä, jolla ei ole mitään sanottavaa 
kenellekään, ja joka siksi puhuu 
puille, puitten lapsille, lehdille, 
lehtien ruumille, keltaisille, 
kalvakkaille, onnellisille, kauniille...
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Eric-Olof Söderström, s. 18.1.1957 Turussa, opiskellut vuodesta 1973 Sibelius Akatemiassa ja suorittanut mm. seu-______________________________ raavat tutkinnot: ________________________________________________________________________________------ 1976 kanttori-urkuri z^zz=zz:^^=rzz=mzzz=2zzzzzz^zz=:- 1985 kuoronjohdon diplomi ^==z=zzz=z:^=zmzzz^^=2zz1988 orkesterinjohdon diplomiToiminut kuoronjohdon opettajana Sibelius Akatemiassa vuo-_____________________________________ desta 1985, johtaa perustamaansa Suomalaista Kamarikuoroa____________________________________— -ja on vuodesta 1987 Savonlinnan Oopperajuhlien kuoromes- HEEEEEEEEEEEHEEEEEEEEz------------------------------------------tari. Johtaa myös Kirkkonummen Kamariorkesteria.
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JENNY KIVELÄ pitäjänneuvos
LÄMPÖ — kaiken kasvattava voima

Me Pohjolan asukkaat olemme saaneet elää poikkeuksellisen hyvän vuoden. Leuto talvi, varhainen lämmin kevät, kesä niin kuin lapsuuden kesät ja niin lämmin syksy, jollaista harvoin muistamme. Kaikelle sadolle oli hyvät korjuusäät. Täällä melkein arktisella leveysasteella elävällä on tuntenut olevan- sa oikein onnen kantamoinen. Lämpö, niin ulkoinen kuin sisäinenkin, on meille tärkeä, kaiken käynnistävä voima. Siis aihetta tyytyväisyyteen pitäisi olla. Jos menneen kesän suurimpia ongelmia on liian hyvä sato, niin ongelman pitäisi olla niitä kaikkein helpoimpia ratkaistavia. Annettakoon sinne missä on liian vähän, tai ei ole ollenkaan. Kuitenkin eri lehtien yleisönosastoja lukiessa tai puheita ja keskusteluja kuunnellessa tulee jatkuvasti vastaan valitusten tulva. Kaikki on huonosti, ihmiset ovat yksinäisempiä, hylätympiä ja pelok- kaampia kuin koskaan. Väkivalta kasvaa, liikenne aiheuttaa päivittäin enemmän uhreja kuin sodankäynti asemasotavaiheen aikana. Uskonnollisesti tai poliittisesti toisinajattelevaa, eri kansalaisuutta, erilaista ihonväriä ei suvaita, ja kuitenkin — mekin — olemme menossa yhdentyvään Eurooppaan.Lämpöä toista ihmistä kohtaan tarvittaisiin muulloinkin kuin jouluna. Avaruutta avarassa maassa ja jokapäiväisessä elämässä. Kunnalliset päätöksien tekijät joutuvat usein tekemään varsin uskaliaita päätöksiä, ottamaan vastuun asioista, joista sato korjataan vasta vuosien kuluttua. Näin on monella kunnallishallinnon alalla. Aika vasta näyttää, ovatko tehdyt ratkaisut oikeita. Mutta käynnistäjänä on vilpitön usko ja halu yksityisenkin kuntalaisen parhaaksi.Me ihmettelemme muutosta, joka yhteiskunnassamme on tapahtunut. Virkamiehiltä ja päättäjiltä on vaadittu avarasti ennakoivia toimenpiteitä, että voimme suhteellisen luottavaisesti katsella tulevaan.
Näistä virtolaisista ympyröistä...Maassamme paljon hätää ja huolta aiheuttanut lasten päivä-

hoitokysymys on meillä hoidettu esimerkillisesti. Jokainen hoitoa tarvitseva lapsi myös saa hoitoa, ja on vielä mahdollisuus valita eri hoitomuotojen välillä. Ikääntyvän ikäluokan hoivan tarpeet ovat myös jokseenkin hallinnassa. Ei niin, että olisi liian hyvin, puutteitakin on, mutta moneen samankokoiseen kuntaan verrattuna olemme kyllä edellä. Vanhojen ikäluokkien jatkuvasti kasvaessa vanhuusiän kysymykset tulevat yhä enemmän etualalle. Terve, toimelias, ihmisarvoinen vanhuus on saavutettavissa tietysti ihmisen itsensä toimin, mutta myös yhteiskunnan luomin edellytyksin. Ja aktiiviväestön, työikäisten, kohdalla moni työpaikka olisi jäänyt syntymättä, jos ei olisi tehty joskus liiankin rohkeilta tuntuvia ostopäätöksiä. Arvostelijat eivät tiedä, tai eivät halua tietää, taustoja, asiaan vaikuttavia tekijöitä, vaan vain juuri senhetkisen tilanteen. Hyvinvointiyhteiskunta ei odota enää vain lisääntyvää tavaran tuotantoa, vaan myös ja nimenomaan uusien työmahdollisuuksien luomista.Talvisodan alkamisesta tulee 50 vuotta, kokonainen ihmisi- kä. Meistä moni kuitenkin muistaa hyvin tuon ajan kuin juuri elettynä, niin voimakkaasti se vaikutti jokaisen suomalaisen elämään ja tulevaisuuteen. Monikohan silloisista päättäjistä ja kuntalaisista olisi voinut edes aavistaa, kuinka hyvin meillä kuitenkin vielä kerran on, kun silloin yksikin elettävä päivä tuntui epävarmalta.Runoilija Lasse Heikkilä sanoo runossaan "Suomi”:Näyttää siltä että Isä Jumala on erityisestihuolehtinut tästä maasta ja sen kansasta:Tulisikohan Hän toimeen ilman meitä?Miksi rajamme ovat pysyneet,niiksi väkivallan kourat ja vouditeivät ole voineet siemenineen ja juurineenkaikkea tuhota?Siinä on miettimistä.
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KIRJOITUS JA KUVAT JUHANI VHTA
Valtakunnallinen tunnustus Virroille:

Seppo ja Nelly Vaali valittiin 
vuoden 1989 mökkiyrittäjiksi

Ihmisten tapaaminen ja tuttavuuksien solmiminen on Seppo ja Netty Vaalin mielestä työn parasta an
tia.

Lomarengas ry. valitsi vuoden 1989 Lomalaidun- mökkiyrittäjiksi Seppo ja Nelly Vaalin Virroilta. Jäähdyspoh- jassa sijaitseva Suvi-Nuuttilan lomakylä on pyörinyt maanviljelyn liitännäiselinkeinona lähes 20 vuotta. Vaalien lomakylä on yksi niistä Lomarenkaan kanssa sopimussuhteessa olevista 500 mökkiyrityksestä, joiden keskuudesta valinta tehtiin.Tammikuussa Kajaanissa julkistetussa valinnassa kiinnitettiin huomiota lomamökkien viihtyisyyteen, tekniseen tasoon ja toimivuuteen sekä yrittäjien yhteistyökykyyn, markkinointihenkisyyteen ja paneutumiseen palveluiden kehittämisessä.Seppo ja Nelly Vaali ovat kumpikin syntyperäisiä virtolaisia. Vuodesta 1955 he ovat hallinneet Seppo Vaalin kotitilaa, Selkä-Nuuttilaa, joka on ollut sukutilana aina vuodesta 1709.Tilalla on viljeltyä peltoalaa kymmenisen hehtaaria ja navetassa tällä hetkellä kahdeksan lypsylehmän karja. Ensimmäinen vuokrakäyttöön tarkoitettu mökki valmistui vuonna 1972. Sen mökkiluku on keskimäärin kasvanut yhden mökin vuosivauhdilla. Nykyisin käytössä on 15 mökkiä, joista talviasuttuja yhdeksän. Lisäksi talon pihapiirissä on neljä loma-asuntoa aittarakennuksissa.
Mökit omassa rauhassaLomakylä Suvi-Nuuttila poikkeaa monista mökkikylistä erityisen merkittävästi siksi, että kukin mökki sijaitsee omassa rauhassaan lähes 30 hehtaarin suuruisella alueella. Yli kahden kilometrin mittainen rantaviiva suo lomalaisille todellisen maaseudun rauhan Näsijärven vesistöön kuuluvan Nuutti- lanlahden äärellä.

Oman rannan, saunan ja veneen lisäksi kunkin mökin varustukseen kuuluu sisä-WC ja suihku lämpimine vesineen, keittomahdollisuuksineen sekä astioineen.Vuonna 1990 valmistuu lomakylään jälleen uudisrakennus.Siihen tulee ryhmätilaisuuksiin soveltuva iso tupa sekä neljä yksiötä. Tuolloin myös ateriapalvelujen järjestäminen tulee ajankohtaiseksi.Suurin osa asiakkaista on ollut kotimaisia, joskin yöpymisvuorokausien mukaan noin 50:tä prosenttia edustaa ulkomailta saapuvien lomailijoiden joukko.—Ulkomaalaisista valtaosa tulee Keski-Euroopasta. Pitkä- matkaisimpia ovat vuosien varrella olleet Mauritiukselta ja Australiasta saapuneet lomailijat, kertoo Seppo Vaali. Hänen mukaansa myös oman paikkakunnan väki on ilahduttavasti käyttänyt lomakylän palveluja.—Vilkkain aika ympärivuotisessa toiminnassa on luonnollisesti heinäkuu, jolloin läheskään kaikille halukkaille ei ”har- tiatilaa” voida järjestää. Telttailua emme ole suosineet, koska haluamme suoda mökkilomailijoille parhaan mahdollisen rauhan, toteaa lomakylän isäntä.—Yleisimmin mökki vuokrataan viikoksi, joskin koko kesänkin saattavat jotkut asiakkaat täällä lomailla. Myös viikonlopun tai yhden vuorokauden vuokraajia joukkoon mahtuu, tietää Seppo Vaali.Seppo ja Nelly Vaalin nelilapsisen katraan kaksi poikaa ovat jo omissa ammateissaan muualla, mutta osallistuvat mahdollisuuksiensa mukaisesti vilkkaimpina matkailuaikoina perheyrityksen töihin.Kotona asuvat kouluikäiset tytöt sen sijaan hyörivät vanhempiensa apuna.
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Kuva: Mauri Monto.

KIILTOPLAST OY

Ajettaessa Lakarintietä Virroilta vaikkapa Rajaniemeen, jää Ahjolan teollisuusalueella aivan tien 
oikealle puolelle kolmen hehtaarin tontilla oleva suuri matala tehdasrakennus. Kiiltoplast aloitti 
toimintansa Virroilla v. 1976. Kiilto Oy on kuitenkin iäkkäämpi yhtiö. 27. lokakuuta tänä vuon
na tuli kuluneeksi tasan 70 vuotta toiminnan aloittamisesta Pispalan rinteillä Tampereella.

Vuonna 1919 aloitti toimintansa Teknokemiallinen tehdas Oy Santalahti. Tuotevalikoimassa oli kenkävoiteita, lakkoja, puli- tuuria sekä kiillotusvahoja. Yhtiön nimi muutettiinkin v. 1924 kuvaavammin Kiilto Oy:ksi. 1960-luvulla alkoi voimakas erikoistuminen. Kiilto-yhtiöiden toiminta-ajatuksena on asiakkaan esittämien ongelmien ratkaiseminen. Tämä vahva osaaminen sekä tuotannon kehittäminen johti myös Kiiltop- plastin perustamiseen Virroille vuonna 1976. Virrat osui kohteeksi toimitusjohtaja Jukka Lahden mukaan kolmesta syystä. Perussyynä on muovituoteteollisuuden poikkeaminen muusta kemianteollisuudesta, tarvittiin aivan oma tehdasyksikkö. Virroilta löytyi sitten riittävästi työntekijöitä. Toisaalta päättäjien asenteet sekä ratkaisujen nopeus edistivät tuloa Virroille. Tehtyjä päätöksiä ei tänään tarvitse katua, yhtiö on huomattava tekijä kotikaupunkimme talouselämässä. Raaka-aineensa Kiiltoplast saa sekä koti- että ulkomailta. Tuotavan materiaalin osuus on noin 40 %. Määrä on lähes sama kuin valmistetun tuotteen vienninkin määrä. Suomen oloissa erikoista on, että silti työ tapahtuu nimenomaan vain täällä Virroilla ja virtolaisin voimin. Laitoksen toiminnasta vastaakin tänään 70 henkilön joukko. Kauppasuhteita ulkomaille lyhyesti; raaka-aineita tuodaan Saksan Liittotasavallasta, Englannista ja Keski-Euroopasta. Valmista materiaalia toimitetaan Pohjoismaihin, Englantiin, Keski-Euroopan maihin, Portugaliin, Italiaan, Kreikkaan sekä Neuvostoliittoon. Meillä kotimaassa Kiiltoplastin tuotantoa hyödyntävät esimerkiksi WSOY, Otava, Gummerus, Kansiopalvelu, Rukka, Aartolahti, Jameson, vaatetusteollisuus, kenkätehtaat ja Puolustuslaitos. Markkinointivaltteja ovat joustavat ja täsmälliset toimitusajat. Tehdastiloissa kiertävänä ensikertalaisena hämmästyin to- 
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Kura: Mauri Monto

della. Itselläni ei ollut aiempaa käsitystä kuin epämääräinen kuva muovitetusta paperista. Periaatteessa näkemys oli oikea, mutta hyvin puutteellinen. Laitoksen viisi linjaa koneineen, teloineen, suurine välivarastotiloineen ja prosesseineen yllättivät. Tämähän on oikea tehdas.Graafinen linja kiinnosti minua ehdottomasti eniten. Linjan perustoiminto ei ole monimutkainen. Suuri paperirulla ajetaan telojen läpi. Matkalla sen toiselle pinnalle puristetaan muovimassa. Hetken kuluttua koneen toisella puolella on valmis rulla noin metrin leveää Miradur- tai Kestodur- pinnoitetta. Kirjateollisuudelle materiaalista voidaan leikata valmiisiin mittoihin arkit kansien päällystystä varten. Esimerkiksi uusien virsikirjojen kansipinta valmistettiin täällä. Tuloksena on kestävä, helposti puhdistettava kirjankansi, joka on uuden veroinen vielä silloinkin, kun päiväpäällyspaperi heitetään pois. Koneesta tuleva prosessimuovitettu paperi on yksivärinen. Muuntelua perusväreihin saadaan koho- tai ku- viopainamisella. Esimerkkinä Koraalivirsikirja, johon toimitettiin vaalealle sävylle kuviopainettua Miraduria.Erityisesti huomiotani kiinnitti eräs uusi tuotekehittelyidea tällä grafisella linjalla. Bellmanin syntymästä tuli äskettäin kuluneeksi 100 vuotta. Tämän kunniaksi kehiteltiin Miradur- perustuotteesta Bellman-sarja. Kokonaisuus muodostuu vaih- toväreistä, jotka on koodattu numeroiden sijasta musiikkiter- mein. Näin kustantaja ja kirjan tekijä voivat valita oikean värin ja musiikkitermin kirjan hengen mukaan. Esimerkiksi Kariston julkaiseman Bellmanin muistokirjaan valittiin sarjasta kansiväriksi vanha rosa, joka on koodattu musiikkisanalla bagatelli.

Edellä kuvattu ala on noin puolet Kiiltoplastin tuotannosta. Menekki on varmaa, sillä Virtain tehdas on ainoa Suomessa tällä alalla. Toinen puoli tuotannosta jakautuu muihin linjoihin. 30 % muodostuu tekstiiliteollisuudelle toimitettavasta materiaalista. Raintex sade- ja suojapukukangasta syntyy päivittäin 16 kilometriä yhdestä koneesta. Värivaihtoehtojen lisäksi valmistuu myös metsästysasuista tuttua maastovärjättyä suojakangasta. Kenkäteollisuuteen lähtee 16 % tuotannosta. Tämän linjan koneet syöttävät ulos eriväristä kanttausnau- haa, Kestofix-tukiliinaa sekä kesto-vuorikangasta. Tätä materiaalia voit löytää laukun tai saappaan pinnasta. Erilaiset muodonnuskankaat antavat tukea ja ryhtiä takeille ja puvuille.Loput 4 % muodostaa tällä hetkellä voimakkaasti kasvavan tuotealan. Rakennusmateriaaleista uusimpia on CPE-kate. Sitä voi lämpöhitsata lujaksi ja yhtenäiseksi kattopinnaksi suurenkin hallin suojaksi.Linjojen päät yhtyvät varastossa. Toisessa päässä on oviaukko, jonka takana näkyvä "varastotila” osoittautuikin kuljetusauton rahtitilaksi. Juuri tuon lastaussillan yli lähtevät virto- laistuotteet valtaamaan Suomea ja muita maita. Tänään katselen tavallaan uusin silmin ympäröivää todellisuutta. Virroilta lähtenyttä tuotetta näen kirjahyllyissä, takeissa, kengissä, sadeasuissa, katoillakin...Toivotamme menestystä nuorelle, toisaalta 70-vuotiaalle, virtalaiselle yritykselle.
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HEIKKI HEIKKILÄ
Aavistamaton tehtävä

Lähden koirani kanssa tavanomaiselle päivälenkille. Koira kulkee mielellään ja haistelee hajuja tienvarsipensaiden oksista ja villiintyneinä nousseista pitkistä heinätupsuista. Arvaan että siitä on kulkenut jokin uroskoira, joka on nostanut jalkaansa ja suihkauttanut tavallista korkeammalle, korkeammalle kuin minun koirani, joka vain kyyristyy, levittää hieman takakäpäliään ja päästää äänettömästi ja ohimennen pienen lätäkön kuivuneeseen ruohomättääseen. Näin jatkamme matkaa, vähän väliä oli jätettävä merkkejä. Kylläpä sillä pii- saakin pisuja, ihmettelen mielessäni. Pian pääsemme kierroksellamme kirkon kiviaidan tuntumaan. Siinä on ojan toisella puolella leikattu nurmikko, entinen pelto, joka on tehty viheralueeksi koristamaan kaupungin yleiskuvaa. Tällaisia nurmikoita ja puistoalueita on toivottu pitkään, että hoitamattomat heinikot eivät antaisi väärää kuvaa turisteille muuten niin kauniista ja luonnonvaraisesta paikkakunnasta.Annan koiran tehdä tutustumisiaan, kunnes näen seurakunnan suntion lähestyvän meitä. Vähän säpsähdän, olemmeko kielletyllä alueella. Mutta kun näen suntion hymyilevät kasvot ja kun olemme tehneet tutut tervehdysnyökkäykset, tunnen oloni helpottuneeksi.— Tulisitko tuonne sakastiin, siellä hääpari odottaa, me tarvitsisimme toisen todistajan vihkimistä varten, minä itse olen toinen. Ihmettelen pyyntöä ja selittelen:— Enhän minä voi tulla, minulla on tämä koirakin, mihin minä sen pistän siksi aikaa.— Ota mukaan, tule nyt vaan, kirkkoherra odottaa jo siellä vihkiparin kanssa.Ihmettelen vielä, eikö muita todistajia ole, eikö heillä ole ketään sukulaisia läsnä.— Ei kuulemma ole. Morsiamen isäkin on estynyt, hän on sairaalassa eikä voinut saapua vihkiäisiin.Menimme sakastiin, suntio edellä ja minä koiran kanssa perässä. Kirkkoherra istui pöydän ääressä edessään papereita. Ennen kuin ehdin tervehtiä ja selitellä tuloani suntio tuumi: — Nyt löysin todistajan, oli se hyvä. Ilmeistä näin, että hääpari oli tyytyväinen.He istuivat tuoleilla jännittyneinä odottamassa miten heidän asiansa ratkeaisi. Huomasin tilanteen koomisuuden, pyytelin anteeksi: — Voiko tänne tulla koiran kanssa? Kirkkoherra hymyili ystävällisesti ja sanoi: — Ei ole mitään estettä, jo kes

kiajalla säädetyn lain mukaan oli lupa tuoda koira kirkkoon, jos koira ei haukunnallaan tai muulla käyttäytymisellään häirinnyt kirkonmenoa. Jäin odottamaan mitä minun tulisi tehdä. Koira nuuski vähän lattian hajuja ja asettui sitten istumaan ja odottamaan jalkojeni juureen.Rovasti aloitti kyselyn nuorilta. Seurasin sivusta, minusta tuntui, kuin pappi olisi epäillyt koko nuorten vihkimistä. He vakuuttivat, että heillä oli laillinen lupa ja aikomus vihkiytyä ja heidän vanhempansa olivat tästä tietoisia, mutta he olivat estyneitä tänne tulemaan. Viimein pappi sai paperinsa kuntoon ja siirryimme sakastista kirkkosaliin. Siellä oli kesäisen viileää ja penkit ammottivat tyhjillään. Istuuduin toisen penkkirivin päähän kirkkosalin oikealle puolelle. Koira oli hihnassa kiinni kaiken varalta, ettei se lähde vaeltelemaan kirkossa tai ryntää peräti tuntemattoman morsiusparin kimppuun. Tiedä näistä mäyräkoirista, ne ovat yllätyksellisiä, ja morsiankin oli kuin enkeli pitkässä valkoisessa puvussaan. Koira luulisi häntä vaikka miksikä haamuksi, jota ei purematta voinut sivuuttaa.Tunsin, että minua todella tarvittiin, kun sulhanen ojensi kameransa ja pyysi minua ottamaan kuvan vihkitoimitukses- ta, että se jäisi heille todistukseksi tapahtumasta, johon omaiset eivät päässeet.Koira vaistosi tilanteen, se tyytyi nätisti pysymään aloillaan, kun näppäsin kuvan. Rovastin ilmeestä näki, että hänkin oli tyytyväinen tilanteen laukeamisesta. Hän onnitteli vihkiparia ensimmäisenä ja toivotti heille menestystä avioliiton mutkikkaalla polulla. Siitä huolimatta tunsin, kuin olisin ollut todistamassa luvatonta tekoa, niin kaikki tuntui salamyhkäiseltä. Ehkä tämä kaikki johtui papin alkuepäilyistä koko vihkimistä kohtaan.Annoin kameran sulhaselle ja samalla kun onnittelin hääparia, toivoin, että kuvat olisivat onnistuneet ja olisivat muistona tästä tapauksesta. Lähdimme kirkosta vähin äänin, juhlatunnelmasta liikuttuneina.Olin tyytyväinen, koira oli selvinnyt hyvin tilanteesta, morsiusparista en tiedä. Uteliaisuuttani vaivaa vieläkin, olivatko he tosissaan — kunnes kuolema heidät erottaa. Se heitä velvoittaa. Pappi, suntio ja minä koirani kanssa ainakin teimme niin, kuin nuoret sillä hetkellä halusivat.
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TAPAHTUMIA
VIRROILLA

1989

Ministeri Anna-liisa Kasurinen vihkimässä Perinnekyiän metsäkämppämuseon 
käyttöön sahaamalla vibkiäisriun. Avustajana Matti Maijala ja Jyrki Käppi.

Perinteiset äitienpäiväjuhlat Kotalan koululla. Järjestäjänä Kylätoi
mikunta. Äideille esiintymässä Virtain Minitanhuajat Anna-Maija 
Tikkalan johdolla. Kuva: Jarkko Ruohola.

Patalanmajan Nuorisoseura ry:n 70-vuotisjubla Patalanmajan Ns:n 
talolla. Kuvassa ansiomerkkien saajat. Kuva: Jarkko Ruobola.

Kuva: Olli Haapala.Virtain Urheilijat viettivät 60-vuotisjuhtaa. Kuvassa ansiomerkkien saajat.
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KOTISEUTUNI................... KOTISEUTUNI.............................

On Virrat kotipaikkamme tää,jylhät kuusikot tääl tervehtää.On täällä viljat kasvavat,oppilaat osaavat.Täällä on tiet tietämättömät,ja kauniit luonnon näkymät.Asukkaita on täällä lähes kymppitonni, ja on hyvä onni, jos pääsee tänne asumaan, ja kouluihin oppimaan.Pauliina Joensuu 6. lk
Virroilla on siksi kivaa kun sää vaihtelee.On kiva kevät.On kiva kesä.On kiva syksy.On kiva talvi.On kiva koti.On kiva koulu.On kivat kaverit.On kivat pihat.On kiva ympäristö.Jenni Harju 8 v.
VIRRAT KOTISEUTUNI

Virroilla on hauskaa kivaa,meillä onpi paljon pihaa.Meillä on kivaa leikkiä,joskus pistämme vähän meikkiä.Koulussakin on Virroilla kivaavaikka jotkut sitä vihaa.Talvella vasta haukaa on,Virrat ei ole lumeton.Kesällä uimassa kivaa onVirrat vesipaikka kun on.Anna Mikkola, 3-b
VIRRAT KOTISEUTUNAOn kivaa asua VirroillaToisveden rannoillasiellä sydän lämpeneneemielikuvitus lentelee Perinnekylään matka jatkuumuseoihin siellä Herraskoski Toriseva Laivaranta Kultavirrat Kaikki ne ovat kauniitaJussi Korhonen 9 v.
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Virroilla on kivaa kun kesällä saa uida, urheilla, ratsastaaveneillä, käydä mustikassa japuolukassa.Ilma on raikasta. Ruoho kasvaavihreäksi joka kesä.Talvella saa käydä Pukkivuoressalaskettelemassa ja tehdä lumilinnoja.Kotini on omakotitalo ja siinäpihalla on hyvin viihtyisää.On hyvä koulu.
Laura Sirnelä 8 v.

VIRRAT KOTISEUTUNITäällä on kiva asua, leikkiä ja hosua.Täällä voi leikkiä vedessä, eikä villi-eläimiä ole edessä. Nyt tämä loru on loppu, ja nyt tuli pieni hoppu.
Kirsi Tuomola, 9 v.



VIRRAT KOTISEUTUNI.. KOTISEUTUNI...................

Kesällä Virroilla on kivaa kun voi käydä liikuntahallilla ja urheilukentällä. Saa käydä kunnon koulua ja on hyvä uimaranta ja täällä on hyviä kavereita. Minä asun kerrostalon ensimmäisessä kerroksessa. Pian muutan omakotitaloon.Antti Syrjä 8 v.

MIKÄ SINUA ENIN MIELLYTTÄÄ KOTISEUDULLAS

Minua miellyttää enin kotiseudullani sen kaunis luonto. Minun kotini onkin kauniilla paikalla, sillä se sijaitsee kauniin järven välittömässä läheisyydessä. Pellot ja osa metsää ja vasikka-haka viettää järven rantaan, on hyvä uimarantakin. Suuri leveä oja, jonka vesi virtaa järveen Keväisin siinä on runsaasti vettä, se kohisee kuin koski jossain paikoin. Se kulkee peltojen, kydön ja metsän läpi, tien poikkikin jonka yli on silta. Joskus keväällä se vie sillankin mennessään, että kylän miesten pitää tehdä uusi puusilta lankuista ja laudoista. Kylätien toisella puolen on hyvin korkeita paikkoja, me sanomme sitä vuoreksi. On Hietasen vuori, Luomanvuori ja Vehmasvuori, kauempana on Kovasen vuori joka ei näy kotikylälleni Koti tietenkin miellyttää, vaikka ei se niin hieno ole, mutta se tuntuu viihtyisältä, kun on ympärillä kaunis maisemakin. Mutta on niitä paljon muitakin kauniita paikkoja. Koulu on myös kaunis, siellä on paljon kauniita tauluja. Koulussa saa lyödä palloa, se on minun mielestäni hauskaa. Kyllä koko Havangankylä on kaunista. Opettaja sanoi, että koko Virtai on kaunista.Kirj. eräs Havangankylän kansakoulun oppilas lähes 60 vuotta sitten.

Minun mielestäni Virroilla on kivaa kun saa käydä uimassa ja liikuntahallilla.Vesa Korjus 8 v.
Voi käydä liikuntahallilta syömässä jäätelöä, 4H-tilalla ratsastamassa ja katsomassa eläimiä. Saa käydä uimassa uimarannalla ja käydä leikkipuistoissa leikkimässä. Saa lasketella mäkiä ja kelkotella. Urheilukentällä voi hiihtää valaistua latua. Voi tehdä lumilinnoja, lumihevosia ja lumiukkoja. Kotini on omakotitalo. Voi käydä sienessä, nyppimässä puunkäpyjä.Minna Hakala 8 v.
Virroilla on kivaa siksi kun voi lasketella Pukkivuoressa. Voi tehdä myös lumiukkoja. Kesällä voi käydä Laivarannassa uimassa ja veneillä.Syksyllä voi käydä puolukassa ja sienessä ja kerätä kauniita lehtiä.Keväällä voi käydä purolla uittamassa laivoja ja kerätä pajunkissoja.Pauhina Iivonen 8 v.
Virroilla on kivaa kun voi uida ja urheilla ja on kohtuullista.
Mikko Rantanen 8 v.
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EMMA KESKINEN

kA lv /cv&pjjZvcv’ Jvggg* -

19-vuotiaan Emman päiväkirjastaOn syksy vuonna 1941. Istun täällä kotini kamarissa. Ulkona paistaa syksyn aurinko mitä kirkkaammin, joskin ilma on vähän kolea. Metsä on pukeutunut jälleen kirjavaan vaippaansa. Koivuissa hohtaa kullan väriset lehret, jotka niin kirkkaasti eroittuvat havupuiren vihreästä väristä. Ruusujen lehret ovat muuttuneet kauniin tumman punaisiksi. Taivaalla leijuu unel- moiren joku vaalea pilven hattara. Niin, ihana on tämä Suomen syksykin, kun vain mielemme kerkiäisi hetkiseksi ajan huokausten keskellä tätä syksyä ihailemaan. Aika on tosin huokailuja täynnä. Tuntuu kuin tuossa kirkkaassa, raittiissa ilmassa olisi jotain painostavaa.Elämmehän jälleen historiallista aikaa. Pieni maamme on jälleen joutunut sotaan ainaista verivihollista vastaan. Ensimmäiset kevät auringot paistoivat kirkkaammin ja lämpimäm- min, kun Suomen parhaat miehet kutsuttiin aseisiin. Kevään kauniit muuttolinnut juuri saapuivat tänne lauluineen, kun pojat jo ase käressä olivat matkalla soran melskeihin. Sinne mihin lintujen laulut eivät eroitu.Se oli Juhannuksen päivänä, kun Virtain asemalla nuo vakavat pohjolan pojat orottivat vaaraan lähtöä. Ei siellä nähty kyyneleitä, tämä kärsimysten kansa on tottunut kätkemään kyyneleensä. Siellä omaiset ja ystävät jättelivät hyvästiä rakkailleen. Ehkä jonkun mieleen hiipi ajatus: ehkä iäksi! Siellä sotilaat kantoivat juhannuskoivuja juniin ja niin junia lähti yksi toisensa jälkeen vyörymään kohti itää, kohti tuntematonta päämäärää. Sotilaat aukovat vaunujen ovet nähräkseen vielä vilauksen kotipitäjän tuttuja seutuja.Kesä on jälleen mennyt lintuineen ja lauluineen. Pojat ovat sankaritöin peranneet Suomemme rajat vapaaksi. Kohta saamme liittää heimokansamme omaan heimoonsa. Mutta, niin raskain uhrein olemme tämän Karjalan vapauttaneet. Et tiennyt sinä neito, joka hyvästiä armaallesi asemalla annoit, ja onnea toivotit, että sinunkin armaasi on verellään saanut lunastaa meirän yhteistä vapautta. Sinne Karjalan kunnaillen vuoti hänenkin hurmeensa ja hän pääsi muuttamaan rauhojen takalinjoillen, jossa ei soran melske käy!...
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TURKKA KULMALA

• • • •
IHMISEN YMPÄRISTÖSTÄ Missä ympäristössä minä asun? Sitä ei tule miettineeksi. En asu maalla enkä oikein kaupungissakaan. Tämä paikka, Virtain "kaupunki”, on jonkinlainen sekasikiö, jossa voi tavoittaa, vaikka juhannuksena, hyvinkin kaupunkilaista tunnelmaa, mutta joka kuitenkin pohjimmiltaan on maaseutua. Ei tarvitse kuin lähteä tavallisena syksyisenä arki-iltana kävelylle ja huomaa, ettei liikkeellä ole paljon muita kuin ne, joiden on työnsä puolesta pakko. Monet ihmiset pitävät hyvänä asiana tätä käpykylämäisyyttä. Heidän mielestään suurkaupungit meluineen, saasteineen, rikollisineen, yms. ovat hirveitä paikkoja. Toisaalta ei myöskään viihdytä todellisella maaseudulla. Tämä asumismuoto, eräänlainen maalaiskaupunki, on- in tulossa ilmeisesti yleisimmäksi yhteisömuodoksi. Isotkaupungit rupeavat vähitellen menettämään väkeä, niiden maalaiset naapurikunnat sen sijaan menestyvät ja kasvavat.uttMfftktfori ihmisen kannalta hyvä paikka asua? Pitäisikö ölla/pieni metsäaukea, pieni niitty tuulessa huojuvine ruo- korsineen, kukkineen, ja onko kaupunki kaunis vain kun atsoo korkealta tornista? Asfaltissa kiehuva, spektrin väreissä kiiltelevä öljyläikkäkö on nykyihmisen auringonkukka? Näin kysyvät runoilijat, he pitävät kaupunkeja, pieniäkin, melun pakokaasujen ja pahuuden tyyssijana.Niin, kaupungit, kerrostalot, betoni ja autot eivät ole täällä luonnostaan, ne on tehty muovista, metallista, ihminen on ne tehnyt, mutta onko se niin pahasta? Minä kuitenkin olen lähes elämäni täällä asunut ja olen oppinut ympäristöäni rakastamaan. En minä osaa pitää syntinä sitä, että lauantai-iltoina minut valtaa outo levottomuus, etsiydyn kylälle ja vedän oihin pakokaasun katkua ja bensanlemua ja naureske- len^käisesti sikaileville ihmisille. Asfaltti, öljyläikät, betoni- laatikot, joita kutsutaan kodeiksi, kaikki nämä sulautuvat silmissäni runoksi ja täysin järjettömäksi sekasotkuksi, jonka keskellä ihmiset koittavat jotenkin elää ja olla onnellisia. Enkä minä usko, että ihmisen onni lopultakaan riippuu siitä, missä hän asuu. Kaikki ympäristöt; pikkukaupungit, suuret metropolit ja hiljaisin syrjäkylä, kaikki ne muodostavat vain puitteet, kehykset sille maisemalle, jonka ihminen itse maalaa mielessään ja sielussaan. Muut ihmiset, eläimet, kasvit, rakennukset, kaikki ovat pieniä yksityiskohtia ja väritäpliä elämän suuressa maisemamaalauksessa. Ihminen itse antaa arvon toiselle ihmiselle ja kaikelle muulle, mikä häntä ympäröi. Se arvo riippuu vain ja ainoastaan hänestä itsestään.Tuskin mikään paikka on niin ihana, että siellä ihminen olisi aina onnellinen. Sillä ihmiselämä on tuskallista, järjetöntä, suurta ja hullua näytelmää, jota esittävät raadolliset kuvatuksetpa löydy onnea lapsuuden maisemista, ne on raiskattu, ei- uistojen paikoista, ne on hävitetty. Lepo ja rauha löytyvät hautuumaalta, parin metrin syvyydestä, jossa mato kaivaa sieraimet puhtaaksi puolestasi ja horsmanjuuret kutittavat vatsaa. Vasta sieltä löytyy täysin ihmisystävällinen miljöö.

49



MIKA LUUKKO
• • ••

KISSANPAIVIA

Olisikohan hauskaa olla kissa? Ei tarvitsisi käydä koulua eikä kuunnella kuivia opettajia, ei olisi läksyjä eikä tarvitsisi kirjoittaa aineita. Senkuin vain makaisi kotona lämpöisessä, turvassa tuulelta ja tuiskulta. Ja söisi Felineä. Sehän on sitä parasta. Meinaan Feline. Senkuin vain massuttaisi menemään. Sitähän saa ainakin kahta eri laatuakin. Ja kissa senkun ko- mistuu.Tehdä saisi aivan mitä haluaisi. Saisi juosta ulkona ja hätis- tellä lintuja ja kyttäillä hiiriä. Kyllähän tuore eväs pari purkki- ruokaa voittaa.Onhan siinäkin varjopuolensa. Hiiret kun ovat niin pahuksen pieniä. Niitä saa syödä senkun kerkiää ja siltikin on aina nälkä. Sitäpaitsi ne haisevat kohtalaisen pahalta.Rotan kun saisi, se vasta olisikin jotakin. Mutta kun niitäkin on nykyään niin harvassa, ja sitten kun on, niin nehän ovat heti niin jumalattoman suuria. Siinä jää tällainen kiltti kotikissa aika vilkkaasti alimmaiseksi.Kaatopaikalla niitä tavallisen kokoisia rottia kyllä olisi, mutta nehän käyvät joukolla päälle heti kun näkevät vilauksenkin. Ja taas on katti hätää kärsimässä.Se siitä ruokapuolesta. Mietitäänpä hiukan sukupuolta. Jos satut tulemaan maailmaan poikakissana, niin eunukkihan sinusta tehdään, ennemmin tai myöhemmin. Ja sekin siinä pelossa, että sinusta olisi kehittymässäMiten niin? Miten kissasta muka voi tulla ole edes sarvia?

Eläinlääkärillä käyneet entiset kollikaverini väittivät, ettei sitä edes tuntenut. Mutta entä jos omistaja päättää säästää rahaa ja käyttääkin kotikonsteja? Nimittäin kumilenkkiä. Kyllä siinä ääni nousee, vähemmästäkin.Jälleen lisää kissanpäiviä. Kaljuin temppu minkä kissa voi isäntäväelleen tehdä, on mennä nukkumaan lämpöisen auton etupyörän päälle. Kyllä käy perheenisä kuumana, kun myöhästyy töistä sentakia, että täytyy ruveta kaapimaan mirriä irti asfaltista. Eipähän tarvitse palella pakkasessa, nimittäin isännän.Ulkoilmaan ei kannata lähteä kuin kouluaikoina. Muuten sitä saattaa joutua vaikka ilmakiväärikisojen liikkuvaksi maalitauluksi.Kaupunkilaisen kesämökin omistajan kesäkissaksi ei kannata ruveta. Turhan huono homma hienolle kissalle. Koko kesän saa kärsiä kakaroita, jotka kiskovat hännästä ja silittävät vastakarvaan ja kiusaavat kaikilla mahdollisilla tavoilla.Ruokansakin saa kesämökillä hankkia itse. Jollei halua nauttia kesän kulinaarisista herkuista. Nimittäin mökkirannasta ongituilla raaoilla ahvenilla.Ja syksyllä jää aivan omiin aloihinsa. Hermolepoa, kunnes tulee talvi.Ehkä ei olekaan hienya viettää ^kissanpäiviä”. On se vaan asiallista käydä koti on lämpöiset patterit ja hyvääruokaa. Tänäänkin•fciitfankaalikeittoa.
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KIRSTI PERÄHUHTA

Lyyli Ahlgvist

Pääsiäisasetelma n. 1920Öljyvärimaalaus, jonka on tehnyt Virtain Vaskiveden alakoulun opettaja Lyyli Ahlqvist, myöhemmin rouva Svantte Poukka. Ahlqvist on lahjoittanut taulun opettajatoverilleen Martta Kulmalalle. Taulun omistaa Martta Kulmalan tytär Eila Haapamäki, Vaskivesi. Kuva: Jori Häll/Virtain Valokuvausliike.
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Talvimaisema ja Kukka-asetelma n. 1920 Urho LauanneTaideopiskelija Lauanne sai tukea ja työtilaisuuksia opettaja N.S. Järviniemeltä ja hänen vaimoltaan Maijalta (os. Ala-Härkönen). Järvi- niemi toimi opettajana Vilppulassa ja Pietarsaaressa. Urho Lauanne oli useita kertoja asumassa heidän luonaan, ja oli tiettävästi taideopiskelija Martti Ala-Härkösen ystävä.Taulut omistaa Kaarina ja Kalle Siirtola, Ko- ronkylä.Kuva: Jori Hall, Virtain Valokuvausliike.

Urho Lailanne
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MARKO IMMONEN
MIHIN TERRORISMI ON JOHTANUT

Abdul painoi nappia. Digitaalikello alkoi näyttää väheneviä sekunteja ja minuutteja. Kello oli kytketty sytyttimeen, joka taas puolestaan oli kytketty harmaaseen, muovailuvahalta näyttävään möykkyyn. Möykky oli muovipommi.Abdul sulki salkun, astui miestenhuoneesta loistohotellin aulaan ja istuutui ruukkukasvin varjoon. Hetken kuluttua hän nousi, käveli ulos, astui odottavaan autoon, joka ajoi pois. Laukku jäi aulaan.Seuraavana päivänä ei tuolla loistohotellilla ollut enää aulaa. Matti Meikäläinen luki Suomessa lehden etusivun otsikon: ”15 sai surmansa terrori-iskussa”. Mattia puistatti, mutta verrattuaan kuolleitten lukumäärää edellisen viikon lento- onnettomuudessa kuolleitten määrään hän rauhoittui pian. Mutta... naapurin poikahan oli juuri interreilaamassa Keski- Euroopassa. Ettei vain olisi ollut juuri Pariisissa...Terrorismi koskettaa siis kaikkia. Miksi? Miksi terroristit haluavat vaikuttaa ihmisiin? Mitä he toivovat saavuttavansa? Mitä he ovat saavuttaneet, eli... mihin terrorismi on johtanut?Pelkoon. Kaikki pelkäävät terrorismia. Eniten pelkäävät ulkomaille, erityisesti Eurooppaan matkustavat amerikkalaiset. Onhan suurin osa iskuista suunnattu Yhdysvaltoja ja sen kansalaisia vastaan protestina USA:n poliisivaltiopolitiikalle. Mutta muutkin pelkäävät — jopa suomalaiset.Mitä pelko aiheuttaa? Se herättää ihmisen itsesuojeluvaistot. Terrorismia on ennalta ehkäistävä. Ja koska terroristit yleensä ovat "sieltä Iranista tai jostain” -maasta, ja he ovat tummaihoisia, on selvää, että Euroopan "valkoihoiset” alkavat epäillä jokaista Abdulin näköistä. Joten on myös luonnollista, että jokainen Kebabin omistaja saa selkäänsä — varmuuden vuoksi. Mutta ei ole oikein, jos polttopulloja heittelevät huligaanit puolustautuvat sanomalla, että he pelkäävät terrorismia.Terrorismi on siis osasyynä rasismiin; muotisuuntaukseen, joka ei suosi ruskettunutta ihoa.Itsesuojelu vaatii turvatoimia. Suurlähetystöt ja muut tärkeät poliittiset rakennukset ympäri maailmaa alkavat muistuttaa sotilastukikohtia. Suurpoliitikoita ympäröivät pienet turvalli- suusmiesten armeijat.Entä miten koko maailman pelko vaikuttaa tavalliseen ihmiseen. Tavallinen ihminen maksaa turvatoimet ja muut terrorismin aiheuttamat lisäjärjestelyt. Valtioiden luottamus tavalliseen ihmiseen vähenee. Häntä tutkitaan ja arvioidaan, matkusti hän lentokoneella, laivalla tai junalla, matkusti maassa tai maasta maahan tai istui vain kotonaan. Kotimaassaan hän ei ehkä huomaa tätä, mutta ulkomailla epäluulo kärjistyy. Hänestä kerätään tietoa, mitä hän ei edes itse tiedä olevan olemassakaan.Tämän kaiken on terrorismin tuoma pelko aiheuttanut. Onko se vaikuttanut siihen, mihin sen on tarkoitettu vaikuttavan? Ihmisten mielipiteisiin. Terroristithan ovat laskelmoineet kääntävänsä kansalaisten mielipiteen hallitusten politiikkaa vastaan ja näin muuttavansa sitä. Mutta he ovat laskeneet

väärin. Vaikka suurin osa kansalaisista ei olisikaan itsepäistä lajia, niin hallitukset ovat. Poliitikothan edustavat kylmäpäi- syyttä ja pitkän linjan ajattelua. Eräät valtiot ovat jopa käyneet terroristeja tukevia maita vastaan heidän omin asein — väkivallalla.Terroristit eivät ole saavuttaneet mitään, mihin he pyrkivät, ja ainoa tapa, millä väkivalta tulee loppumaan, on terroristien itse hyödyttömän, epäinhimillisen toimintansa lopettaminen. Ja Abdulin olisi vihdoinkin aika tajuta se.

KATARIINA RUOHOMÄKI
YHDEKSÄNNET
TUTUSTUIVAT TYÖELÄMÄÄN LOKAKUUSSA

Virtain yläasteella oli yhdeksäsluokkalaisilla lokakuussa kahden viikon pituinen työelämään tutustumisjakso, lyhyemmin TET. Jakso suoritettiin kahdessa eri ryhmässä; ensin luokat a, b ja c, ja myöhemmässä jaksossa d, e, g ja f. Jakson tavoitteena oli luoda pohjaa oppilaan tulevalle ammatinvalinnalle. Oppilas sai itse valita alan ja hankkia työpaikan, jonne aikoi harjoittelijaksi, kunhan ala löytyi kotipaikkakunnaltamme. Itse olin harjoittelijana Suomenselän Sanomissa ja kiersin haastattelemassa keskustassa puuhailevia yhdeksäsluokkalaisia.Katja Kilpi ja Nina Viitala työskentelivät Virtain Kalastustar- vikkeessa. — Tämä homma tuntui yksinkertaisesti kaikkein kiinnostavimmalta, tytöt kertoivat. Työkseen tytöt siivosivat eläinten häkkejä sekä ruokkivat eläimiä. Ja hauskaa oli. Kumpaisenkin mielestä TET oli hauska juttu, ja virkistävä näin syksyllä.Jari Nätkinniemi oli valinnut TET-paikakseen Raimo Aittasalon autokorjaamon. Siellä hän enimmäkseen korjaili mopoja ja teki pieniä autonasennushommia. Jarin mielestä TET-aika oli aivan sopiva ja TET yleensä oli mukava, jos vaan pääsi haluamaansa paikkaan. Jarin mukaan TET varmisti hänen ammatinvalintaansa.Työpöytänsä ääressä Suunnittelutalolla piirteli Mari Heinonen. — Päätin jo seitsemännellä, että tulen juuri tänne työharjoitteluun, Mari totesi. Mari harjoitteli talojen puhtaaksi- piirtämistä ja luetteloi levykkeitä. Mari kertoi, että tämä TET- paikka vaikutti melko ratkaisevasti hänen ammatinvalintaansa, sillä Mari haaveilee pääsystä suunnittelualalle. Myös Marin mielestä työharjoitteluaika oli sopivan pituinen ja toi vaihtelua arkiseen kouluelämään.
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Hannele lyytikäinen-käppi Pirkanmaan kirjoituskilpailuun osallistuneita runoja

MZ/Ä SUKUPOLVEA SAMASSA HUONEESSA

Neljä sukupolvea samassa huoneessa.
Hirsien välissä turvallista moskaa.

Samat kulumat ja siankärsämöt nurmella.

Tyttö kulkee lumeen ja lumesta pois avojaloin.

Talonpoikaiskaapin valkoinen maali lohkeilee, 
auringon hiukkaset leijuvat sen päällä.

Tytön sielu asuu tuvan ikkunalla villatakissa, 
kesäisin pilkullisessa mekossa.
Hänen silmänsä ovat kasvaneet korkeaan koivuun kiinni.

Syksyllä kun puu kaadettiin ne jouduttiin kaivamaan 
kuopistaan.

Myöhemmin kun traktorin jäljillä oli tikattu 
jokainen pelto, 
tyttö lensi postiautolla kauas, 
tottuakseen elämään.

ILTA KAUPUNGISSA

Ihmiset heräävät elämään jossain kaukana, 
tulevat esille koloistaan.

Valot syttyvät
silmät
sanat syttyvät,
loistavat pimeässä.
Fosforisanat
neonsanat
kutsuvat luo.

Vaalea kassaneiti kuoriutuu kotelostaan 
ravintolan itsepalvelutiskille.
Hänen kenkänsä alkavat 
elää omaa elämäänsä.

Tarjoilijatar hymähtää kädelle takapuolen päällä.

Satunnainen kulkija tyhjentää tuoppinsa ja lähtee
hänen on lähdettävä
sillä kukaan ei pyydä häntä jäämään.

SUUREN VANHAN TALON SUOJASSA KORPISUOLLA

Suuren vanhan talon suojassa
nainen oli osa sen suuruutta.

Syksyt ja talvet raskaana.
Sikiö hänen sisällään tuplasti suojassa.

Puujättiläiset ympärrillä hyssyttivät 
tunkeilijat hiljenemään
kunnioituksesta niiden ja talon ikää kohtaan.

Kesällä hän imetti uutta vauvaa 
turvassa kirsikkapuun alla.

Talous hoidettiin ilman suurempaa mainintaa.

Lapsikatraasta oli suuressa vanhassa talossa iloa. 
Se oli välttämättömyys.
Muuten puukaappi ruokasalissa alkoi 
hengittää kuoleman hajua, 
talvi-iltojen sokeissa ikkunoissa

Korpisuolla äänet ei ole tämän maailman ääniä.
Sumu peitti vuorella kulkijan, lyhyen, tanakan, 
mustapukuisen miehen. Hän oli tullut pitämään käräjiä, 
mutta ei löytänyt kivikehää.
Sammal oli kiivennyt muinaissuomalaisen kivien päälle. 
Ajattomuuden tuntu kiirii kaukaa, pyyhkäisee kuin

paineaalto.

Mitä minä täällä teen, käsi ei ylety, silmä ei erota 
ja järkeä on juuri ihmisten ilmoille

pääsemiseen.

Kuu juoksee järvenselällä polkujaan pitkin, edestakaisin, 
pysähtyy, kääntää pimeän puolensa juuri kun jossain 
kaukana rääkäisee ihtiriekko.

Ne on eri ihmiset, jotka osoittavat hautapaikan, ja jotka 
asettuvat siihen.

kurkisteli ilkeät silmät. Jos uskalsi vilkaista.
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OLLI HAAPALA

SADEVEDEN KAIVO ON PIL VESSA SEHR GUT

1
olin aina kiltti koulussa 
olin action baby

2
koskaan en tuntenut ikävää

3
katsokaa
komeetta kiitää

4
tuleeko tänne
tulisi huima loppu
tälle kurahousuelämälle

5
jos voisin
estäisin lapsia olemasta 
haaste vanhemmilleen ja maalleen 
tekisin lapsista yleishyödyttömiä

6
soita sinä vain
tuubaasi

Ruumiillisen kykenemisen mukaan
jaettu työ tuntuisi yhtä mielekkäältä
kuin keisari Freäerickin työkin.

kolme avioliittoa:

Constance; poika Henry, ainoa lapsi, kuoli
ratsastusonnettomuudessa,

Yolanda (eli Isabella); kuoli lapsivuoteeseen, poika Conrad.
seitsenvuotiaana jo Jerusalemin kuningas,

Isabella (Henry IIT.n sisar); hänkin miestään ennen kuolleena 
jätti pojan, Henryn.

Merkillistä on. että hohenstaufien työsuojeluasiat 
ovat edelleen hoitamatta.

se on kehityksen osatapahtuma joka perustuu ruuansulatuksen 
ja ajattellun historian vuorovaikutuksiin jos ihmistyminen joka 
on yhteiskunnallistumisen alue johtaa konflikteihin ihmisryhmien 
esimerkiksi kansakuntien välillä vihan ja torjunnan voimien 
vaikutus tuhoaa ihmiskunnan tämä voi tapahtua jo yksin luonnon
varojen puutteen tai tiedon väärinkäytön tai tiedonpuutteen 
takia se voi myös yllättää harjoitetun yhteiskuntapolitiikan 
taloudenpidon leväperäisyyden puutteellisen suojautumisen 
tai moraalittoman menon takaa ehkäisyä ajatellen edelläoleva 
käymistila on analyyttisesti vaikeasti lähestyttävissä jos taas ihmisty
minen johtaa ihmiskunnan ja ihmisen ykseyden säilymiseen 

saatamme selvitä meidän täytyisi nyt tietää
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VILHO ALA-NOJONEN
Muutaman vuoden ajan Suomessa on nimetty Vuoden kylä. Kylän valitsee valtakunnallinen raati. Hakemuksia vuoden kyläksi voivat tehdä itse kylät tai kunnat. Tänä vuonna kylän valinnan erityisperusteena on perinteen tallentaminen, tutkiminen ja hyödyntäminen. Virtain kaupunki on esittänyt Vuo- nyt Vuoden kyläksi Vaskiveden kylää, jossa perinnettä on esimerkillisesti kerätty ja hyödynnetty.Tässä on Vaskiveden kylän edustajan, Vilho Ala-Nojosen, ansiokas selvitys kylän tiestön synnystä ja sen vaikutuksista kylän elämään.

VASKIVESI, ei enää pahaperä,
Kylien asuttamisen historiaan sisältyy myöskin teiden ja polkujen historiaa. Asuttajat käyttivät ensin vesitietä. Kolme uudisasukasta, mitkä Vaskivedelle sijoitettiin, soutelivat 130- 160 virstaa isiensä luota Pirkkalan Vesilahden alueilta. He olivat lähinnä senaikaista liikaväestöä. Rakentelivat pirttinsä tai kartanonsa. Pihapiireihin syntyi polkuja, teitä nautinta- alueille, kaskimaille, mettiin sekä talojen välille. Ne olivat rakentamattomia kesärekiteitä. Talvisin syntyi järville oikoteitä lahtien ja selekien yli tarpeen mukaan lähelle ja kauemmas. Ajan myötä hakeutumista naapurikyliin ja välittömästi edelleen Turkuun, Uuteenkaarlepyyhyn, Kristiinaan, Tampereelle. Kuriiriajossa Lamminpitäjään asti. Yrjö Yrjönpojalta kuoli hevonen tällä matkalla 1700-luvun alussa. Tiet olivat talviteitä, mutta myöskin kesärekiteitä. Näin syntyi ikimuistoiset tiet jokamiehen käyttöoikeudella. Vuolteiden ja jokien yli rakennettavien siltojen rakentamis- ja kunnossapitomaksut kruunu kantoi talollisilta kulloinkin käytössä olevan rahayksikön mukaan. Ikimuistoisten teiden ja polkujen käyttöoikeutta kunnioitettiin, koska se oli jokaiselle elossa pysymisen ehdoton, tasapuolinen oikeus.Hyödyn aikakautta elettiin 1700-luvun lopulla ja 1800-luvun alussa. Isojako toteutettiin ja saatiin päätökseen 1810-luvun lopussa. Syntyi myöskin asutustoimin maarekisteritiloja. Toimitusten pöytäkirjoihin merkittiin oikeus yhteisiin alueisiin ja teihin. Tiet olivat tilusteitä. Merkinnät näistä olivat monasti- kin puutteellisia. Tieriitoja syntyi ja niitä käsiteltiin käräjillä. Tuomiokirjat kertovat näistä. Kun uudisasukas kaatoi kasken, poltti, viersi sen, kylvi rukiin ja nauriin, niin mettä antoi jokapäiväisen leivän. Terva oli myöskin mettästä saatu hyödyke. Samoin mastopuut ja sahapukkikallioilla sahatut lankut, pelekat, mitkä kevättalven keleillä hevosilla verätettiin Kristiinaan.1850-luvulla mettät tulivat lähes arvoon arvaamattomaan sahojen perustamisen myötä. Talvisin mettäteillä ajettiin hevosilla tukkia, halkoja ja massapuita. Mettätiet olivat leivän- hankintateitä. Kesällä mettätiet täydensivät vesiteitä. Uitoista ja lautoilta kerättiin halkoja roomeihin ja höyrykoneelliset hinaajat siirsivät niitä Tampereelle.
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Herranen-Kurjenkylä-Peräseinäjoki-maantietä rakennettiin 1800-luvun lopulla. Vaskiveden taloilla oli sieilä tiekappaleet kunnossapidettävänä. Makkaraoja-Vaskivesi-Kuru välille päätettiin rakentaa maantie. Se eteni kuitenkin hitaasti. Sitä rakennettiin valtion varoilla. Vaskiveden kohdalla tie valmistui 1904. Kesti kuitenkin neljä vuotta ennenkuin koko tie oli valmis.Siirtolaisuus Amerikkaan alkoi vuosisadan vaihteessa. Vaski- vedellä oli liikaväestöä, jolle ei löytynyt elinmahdollisuuksia synnyinseudulta. He lähtivät kesällä sulan veden aikana. Mänttä ja Tampere -laivat liikennöivät Tampereelle. Myöskin hinaajissa heitä matkusti. 1908 alkoi Tarjanne matkustajalaiva liikennöidä. 1920-luvulla vaskivetisiä lähti siirtolaisina Kanadaan, muuttoa tapahtui myöskin kotimaassa, lähinnä Tampereen seudulle.Elämä oli ankeaa, mutta joskus kaikkosi suru puserosta lau- lain: "Vaikka polku on kivinen ja kaita, ei se mitään haita, kullan muoto muistoissa on tiekin hauska kulkee.”"Kengitä pappa se orivarsa kengitä ympäri kenkään, että se jaksais puolessa tunnissa pappilan välin lentää.”1910-luvulla tehtiin aloite yhden tien rakentamisesta lähinnä kunnan varoin. Se kohtasi heti lähdössä vaikeuksia. Tiestä tehtiin useita valituksia. 1917 tietä tehtiin hätäaputöinä. Ne keskeytyivät vuoden kahdeksantoista tapahtumien vuoksi. Näiden jälkeen alkoi itsenäistyneen maan rakentaminen. Laki kyläteiden rakentamisesta annettiin ja sitä korjailtiin v. -27. Vaskivedelle perustettiin kolme kylätietä, paikallistie- nimikettäkin käytettiin. Torpat ja mäkituvat itsenäistyivät. Perustetut yksityistiet olivat jakoteitä, mitkä määräytyivät käytön mukaan. Tämä oli järjestäytynyttä tienpitoa. Tiekunta oli talous, mistä vastasi tiehoitokunta. Kunta ja valtio myönsi avustusta. Maapohjan teille luovuttivat maanomistajat ilmaiseksi maansa kohdalla. Heti tien linjauksessa syntyi vaikeuksia. Koska pakkolunastus ei toiminut, oli tieasian eteenpäin viejillä vaikeuksia. Yksikkömaksut eivät olleet ulosottokelpoisia. Yksikkömääristä valitettiin ja valitukset käsitteli tiekunnan yleinen kokous. Tieasian vetäminen oli tiehoitokunnille kivireen vetämistä. Löytyi kuitenkin miehiä, jotka työteliäi-



Kura: Mauri Monto

eikä takapajula
syydellään loivat rakentavaa henkeä. Pidettiin suuriakin tala- koita upottavien paikkojen puittamiseksi, haottamiseksi ja täytemaan ajamiseksi. Kerättiin tarjoilua varten tarvikkeita.Sahtia tehtiin, mikä lisäsi työhaluja. Ehtoolla hyppelykset kaksirivisellä tahdittaen. Tien käyttäjissä oli taloja, jotka oma- aloitteisesti, oma lehmä kun oli ojassa, ja tuvassa miehiä sekä tallissa hevosia, pistivät töpinäksi vyllimaan ajossa. Vaskiveden maastoon tien rakentaminen lapioin, kuokin, rautakan- gein ja räjäytettäviin kiviin puran päälle lealla lyöden oli raskasta työtä. Samoin hevosille hiekan kiskominen nikaleisilla teillä.Ensimmäiset henkilöautot alkoivat hyödyntää rakenteilla olevia teitä 20-luvulla. Tiet edistivät kehittyvää maataloutta. Polkupyörät yleistyivät kulkuvälineinä.1938 valmistui Porin Haapamäen rata. Talvisota alkoi -39- Ellei rautatietä olisi ollut, niin vaskivetisille lähimmät asemat olisivat olleet Alavus, Ostola ja Korkeakoski, matkaa noin 60- 70 km. Vaskivedeltä Vaskuun asemalle oli keskimäärin 15 km. Tavaraa vietiin asemalle ja haettiin asemalta. Rintama- miehet lomille tullessaan jäivät Vaskuulle. Tietä ei aurattu sotavuosina, koska parhaat hevoset olivat puolustuslaitoksen käytössä. Talvitiet jäitse kirkolle olivat käytössä, mutta tuiskuilla tukkoisia.Sota päättyi. Alkoi jälleenrakentaminen ja sotakorvausten maksaminen. Maatalouden tuotantoa tehostettiin. Puutavaraa liikuteltiin metsä- ja vesiteillä, mutta myöskin kylä- ja maanteillä kuorma-autoilla. Tiet olivat kovassa käytössä. Jakotei- den tiehoitokunnat olivat tiukoilla pitäessään teiden kuntoa edes välttävänä. Tiekuntien osakkaat eivät olleet kiinnostuneita teiden kunnostamisesta. Enemmistö oli sitä mieltä, että tiet on siirrettävä kunnan ylläpidettäväksi. Näin tapahtuikin, joidenkin jäädessä päätöksistä huolimatta tiekunnan haltuun. Tielakia uudistettiin 1955 laaditun luonnoksen pohjalta, minkä henki oli saattaa kunnan hallinnossa olevat tiet valtion varoin kunnossapidettäviksi. Osa jäi edelleen yksityisteiksi. Käytön määrittelyssä siirryttiin pistelaskumenetelmään. Uudistus tapahtui myöskin siinä, että tiemaksut tulivat ulosotto

kelpoisiksi. Kunnan tielautakunta oli läsnä uusien yksityisteiden perustamistilaisuuksissa.1910-luvulla oli Vaskivedellä peräkunta, jota sanottiin pahaksi peräksi lähinnä hankalien kulkuyhteyksien vuoksi. Näin ei enää ollut tielain uudistamisen vuosikymmenellä.1960-luvun lopulla tulivat kaivinkoneet. Hydrauliikka mullisti maanrakentamisen, teiden teko koneellistui. Tieverkosto alkoi tihetä poistaen mettäverotuksessa käytetyn toisen vyöhykkeen. Tapion toimesta rakennettiin mettäautoteitä. Puun ulosotto mettistä täten helpottui. Hevosen osuus kuorman vetäjänä mettäteillä on päättymässä. Hevonen on tehnyt osuudellaan rankan urakan ihmisen rinnalla ihmisten hyväksi leivän ja rahan hankinnassa.Lomamökkien rakentaminen järvien rannoille lisäsi yksityisteiden rakentamista. Ajattelija on todennut, että vapaa joutoaika on ihmiselle "olemassa olon kukka". Vaskivedestä alkoi kehittyä vapaan joutoajan viettokylä. Maisemaa alettiin täten hyödyntää. Joka niemeen, saareen, lahdelmaan vapaan joutoajan, olemassaolon "kukan” ihmiset tahtoivat rakentaa. Tiestö on näyttävästi parantanut elämisen laatua. Autot keräilevät oppilaat kyläkunnan ja kaupungin keskuksen kouluihin. Kehittynyt tiestö palvelee maataloutta, kauppaa ja harrastustoimintaa.Kaikki eivät ole koskaan päässeet kirkon eikä myllyn viereen asumaan. Matkoja tuon sanonnan aikoina mitattiin virstoina, eivätkä matkat olleet kohteisiin yhtä pitkät. Nykyisen tienpidon aikana jää jokaiselle kiinteistölle maatalouskylissä yksityistä tietä omin varoin rakennettavaksi ja kunnossapidettäväksi. Tässä tienpidossa tierasite ei määräydy tasapuolisesti metreissä laskettuna. Vesistörajoitteisilla paikoilla asuvat muodostavat tieasioissa erityistien käyttäjien ryhmän. Kaikissa asioissa on jonkin verran sokeria pohjalla. Makkaraoja-Vaskivesi-Kuru tienvälin rakentaminen on saatu päätökseen. Vaskiveden kylän kohdalla se noudattelee vuosisadan alussa tehtyä linjausta ja sijoittuu kylän kulttuurimaisemaan pohjoinen-eteläsuunnassa kymmenen kilometrin matkalla.Raha on ratkaissut pääosiltaan teiden rakentamisen kautta aikojen, näin myöskin kyseessä olevan tien kohdalla. Kun momentilta on siirretty rahat käytettäväksi on tien rakentaminen lähtenyt käyntiin.Suomalainen veronmaksaja, hyvä suunnittelu, johto ja osaa- vat tienrakentamiskoneitten ja laitteiden käyttäjät sen tekivät, päällystetyn pikitien.Vaskivesi ei ole enää takapajuinen kylä teiden puolesta v. 1989.Tie on palveleva hyödyke. Se antaa leivän tietä työvälineenään käyttäville ja tekee leivänhankinnan mahdolliseksi niille vaskivetisille, joiden työpaikat ovat kylän ulkopuolella.Tietä ei ole rakennettu yksinomaan vaskivetisten tarpeita varten. Tie liittyy valtakunnalliseen tieverkkoon. Järvisuomen tieltä Vaskiveden kautta Tampereelle on nyt päällystetty monipuolisesti talouselämää palveleva tieyhteys.Uutuus viehättää ja kiehtookin ihmistä. Kiinnittäkäämme turvavyöt, mutta ennen kun löysäämme liinat Mari-tyttö evästää meidät matkalle: ”isi aja varovasti”.
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PERTTI TAMMINEN

Virtain pataljoonan miehiä YH:n alkupäivinä Keuruun työlaitoksen pihamaalla. Kura: Lauri Kantoniemen.

TALVISOTA

Kesä 1939 oli koko Euroopassa kaunis. Niinpä Suomessakin odottivat viljelijät hyvää satoa ja 30-luvun alkupuolen pulavuosien jälkeen alkanut myönteinen kehitys näytti vakaasti jatkuvan kaikilla aloilla; tärkeimpien elintarvikkeiden ja käyttöesineiden hinnat olivat Suomessa halvemmat kuin muissa Euroopan maissa Viroa lukuunottamatta. Elämisensä ja olemisensa tasoa olivat suomalaiset valmiit näyttämään muullekin maailmalle: vuoden 1940 kesäolympialaiset oli määrä pitää Suomessa.Synkät ukkospilvet olivat kuitenkin nousemassa kansojen tulevaisuuden taivaalle. Jännitys Euroopasssa kiristyi jo 1938, kun Hitler jatkoi miehitysmarssiaan Tsekkoslovakiaan. Suomessakin lisättiin maanpuolustuksen määrärahoja, mutta pian voitiin karvaasti todeta, että ne tulivat liian myöhään. Sen sijaan vapaaseen kansalaistoimintaan perustunut laaja linnoi- tustyö Karjalan Kannaksella vahvisti huomattavasti puolustuslaitteita kesällä 1939-Kesän mittaan neuvottelivat Englanti ja Ranska Neuvostoliiton kanssa Saksan vastaisista toimista. Neuvottelut katkesivat kuitenkin elokuussa, jolloin Neuvostoliitto oli mm. vaatinut länsivaltoja painostamaan Suomea, että se luovuttaisi tukikohtia NL:lie Ahvenanmaalta ja Hangosta sekä Suomenlahden saarilta.Koko maailmaa hämmästyttänyt uutispommi olikin sitten tieto siitä, että Stalin ja Hitler olivat solmineet hyökkäämättö- myyssopimuksen 23- päivänä elokuuta. Sopimukseen sisältyi salainen lisäpöytäkirja, joka antoi Stalinille vapaat kädet Baltian maitten ja Suomen suhteen. Hitler puolestaan oli varmistanut selustansa: hyökkäys Puolaan alkoi. Neuvostoliitto eteni myös omalla suunnallaan ja kun Puola oli kukistunut, se kiirehti Baltiaan: syyskuun lopulla pakotti ulkoministeri Molo- tov Viron kirjoittamaan tukikohtasopimuksen. Latvian ja Liettuan vuoro tuli lokakuun alussa.Suomi sai kutsun Moskovaan 5.10., mutta toisin kuin eteläiset naapurinsa, se samalla aloitti puolustusvoimien Ylimääräiset Harjoitukset (YH).
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Mannerheimin linjallaKannaksella päävastarinta-asemaan lokakuussa keskitetyt divisioonat jatkoivat linnoitustöitä koko YH:n ajan. Tällä ajanjaksolla oli merkittävä vaikutus armeijamme puolustustahtoon ja kykyyn. Perehtyminen taistelumaastoon, työt ja niiden kestäessä syntynyt keskinäinen luottamus rivimiesten ja päällystön kesken loivat hyvän perustan tulevien taistelupäi- vienkin koettelemuksille.Mannerheim-linja oli 130 kilometriä pitkä linnoitettu puolustusasema, joka alkoi Suomenlahden rannalta Kyrönnie- mestä ja päättyi Taipaleessa Laatokkaan. Marraskuun lopussa oli pääpuolustuslinjan edessä lähes yhtenäinen panssarieste, piikkilankaeste oli paikoin vielä keskeneräinen. Taisteluasemat ja yhteyshaudat olivat pääpiirtein valmiit samoin joukkueen ja ryhmän betoni- tai puukorsut. Monin paikoin asuivat miehet kuitenkin vielä maahan kaivetuissa teltoissa. Ennen talvisotaa rakennettuja betonikorsuja oli yhteensä 68, joista suurin osa vanhentuneita 20-luvulla rakennettuja. Taipaleessa oli syksyyn 1939 rakennettu 12 betonikorsua Kirvesmäen pohjoispuolelle; niistä suurin osa oli tarkoitettu konekivääreille. Kantalinnoitettuja asuntokorsuja oli koko lohkolla vain yksi!Virtain pataljoona — III/JR 30 — teki aluksi linnoitustöitä Vuokselan tienoilla, mutta siirrettiin 20.10. Kiviniemen sillanpääasemaan, jossa se jatkoi linnoitustöitä aina marraskuun loppuun saakka.
Sota puhkeaaMoskovassa käydyissä neuvotteluissa Neuvostoliitto vaati rajan siirtämistä Kannaksella siten, että se lähtisi Kannaksen keskivaiheilta Koiviston saaren pohjoispuolelle. Itäisen Suomenlahden saaret oli luovutettava ja Hangosta varattava tukikohta-alue. Lisäksi Stalin vaati, että Kannaksella olevat linnoituslaitteet oli hävitettävä. Vastineeksi luvattiin maa- alue Repolan ja Porojärven piireistä Laatokan pohjoispuolelta. Pohjoisesta venäläiset vaativat Kalastajasaarennon länsiosaa Petsamon alueelta.



Marraskuun puolivälissä neuvottelut katkesivat lähinnä Hangon tukikohdasta ilmenneeseen jyrkkään ristiriitaan. Neuvottelujen ilmapiiriä kuvaa Paasikiven ja Stalinin sananvaihto: — Suomi haluaa pysyä rauhassa ja kaikkien selkkausten ulkopuolella. — Ymmärrän, mutta suurvallat eivät tule hyväksymään sitä...Marraskuun 26. päivänä ampuivat neuvostosotilaat omalla puolellaan Mainilassa 5 tykin ja 2 heittimen laukausta. Tulituksesta syytettiin suomalaisia, ja illalla Molotov jätti Suomen lähettiläälle jyrkkäsanaisen nootin. Pravdan artikkelissa haukuttiin törkeästi Suomen hallituksen jäseniä eikä suomalaisten vastausnootilla, jossa todistettiin Mainilan olleen selvästi meikäläisten tykistön ja heittimien kantaman ulkopuolella, ollut minkäänlaista vaikutusta. Neuvostoliitto sanoi irti maittemme välillä solmitun hyökkäämättömyyssopimuksen ja Yhdysvaltain välitysyritys kaikui sekin kuuroille korville.Marraskuun 30. päivänä klo 6.50 avaa neuvostotykistö tulenKannaksella ja jalkaväki ylittää rajan ilman sodanjulistusta. 
TaipaleJo kesäkuussa oli Stalin antanut Leningradin sotilaspiirin komentajalle tehtäväksi laatia suunnitelman Suomen valtaamiseksi kolmessa viikossa, mikäli sota syttyisi. Armeijankomen- taja Meretskov teki työtä käskettyä ja hänen komennossaan lähti puna-armeija suorittamaan kolmiviikkoista urakkaansa. Ensimmäisen taistelukosketuksen suomalaiseen pääpuolus- tuslinjaan venäläiset saivat Taipaleessa, missä valtakunnan raja oli lähimpänä. Alkukahinoitten jälkeen ryhtyi 49. Divisioona hyökkäämään. Komentaja, joka muuten oli suomalaissyntyinen Grendal (Gröndahl), oli saanut tehtäväkseen murtaa suomalaisten vastarinta Taipaleessa ja jatkaa saman tien Käkisalmen tasalle.Suoritettuaan viivytystehtävän Kiviniemessä siirtyi virtolais- pataljoona muun rykmenttinsä yhteyteen Taipaleen lohkolle, jossa vihollisen hyökkäys oli itsenäisyyspäivänä alkanut.Päämaja julkaisi talvisodan kestäessä 102 tilannetiedotusta. Niistä oli 45 sellaista, joissa esiintyi Taipaleen nimi. "Tapahtui Taipaleessa” on Kalle Sistolan kirjoittaman kirjan vaatimaton nimi. Taipaleen lohkon taisteluista on kirjoitettu monta kirjaa. Virtolaisten kannalta Sistolan teos on kuitenkin niistä tärkein, sillä se kertoo III/JR 21 :n, virtolaispataljoonan, vaiheista ja siitä minkälaista oli taistelu Taipaleesta.Helmikuun 17. päivänä pääsee pataljoona lepoo: — Klo 12 poistuvat tukikohdista viimeiset pataljoona Polönin miehet. Vielä silmäys tukikohdan patakuoppaiseen maastoon. Kuoppia kuoppien vieressä, harmaata lunta, mustaa maata, liian kirkkaita lumipukuja. Sinne jäivät taakse. "Kunpa ehdittäisiin Jyväshoville (leirialue taaempana), ennenkuin joudutaan takaisin tänne,” ajatteli ja sanoi moni, kun 21. D eli posliinidi- visioona otti vastaan Taipaleen rintaman. Pataljoona Polon oli väsynyt, melkein katkeamispisteessä, mutta se ei katkennut. Jännityksen viikko ei suonut ruumiillista eikä sielullista lepoa. Ajatukset kiersivät vain nukkumisessa, ehkäpä joskus leivässä, mutta ei enää Virroilla, ei kotonakaan. Pikkupirut alkoivat näkyä silmissä ja pölkytkin liikkuivat maastossa. Tylsä välinpitämättömyys alkoi vallata miehet. Mutta he eivät silti unohtaneet tehtäväänsä. Ja vihollisen näkeminen herätti heivät toimintaan ja aseet toimivat, vaikka miehet olivat kuin koneita. Inhimillisen kestävyyden raja oli aikoja sitten ylitetty, mutta sen jälkeen ei kestävyydellä näyttänyt enää rajaa olevankaan. Joku sortui kyllä hulluuteen ja sammui, mutta he olivat poikkeuksia. Ei voi olla urhoollisempia sotilaita kuin

väsynyt joukko on. He eivät enää tunne kuolemanpelkoa, he vain ovat ja tappelevat...Se on korutonta kertomaa. Sotahistorian tutkija Sampo Ahto toteaa, että ennen ei monikaan tiennyt, että Vuoksi laskee Taipaleenjokea Laatokkaan. Mutta nyt, hän jatkaa, Taipaleen nimi piirtyi ainakin sotaa kokeneen sukupolven mieleen, ja tulevaisuudessakin se on säilyvä talven 1939-40 torjuntavoittojen symbolina.
Talvisodan ihmeTalvisotaa käytiin 105 vuorokautta ja sellaisena ajankohtana, jolloin II maailmansodan muilla rintamilla oli hiljaista. Näin saattoi maailma seurata tavallista suuremmalla mielenkiinnolla Davidin ja Goljatin kaksintaistelua ja kun Goljat ei pystynytkään murskaamaan vastustajaansa, oli ihailu ja ihmettely vilpitöntä. Suomen ansioihin ja tuntomerkkeihin lisättiin nyt Paavo Nurmen ja velanmaksun lisäksi talvisota!Taipaleen taistelutarina ei ollut ainoa ihme. Katkerat puolustustaistelut koko Kannaksella ja Laatokan koillispuolella sekä Mantsin saarella kaukana vihollisen selustassa, Lemetti, Kol- laa, Ilomantsin suunta, Kuhmo, Suomussalmi, Raatteen tie — luetteloa voisi jatkaa. Vaikka näkyvissä oli, ettei pieni Suomi kestä jatkuvasti suuren naapurinsa kulutushyökkäystä, se kuitenkin kesti niin kauan, että Euroopan sotilaspoliittinen ti- lenne muuttui ja maallemme avautui tie rauhaan ja itsenäisyyden säilyttämiseen. Neuvostoliitolle ei ollut tarkoituksenmukaista jatkaa sotaa, joka jatkuvasti söi sen divisioonia ja oli paljastanut vakavia puutteita sen armeijan iskukyvyssä. Niitä oli syytä ryhtyä nopeasti korjaamaan.On myös ihmetelty sitä yksimielisyyttä, jolla koko kansa puolustustehtäväänsä suoritti. Mikään yhtä äkkiä esiin ponkaissut ilmiö se ei ollut. Meillä oli, mitä puolustaa. Monet nuoremman polven kriitikot ovat puhuneet sinisilmäisyydestä ja realiteettien unohtamisesta, kun pieni kansa haluaa puolustaa sitä maata, joka sille historiallisesti kuuluu ja niitä arvoja, jotka se tuntee omikseen. Kun meillä naapurimme hirmuvallasta oli jo 30-luvulla sellaisia tietoja, joita neuvostoihmiset vasta näinä aikoina ovat tietoonsa saaneet, ei ole ihme, jos jääräpää suomalainen ei vapaaehtoisesti moiseen olisi alistunut. Neuvostoliiton toimenpiteet Baltiassa ja surkea yritys Terijoen hallituksen nimissä "vapauttaa” Suomi sortovallan ikeestä, tiivistivät vastarintavalmiuden peräänantamattomuu- deksi.

JR 41:n miehiä Ilomantsin rintamalla. Partio on palannut kaatu
neitten hakuretkettä. Edessä vas. polviasennossa Jaakko Korhonen 
Virroilta.
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ONNI HOLTTINEN

VALKJÄRVELTÄ VIRROILLE 
Muistoja 50 vuoden takaa

Kesällä -38 kotikyläni siihen saakka rauhallinen elämänrytmi järkkyi. Keski-Suomen rykmentin miehet Kouvolasta komppania kerrallaan majoittuivat kylämme alueelle ja alkoivat tankkiesteiden tekemisen.Sotaväkeen olimme kyllä tottuneet aikaisemminkin, sillä ko- tipitäjäni Valkjärvi oli varuskuntapaikkakunta. Uutta ja outoa oli vain se, että nyt nuo miehet olivat tavallaan kylämme asukkaita. Uutta ja outoa oli myös se, että jokaisena kirkkaana päivänä rajan toisella puolella, korkealla ilmassa oli tähys- tyspallo aamuvarhaisesta iltamyöhään, vain tähystäjän vaihdon takia se vedettiin alas ja nostettiin taas takaisin ylös kahden tunnin välein.Meille pikkupojille tämä kaikki oli uutta ja jännittävääkin, mutta jokainen meistä kyllä tiesi, ettei niitä tankkiesteitä tarpeettomasti rakennettu, eikä se tähystyspallokaan mitään hyvää tietänyt.Kesä -39 oli taas sitä rauhaisaa maalaiskylän elämää, ilmapallokaan siellä rajan takana ei kiikkunut enää yhtä säännöllisesti.Vasta sitten kun miehet kutsuttiin aseisiin ja jokaiseen kylämme taloon majoitettiin heitä, jokainen tiesi, että tilanne oli vakava. Meilläkin oli perheemme lisäksi 22 miestä majoitettuna, mutta aika hyvin sitä toimeen tultiin.Tuona marraskuun viimeisenä päivänä olimme isän kanssa lähteneet töihin puoliseitsemän aikoihin. Sotilaat tekivät aamuaskareitaan ja olivat kotona vartiomiehiä lukuunottamatta. Kun olimme olleet töissä puolisen tuntia, alkoi itäinen taivas liekehtiä. Tykkien suulieskat leimahtelivat, värjäten silloin vielä pimeän taivaanrannan yhdeksi tulimereksi. Muutaman sekunnin kuluttua rääkäisivät ensimmäiset kranaatit ylitsemme ja räjähtivät.Meillä oli suhteellisen korkea navettarakennus ja tämän läntisessä päädyssä syvä oja aivan navetan lähellä. Tähän ojaan sitten juoksimme kaikki. Sotilaat sanoivat sen olevan hyvin turvallisen paikan, kranaatit räjähtävät kattorakenteissa, tai lentävät senverran yli ettei ojassa ole vaaraa.Pientä taukoa lukuunottamatta keskitys kesti kaksi tuntia.Sen päätyttyä lähetti toi sotilaille tehtävämääräykset ja sotilaat antoivat meille siviileille käskyn mahdollisimman pikaisesti poistua kylästä. Aamu oli jo valjennut päiväksi ja lentokoneiden uhkan takia meidän oli heti lähdettävä. Niin alkoi evakkotaipaleemme kohti tuntemattomia kohtaloita.Kolmen matkapäivän jälkeen nousimme Antrean asemalta härkävaunuun, jossa sitten matkasimme lähes 3 vuorokautta Pieksämäen-Haapamäen kautta Humppilaan.Itsenäisyyspäivän aamupäivällä meidät siirrettiin sijoituskotiimme Yli-Jaakkolaan. Olin keväällä päättänyt kansakoulun, jossa olimme lukeneet mm. eri heimojen tyypillisimmistä ominaisuuksista. Hämäläisistä siinä kerrottiin, että hämäläinen on vankka varreltaan, harteikas ja vahva jne. Kun ensi

kerran näimme tulevan isäntäväkemme, mieleeni tulivat nämä koulussa luetut. Isäntämme oli niinkuin tuo teksti olisi hänestä kirjoitettu, mitaltaan kaksimetrinen ja todella harteikas ja vahva.Kun sitten pääsimme tuntemaan suuremman joukon paikkakunnan asukkaita, totesimme sielläkin olevan kooltaan joka lajin ihmisiä. Oli vain sattuma, että isäntäväkemme oli poikkeuksellisen kookasta.Runsaan vuoden Humppilassa olon jälkeen saimme tietää, että uusi sijoitus- ja kotikuntamme oli oleva Virrat. Helmikuun puolessa välissä vanhempani kävivät kirjoittamassa hallintasopimuksen tästä tilasta, jossa nyt asumme. Maaliskuun ensimmäisenä päivänä -41 matkasimme sitten tänne ja niin evakkomatkamme oli päättynyt.Sitä tunnetta, joka silloin mielessä oli, voisi parhaiten kai verrata myrskyävältä mereltä rantaan päässeitten tunteisiin, oli taas tukevaa maata jalkojen alla.Meillä oli nyt oma koti, peltoa ja metsää ja oli nyt paljolti meistä itsestämme kiinni miten eläisimme.Muun pääoman puuttuessa meidän pääomamme olisi oleva oma työvoimamme ja oma työ, jolla elämäämme voisimme parantaa.Uusi kotiseutumme on osoittautunut oikein hyväksi paikaksi elää. Ainoastaan maanviljelyksen suhteen ilmasto asettaa omat rajoituksensa. Muuten luonto on suomalaista luontoa parhaimmillaan. Täällä on kaikkea mitä luonnossa Suomessa on ja kaikki tämä vielä ainakin lähes puhdasta.Kunta on ollut edistyksellinen ja koettanut järjestää asukkailleen mahdollisimman hyvät palvelut koulutuksen, vapaa- ajan vieton ym. suhteen. Kun muiden virtolaisten suhtautuminen meihin on ollut mitä ystävällisintä, voi tyytyväisin mielin todeta, tämä on hyvä paikka elää.
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Mikko Bentlin (s. 1976)

JOULUPUKIN SAIRAUS

1. Joulupukki, onneton, kauheasti sairas on, aivastaa niin kamalasti, että kuuluu Ouluun asti.Eikä lahjaa voikaan jakaa, koska sängyssänsä makaa.
2. Tontut eivät kuitenkaan ole niinkään huolissaan. Lahjoja nyt jakaa saa koko iso Tonttumaa.’ 'Jos ei Joulupukki vaan parannu.” Noin sanotaan!
3. Muttei ihan varmaan vielä tämä ole, sillä tiellä Joulupukki vielä on.Siksi hänen maitohon bensiiniä laitetaan hänen nukkuma-aikanaan.
4. Joulupukki herää heti. Nenäänsä tuon hajun veti sisälle, sen hirveän.Heti syytä etsimään!Kohta maitokupin löytää, valkoisen, keskellä pöytää.
5. Oven takaa pukki kuulee lurjukset — nimittäin tuulee. Rangaistuksen heille antaa, haltijakin heille kantaa sairauden, ja he nyt makaa, Joulupukki lahjat jakaa.Saksalainen Mikko on oppinut suomen kielen äidiltään Reetalta o.s. Poukka.
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VIRTAIN KAUPUNKI

TOIVOTTAA ASUKKAILLEEN 
JA VIERAILLEEN

RAUHALLISTA JOULUA 
SEKÄ

MENESTYKSELLISTÄ 
UUTTA VUOTTA 1990
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Rauhallista Joulua
ja

Onnellista Uutta Vuotta

£ KANSALLISOSAKE-PANKKI
VIRRAT puh. 55340

(S

YHDYSPANKKI
VIRRAT puh. 55154

VIRTAIN
SÄÄSTÖPANKKI
VIRRAT puh. 55755

* VIRTAIN
OSUUSPANKKI
VIRRAT puh. 55866
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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 VUOTTA

4

KODINKONEIDEN
ERIKOISLIIKE

VIRROILLA

MUSTA PÖRSSI
PARHAAT MERKIT» SOPIVAT HINNAT

V. Iivonen & I. Kymäläinen Keskustie 5, VIRRAT, puh. 559 14

KOKO KANSAN 
OSTOPAIKKA

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta!

Virtain M uovityö Ky
— muotteja — muovituotteita — koneis

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

HYVÄÄ JOULUA JA ONNELLISTA 
UUTTA VUOTTA

MAATILAMAJOITUS HAAPAMÄKI
34710 VASKIVESI PUH 569145

VASKIVEDEN TALOUSKAUPPA
PUH. 569136

ATOIVOTTAA ASIAKKAILLEEN 
RAUHALLISTA JOULUA 

JA
ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

A

Vaskiveden
Nuorisoseura
- kyläläisten ja 

nuorten hyväksi

JOULURAUHAA JA 
ONNEA VUODELLE -90

KAARINAN ASU
VIRTAINTIE 25
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Rauhallista Joulua ja
HOTELLI Onnellista Uutta Vuotta

ZS TARJANNE
—34800 VIRRAT/ PUHEUN 934-55454

P O B
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta

EDULLISET LAATUVARAOSAT

VIRTAINO* VARAOSA
~ Viitamäki & Murtolahti puh. 934-552 64, 547 17**^ 

Keskustie 5 VIRRAT

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta

T:mi PUUTARHATUOTE
•Kukat, Taimet ja Viherrakentaminen

ILOMÄKI, VIRRAT, puh. 934-56806

Tsmi PIR TAKillinkoski (934) 50066
K-KAUPPA NEUVOO JA PALVELEE

Hyvää Joulua ja OnnellistaUutta Vuotta asiakkaillemme
HALPA-AITTA

KillinkoskiPuh. 50132
PARTURI KAMPAAMO

EILA HÖMMÖ
Killinkoski puh. 50077

SEKATAVARAKAUPPA

ERKKI JOUTSENJÄRVI
Kurjenkylä puh. 59754

Aina edullisia tarjouksia

ÄHTÄRIN 
TILITOIMI KY

ÄHTÄRI
Puh. 965-30776, 30777

SE Lähikauppa
H. MURORINNE

Kurjenkylä, puh. 59502

SEKATAVARAKAUPPA

SIMO YLÄ-SOINI
Toisvesi puh. 50013

PUKKIVUOREN LASKETTELURINNE
Avoinna: normaalisti ark. 16-21,la 11-19 ja su 
11-21
Joululoma: Joulupv 13-21, muut päivät 26.12.- 
1.1.90 klo 11-21

Pukinkonttiin

Kiitämme kaikkia asiakkaitamme 
kuluneesta vuodesta ja toivotamme
Rauhallista Joulua ja 

\ Onnellista Uutta Vuotta!
Konditoria-Kahvio Körkkö
Virrat- puh-543 70

Pukkivuoren kausikortti:

vc/v/ perheenjäsen 650 mk
2‘ Perheenjäsen 500 mk( U ACaj) kaikki seuraavat 350 mk

V/ÄeÄ • Valokuva mukaan
x<okV>' korttia varten.

VIRRAT Puh (934) 54 374
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SÄHKÖN JA
KODINTEKNIIKAN
ASIANTUNTIJA

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta

expert

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

r

VIRTAIN AUTOVUOKRAAMO 
MATTI KEINONEN

puh. 934-55638

Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta! HYVÄÄ JOULUA JA 

ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

ASIANAJOTOIMISTO ANTTI SASSI
Keskustie 3, 34800 Virrat 
® (934) 54988

Pääskyntie 6 34800 VIRRAT 
Puh. 54 921

VIRTOLAISILLE 
HYVÄÄ JOULUA 

JA
TURVALLISTA 

UUTTA VUOTTA

VIRTAIN KONTTORI

SAMPO
Virtain, Ähtärin, Alavuden, Töysän, Soinin ja Lehtimäen puolueeton paikallislehti.
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LIIKUNTAHALLIN KAHVIO
viihtyisä, savutonVESIPETO

- SADEVESI 
JÄRJESTELMÄ

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

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

Puh. 512 361

Virrat, Puh. 934-553 34

TOIVOTAMME KAIKILLE 
RAUHALLISTA JOULUA JA 
ONNEKASTA UUTTA VUOTTA!

VIRTAIN K*RAUTA JA MAATALOUS

R. HAKALA KY
PUH. 934-54255

• meillä voit kutoa itsellesi tai lahjaksi kätevästi mattoja, raanuja, 
poppanoita, shaaleja, pellavaliinoja ym.

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

RAUHALLISTA JOULUA
Virtain neuvonta-asema

Rantatie 3 puh. 934-55817
Q8P
10111101LISUUS SUDM

dst>
QSP
KDTIHOUISUUS SUOMI

Raiskinmäen puu Ky
— Höylättyä puutavaraa 
VIRRAT SEINÄJÄRVI 

Puh. 965-4715

Hyvää Joulua
VIRTAIN PUUNJALOSTUS

Velj. Virtanen 
Puh.55323

Rakentajan erikoisliike

Rakentamisen kokonaissuunnittelua

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

HAMEEN
KULJETUS OY

VIRRAT puh. 567 192
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Jalka- ja kauneushoitola, solarium

M? \|k !l ,r COSMETICS
Puh. 934-549 69 

Virastotalo, 34800 VIRRAT

ILOISTA JOULUA
Kampaamo Marianne

RUCOt IA AAH
© Ella Bache

—asiantuntija Sinun palveluksessasi—

Virrat puh. 55850

Hyvää Joulua ja 
Menestyksellistä Uutta Vuotta
Parturi Terttu Rantanen

PUH. 54830

TOI VO TA MM E A SI A KK A H. I. EMME 
HYVÄÄ JO E LH A

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

TEKNILLISEN TARKASTUSKESKUKSEN HYVÄKSYMÄ HUOLTOLIIKE

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

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta

Ravintola Toisvesi
Puh. 551 02

Torigrilli
Puh. 552 93

AUTOILIJAN ASIALLA

VT FINNOIL
FINNOIL 706

Virtaintie23 34800 VIRRAT PUH. 55 141

MARJA ROSSI

HYVÄÄ JOULUA JA ONNELLISTA 
UUTTA VUOTTA ASIAKKAILLEMME

VIRTAIN MOOTTORISAHA Ky
PUH. 934-55 461

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

PERINNEKYLÄ
VIRRAT

puh. 934-56 570
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Valoisaa
Lämmintä
Joulua

KOILLIS-SATAKUNNAN SÄHKÖ OY 
RILLIN VOIMA OY

TOIVOTAMME ASIAKKAILLEMME 
HYVÄÄ JOULUA 

JA
RAKENTAVAA UUTTA VUOTTA

Rakennussuunnittelutoimisto
MÄKINEN

34801 Virrat 
PL 23 puh.54344

Rahakukkaron 
ja säästöpossun
TOSI YSTÄVÄ.

Hyvää Joulua ja 
turvallista 
autoiluvuotta -90

A MARKET
PIPPURI
VIRTAIN LIIKEKESKUS 
Puh.55146

V Virtain
Automyynti Oy I

■■■■■■/ PIRKANTIE 7 puh 834 56593

Kiitämme asiakkaitamme 
kuluneesta vuodesta 

ja toivotamme 
HYVÄÄ JOULUA JÄ 

ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

Hyvää Joulua 
ja

Onnellista Uutta Vuotta!

VirtoTele Ky
Pirkan tie 22, 34800 Virrat, puh. 934-54520

qUTOPHTO oY

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

Ilmastointi ja säätölaiteasennukset 
sekä huolto

EKO-ILMASTOINTI KY
PL 24 Pirkantie 22
63301 Alavus 34800 Virrat 
Puh. 965-133 04 Puh. 934-532 10

Teemme mittatilaustyönä 
yrityksille ja yksityisille 

— ohut levytöitä — rakennuspellityksiä

Air-V«nt Oy
Pirkantie 22 34800 Virrat Puh. 934-547 47
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VIRTAIN
RAKENNEHITSAUS OYRautarakenne- ja hitsaustyöt, jauhemaalaus
Jäähdyspohja 34800 Virrat, puh. 934-567 201

1 i 111 Rakennusliike
JUNNIKKAIA KY

Virtaintie 42
PL 84, 34801 Virrat

Puh. 934-55744
Telefax 934-55743

TOIVOTAMME
HYVÄÄ JOULUA

VAATETIICI IIKP

KUORMAUSURAKOINTIA
JA RUOKAMULLAN MYYNTIÄ

REIJO PIRTTIJÄRVI
Puh. 567 151, 949-630 278

Vähentää kitkan lähes O H/ 0J
olemattomiin u //

öijyntehostaja Power Up Finland Oy
Puh. 934-567 222
Autopuh. 949-232485

TAMMINIEMI
Virrat — puh. 55 388

VIRTAIN RAUTAVÄLITYS OY
34800 VIRRAT, PUH. (934) 54 280

Jäähdyspohjan taksi 
MATTI VIITAPOHJA

puh. 567 137, ULA 970 41 
autopuh. 94040-346129 hengen taksi - myös seurueille

JARI KESKINENLIEDENPOHJA, PUH. 561 260 MAATALOUSKONEHUOLTOARHONENMF-HUOLTO REIJO KIVELÄ
Ahjolantie 11, puh. 55 722

MAANRAKENNUSURAKOINTIA
JUHANI OJA-LUOMA

LIEDENPOHJA, PUH. 561 147
^aminointi Oif

Jäähdyspohja. 34800 VIRRAT Puh. 934-567231

VELJEKSET KOIVULA
LIEDENPOHJA, PUH. 561 140

METSÄKONEHUOLTO
M. ALA-SULKAVA KyLIEDENPOHJA, PUH. 561 139
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PEPEN s—""'*,
PAKARI Puh.54601
PIRKANTIE, 34800 VIRRAT

TUOREET LEIVÄT JA PULLAT 
KAIKKINA ARKIPÄIVINÄ

Virtain
Fysikaalinen Hoitolaitos Ky

Torisevantie 8 A 25 
Puh. 54395

GRILLI <»<» cPurran cRukka- ja 
^Hautauspalvelu ‘Ry'

Virtaintie 29 Meijeritie tl. 34800 VIRRAT. puh. (934) 55917

Virtain Hitsauspalvelu Ky 
Virrat (934) 55488

SIIRTOVAUNUOVIA
sahoille, kuivaamoille, 

teollisuudelle, varastoihin

RAKENNUSKONEVUOKRAAMO

VIRAKO
Kiertotie 3, 34800 VIRRAT 
Puh. 934-54 644

Hyvää Joulua

HYVÄÄ JOULUA

VIRTAIN VALOKOPIOE. KarhukorpiKeskustie 6, 34800 Virrat, puh. 55 537
VALMISTAMME KAIKKIA ALAN TUOTTEITA

(Dilinin djeiponKj
Virrat, puh. 552 90, 555 30 

Myymälä, Ruovesi, puh. 2122

Kysy kauppiaaltasi tuotteitamme.

Kontiontie 8 34800 VIRRAT PUH. 934-55765

KIRJANPITOTOIMISTO 
MARKUS KORO & Co

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

11V IIIMI l\I4H«UIM<

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

HYVÄÄ JOULUA JA 
ONNELLISTA UUTTA VUOTTA
virtain

vale
34800 VIRRAT © 834-55898

SÄHKÖTARKASTUSKESKUKSEN HYVÄKSYMÄ

valomainos ky

Taidekorttimyynti
Kirsti Perähuhta

34800 Virrat 
puh. 934-56 508

YHTYNEET PAPERITEHTAAT OY
Virtain toimisto

Meijeritie 15, 34800 VIRRAT 
934-53 313

AURESKOSKI OY

Puunostaja Virroilla 
JARMO VEHMAS

934-53 088 
949-239 198
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Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta!

VIRTAIN MALLASVIERRE KY
VASKIVESI Puh. 934-569115

RAUHALLISTA JA HYVÄÄ JOULUA

Baari
TEUVON-TUPA

Liedenpohja
Puh. 561130

Hyvää Joulua toivottaa

PUUTYÖVERSTAS
RAINER NIEMI

OVET JA IKKUNAT TILAUSTYÖNÄ 
Liedenpohja puh. 561142

Hyvää Joulua Asiakkaillemme

Pekka Sulkava
Kurjenkylä, puh. 597 74 

9 hengen taksi

Hyvää Joulua ia Onnellista 
Uutta Vuotta asiakkaillemme

■KYLÄKAUPPA
EERO LEHTOVAARA

Liedenpohja puh.561115

Hyvää Joulua asiakkaillemme

■■■ maatalous
SIS MÄKINEN OY
Sampola 34800 VIRRAT 
@934-55597, 54145

Hyvää Joulua ja Onnea Vuodelle 1990

AQUATOR OY
Paloietkutehdas

34950 Killinkoski, puh. 50380

TAKSI
Tauno Lahti

Killinkoski, puh. 501 39 
949 236 139

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta
METSÄLIITTO
Puh. 556 26,556 21

Puukauppa asioissa ota yhteyttä
Metsäliiton miehiin

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Maanrakennusliike 
JOUKO ANTTILA ky
34800 VIRRAT Puh. 934-55397, 55910 
949362387

a , _ Hanakat—«
[yJcAdaä/z LVI — suunnittelu

PUTKITYÖ KY ZSUS
Kari Viitala _ _ tarvikemyynti

934-54991 autop.949-362870= Pirkantie 22 Virrat TT

Kiitämme asiakkaita kuluneesta vuodesta ja 
toivotamme Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta

Neli
NUORTEN
ASUSTE

LASTEN ASUSTE

APILA®
VIRTAINTIE 25 VIRRAT 

Puh. 540 44

Kirjapaino Jalkanen Oy
Virrat 934-554 90

B

I
HYVÄÄ JA RAUHALLISTA JOULUA

METALLI PÄRNÄNEN ky
puh.54491

Hyvää ja Rauhallista Joulua kaikille!

virtain n 
vesiLÄMP©

Aho & Härkönen
, PL 69. 34801 Virrat, Kiertotie 3
L Puh. 934-54869 tai 56248
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Toivotamme asiakkaillemme Hyvää Joulua 
ja Onnellista Uutta Vuotta Hyvää Joulua

Ha market
Vilintatori

PUH. 55553 ja 55453

LINJA-AUTOLIIKENNE
YKSPETÄJÄ OY

VIRRAT PUH. 55348 
55448

SUORITAMME TILAUSAJOA LINJA-AUTOLLA

KESKELLÄ LOMASUOMEA
VIRROILLA
VIIHTYISÄ RAVINTOLA

/vii^ora/iLO
-

"^Ä^PUHELIN (934) 56 560 
VIRTAIN PERINNEKYLÄ

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 
toivottaa asiakkailleen

VIRTAIN JÄTEHUOLTO Ky
Kotikuja8, 34800 VIRRAT 

Puh.55888

OLAVI MANNILA • LIEDENPOHJA 
VIRRAT • puh. 934-561 237

3^ Pohjola yhtiöt
Virtaintie 33 
34800 VIRRAT 
Puh. 934-556 33

—KORISTEKAITEET —LYHDYT yms.
—KORISTEPORTIT —SUUNNITTELU ja

_____—PORTAAT_________________________ASENNUS______________________

Fysikaalinen hoitolaitos 
KUNTOLA

Lääkintävoimistelijat Kuntohoitaja
LIISA VAALI JARMO PORKKA
TAINA NEVANPÄÄ

Nallentie 4, Viirat, Puh. 55 875

Hyvää Joulua ja Onnea Vuodelle 1990

FIATHUOLTO
Paavo Sihvonen

Virrat, puh. 54 600, 949 231 616

Parturi-Kampaamo

AUTOTARVIKKEET ERIKOISLIIKKEESTÄ

VIRTAIN

Virtaintie 25, 34800 VIRRAT, Puh. (934) 556 98

Hy vää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta

Kerttu Sihvonen
Killinkoski, puh. 50056

Hierontapalvelu J. Palanne
Puh. 55093 työ
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Traktoriurakoitsija 
ARI RINTAMÄKI
LIEDENPOHJA Puh. 57 181

Lomarenkaan vuoden 1989 
ykköspaikka

LOMAKYLÄ SUVI-NUUTTILA
Virrat, Puh. 934-567 134

HYVÄÄ JOULUA JA 
ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

KOLARIKORJAAMO 
JA AUTOMAALAAMO 
A. KAIPIO KY

Pirkantie 16 • 34800 Virrat • Puh. 934 - 55362

• virtain 
näkökolmio oy
keskustie 2-6 34800 virrat 
puh. 934-54011

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta!

T:mi KORJUS
Puh. 54 309

SÄHKÖTARKASTUSKESKUKSEN HYVÄKSYMÄ

HUOLTOPALVELU KY
LEIVONTIE 1. PL 30. 34801 VIRRAT

IArtai.n_
RTV

UDIOnTV
PUH (934) 55829, TELEFAX (934) 55829

R.T.V KODINKONE- JA KYLMÄLAITEHUOLTO

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta!

KARJATALOUSKONEHUOLTO 
HEIKKI SYVÄLÄ

VASKIVESI Puh. 934-569 118

HARJUN
SEMENTTIVALIMO

Virrat, puh. 55 819

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta!

MAATILAMATKAILU SAVILAHTI
VASKIVESI Puh. 569 122

Hyvästä yhteistyöstä kiittäen 
Jouluterveisin

HATAN
PUUTARHAPALVELU

Kanava, puh.53063

Hauskaa Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta

PIKKU-SIEVÄ
Keskustie 2-6, Virrat 

Puh. 53 311

MONIPUOLISET MA TK A TOIMISTOPA LVELUT

(934) 55524

(ra ra
Wirtain betoni (Dy

934-567 234

VIRTAIN ERIKOISRUUVI OY
Pirkantie 16 34800 VIRRAT 
Puh. 934-54933 Telefax 934-54333

Hyvää ja Rauhallista Joulua
Rauhallista Joulua ia Onnea Uudelle Vuodelle 

toivottaa

PRINT
Keskustie 2-6 34800 Virrat 

puh. 934-55 669
Meijeritie 14, 34800 Virrat, puh. (934) 54501
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Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta!

VIRTAIN RATSASTUSTALLI
Perinnekylä, puh. 56550

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

Luotettavaa siivouspalvelua 
yrityksille ja yksityisille

VIRTAIN SIIVOUSPALVELU
Rinnetie 3 A, 34800 Virrat, puh. 934-544 29

PUKEVAA JOULUA

(sjymppis
34 800 VIRRAT PUHELIN 54622

ESRenlund
Mäkitie 2 p. 54630 Virrat

ILOISTA JOULUA ASIAKKAILLEMME
ILO ON SOPIVAT KENGÄT

Toivotamme asiakkaillemme Hyvää Joulua 
ja Menestyksellistä vuotta 1990

Virtaintie 42, Virrat p. 934-54678 L©;
VIRTAIN

VALOKUVAUSLIIKE
VARPUSTIE 4, PUH. 934 - 55106

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta

TUULILASIT JA HINAUKSET

Saarimäen
Autokorjaamo l---—.4.

VIRRAT Puh. 934-54898

Hyvä kirja on paras joululahja

HUOLTO

KIRTAIN
AUTOKORJAAMO KY

Pirkantie 16. 34800 Virrat, puh. 934-54544

HYVÄÄ JOULUA JA 
ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

FOTO-RIITTA
Virtaintie 35 puh. 542 49

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta!KELLOSEPÄNLIIKE

lleikkiTVIRRAT - Puh. 934-55949
Sidontatyöt, hyvät kukat
Järven Kukka
Virrat Rantatie 7 
Puh. 55390

Kiittäen kuluneesta vuodesta ja 
Hyvää Joulua toivottaenVIRTAIN APTEEKKI

VIRRAT

VIRTAIN /s

Virtaintie 35, puh. 55171
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Inkan tuotannon värikirjoa




